
                      
   INFORMACE 

 
  k soustředění talentovaných střelců v Písku 

 
 
Ve dnech sobota 8. - neděle 16. srpna 2009  bude zajištěno na střelnici „Na Hradišti„ v Písku 
soustředění talentovaných střelců středočeského kraje.  
 
Účastníci si přivezou osobní potřeby, střelecké potřeby, zbraně se všemi doklady, zápisník, střelivo na 
vstupní a výstupní kontrolní závod. Ostatní střelivo obdrží na soustředění. 
 
Ubytování a stravování si platí sami u správce střelnice (150 Kč za noc, 200 Kč celodenní penze). 
V chatkách jsou lůžkoviny a  ložní prádlo. Doporučujeme, aby si přivezli pití dle vlastního výběru pro 
první dva dny (v chatách je vodovod s pitnou vodou). 
 
V sobotu je plánováno ubytování, seznámení se střelnicí a řádem soustředění, odpoledne první trénink. 
V neděli 9.8. je na střelnici soutěž Cena SKP Písek v disciplíně SP 30+30, pistolářům  na soustředění 
se doporučuje účast. 
Během soustředění se předpokládají dvě volná odpoledne s organizovanou návštěvou města. Je možno 
i koupání v plaveckém bazénu (podle počasí). Součástí soustředění je kontrolní závod při VC Písku. 
 
Stravování začíná večeří v sobotu 8.8., končí obědem v neděli 16.8. Na střelnici je v provozu 
restaurace. 
 
Střelnice v Písku je dosti  velká, aby se mohli (na vlastní náklady) zúčastnit i dospělí střelci, pokud se 
přizpůsobí režimu soustředění. Musí si samostatně zajisti ubytování u správce střelnice pana Pichlíka, 
telefony  382 281 334, 732 344 808.  
 
Cesta na střelnici od Tábora: 

- Po příjezdu na kruhovém objezdu pokračovat rovně (směr Praha, Plzeň, Č.Budějovice) asi 1 
km, po levé straně hypermarket HYPERNOVA 

- za tímto hypermarketem odbočka doprava (směr Praha, Plzeň) pokračovat po obchvatu města 
dálničního typu 

- na první odbočce jet doprava (směr Ražice, centrum), po levé straně obchodní dům LIDL 
- za Lidlem odbočit doleva, přejet po mostě přes dálniční obchvat  
- dále pokračovat doleva směr HRADIŠTĚ, do kopce asi 1 km, vpravo vilky, vlevo louka 
- na vršku je autobusová zastávka a viditelný hostinec U SRNKŮ , odbočit za zastávkou před 

hostincem doprava do sídliště 
- jet přímým směrem po hlavní silnici, na další křižovatce neodbočit doleva (do slepé ulice), ale 

vyjet přímo z hlavní na vedlejší silnici směrem do lesa 
- po asi 300 m je sportovní areál (asfaltová dráha), vlevo vzadu budova střelnice a restaurace 
 

Cesta na střelnici od Prahy: 
- před Pískem asi 5 km se najede na dálniční obchvat, neustále pokračovat ve směru Písek, 

nesjíždět 
- první odbočka směr HRADIŠTĚ. MOTOKÁROVÁ DRÁHA 
- pokračovat do kopce asi 1 km, vpravo vilky, vlevo louka 
- na vršku je autobusová zastávka a viditelný hostinec U SRNKŮ , odbočit za zastávkou před 

hostincem doprava do sídliště 
- jet přímým směrem po hlavní silnici, na další křižovatce neodbočit doleva (do slepé ulice), ale 

vyjet přímo z hlavní na vedlejší silnici směrem do lesa 
- po asi 300 m je sportovní areál (asfaltová dráha), vlevo vzadu budova střelnice a restaurace 



 
Denní řád:      Funkcionáři soustředění: 
 
7.00 Budíček      Hubal Pavel 

7.10 Rozvička, ranní hygiena    Chmel Karel st. 

8.00 Snídaně      Chmelík Jan 

9.00 Dopolední trénink    Suntych Milan 

12.00 Oběd, polední volno    Pokorný Jiří 

14.00 Odpolední trénink    Doležal Jaroslav 

16.00 Osobní volno 

19.00 Večeře, vyhodnocení tréninku, dne 

20.30 Osobní volno 

22.00 Večerka 

 
 
Závazná přihláška na soustředění v Písku pro všechny  zúčastněné 
 
(odešlete do 30. června 2009 na adresu Karel Chmel, Kollárova 1576, 397 01 Písek) 
 
 
Přihlašuji se na krajské soustředění v Písku (střelnice Na Hradišti) ve dnech 8. - 16. srpna 2009 
 
Jméno a příjmení ........................................................................................................................ 
 
Adresa , telefon ........................................................................................................................... 
 
R.narození ...............................SSK ............................................čl.číslo .................................... 
 
Užívám tyto léky .......................................................................................................................... 
 
Mám alergii na ............................................................................................................................ 
 
Mám povoleno koupání v plaveckém bazénu ............................................................................. 
 
Souhlas zákonných zástupců:   ....................................................(podpis, dne). 
 
Kontakt na rodiče .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Karel Chmel st., Kollárova 1576, 397 01 Písek 
tel. 603 496873, e-mail :  chmel.pisek@t-email.cz 
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