
 
 
Věc:   Výběrové kombinované soustředění (SCM II – Praha, MoP) 
 
Termín:   čtvrtek 7.5. -neděle 10.5.2015 
 
Místo:   Vojenská zotavovna Bedřichov 
 
Cena:  členové SCM dle pokynů ČSPS, ostatní 4 . 0 0 0  K č ,  

cena zahrnuje 4 hodiny denn� bazén, t�locvi�nu a posilovnu dle po�así, ubytování, stravování,  
doprava hrazena není 
�ástku uhra�te p�evodem: �íslo ú�tu: 15130051/0100, Variabilní symbol 2803,  
Zpráva pro p�íjemce: jméno plavce, soust�ed�ní Bed�ichov-kv�ten 2015  

 
Doprava: vlastní, sraz ve čtvrtek do 10,00 na recepci, odjezd v ned�li po 14,00. Sou�ástí p�ihlášky na 

internetu, bude poptávka po mo�nosti dopravy. 
 
Ubytování:  Vojenská zotavovna Bed�ichov, Bed�ichov 62, 543 51 Špindler�v Mlýn. 
 
Stravování: Snídan� na hotelu formou bufetu, ob�dy a ve�e�e formou bufetu, v p�ípad� výletu bude balí�ek.  

Nevhodná jídla pro sportovce (čokolády, brambůrky, sladké limonády) budou dětem zakázány! 
 
Přihlašování: Bude z�ízeno p�ihlašování na oddílových stránkách www.skmop.cz. 
  Soust�ed�ní se z kapacitních d�vod� zú�astní maximáln� 30 plavc�. 

Přihlašování bude uzavřeno v pátek 26.4.2015. 
Výběr 30 plavců a stanovení náhradníků proběhne do pondělí 27.4.2015. 
 

SCM II CHELBERG Robert, CÉ Martin,  RENC Jakub, �ÍMAL Marek, P�IBYL Michal, ŠORM Ond�ej, JINDROVÁ 
Kristýna, KLOCOVÁ Markéta, SEEMANOVÁ Barbora, TRNKOVÁ Michaela 

 
Vybavení:  osobní prádlo, hygienické pot�eby, pono�ky,tri�ka,svetr lehký a teplý (nebo mikina), souprava Mop, �epice, 
kšiltovka, šátek, trenky,tenisky do t�locvi�ny a na b�h, oble�ení do hotelu, p�ezutí, py�amo, psací pot�eby, bat��ek, ple�ový krém 
na obli�ej, packy,ploutve,deska,kopyto s gumou, šnorchl,flexabend, švihadlo,brejli�ky, lahvi�ku, n�kolik plavek(zvlášt� d�v�ata) 
Popis a rozpis tréninků: 
Jedná se o kombinované plavecké soust�ed�ní se suchou p�ípravou, zvlášt� pohybem v horském prost�edí s vyšší 
nadmo�skou výškou.  
 

den snídaně bazén suchá oběd suchá bazén Večeře 
�tvrtek. - - výb�h 13,00 výb�h 17,00-19,00 19,15 

pátek 6,20 7,00-9,00 výlet balí�ek výlet 17,00-19,00 19,15 

sobota 6,20 7,00-9,00 výb�h 12,00 výb�h 17,00-19,00 19,15 

ned�le 6,20 7,00-9,00 výb�h 12,00 - - - 

 
Předpokládaní trenéři:  
SCM - Tippmann 
2.dru�stvo - Bartošová 
1.dru�stvo-Seeman 
kondi�ní trenér: �ikeš, St�íteský 
 
Informace a vedoucí soustředění:  
Tomáš Seeman , jednicka@skmop.cz,  
 
 


