
 

 

 

Jarní soustředění 2022 

Zase po dvou letech bychom v roce 2022 

uspořádali jarní kondičně herní soustředění. 

Snad nám podmínky dovolí….. 

Termín 

13.  – 18. 3. 2022 

Neděle 13. 3. 2022 - zahájení soustředění 

Pátek 18. 3. 2022  - ukončení soustředění 

 

Doprava 

Na akci se děti dopravují samostatně, 

respektive s rodiči.  

Doporučujeme domluvit se mezi rodiči na 

jedné cestě tam a druhé zpět za úhradů 

nákladů na pohonné hmoty.  

Autobus se nám pro menší počet dětí 

nevyplatí. 

 Penzion Savoy 

Rodinný penzion v Jizerských horách, 

do kterého vás srdečně zveme, se nachází v 

obci Josefův Důl  

24 km od Liberce, 12 km od Jablonce nad 

Nisou a 100 km směrem od Prahy. 

Více na webových stránkách 

http://www.penzionsavoy.cz/ 

Pan Holubička nás má rád. 

  

   

 

Oddíl badmintonu 

TJ Astra Zahradní 

Město 

  

http://www.penzionsavoy.cz/
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  Vybavení na ven 

běžky (nejlépe kombinované na klasiku i 

bruslení, vroubky na skluznici pouze pro mladší) 

hole dlouhé nejméně do podpaží 

boty na běžky i běh po suchu 

oblečení na převlíkání 2x denně 

Vybavení dovnitř 

sportovní oblečení na badminton  

rakety 

švihadlo 

boty do haly 

 

 

„Nikdy se 

nevzdáváme!“ 

  

Proč běžecké lyžování 

Jízda na běžkách zatěžuje svalstvo celého 

těla. Na rozdíl od normálního běhu při ní 

zaměstnáme většinu svalů horních končetin, 

svaly zádové i břišní.  

Kromě rovnoměrnějšího a komplexnějšího 

zapojení svalstva při běhu na lyžích 

intenzivněji dýcháme, čímž trénujeme plíce a 

pomáháme zvyšování aerobní kapacity. 

Zlepšíme tak maximální spotřebu kyslíku 

(pokročilí běžci znají tento ukazatel jako VO2 

max), a to se následně pozitivně projeví na 

naší běžecké výkonnosti. 

 Dalším důvodem, proč zařazovat v zimním období 

běžky co nejčastěji, je rozvoj rovnováhy a 

koordinace. Běžky jsou v porovnání s normálním 

během výrazně šetrnější k našemu organismu.  

Jízdu na běžkách tak můžeme pojmout nejen jako 

tréninkový prostředek, ale i jako aktivní léčebnou 

metodu, nahrazující regenerační klus či jogging.  

Další vybavení s sebou  

přezuvky, 2 ručníky, klasické prostěradlo na 

saunování, hygienické potřeby, smývač 

vosků/benzín 

vosky – tvrdý sjezdový vosk (červená, modrá), 

stoupací modrý extra, modrý, červený, červený 

klistr nebo univerzál klistr; škrabku, korek, 

hadry; společenské hry 

Cena soustředění 

Předpokládáme, že se letošní náklady na 

soustředění budou pohybovat okolo – 4.000,-

Kč podle počtu přihlášených. Také uvidíme, 

zda bude možné v březnu akci uspořádat. 

Další podrobnosti budou 

upřesněny koncem února! 

 

 

 

 

 


