
K M  S N H   
Všem oddílům národní házené 

VÁŽENÍ RODIČE
VV SNH spolu s KM SNH  uspořádá

  T R A D I Ć N Í    V Ý C V I K O V Ý    T Á B O R    M  L Á D E Ž E

Termín 30. ročníku : 30. 6. - 7. 7. 2012 
Místo konání: Miroslav (JM)
Výcvikový tábor poskytuje žákovským hráčům a hráčkám národní házené vyšší  typ odborného výcviku, 
dvoufázový způsob tréninku a vyšší metodiku naší národní hry.
Kromě obvyklého tréninkového programu - míčová technika, střelba, taktika, znalost pravidel, prověrky
fyzické a atletické připravenosti účastníků, tréninkových zápasů s oddíly a závěrečného utkání ČECHY -
MORAVA, jsou součástí programu  kulturní a zábavné pořady, táborák, koupání, výlety a další nápady, 
kterým se meze nekladou. U mladších dětí je na programu hlavně získávání vztahu k našemu sportu.
Na toto soustředění jsou každoročně vybírání zkušení a úspěšní trenéři mládeže (pochopitelně
s potřebnou kvalifikací) ze všech koutů, kde se národní házená hraje.
Žádáme oddíly národní házené, aby ve svých oddílech projednaly pozvání na výcvikový tábor a sdělily nám
jména zájemců na připojených tiskopisech nejpozději do 31. března 2012 na adresu Štěpánek Ctirad,
Nové Město nad Metují, Krčín 200 PSČ 549 01. Přihlášky je možné poslat i elektronickou podobou na 
adresu stepanek.c@tiscali.cz V přihlášce uveďte jméno, adresu včetně PSČ, datum narození, hráčskou 
charakteristiku (brankář, obránce, záložník, útočník, univerzál, zatím bez zařazení).
Do konce měsíce dubna obdrží přihlášené děti prostřednictvím svých trenérů materiály potřebné
k proplacení soustředění (složenky, případně číslo účtu a variabilní symboly dětí) a podrobnější informace
k soustředění (odjezd, příjezd, způsob přepravy, podrobný seznam potřeb atd.).
Důležité:
1. Příspěvek pro účastníka je 2.150,-Kč
2. Z této částky se hradí doprava (přepravci z jednotlivých míst budou určeni až podle zájmů dětí), 
ubytování (bude ve třídách školy a tělocvičnách ve vlastních spacích pytlích), strava (5x denně + stálý pitný 
režim), nájmy za sportoviště, u mladších celodenní výlet, ceny za soutěže a všechny další výdaje se 
soustředěním spojené.
3. Úhradu příspěvku může poskytnout vybraným hráčkám a hráčům z části nebo zcela oddíl nebo TJ za
vzorné plnění povinností nebo za vzorný výkon.
4. V některých organizacích lze stále ještě čerpat příspěvek na rekreaci dětí.
Věková hranice mladšího žactva je 7–12 let (včetně), staršího žactva 13–15 let (včetně). Výjimečně je 
možné vzít dítě o rok mladší nebo o rok starší než je uvedený limit (děláme to z důvodu –  kamarádství v 
oddíle, sourozenci a podobně). Těšíme se na účast vašich dívek a chlapců.

Se sportovním pozdravem

Jaroslav Holý v.r. Ctirad Štěpánek
předseda VV SNH předseda KM SNH
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