
Ahoj hokejisto,  

již hodně přes 10 let pořádáme hokejová letní soustředění, které letos proběhne opět na konci 

prázdnin v rekreačním středisku Úsvit u Telče.   

   Hlavním cílem je "nastartovat" fyzičku hráčů před začátkem sezóny, a vytvořit mezi hráči, trenéry  

i všemi dohromady vztahy, které jsou nezbytné v kolektivním sportu, kterým je lední hokej.  

   Nádherná hra plná akcí, emocí a velkého úsilí, která je skvělou školou odolnosti pro naše děti 

a pokud se zapojíme i my rodiče, pak i neopakovatelnou studnicí společných zážitků, které budou 

natrvalo zapsány v našich myslích.   

   Motivace zvyšovat svoji výkonnost při bojích se soupeři a poměřování při trénincích se spoluhráči 

vede naše děti k lepším a lepším výkonům a osobnímu růstu.   

   Soustředění je plné tréninků a soutěží, za které si odvezou hráči diplomy, medaile a jiné drobné  

maličkosti, které by měly pomoci všem pamatovat si dosažené úspěchy osobní, ale i kolektivní. 

Olympiáda je společnou aktivitou, ve které se setkávají Ti nejmladší hráči s těmi nejstaršími  

v jednom týmu, a jsou soutěže, kdy má větší váhu výkon prvňáka, nad téměř dospělým juniorem.   

   A právě junioři budou letos poprvé účastníky soustředění. Nejen kvůli posílení vlastní fyzičky, 

ale také proto, aby pomohli s malými Sršni v přípravě a předali jim svoje zkušenosti a dovednosti. 

Jelikož se jedná o hráče, kteří loni vyhráli ligu dorostu a účastnili se kvalifikace o ligu staršího  

dorostu, mají nepochybně co předávat  a proto by měli být obohacením týdenního soustředění.   

   A tak jako každý rok se o Vaše děti postará skupina věrných sršních trenérů, pod sportovním 

Vedením Pavla Sirotka, který je autorem sportovního plánu soustředění.   

   Svěřte nám proto svoje děti, prožijeme společně týden, na který budeme všichni dlouho a snad 

i rádi, vzpomínat. 

                                                                                                                                   Zdeněk Jelínek  

                                                                                                                               vedoucí soustředění  

  

 



Termín: 25.8.-1.9.2013  

Místo: Rekreační středisko Ústvit u Vanova, Telč  

Cena: přes meziroční zdražování a zvýšení DPH máme cenu loňského roku, 

 tedy 2.800,- Kč   
  

- ubytování v chatkách   

- celodenní strava - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, celodenní pitný režim  

- sportovní ceny 

- diplomy   

- permanentní přítomnost zdravotníka během soustředění   

- dohled nasmlouvaného lékaře z blízké Telče nad naším soustředěním   

- dohled Krajské hygienické stanice Jihlava nad celým rekreačním střediskem, vč. naší výpravy   

Jinak řečeno, Vaše dítě bude v rukou odpovědných trenérů, zdravotníka, lékaře a státního 

kontrolního úřadu dohlížejícího na hygienickou a zdravotní nezávadnost po celou dobu našeho 

pobytu!!! 

  

Platba: cenu soustředění uhraďte na účet SK Sršni Kutná Hora o.s., č. ú. 2561577319/0800  

 

Zálohu v minimální výši 1.500,- Kč nejpozději do 10.5. 2013 

  

Doplatek pak nejpozději do 28.6. 2013  

  

Při platbě uveďte do poznámky text, který nám umožní identifikaci Vaší platby "soustředění,  

kategorie, příjmení + jméno".  

  

Pro kategorie používejte tyto zkratky "PŘÍP", "3.-4.", "MŽ", "SŽ", "DOR", "JUN„ 

 

  

Sraz:  25.8. v 8,30 hodin na parkovišti u zimáku v Kutné Hoře  

  

- před odjezdem je nutno odevzdat průkaz pojištěnce nebo jeho fotokopii Vašeho dítěte,   

prohlášení o zdravotním stavu dítěte, tzv. bezinfekčnost, kterou potvrzují rodiče, maximálně   

den před odjezdem na soustředění a také potvrzení od lékaře (má platnost jeden rok, lze tedy   

využít i to, které jste zajistili pro lyžařský výcvik, jiný tábor, školu v přírodě apod.)  Po soustředění  

Vám ho vrátíme.  

 



Vybavení s sebou:  
  

- láhev na pití, vhodné oblečení pro dané období pro rekreační středisko umístěné v lese na 

Vysočině,   

 

- sportovní oblečení a obutí na hřiště i do tělocvičny, hygienické potřeby (a návyky :-))   

 

- pyžamo, pantofle, plavky, hokejové rukavice, hokejku.  

  

Kapesné dle vlastního uvážení (při odjezdu lze uložit u vedoucího soustředění nebo trenéra 

kategorie, jinak za ně nelze přijmout odpovědnost)  

  

NEDOPORUČUJEME drahé věci jako jsou mobily, herní konzole, tablety, velká finanční hotovost 

apod. za které neneseme jako pořádající klub žádnou odpovědnost, která plně spočívá na Vašem 

dítěti. 

 

  

Program: 

 
- každý den soustředění bude probíhat vícefázová příprava všech hráčů s ohledem na věkovou 

kategorii   

- komplexní rozvoj obratnosti, rychlosti, síly, vytrvalosti a koordinace pohybu hráče   

- výkonnostní testy   

- sportovní hry a soutěže v rámci velmi oblíbené "OLYMPIÁDY" napříč všemi kategoriemi, vč. trenérů 

- celodenní péče trenérů   

- poprvé se soustředění zúčastní i junioři naše klubu. Kromě vlastního tréninku budou pomáhat 

trenérům mladších kategorií s tréninkem a předáváním vlastních zkušeností! 

- výlet do blízkého okolí nebo města  

  

  

 



UPOZORNĚNÍ : 

 

   Žádám rodiče, aby nejezdili do místa konání soustředění a to zejména kvůli jeho malým nebo i 

větším, ale citlivým dětem, které by mohla návštěva cizích rodičů, tedy absence vlastních, rozrušit.    

Ve velké skupině jakou je naše soustředění, to může působit velmi negativně.   

   Návštěva bude povolena jen ve výjimečných případech a jedině se souhlasem vedoucího 

soustředění.  

 

   Na konci této pozvánky je kontaktní telefon, který pro tento případ použijte. Pokud nebudu 

reagovat okamžitě na Vaše volání, probíhá nejspíš některá z disciplín, či jiných činností, po jejichž 

skončení zavolám zpět.   

   Jestliže některý (nebo dokonce někteří) z účastníků soustředění poruší závažně nebo opakovaně 

disciplínu a kázeň na soustředění, bude (případně budou) odeslání domů na náklady rodičů. 

  

   Děkuji za Vaše pochopení a respektování této žádosti. 

  

   Během celého týdne vznikne velké množství fotek, možná i nějaké video, které Vám potom 

umožní vidět svoje dítě v cizím prostředí a věřím, že většina fotek bude obsahovat obličeje se 

širokými úsměvy nebo zarputilým výrazem sportovce, který právě překonává protivníka nebo sám 

sebe.   

   V případě zdravotní újmy bude účastník ošetřen naším zdravotníkem, případně u lékaře v Telči. 

Bude-li se jednat o závažnější zranění či nemoc, rodiče budou vyrozuměni mnou, případně po 

dohodě zdravotníkem nebo trenérem.  

   Nezapomeňte nám proto předat kontakty na sebe. Pokud budete v době soustředění mimo ČR, 

pak i kontakt na někoho z rodiny či přátel, kteří budou v ČR a budou současně od Vás vybaveni 

plnou mocí k vyzvednutí dítěte, pokud by to bylo třeba.  

  

   Takové případy jsou opravdu jen velmi výjimečné, chceme mít ale naprostou jistotu, že dokážeme 

společně udělat vše pro Vaše děti.  

 



Příjezd: 1.9. kolem 12 hodiny na zimáku v KH  

 

Ostatní: ihned po návratu ze soustředění začíná příprava všech týmů na ledě, 

připomínáme proto všem hráčům a hlavně  rodičům nutnost doplnění hráčské výstroje ještě 

před soustředěním . 

 

Účast svého dítěte mi potvrďte na e-mail yohanka@wo.cz nejpozději do 10.5. 2013. 

 

Sportovním vedoucím a organizátorem soustředění je trenér Pavel Sirotek 

 

Adresa střediska: 

Rekreační středisko "Úsvit"  

Vanůvek 26  

588 56 Telč 

 

  

                                                                                                                               Ahoj,  

                                                                                                                              Zdeněk Jelínek 

                                                                                                                              vedoucí soustředění 

                                                                                                                              tel. 737 233 226 

 

  

Přílohy: bezinfekčnost - potvrzení od lékaře  

 

Samotné formuláře lze stáhnout na klubovém webu  

http://www.sksrsni.cz/dokumenty/bezinfekcnost.pdf   

http://www.sksrsni.cz/dokumenty/potvrzeni_od_lekare.pdf  

  

Kdo areál nezná, může se podívat na jeho fotky na tomto odkazu: 

http://srsni96.rajce.idnes.cz/Soustredeni_2012_-

_fotky_mista_konani%2C_RS_Usvit_u_Telce/   

 

Případně se podívat na fotky z průběhu loňského soustředění 

http://oldaf.rajce.idnes.cz/Soustredeni_2012_1.cast/  

http://oldaf.rajce.idnes.cz/Soustredeni_2012_2._cast/   

http://oldaf.rajce.idnes.cz/Soustredeni_2012_3.cast/ 
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