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Letní soustředění talentovaných střelců Středočeského kraje 
 
Ve dnech sobota 16. července – neděle 24. července 2011 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. 
Stravování si platí sami u správce střelnice. Celodenní strava (snídaně, obed, večeře) bude účtována ve 
výši 190 Kč za den. 
Ubytování hradí pořadatel z dotace Krajského úřadu ze Středočeského fondu sportu, volného času 
a primární prevence. 
V chatkách jsou lůžkoviny a ložní prádlo. Doporučujeme, aby si účastníci přivezli pití dle vlastního 
výběru pro první dva dny (v chatách je vodovod s pitnou vodou). 
V sobotu 16.července je plánováno ubytování, seznámení se střelnicí a řádem soustředění, odpoledne 
první trénink. 
V sobotu 24.7. je na střelnici soutěž VC Písek v disciplínách SP 30+30 a StP 3x20, pistolářům na 
soustředění se doporučuje účast. Součástí soustředění je kontrolní závod při VC Písku. 
Stravování začíná večeří v sobotu 16.7. Soustředění  končí obědem v neděli 25.7. 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 zajistit 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 ALBERT 

- 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, MOTOKÁROVÁ DRÁHA 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 
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Účastníci soustředění 
 Puška Pistole 

1 Draboň  Tomáš Dědová  Anna  
2 Fejfar Patrik Hoffman Jiří 
3 Filounová  Barbora Hrdlička  Jakub 
4 Hnida David Vavrous  Marek 
5 Jeřábek  Václav  
6 Nepejchal  Filip  
7 Novák  Ondřej  
8 Píša  Jaroslav  
9 Schneider  Jiří  

 
 

Vedoucí a trenéři soustředění 
 Puška Pistole 

1 Novák Vladimír Hubal Pavel 
2 Suntych Milan Chmel Karel 
3 Tomsa Jiří  

 
 
Karel Chmel st. 
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