
 

 

 

Skuteč Open 2023 

Termín  

5. 8.  – 11. 8. 2023 

Jiné termíny nástupu a odjezdu nejsou 

akceptovány! 

Sobota 5. 8. 2023 - zahájení soustředění - 

16:00 nástup,  18:00 večeře 

Pátek 11. 8. 2023  - ukončení po odpoledním 

tréninku cca 17.30 hod BEZ večeře! 

Doprava 

Na akci se děti dopravují samostatně, 

respektive s rodiči.  

Doporučujeme domluvit se mezi rodiči na 

jedné cestě tam a druhé zpět. 

Ubytování a strava 

Ubytování i sportoviště v jednom areálu v 5 

lůžkových pokojích. Strava a pitný režim 

zajištěn celý den, snídaně svépomocí. 

Nominace 

Obdržení nominace + splnění testovací 

baterie ZDE. Výjimky z testování po dohodě. 

Přihlášky 

Nominačním systémem + přijatou platbou 

zálohy. 

 Městská sportovní hala 

Skuteč 

ČSA 1000 

539 73 Skuteč 

Více na webových stránkách 

https://sportoviste.skutec.cz/sportovni-hala/ 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Oddíl badmintonu 

TJ Astra Zahradní 

Město 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ltyQX0b3Xnm8gINmaaAXcp466F-FOPJU7X2Z2fF-bw/edit#gid=1736926781
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  Vybavení do haly 

 sportovní oblečení na badminton na 

převlečení 2 - 3x denně 

 2 – 3 rakety (vyplétání není k dispozici) 

 švihadlo 

 boty do haly 

 guma na cvičení – dlouhá i kulatá 

 ručník/podložka na cvičení 

 lahev na pití 

 přezůvky 

 zápisník + tužka 

 roler (válec) 

Vybavení na ven 

 boty na ven 2x 

 opalovací krém 

 čepice proti slunci 

 

„Buďte připraveni 

na aktivní sport! 

Nezapomeňte si včas 

zajistit sportovní 

prohlídku!“ 

  

 

Jak letos s telefony? 

 Vzhledem ke zkušenostem z minulých let se 

domníváme, že mobilní telefony komplikují pobyt 

na soustředění. Rádi bychom, aby se ve volném 

čase věnovali sami sobě, druhým, spolupráci, 

komunikaci a koncentrovali svou celou pozornost 

na badminton a sportovní přípravu i odpočinek.  

Druhým důvodem je to, že děti komunikují své 

problémy a potíže domů a ne s námi trenéry, takže 

se někdy důležité informace dozvídáme se 

zpožděním nebo vůbec a nemůžeme situace dobře a 

správně řešit. 

Telefony v letošním roce budou mít hráči (kromě 

dospělých) k dispozici POUZE o poledním klidu, 

případně na pokyn trenérů či po dohodě. Zároveň 

prosíme rodiče, aby o veškerých problémech, které 

s nimi děti řeší, informovali trenéry. Děkujeme. 

Cena soustředění 

5.600,-Kč – zahrnuje ubytování, pronájem 

sportovišť, trenéry, pitný režim, stravu, 

připojištění, funkční tričko 

Záloha: 3.000,-Kč - storno poplatky při 

odhlášení 

3.000,-Kč dva týdny před akcí a později 

2.600,-Kč tři týdny před akcí 

1.600,-Kč měsíc před akcí 

Doplatek: 2.600,-Kč – vše na účet TJ Astra 

ZM dle instrukcí, které dorazí emailem. 

Další tipy co s sebou  

Sportovní hodinky, budík, společenské hry, 

sportovní deníky, plyšáci.  

Talířek, hrneček, nůž, lžička 

 

 

 


