
Nabídka sportovních soust ředění a školních výlet ů 
Sportovní areál TJ Sokol Havlovice 

 
 pingpongový stůl                              ozvučení areálu             ruské kuželky 
Minigolf – 14 jamek  beachvolejbalové h řiště  dětské h řiště 
 
hlavní budova  se sprchou za 10,- Kč,  WC, 2 šatnami a společenskou místností           
pro 40 lidí 
 

Ceny včetně DPH: při větším využití je možné dohodnout slevu 
           
1 tenisový kurt, beachvolejbal, ruské kuželky      80,- Kč za hodinu  
celé hřiště s umělým povrchem    160,- Kč za hodinu  
minigolfová hůl pro 4 os., petanque, ping pong   60,- Kč za hodinu  
půjčení 2 raket a 4 míčků         60,- Kč na hru  
fotbalové hřiště včetně sítí     300,- Kč 
osvětlení 1 světlo               10,- Kč za hodinu 
max 12 světel 120 Kč za hodinu 
možnost uložení kol 
 
Stravování  
 
Zajistíme stravování v MŠ a ZŠ Havlovice 
oběd  70,- Kč večeře 50,- Kč 
snídaně či další jídla je možné zajistit ve stánku ve sportovním areálu dle dohody 
 
Další možnosti stravování: hostinec Amerika a restaurace U Lávky (nekuřácká) 
 
 
                   Fotografie najdete na www.havlov ice.cz/sokol/index.htm   



 
 
              Areál je p řístupný všem sportovc ům  denn ě od 8 00 do 22 00 hodin.  
 
 
Ubytování pro skupiny 
 
2 noci – celkem 250 Kč 
 
3 – 5 lůžkové pokoje  
vybavená kuchyňka, 
lednička  
toalety a sprchy pro muže 
toalety a sprchy pro ženy 
kapacita: 30 osob 
 
v objektu je menší tělocvična 
 
Zajímavosti v okolí 
 
zřícenina hradu Vízmburk – 2 km   na objednání prohlídka 30,- Kč  
      možnost občerstvení 
 
Hasičské muzeum – Velké Svatoňovice – 10 km  
             na objednání prohlídka 25,- Kč 
 
Hornické muzeum – Rtyně v Podkrkonoší – 12 km  -   20,- Kč 
 
Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice    – 10km - 20,- Kč 
 
Bunkr Odolov  15 km   na objednání prohlídka 20,- Kč 
 
Hvězdárna Úpice 4 km   na objednání prohlídka 40,- Kč 
 
Doporučené trasy: 
1. Hasičské muzeum, Bunkr Odolov, Vízmburk 
2. Muzeum Bří. Čapků, Muzeum Rtyně, Vízmburk 
3. Hvězdárna, Muzeum Rtyně, Vízmburk  
 

                        


