
 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
VELKÉ KARLOVICE 

 
 
Stejně jako v předchozích letech chystáme i letos pro děti Atletického 
klubu Emila Zátopka Kopřivnice letní soustředění. I tentokrát jsme za 
místo pobytu zvolili Penzion Školka ve Velkých Karlovicích, který se nám 
osvědčil. V oplocené zahradě penzionu je k dispozici dostatek travnaté 
plochy, sportovní hřiště s umělým povrchem, malý bazén i posezení, 
okolí pak skýtá dostatek možností k různým hrám a výletům 
 
Soustředění bude čítat klasické atletické tréninky přiměřené věku, 
sportovní hry, výlety a všechny další aktivity, které k létu patří. Stejně 
jako v loňském roce s sebou budeme brát kola (doprava bude zajištěna). 
Kolo není povinné, nicméně velmi vhodné. 
  
Soustředění bude letos rozděleno do dvou pobytů. První proběhne 
v termínu 30. 7. – 6. 8. 2016 a bude určen dětem r. narození 2006 a 
starším. Očekávejte náročnější trénink včetně výjezdů na kole a středně 
dlouhých výběhů (vhodné pro pravidelně závodící děti). Druhý pobyt 
proběhne v termínu 6. – 13. 8. 2016 a bude určen dětem r. narození 
2003 - 2009. Tréninky v tomto případě budou méně náročné, výjezdy na 
kole i výběhy kratší. V případě, že si nejste jisti, která varianta je pro 
Vaše dítě vhodnější, prosím o telefonickou konzultaci. Informace o 
soustředění poskytujeme s dostatečným předstihem tak, aby termíny 
případně nekolidovaly s vašimi dalšími letními aktivitami.  
 
 
 
 



                                                      Souhrn informací: 
 
 
Místo konání:  Penzion Školka, Velké Karlovice 
 
Datum konání:  1. pobyt sobota 30. 7. – sobota 6. 8. 2016 
 

    2. pobyt sobota 6. 8. – sobota 13. 8. 2016 
 
Cena:    3 000,- Kč 
 
Splatnost: záloha 1 000 Kč do konce dubna, 2 000 Kč do 

konce června (lze vše najednou v dubnu), vše na 
účet 237 276 021/2010 (pozor nové číslo účtu!), 
VS rodné číslo dítěte, SS 0316, do poznámky 
uveďte mimořádný příspěvek rodičů a jméno 
dítěte. Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, plnou 
penzi a veškeré další náklady se soustředěním 
spojené 

 
 

Přihlášky nejpozději do 31. března 2016 na odkazu: 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uyt6aHlVnbY6y9aaoNN-
VgRKYqlZBWAncH4TTApyfUs/edit#gid=0 

 
Upozornění: v případě, že dítě do odkazu zapíšete a například 20. června 

vymažete, protože jste si to rozmysleli, neznamená to, že jste dítě 
odhlásili. Po 31. březnu už probíhají všechny změny v přihlášení pouze 
telefonicky na tel. 603 873 264. V případě, že takto neučiníte, bude si 

klub účtovat storno poplatek ve výši 500 Kč!   
 
 
Další podrobnosti týkající se odjezdu, nakládání kol, seznamu věcí apod. 

budou zaslány nejpozději 14 dní před začátkem soustředění. 
 
 
             

     Jana Feilhauerová 
 
                                                                                  vedoucí trenérka 
                                                                          mládeže AK EZ Kopřivnice 
 
         tel. 603 873 264  


