
                                   Středočeské krajské sdružení                      
                                     Českého střeleckého svazu            

                                  281 63 Kostelec n.Č.Lesy, Tyršova ul. 579, 
                                                                    trenérská komise 
                                                     e-mail:  jirka_pokorny@volny.cz 
 
 

P O Z V Á N K A 

Soustředění sportovních střelců v areálu DDM Poděbrady  
 

Středočeské krajské sdružení ČSS  pořádá soustředění sportovních střelců v puškových a 
pistolových disciplínách v areálu Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady (ulice Za nádražím,  
od nádraží ČSD směrem na Nymburk)  v termínu: 
 

30 – 31. října 2010 
 
 

 Soustředění je určeno převážně pro střelce Středočeského kraje, kteří se připravují na 
MČR a budou se účastnit Středočeského poháru do 18 let, v případě volné kapacity i pro další 
střelce  ze Středočeského kraje. 
  
 K dispozici bude celkem 16 střeleckých stěn rozdělených podle jednotlivých disciplín. 
Technické zabezpečení bude provedeno ve spolupráci s členem trenérské komise Jaroslavem 
Doležalem. Účastníci si přivezou s sebou veškeré střelecké vybavení, diabolky na oba dva dny. 
 
 Středočeské krajské sdružení ČSS zabezpečuje střelnici, terče, trenéry, ubytování (pouze 
pro předem přihlášené střelce) a poskytne přihlášeným účastníkům diabolo SCHULZ. 
 
 Stravování není účastníkům zajištěno, v blízkosti DDM je obchod, oběd možno v centru 
města.  
 
Trenéři:  Mgr. Jiří Pokorný, Ota Lachman, Jiří Tulach, Jaroslav Doležal,  

Pavel Hubal, Karel Chmel st. 
 
Program soustředění: 
 

Sobota                   09.00-09.30 příjezd účastníků, příprava střelnice 
                           10.00-11.30 první směna trénink, kontrolní závod 
   11.30-13.00 druhá směna trénink 
             11.30-14.00 oběd 

           14.00-17.00 trénink, SCATT 
           17.00-18.00 ubytování 
  

Neděle:              09.00-13.00  trénink, vyhodnocení 
                                   

 
 Přihlášku na soustředění prosím zaslat na e-mailovou adresu  

• chmel.pisek@t-email.cz, nebo písemně na    adresu    Karel Chmel, Kollárova 1576, 
397 01 Písek 

• kopie na adresu jirka_pokorny@volny.cz nebo písemně na adresu:  Mgr. Jiří Pokorný, 
Kolín 2, Rimavské Soboty 908,    PSČ 280 02  

 
do 15. října 2010. 
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Přihláška na soustředění konané ve dnech 30 – 31. října 2010 v DDM Poděbrady: 
 
 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….. 
 
Adresa, telefon, popř. e-mail……………………………………………………………….. 
 
Narozen……………………SSK…………………………………číslo klubu……………. 
 
Doprovod u osob mladší 15 let …………………………………………………………. 
 
Kontakt na rodiče ………………………………………………………………………….. 
 
Zbraň, typ, v.č……………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


