
 
 
Dovoluji si vám, resp. vašim d�tem nabídnou
který bude probíhat na konci letních 
kondice, rozvoj pohybových dovedností a schopností a prohloubení kamarádství nap
III. družstvem. 
 
Díky multi- sportovním možnostem bude soust
sportování se promítne nejen plavání, atletika, mí
výchovy (st�elba, orientace v terénu
závod�ní a závody, teoretická p�íprava
 
Michal Hrstka – vedoucí soust�ed�ní
--------------------------------------------------------
 

Termín soust�ed�ní: úterý 
Místo soust�ed�ní: Nymburk
Ubytování: chata MO �RS 
Stravování:   5 x denn� + pitný režim
Doprava: individuální 
Cena:  1500 K�   splatnost do
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiální zajišt �ní : 

� pro plavecký trénink:  min. 2x plavky, plavecké pom

� pro  kondi�ní p�ípravu:  2x sportovní obuv a sportovní oble

                                        in-line

� pro cyklistický trénink : SE�

                                      „horské“

� další vybavení: karta zdrav. 

                           pití,  baterka

Organizace odjezdu a p�íjezdu :  
Sraz  je 21. 8. (úterý) v 17:00hod.  
Konec je v ned�li 26.8. ve 13:00hod. tamtéž.
 
Pozn. : Tato akce je po�ádána primárn
plavce II. – III. družstva!  (v kompetenci 
 

Dopl�ující informace na webu oddílu: 
Potvrzení  p�ihlášky do 30.4.2012 výhradn

                          

 

�tem nabídnout ú�ast na kondi�ním soust�ed�
letních prázdnin a jeho významem bude 

edností a schopností a prohloubení kamarádství nap

sportovním možnostem bude soust�ed�ní velice  zajímavé a do vlastního 
avání, atletika, mí�ové sporty, cyklistika,  ale i 

terénu) a vodácké sporty! V programu nebude chyb
�íprava z daných sport�, regenerace, grilování

�ní 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 21.8.  – ned�le 26.8.2012 
Nymburk  ����  
�RS - Réma 
+ pitný režim (domácí strava �) 

splatnost do konce �ervna 2012 (vybírá M. Hrstka)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

min. 2x plavky, plavecké pom�cky, ploutve  (bazén SC Nbk)

2x sportovní obuv a sportovní oble�ení dle po�así, švihadlo

line brusle (nutné!) + chráni�e a rukavice 

SE�ÍZENÉ jízdní kolo nejlépe trekingového typu, možno i 

„horské“, cykl. p�ilbu , vhodné cyklistické oble�ení

karta zdrav. Pojiš�ovny – lépe kopie, osobní v�ci, hygienické pot

baterka - �elovka, pár pen�z (max. 200 K�) 

 
na Rém�.  

hod. tamtéž. 

primárn � pro plavce I. družstva (povinné) a  pro oslovené 
kompetenci vedoucího akce) 

ující informace na webu oddílu: http://lony-plavani.webnode.cz 
výhradn� emailem na adresu: mis18@seznam.cz

�ed�ní našeho oddílu, 
prázdnin a jeho významem bude zvýšení fyzické 

edností a schopností a prohloubení kamarádství nap�í� I. až 

zajímavé a do vlastního 
ale i prvky branné 

nebude chyb�t ani 
, regenerace, grilování, legrace…. 

------------------------------------------------------------- 

(vybírá M. Hrstka)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(bazén SC Nbk) 

ení dle po�así, švihadlo,  

nejlépe trekingového typu, možno i   

, vhodné cyklistické oble�ení  

ci, hygienické pot�eby,   

pro oslovené 

mis18@seznam.cz    


