3. SETKÁNÍ RAJLICHŮ 2006
Vážení přátelé,
někteří z nás se už delší dobu zabývají myšlenkou uspořádat letos opět sjezd Rajlichovy rodiny a dalších
nositelů jména Rajlich. První podobné – a dle našeho soudu velmi vydařené – setkání se uskutečnilo
v roce 1985 v kempu v Zahrádkách. Předpokládáme, že všichni, kdož se ho tehdy zúčastnili, jej mají
dosud v živé paměti zrovna tak jako jeho hlavního organizátora, nezapomenutelného strýce Karla
z Vimperka. Další setkání, na jehož uspořádání a programu se podílel zejména táborský strýc Václav,
bylo v roce 2000 v hotelu Mlýn v Černovicích u Tábora. Letos nás několik zase dalo hlavy dohromady
a pokusili jsme se zorganizovat sjezd třetí. Předkládáme Vám výsledek našeho úsilí.

Setkání se uskuteční ve dnech 24. a 25. června 2006 (tj. sobota a neděle)
v hotelu Strnadovský mlýn ve Vršovicích u Sedlčan
(v rodném kraji našeho dědečka Karla Vojtěcha Rajlicha).
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM
 1. den, tj. sobota 24. června 2006

• do 10 hodin příjezd a ubytování účastníků (poznámka: přijet lze už i v pátek 23. 6.
večer – nezapomeňte to uvést v potvrzení přihlášky)
• 10.00 až 13.00 setkání všech účastníků v kongresovém salónku, v jehož rámci
předpokládáme:
– nezbytné organizační pokyny a upřesnění programu setkání
– úvodní slovo doyena rodu
– výstavku skicářů příslušníků rodu – výtvarníků, literárních děl těch, kteří publikují, a fotografií
– malé občerstvení (káva, minerálka, eventuálně něco silnějšího)
– volnou rozpravu (zástupci jednotlivých „klanů“, další Rajlichové a hosté by
mohli povědět, co je u nich nového a pozoruhodného)
• 13.00 až 14.30 společný oběd
• 14.30 až 19.00 pokračování v rozpravě
– promítání videoklipů, popř. další aktivity, jako:
– odpočinek
– prohlídka okolí Strnadovského mlýna
– pěší výlet do blízkého okolí
– houbaření v blízkých lesích
– koupání
– sportování atd.
• 19.00 až 24.00 společná večeře (v případě příznivého počasí opékání selete) a volná
rozprava

 2. den, tj. neděle 25. června 2006

• 8.00 až 9.00 snídaně
• 9.00 až 9.30 vyklizení hotelových pokojů
• 9.30 až 10.00 odjezd do Červeného Hrádku, Rudolce, Sedlčan a Kamýku nad Vltavou
(kdo bude chtít)
• 10.00 až ...... prohlídka Červeného Hrádku, Rudolce, Sedlčan a Kamýka nad Vltavou
• odpoledne: ukončení setkání, rozjezd účastníků

 Ubytování ve Strnadovském mlýně u osady Vršovice na Sedlčansku v přírodním

parku na rozhraní středních a jižních Čech. Kapacita hotelu 37 lůžek ve dvou, tří, pěti, šesti a jednom
jedenáctilůžkovém pokoji v hlavní budově a v tzv. ubytovacím apartmánu (vedlejší budova) se sprchami a WC. Restaurace s kapacitou 60 míst, salónek s kongresovým zařízením (datový projektor,
zpětný projektor, PC, flipchart, video, TV, kopírka). Hlídané parkoviště v objektu. Servis a půjčování kol
a sportovního vybavení. Travnaté hřiště a rybník 2 500 m2, hloubka 3,5 m. Cena ubytování za osobu
a noc 250,- Kč v hlavní budově, 190,- Kč ve vedlejší budově. Se snídaní 310,- Kč, s polopenzí 380,- Kč
a s plnou penzí 440,- Kč (hlavní budova), resp. 250,- Kč, 320,- Kč a 380,- Kč (ve vedlejší budově).
Pro otužilé možnost postavit si v areálu hotelu stan. Obědy a večeře – na výběr budou vždy asi čtyři
jídla, počítá se i s dietními. Usnadníme tak situaci personálu restaurace a my získáme více času, než
kdybychom si každý vybírali jiné jídlo podle jídelního lístku a museli na ně déle čekat. V sobotu večer
bude, pokud nám bude přát počasí, na programu posezení u táboráku spojené s opékáním selete.
Ubytování a jídlo si platí každý sám. Kdo bude chtít, může si zarybařit v hotelovém rybníku. Více informací na www.abaco.cz/mlyn nebo www.strnadovskymlyn.cz

 Doprava: autem po silnici E 55 směr Praha – České Budějovice do Votic a odtud směrem Sedlec–

Prčice a Jesenice nebo po Strakonické R 4 směr Příbram, sjezd Příbram, Sedlčany a dále na Sedlec–
Prčice. Strnadovský mlýn uvidíte asi 4 km od Sedlce–Prčic ze silnice č. 120 ve směru na Sedlčany (viz
mapku).

 K programu: je pouze rámcový, nikdo nebude do ničeho nucen. Chceme se hlavně sejít

a popovídat si, co je v rodině nového, zavzpomínat si a vyměnit si názory na otázky a problémy, které
nás zajímají nebo trápí, prohlédnout si fotografie a promítnout si zajímavé videoklipy ze života rodiny.
Rovněž se chceme seznámit a popovídat si s dalšími nositeli jména Rajlich, kteří se dosud našich
setkání nezúčastnili. Můžeme také poslat pozdravy těm členům rodiny, kteří se setkání nebudou moci
zúčastnit.

 Přivezte fotografie, videoklipy, písemnosti, magnetofonové nahrávky apod. Hrajete-li na hudební
nástroj, vezměte jej sebou!

 Potvrďte prosím obratem svou účast. Vaše informace by měla obsahovat:

– jména a počet účastníků
– předpokládaný příjezd (pátek večer nebo sobota ráno)
– předpokládaný odjezd (sobota večer nebo neděle)
– pojedete-li autem, údaj, zda budete mít nějaká místa volná (a kolik)
– pojedete-li hromadnými dopravními prostředky, datum a hodinu příjezdu a cílovou stanici,
kde Vás vyzvedneme a zajistíme odvoz do místa konání sjezdu
– zda budete požadovat dietu a jakou (např. žlučníkovou, diabetickou apod.)
– další zvláštní požadavky.

 Zprávu podejte prosím na adresu:

Jaroslav Rajlich, Absolonova 49, 624 00 Brno,
nebo telefonem na č. 541 120 108 (v době od 7.00 do 15.30) nebo 541 223 211 (večer), na mobil 602
766 491 případně faxem na č. 541 211 225, nebo E-mailem na adresu: rajlich@szutest.cz

Všichni se moc těšíme, že se opět po létech sejdeme.
Sjezdu Rajlichů zdar !

Jan R a j l i c h jr. a Jaroslav R a j l i c h
za organizátory setkání

