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Příloha č. 1
V letním volejbalovém kempu je ještě neobsazených 5 míst a přestože termín pro
přihlášky byl k 30.4.2012, mohou se zájemci ještě do konce měsíce května přihlásit.

LETNÍ VOLEJBALOVÝ KEMP
ČESKÁ TŘEBOVÁ
NEDĚLE 1.7. 2012 - 6.7. 2012
Pořadatelé letního volejbalového kempu v České Třebové si Vás dovolují pozvat na tuto akci, která se bude konat na
začátku července na konci školního roku již po čtrnácté. Kemp pořádá AMS-Lubomír Vašina, TJ. Sokol Česká Třebová II.,
pod záštitou ČVS a ČOS.
Akce je určena pro všechny volejbalisty a volejbalistky, kteří chtějí pod vedením našich špičkových trenérů (reprezentačních,
extraligových a ligových družstev mužů a žen) zlepšit své HČJ ve specializacích, na které je náš kemp zaměřen. Z hlediska
priorit vítáme především účast ročníků 2001 a starších, rádi však uvítáme i hráče a hráčky mladší.

NABÍZÍME:
-

smečařskou, nahrávačkou, blokařskou a beach volejbalovou školu a obecný trénink
ubytování internátního typu
stravování – kvalitní snídaně, lehký oběd, nadstandardní večeře
sportoviště – antukové venkovní kurty, beach volejbalový kurt, plavecký bazén
odborné vedení, propracovaný denní (i večerní) program
výuku podle nejnovějších poznatků a metod, v teoretické přípravě a praktických ukázkách

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
2.590,-Kč (ubytování s plnou penzí), 2.190,-Kč (bez ubytování a snídaně)
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Vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty přihlášek limitovány tak, aby bylo ve skupině na dva trenéry dvanáct hráčů. To
je první předpoklad kvalitního předání informací.

Příjezd 1. 7. 2012 večer do 18.00 – odjezd 6. 7. 2012 po obědě do 15.00
DOPROVODNÉ AKCE KEMPU:
-

denní a večerní turnaje účastníků kempu, lanové centrum, ukázky bojových umění
kurz trenérů III. třídy, doškolovací seminář trenérů (za pomoci lektorů a dětí z kempu)

LEKTOŘI:
-

Zdeněk Šmejkal, extraligový trenér (VK Ostrava)
Kamil Tuček, trenéra mládeže ( Olymp Praha)
Peter Goga, manažer extraligového družstva žen (VK Prostějov)
Renda Dvořák, trenér prvoligového a extraligového družstva (České Budějovice)
Jarda Emmer, trenér prvoligového družstva (České Budějovice)
Tomáš Zedník, manažer extraligového družstva mužů (VK Ostrava)
Lubomír Vašina, trenér akademické reprezentace ČR
Jiří Šiller, trenér reprezentačního družstva ČR žen
Milan Džavoronok, šéf trenér reprezentace ČR v beach volejbale
Martin Šrámek, hráč extraligového celku ČZU Praha
Petr Skála, dlouholetý vynikající hráč brněnských týmů
Said Habboudji - mládežnický trenér VK Ostrava,praxe s mládeží ve Francii
Zdeno Hauer, dlouholetý extraligový trenér (Brno,Žilina)
Pavel Matějka, hráč extraligového celku Brna
Lubomír Vašina ml., trenér Krajského Centra Mládeže Pardubického kraje
Milan Vodička, student sport. managementu na univerzitě v americkém New Hampshiru
HOSTY KEMPU BUDOU NĚKTEŘÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI

Příloha č. 2
POZVÁNKA
Spřátelená organizace ze slovenské Likavky u Ružomberka, která se zúčastňuje
našich akcí v Čechách, „Klub nadšencov amatérskej cyklistiky“, nás zve na svoji
akci viz pozvánka.
V současné době je přihlášeno 12 účastníků
neupřesněný počet účastníků ze Sokola Radčice.

z

T.J.Sokola

Slatiňany

a

Další zájemci se mohou přihlásit u br. Lebdušky na tel. 776 602 665 nebo
466 614 253,
e-mail:
lebduska.mir@seznam.cz
nebo
tajemnik@zupapippichova.eu. Zájemcům budou podány podrobné informace včetně možností
ubytování.
Akce se uskuteční v krásné krajině Nízkých Tater v okolí vodní nádrže Liptovská
Mara ve velmi přátelském prostředí a je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Můžeme zaručit všem účastníkům zážitky, na které se nezapomíná.
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DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
na
SOKOLSKOU VÝSTAVU JEDNOT VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

150 LET V POHYBU
KONANOU U PŘÍLEŽITOSTI 150. VÝÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA
výstava se koná ve dnech 14. až 31. května ve výstavním sále Státního okresního archivu
v Pardubicích, Bělobranské náměstí č. 1

s vernisáží 14. května od 17,00 hodin
otevřeno ve všední dny od 13,00 do 17,00 hodin
Vystavují sokolské tělocvičné jednoty Východočeského kraje z jejich historie a ze současného
života. Co uvidíte:
-historické sokolské publikace
-historické sokolské kroje a prapory
-fotografie z dávné i nedávné minulosti
-úspěchy sportovních oddílů jednot
-aktivní sport od předškolního do seniorského věku
Ve výstavním sále se budou v době výstavy promítat filmy:
- o bojích českých legionářů v 1. světové válce v Rusku
- filmové záběry ze sletů od 1882 do 1948
- film o XIV. Všesokolském sletu 2006
K účasti zvou a vaše účast potěší
předsednictvo a vzdělavatelský odbor
Sokolské župy Východočeské-Pippichovy
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