
         Naši trené ři se o d ěti starají, i když rodi če pracují. Tento fakt má p ředevším preventivní charakter                                                
 

     PŘÍM ĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR 
 

ČESKÁ TŘEBOVÁ 
 

PONDĚLÍ  4.7. 2016  -  8.7. 2016 
 

        Vážené děti, rodiče,                                                                                                               
děkujeme Vám za Vaši důvěru a včasné odevzdání přihlášky. Doufáme, že se nám podařilo 
připravit bohatý a pestrý program. Prosíme o dodržení následných propozic a v případě 
změny či komplikace nás, prosím, kontaktujte. Uzávěrka přihlášek je do 30.5.2016. 

ZAHÁJENÍ A UKON ČENÍ TÁBORA:  

Nástup: 4. 7. 2016 (pondělí) od 8:00 – 8:30 hod. V 9:00 zahájení programu 
Ukončení: 8. 7. 2016 (pátek) –  13:00 hod. 

Místo zahájení: vestibul VOŠ a SŠT Česká Třebová 
Adresa: VOŠ a SŠT Česká Třebová, Skalka 1692, Česká Třebová 560 18 

ÚČASTNICKÝ POLATEK -  320,- Kč na den 

STRAVOVÁNÍ -  proběhne formou obědů a svačiny přímo v místě, přes celý den pitný 
režim zajištěn. 

SPORTOVIŠTĚ -  sportoviště – tréninky v halách, venkovních kurtech,  plaveckém bazénu a 
travnatých kurtech. 

POVINNÁ DOKUMENTACE  – potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o zdravotní 
způsobilosti kartička pojištěnce 

POVINNÉ VYBAVENÍ  – sportovní obuv na ven a do tělocvičny, přezůvky, vybavení pro 
sport, tréninkové dresy, láhev na pití, ručník. 

DOPROVODNÉ AKCE: 
• kondiční příprava 
• všeobecná průprava 
• míčová průprava a základy gymnastiky 
• tréninky s renomovanými trenéry 
• základy míčových her + turnaje 
• základy barevného volejbalu + turnaje 
• a mnoho další zábavy (nejen sportovní) 

PROGRAM: 

8:30 – 9:00 – příchod, 9:00 – 11:30 – dopolední program, 12:30 – 14:00 – oběd + volno, 
13:00 – 14:45 – odpolední program, 14:45 – 15:00 – svačinka, 15:00 – 16:00 – turnaje a 
hry, 16:00 – ukončení denního programu 

PŘIHLÁŠKY A KONTAKT – Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Česká Třebová  
tel.: 605 415 868, email.: ams-lubomir.vasina@seznam.cz  

!!! Celý denní program bude průběžně upravován dle výkonnosti dětí, dle počasí a dle 
dalších vlivů. !!!  

 



 
 

LEKTO ŘI: 
- Lubomír Vašina, trenér akademické repre  ČR, šéftrenér mládeže extraliga (Ostrava) 
- Jiří Šiller,  trenér Rakouského reprezentace a extraligového družstva žen Linz 
- Zdeněk Šmejkal, extraligový trenér (Rakousko) a bývalý trenér reprezentace ČR mužů 
- Peter Goga, manažer extraligového družstva žen (VK Prostějov) 
- Renda Dvořák, trenér extraligového družstva mužů  (Příbram) 
- Tomáš Zedník, manažer extraligového družstva mužů (VK Ostrava) 
- Darius Lux, trenér ligového družstva TSC Rybnik, bývalý trenér „Plus ligy“ (Polsko) 
- Jarda Emmer, trenér extraligového družstva juniorů  (České Budějovice) 
- Florian Stangl, extraligový trenér žen rakouského družstva Linz   
- Jakub Karásek,  trenér mládeže extraligového družstva kadetů (Nový Jičín) 
- Vlasta Fabikovič, dlouholetý extraligový a ligový hráč Brna a Poštorné  
- Petr Skála, dlouholetý vynikající hráč brněnských týmů 
- Eva Brodyová – trenérka Rakouské reprezentace a extraligového družstva žen Pergu    
- Jaroslav Nekola - mládežnický trenér VK Ostrava 
- Milan Vodi čka, student sport. managementu na univerzitě v americkém New Hampshiru  

 
 

HOSTY KEMPU BUDOU NĚKTEŘÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI 
 

Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Čeká Třebová, tel.: 605 415 868, e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz 


