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Lions Club Praha Bohemia Ambassador 
 

 
V Praze, dne 09.09.2018 

  
 

POZVÁNKA 
 

na 
 

4. ročník  
 

“Přátelského setkání členů Lions Clubu“ 
v termínu 12.-14.10.2018 

 
Vážení a milí lionští přátelé, 
jménem Představenstva klubu si Vás dovolujeme pozvat na 4. ročník “Přátelského 
setkání členů Lions Clubu“, pořádaný LC Praha Bohemia Ambassador, včetně 
manželek, manželů a partnerů, v krásném prostředí Vysočiny v lese v areálu 
rodinného hotelu Kouty nedaleko Ledče nad Sázavou. Areál má vlastní rybník pro 
sportovní rybaření s násadou pstruhů a kaprů, dva tenisové kurty s umělým 
povrchem, beach volejbal, kulečník (karambol), venkovní posezení s grilem, hluboké 
lesy, čerstvý vzduch aj. Bližší informace - viz http://www.hotelkouty.cz  
 
Program akce se bude aktuálně přizpůsobovat rozmarům počasí a přání účastníků: 

- výlety do okolí; 
Na sobotu je naplánován výlet do zrekonstruovaného soukromého zámečku 
“Úsobí“ (příjezd na místo v 11,30 hod.), prohlídka a okolo 12,30 společný oběd 
v zámecké restauraci; 

- krátká “soutěž“ v chytání ryb, resp. lekce rybolovu pro začátečníky (podle zájmu 
účastníků - pruty budou k dispozici); 

- procházky lesem, spojené se sběrem hub (podle mykologické situace – 
v loňském roce to byl opravdu zážitek) 

- venkovní pečení masa, pstruhů, kaprů - dle dohody; 

- kytary a zpěv – podle počtu přítomných amatérských muzikantů a zájmu 
účastníků. 

 
Zahájení akce: v pátek 12.10.2018 v 18,00 společným rautem a grilováním 
 
Oblečení: pohodlné, sportovní, prostě neformální. 
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Ve Vaší přihlášce prosíme uvést: 

- jestli jedete sami; 
- pokud jedete s partnerem, prosíme uvést jeho jméno a příjmení; 
- termín Vaší účasti – máme zajištěný pobyt od pátku do neděle, ale v případě 

nutnosti je možné příjezd i odjezd upravit dle potřeby;   
- uvést, jestli v den odjezdu budete odjíždět hned po snídani nebo jestli stravování 

ukončíte obědem.   
 

Zájemci o účast, hlaste se, prosím, u koordinátora akce Tondy Miky na e-mailu: a-
mika@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 777 287 363.  
Kapacita ubytování je omezená, prosíme proto o zaslání Vašich přihlášek co možno 
nejdříve.  
 
Těšíme se na společné setkání. 
 
Jménem Představenstva LC Praha Bohemia Ambassador: 
Alexi Šedo - President 
Antonín Mika – koordinátor akce   
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