
Sportovní soustředění dětí a mládeže spolku Volejbal Aš – Klokani z.s. 
 
Termín konání:  
Od neděle 28.10.2018 (sraz k odjezdu v 16:00 hod. na parkovišti u Tyršova domu) do neděle 4.11.2018 (příjezd na 
parkoviště u Tyršova domu ve 14:00 hod.) 
 
Místo konání: 
Mariánské Lázně (ubytování na ubytovně TJ Lokomotiva Mariánské Lázně v tribuně u ploché dráhy, spaní 
v postelích, tréninky v halách ZŠ Úšovice a v Městské sportovní hale, tréninky v bazénu, tréninky v areálu ploché 
dráhy) 
 
Vybavení na soustředění: 
Bude na začátku října vydán podrobný seznam věcí potřebných na soustředění. Obecně oblečení na sportování do 
haly, na sportování venku, věci do bazénu, hygiena, přezůvky, oblečení na ubytovnu. 
 
Program soustředění předběžný: 
NE-28.10.: příjezd, ubytování, seznámení s prostředím, večeře z domova od rodičů, MaTaSo 
PO-29.10.: snídaně, volejbal v hale, oběd, volejbal venku+běhání-fyzička, večeře, MaTaSo 
ÚT-30.10.: snídaně, volejbal v hale, oběd, míčové hry-venku, večeře, MaTaSo 
ST-31.10.: snídaně, volejbal v hale, oběd, bazén-plavání, večeře, MaTaSo 
ČT-1.11.: snídaně, výlet miniatury-odpočinek, oběd, volejbal v hale, večeře, MaTaSo 
PÁ-2.11.: snídaně, běhání-fyzička, oběd, volejbal v hale, večeře, MaTaSo 
SO-3.11.: snídaně, volejbal v hale, oběd, bazén-plavání, večeře, MaTaSo s vyhlášením 
NE-4.11.: snídaně, volejbal v hale, svačina, ukončení a návrat domů 
 
Cena soustředění za dítě či mládežníka: 
2530,-Kč  za celé soustředění (7 dní a 7 nocí, 6x večeře v restauraci, 6x oběd v restauraci) - spolek přispěje 

na každé dítě 730,-Kč » cena soustředění pro rodiče = 1800,-Kč/sportovce 

(390,-Kč/den = 160,-Kč/os. ubytování + 110,-Kč/os. teplý oběd v restauraci v tribuně ploché dráhy + 30,-Kč/os. 
snídaně na ubytovně + 90,-Kč/os. teplá večeře v restauraci v tribuně ploché dráhy) 
 
Náklady hrazené spolkem VA-K z.s.: 
Pronájem hal na tréninky       = 5.000,-Kč 
Doplatek za ubytování a stravování dětí (předpoklad 20 účastníků)  = 14.600,-Kč 
Vstupné miniatury (předpoklad 20 účastníků)    = 2.000,-Kč 
MHD (předpoklad 20 účastníků)     = 2.500,-Kč 
Doprava do M.L. a zpět (předp. 20 účastníků)   = 4.500,-Kč 
Vstupné bazén (předpoklad 20 účastníků)    = 1.500,-Kč 
Trenéři 2x (ubytování a jídlo)     = 5.200,-Kč 
Pitný režim, svačiny (předpoklad 20 účastníků)   = 4.000,-Kč    
Celkem        = 39.300,-Kč  
 
Termín přihlášky: 
Do 18.9.2018 (úterní tréninky). 
 
Upozornění: 
Nutno omluvit děti a mládež ze tří dnů školní docházky (ST 31.10.2018, ČT 1.11.2018 a PÁ 2.11.2018; od 29.10. do 
30.10.2018 jsou podzimní prázdniny). 
 
Další případné dotazy zodpoví trenéři na trénincích nebo volejte, e-mailujte (777 773 709, stechy@seznam.cz). 

 
Těšíme se na hojnou účast.  
Předseda výkonného výboru spolku VA-K z.s.: ing. Martin Štecher 

   
 

mailto:stechy@seznam.cz

