
Pozvánka na V. fotbalové soustředění
SK Líšeň

Tímto  zveme  Tebe  a  Tvoji  drahou  polovičku  případně  potomky na  soustředění
našeho futsalového mužstva SK Líšeň.  Místem konání je Brumov – Bylnice, který leží na
česko – slovenské hranici cca 125km od Brna, směr Zlín. Soustředění bude zaměřeno na
nabrání „hrubé“ fyzické kondice, zlepšení  techniky, sehranosti všech hráčů a nacvičení
signálů.  Ve večerních hodinách budou na programu společenské večírky,  které budou
sloužit k lepšímu poznání ostatních i sama sebe.

Popis ubytovacího zařízení
Hájenka Brumov – Bylnice
info: http://www.pkgroup.cz/rekreace

Termín:
6.-13.8.2005
společný odjezd v sobotu 6.8. v 900 od Radnice
detaily budou upřesněny v propozicích - rozdělení do pokojů, do aut atd.

Cena pobytu:
− je rozdělena do tří kategorií platičů
− do  30.4.  2005  je  třeba  zaplatit  zálohu  společnou  pro  všechny  kategorie  1.500,-

Kč/osoba,  kdo  v termínu  nezaplatí   zálohu  nebude  mít  rezervované  místo,  tato
částka je nevratná!!

− pobyt  je  s plnou  penzí,  obědy  budou  Vámi  upřesněny  vždy  den
předem do večeře, napsáním jména jedlíka

− na začátku soustředění bude vybrán  doplatek celkové ceny, zdarma
je pronájem hřiště, nějaké občerstvení a bazén se saunou

− bude  částečně  sponzorována  z našeho  fondu  (cca  20.000,-  Kč),
zdarma je pronájem hřiště, nějaké občerstvení a bazén se saunou

Kategorie platičů:
− tyto skupiny byly vybrány dle účasti na turnaji  Dave´s cup 2005. Soustředění je

dotováno  ze  zisku  tohoto  turnaje.  Výsledek:  neúčast  na  turnaji  =  automatické
zařazení do kategorie 2.
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To ste beztak už viděli tak co
Vám tady popisovat.



1. hráči SK Líšeň:   doplatek 500,-Kč, v ceně je mimo jiného hodnotný dar jako upomínka
na SK

2. flákači SK Líšeň:   doplatek 1040,-Kč tj. plná cena pobytu s darem
3. manželky:   doplatek 500,-Kč, cena s darem

Popis sportovišť
Sportoviště  se nachází přímo v Brumově-Bylnici, kam je nutné dojíždět. Z
tohoto důvodu je pro všechny kolo nutností.
K dispozici budeme mít:
− hřiště na malou kopanou s umělou trávou
− 4 tenisové antukové kurty
− krytý bazén se saunou

Společenská zábava
• Ping pong - Mlaďoch uspořádá tradiční turnájek
• Táborák - rituální pálení vlajek soupeřů, grilování, sudové pivo
• Společenská místnost (rockotéka, grupáč)

Denní program:
800 siréna
815 - 845 rozcvička
845 - 930 snídaně
1000 - 1200 trénink (rozcvička, XX boj, zápas mužstev) na um. trávě ve

vesnici – doprava na kolech
1300 oběd
1330 - 1600 volno (koupání v bazénu, kola, tenis …)
1600 - 1800 trénink  -  fotbal  um.  tráva  (rozcvička,  trenál,  standartní

situace, zápas mužstev)
1930 - 2000 večeře
2000 - ?? Dadabákův proslov ve společenské místnosti, prohlížení fotek

(Sáha), posléze volno - např. spářka

S sebou (nejnutnější výbava)
Triko SK, kraťase SK, krygl SK, kabela, 0.5l tvrdýho na osobu a lžičku pro lepší
aplikaci meducíny (ten se zařadí do společného chlastacího banku na zvířáku),
pořádný  číro  a  vyholený  …  na  punkový  koncerty,  peníze,  pas,  kolo,  sportovní
potřeby (věci na fotbal [turfy], tenisové potřeby, pálka na ping-pong a  míčky,
síťka, plavky).
Honzo nezapomeň Zlatej Kalvádos!!!!!

Pořadatelé:
Dave 732 915 395
Dada 724 420 329
Jacek 737 212 352
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