
 

 

Velikonoční soustředění  

TSM a SCM JO 2022 

 
Termín:   čtvrtek 14. 4. – pondělí 18. 4. 2022 
    
Místo:   Jelenia Góra – Jagniątków 

Penzion Koralowa Ścieżka (https://mapy.cz/s/gehevotoru) 
 
Doprava: Není organizována. Pro domluvu případných spolujízd využijte organizační 

tabulku dopravy. Pokud budete mít problém dostat se na soustředění, napište.  
 

Příjezd ve čtvrtek odpoledne (bude upřesněno v pokynech), odjezd v pondělí po obědě 
    
Předběžný program: mapové tréninky se specifickým zaměřením na mapovou techniku a    

 taktiku, přednášky, hry, velikonoční překvapení 
 
Strava:  Zajištěna plná penze. Případné požadavky ohledně stravy ke jménu / do 

poznámky k přihlášce. 
 
Ubytování: pokoje s povlečením 
 
Terén: podhorský terén se srázy a kameny, „skandinávské“ terény s těžkou podložkou 
 
Cena: přibližně 2800 Kč za celé soustředění - bude upřesněna v pokynech. 
 Příspěvek TSM A:  1200 Kč 
 Příspěvek TSM B: 1000 Kč 
 Příspěvek SCM: 800 Kč 
 
Co s sebou:  cestovní pojištění (vč. orientačního běhu), čelovka, buzola, čip, mapník 

(formát A4), běžecké oblečení do lesa, teplé oblečení (čelenka, čepice), oblečení 
na pobyt v místnosti, přezůvky, hygienické potřeby, psací potřeby (červená fixa, 
barevné pastelky), GPS hodinky, drobné kapesné v polských zlotých (vstup do 
KRNAP apod.), ROUŠKY. 

 
Termín přihlášek:  do pondělí 31. 3. 2022 výhradně přes stránky www.scmjo.cz nebo 

výjimečně přes e-mail david.pustai@gmail.com (David Vesko Pustai) 
 
Další informace: Pokyny s detailním programem v týdnu před soustředěním a na 

webových stránkách SCM. Soustředění bude náročné, přijeďte odpočatí. 

 
 

                                                                
 Těší se na vás trenéři TSM a SCM JO :-) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-WZ3_6jMTsz5FrM7921LkI7hrx88l77y4PLyvw1LNZw/edit?usp=sharing
https://www.scmjo.cz/archiv/akce/velikonocni-soustredeni-9/
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