
 

Vzhledem k tomu, že se letos na podzim bude konat jedno atletické soustředění v Itálii, kde jsme ovšem na 

celý klub limitováni počtem 40 atletů, jsme se rozhodli pro naše skupiny realizovat ještě jedno soustředění, 

kterého se budou mít možnost účastnit všechny děti našich tréninkových skupin bez rozdílu. 

Tradiční podzimní atletické soustředění naší tréninkové skupiny jsme se v roce 2018 rozhodli absolvovat 

v lokalitě Hostýnských vrchů, kde jsme byli také minulý rok. Naše tréninková základna se bude nacházet 

v rekreačním areálu Pod Šaumburkem (http://www.podsaumburkem.cz).  

Pro tuto lokalitu jsme se rozhodli z několika důvodů a těmi hlavními jsou: 

- Zkušenosti z minulého roku 

- Kvalitní ubytování a strava  

- Velké multifunkční hřiště o rozměrech 55m x 40m 

- Velké množství lesních stezek v okolí hotelu 

- Hotel je umístěn „v lese“ mimo ruch dopravy v čistém a klidném prostředí - 

https://mapy.cz/s/1WLVp  

- Přijatelná cenová politika rekreačního areálu pro naše atlety 

V rámci ceny pobytu máme k dispozici: 
- Ubytování – 5 dní 

- Stravování – plná penze 

o snídaně formou bufetových stolů 

o oběd, večeře  

o svačina 

- Pitný režim po celý den 

- Začínáme i končíme v den příjezdu/odjezdu obědem (nad rámec plné penze) 

- Pronájem multifunkčního hřiště po celou dobu pobytu 

- Hotelové mini fitness v rámci pobytu 

- Dva sály v rámci pobytu k dispozici (v případě nepříznivého počasí) 

- Doprava autobusem tam a zpět 
 

Ubytování ve dvou a více lůžkových pokojích, přesné rozložení pokojů bude známo pár dní před 
odjezdem 

(budeme se snažit vyjít vstříc potřebám všech dětí, co se týče umístění dětí na pokojích, jak jen to bude možné) 

   

http://www.podsaumburkem.cz/
https://mapy.cz/s/1WLVp


Recepce, restaurace, jeden ze salonků 

   

 
Proč jet na atletické soustředění? 

- jsem součást výborného kolektivu 

- moje kondička půjde nahoru a následně ji budu moci zdokonalovat při tréninku v atletické hale od 

listopadu 

- budu 5 dní se svými kamarády z tréninkové skupiny a budeme si to maximálně užívat 

- nebudu muset jít do školy a učit se  

- na soustředění prožiju velké množství nových zážitků, poznám některá nová místa a jistě hodně 

srandy 

- … 

Pokud náhodou ještě váháte nad tím, zda se soustředění účastnit, tak neváhejte  a podívejte se na naše 

materiály z posledních dvou soustředění, které jsme si skvěle užívali! A ty další si rádi užijeme i s Vámi! 

Posledního soustředění se z našich tréninkových skupin účastnilo více než 50 atletů!!! A maximální 

počet na toto soustředění bude 40 atletů. Atleti nebudou na toto soustředění vybírání podle 

výkonnosti apod.… jako na jiná výběrová soustředění. Bereme všechny, kteří mají zájem o sport 

obecně a chtějí si to s námi užít! Kdo se přihlásí dříve, než se naplní maximální počet, ten jede! 

 
Poslední dvě soustředění  
 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ – jaro 2017 

 1. den – co se dělo – zde, fotky zde 

 2. den – co se dělo – zde, fotky zde 

 3. den – co se dělo – zde, fotky zde a zde 

 4. den – co se dělo – zde, fotky zde 

 5. den – co se dělo – zde, fotky zde 

 6. den – fotky zde 

 videa – závěrečná párty zde, trénink bowlingu zde 
 
ŠAUMBURK – podzim 2017 

 1. den – zde 

 2. den – zde 

 3. den – zde 

 4. den – zde 

 5. den – zde 

 6. den – zde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atletikaporuba.cz/usti-nad-orlici-2017-prvni-den-soustredeni
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154520020158364
http://www.atletikaporuba.cz/usti-nad-orlici-2017-druhy-den-soustredeni
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154524144703364
http://www.atletikaporuba.cz/usti-nad-orlici-2017-treti-den-soustredeni
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154527223503364
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154530613003364
http://www.atletikaporuba.cz/usti-nad-orlici-2017-ctvrty-den-soustredeni
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154530758323364
http://www.atletikaporuba.cz/usti-nad-orlici-2017-paty-den-soustredeni
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154538690293364
https://www.facebook.com/pg/atletikaporuba/photos/?tab=album&album_id=10154540361808364
https://youtu.be/lTHv6wsQ_Ug
https://youtu.be/hndCS-O0kuU
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/EsIjR2qZwJtEou70aSa8ppkBSOq3ddsIwlItbNSIdpeSiA?e=9IgrF1
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/EukA1FKxVeFJumMzvZa_GU8Bd6Vn3lhWzoUOaTuqOr4kDQ?e=OS3wQ4
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/En2mzSXIKbZPljUmgSjdhHoBisyUQWGbR7ZH32d4p5yPBQ?e=7hPsdA
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/EvCuEZ1wpxhHrkTW05heZAoBxq6AEbq6PkAI46u4X6MF8A?e=1OpSBm
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/EsgT-hMs6_dJqJFYhfOU_kUBWEO6bu-dMc2Ohl107kTFEQ?e=b6e5MU
https://d3soft-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mfiala_d3soft_onmicrosoft_com/ErHUBg5F6RpLmxCByto4OHEBxTsb_1c1NXaecpHlgsyuMQ?e=phtvuz


 
 
Místo pobytu: Pod Šaumburkem, Rajnochovice  termín: 31. 10. – 4. 11. 2018 Cena: 2.990Kč 

 

Přihláška 
ATLETICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ Atletika PORUBA 

 
 
 
 
 
 

Odesláním potvrzujete, že souhlasíte s následujícími podmínkami účasti: 

 účastník se podřídí disciplíně stanovené trenéry a pedagogickým doprovodem 

 zákonný zástupce souhlasí s tím, že účastník bude ze soustředění vyloučen v případě, že se přes 
opakovaná napomenutí dopustí porušení disciplíny 

při zrušení účasti je účastník, resp. jeho zákonný zástupce povinen uhradit níže uvedené storno poplatky 
 
Cena je kalkulována na minimální účast 30 dětí. V případě nižší účasti se může stát, že budeme nuceni přistoupit 
k mírnému navýšení ceny. 
 

Storno poplatky: 

20% při zrušení účasti do 1 a půl měsíce před nástupem na soustředění, 50% při zrušení účasti do 21 dnů před 

nástupem na soustředění, 100% v ostatních případech nenastoupení na soustředění (neplatí v případě nemoci) 

Vyplněnou a naskenovanou přihlášku pošlete na email fiala.martin@gmail.com (nebo doručte) 
trenérovi do 10.09. 2018 

Platbu celé částky prosím uhraďte na klubový účet uvedený níže. Nejpozději však v termínu do 
30.9. 2018. 

 
Informace o platbě budou všem zájemcům dodatečně zaslány! Zatím neplatit. 

 
 
 

 
 

Jméno: Příjmení: Datum narození: 

Zdravotní pojišťovna: Adresa bydliště: 

Zákonný zástupce: Tel:

: 

Email:

: 

Datum: Podpis zákonného zástupce: 

mailto:fiala.martin@gmail.com

