
    

 

 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019  
 

Letní soustředění oddílu SK PROVO Brno od neděle 14.8.2022 do pátku 19.8.2022 

             Nutné!!!!!! 

Začátek:  neděle 14.8.2022  odpolední svačinou  /příjezd 12,30-13,00 hod/ vlastními auty 

Ukončení: pátek  19.8.2022 odpolední svačinou  /odjezd  17,30-18,00/ vlastními auty 
/PROSÍME O DODRŽENÍ ČASŮ A TERMÍNU VYZVEDÁVÁNÍ VZHLEDEM K TOMU, ŽE MÁME  

TRÉNINK V PÁTEK AŽ DO 17,00 HOD 

Místo:       Penzion Šafránkův mlýn  /www.safrankuvlyn.cz/. Sociální zařízení je na pokojích,           

pokoje pro 2-4 osoby. Tělocvična v areálu penzionu, tréninky – tělocvična,  hřiště,  

                    kryté stany. V areálu dva venkovní bazény v případě, nepřízně počasí  tak na 1 den 

máme zajištěnou vířivku. Kousek od penzionu jsou zvířata /ohrada/ . Hry a zábava 

bude v okolí penzionu. 

Strava: Strava v areálu. Pobyt započne odpolední svačinou a bude ukončen odpolední 

svačinou  19.8.2022 

         3x denně  + odpolední svačina v terénu, pitný režim zajištěn 

Doprava:  vlastními auty 

S sebou: Tréninkové oblečení: 2x¾ kalhoty, 2x kraťasy, 5x tričko, 5x ponožky,2x TOP 

/podprsenka na trénink/, 2x mikina bez kapuce, švihadlo, náčiní/míč, kužele, 

obruč/, ťapky, molitanový polštářek, guma tréninková, zátěže,  karimatka 

                        Prosíme o nabalení tréninkového oblečení do zvláštní tašky.  

 Oblečení:  spodní prádlo, trička krátký i dlouhý rukáv, kraťasy, kalhoty, elasťáky 

dlouhé na běhání, mikina, šusťáková bunda, kšiltovka!!, pláštěnka, pyžamo, ručníky, 

plavky, krém na opalování, botasky/tenisky !!!!!, přezůvky, hygienické potřeby, 

česání, blok, pastelky, nůžky, hry,  hrníček na pití, flaška na pití 

TELEFON – DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME !!! u malých dětí zákaz telefonu, 

bude mnoho aktivit a telefon není třeba. 

Kapesné: dle vlastního uvážení  

Vedoucí:  Jana Prokešová, , Gabriela Prokešová 

Zdravotník:    Jana Prokešová 

Trenéři:    Jarošová Katka, Majerová Sylva , Oplatková Monika,  Navrátilová Aneta, 

Navrátilová Nikola,  Mrázková Katka  

Cena : 5900,-kČ 

    

 Soustředění je potřeba uhradit do 30.5.2022 ve výši 5900,-Kč  

/v případě nemoci vracíme 2500,- Kč/ 

                 / v případě platby přes zaměstnavatele , vystavíme fakturu  dle Vaší potřeby/  

Č.ú.:   2900538550/2010 – variabilní symbol použijte datum narození  dítěte a do poznámky 

připište jméno dítěte. /prosím nutné jméno v poznámce, vzhledem k rozdílným 

přijmením plátců a dětí/ 

        Jana Prokešová 

     Tel. 777625697 Email: SkProvoBrno@seznam.cz   

 


