
Základní informace k soustředění žáků SK Jiskra Rýmařov  
  

Termín soustředění: čtvrtek 20.2. – neděle 23. 2. 2020  

Místo soustředění:  Penzion Valmez, Žerotínova 1591, Valašské Meziříčí   

  

Odjezd z Rýmařova ve čtvrtek 20.2.2018 od fotbalového hřiště. Sraz všech účastníků 

soustředění bude v 14:20 hod. na hřišti Jiskry Rýmařov (bude ještě upřesněno). 

 První strava v místě ubytování bude ve čtvrtek večeře, poslední bude nedělní oběd. 

Předpokládaný návrat do Rýmařova je v neděli 23.2.2020. Čas příjezdu zhruba kolem 16:00 

hod. popř. bude ještě upřesněn dle nedělního programu.  

Ubytování a stravování je zajištěno přímo ve sportovním areálu fotbalového klubu ve 2 - 4 

lůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou popř. vanou.  

Účastnická cena je 2200,- Kč, která pokryje kompletní soustředění (ubytování, jídlo 5x denně, 

pronájem hřiště, pitný režim, bazén a ostatní náklady spojené se soustředěním). Platbu prosím 

doneste v hotovosti svému trenérovi co nejdříve, nejpozději však před odjezdem. 

Potřebuje-li někdo vzhledem ke své finanční situaci platbu rozložit do více splátek, kontaktujte 

svého trenéra a domluvte se.  

  

Základní náplň soustředění je kondiční a herní připravenost na nadcházející sezónu a na posílení 

vazeb v kolektivu. Během soustředění absolvují hráči vždy venkovní dopolední a odpolední 

tréninkovou jednotku, navštíví bazén, absolvují jedno přípravné utkání a proběhnou i tzv. 

technicko-taktické přípravy a kolektivní hry přímo na penzionu. Přizpůsobte prosím proto 

sportovní oblečení i volnočasové oblečení tomuto harmonogramu.   

V příloze naleznete omluvenku do školy z pátečního vyučování. Ze školy může žáka omluvit 

pouze zákonný zástupce, proto bez vašeho souhlasu (podpisu) je omluvenka neplatná.   

V příloze taktéž naleznete prohlášení o zdravotní způsobilosti vašeho syna, které vyžaduje 

soutěžní řád a je platné vždy na celý kalendářní rok. Prosím o jeho vyplnění a odevzdání 

trenérovi společně s účastnickým poplatkem soustředění !!! 

  

Co by si každý účastník měl vzít s sebou:  

  

sportovní obuv – kopačky, popř. turfy (nejlépe 2 páry – vhodné na umělou trávu), chrániče, 

sportovní oblečení a oblečení tak, aby se mohli vždy děti převléci do suchého, zimní doplňky 

(rukavice, čepice, nákrčník, termo prádlo apod.), ponožky (více párů), obuv na přezutí 

(nazouváky), plavky, hygienické potřeby, fotokopii zdravotní kartičky pojištěnce, nezbytně 

nutné léky (informovat předem trenéry), prohlášení o zdravotní způsobilosti, psací potřeby a 

ostatní věci dle vlastního uvážení.   

  

Vedení soustředění: Kamil Furik – 604 101 508, Romana Furiková – 739 214 540  

                                 Petr Palla – 775 145 818  

        
  


