
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje  

ve spolupráci s Krajskou odbornou radou mládeže a 

SDH Ostrava - Michálkovice 

vyhlašuje 
SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTU V ROCE 2013 - jaro 

 
Termín: 27.dubna  2013 
 
Místo:  

- stanice HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava, ul. Martinovská   
 
Trenéři:   

- příslušníci HZS MSK  
- členové SDH Michálkovice, Rychaltice apod.  

 
Pořadatelé: Zdražila Tomáš (vedoucí KORM), Jan Peterek (SDH Michálkovice) 
 
Poplatek za soustředění 0  Kč,-  
 
Strava -  zajišťěna 
 
Účastníci Soustředění je určeno žákům a dorostencům ve věku 13- 18 let (chlapci i dívky).  
 
Program soustředění 
Účelem je seznámení účastníků s průběhem přípravy na disciplíny požárního sportu, 
základy atletiky, posilování apod. Jednotlivé fáze tréninku budou vést zkušení závodníci 
z HZS MSK a SDH, popř. reprezentace ČR, trenéři atletiky apod.  
 
Co se na soustředění dovíte a naučíte? 

- Jak správně běhat a trénovat běh - základy atletické přípravy (běžecká abeceda, 
startování z bloků, průběh tréninku apod.) 

- Proč a jak se rozcvičovat. Jaké cviky použít na protáhnutí před a po tréninku. 
- Správnou techniku překonávání překážek v disciplíně běh na 100 m přes překážky 
- Způsob provádění předávek na štafetě 4 × 100 m, překonávání překážek apod. 
- Techniku provádění disciplíny výstupu na cvičnou věž (i dívky), v případě zájmu 

 
Kapacita soustředění je max. 50 účastníků, kdy rozhoduje datum doručení přihlášky.  

 
Potvrzenou přihlášku (viz. níže) odešlete nejpozději do 20. 4. 2013 elektronickou formou 

na adresu zdrazila.tomas@seznam.cz. 
 

 
 
 



 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
k účasti na Soust ředění dorostu v roce 2012 

Přihlašuji své dítě k účasti na Soustředění dorostu MSK v roce 2013, které pořádá Krajské sdružení hasičů ČMS 
ve spolupráci s SDH Ostrava – Michálkovice ve dne 27. 4. 2013 v Ostravě 

Účastník: 

Přijmení .................................................................................  Jméno ............................................................... 

Adresa ..................................................................................... ............. Datum narození .................................. 

Zdravotní pojišťovna ...................................................... ...................................................... 

SDH .......................................................................Okres ……………........... Číslo čl. průkazu ........................ 

Prohlášení rodi čů:  

Prohlašujeme, že jsme seznámeni s programem a svěřujeme svého syna/dceru po dobu trvaní soustředění do 
péče organizátorů. Současně jsme seznámeni s podmínkami účasti dítěte na soustředění a v případě vyloučeni 
dítěte a oznámeni, teto skutečnosti rodičům za něj přebíráme plnou odpovědnost. Připojujeme také telefonní číslo, 
na kterém budeme po celou dobu konání soustředěni k zastiženi pro případ, že by nás organizátoři potřebovali 
kontaktovat. 

Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a 
hygienik a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech přišlo 
dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. 

Zdravotní údaje: (prosíme o vyplněni v případě alergii nebo jiných vážných onemocněni.) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Telefon .........................................................       E-mail ……............................................................................. 

Datum ..................................................    Podpis rodičů ............................................................. 

Potvrzenou přihlášku odešlete nejpozději do 20. 4. 2013 elektronickou formou na adresu 
zdrazila.tomas@seznam.cz. Obratem obdržíte potvrzení o přihlášení účastníka. Odesláním přihlášky souhlasíte se 
zpracováním vašich osobních údajů pořadateli akce podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Originál podepsané přihlášky předejte na místě.  

Účastník musí mít s sebou:   
- sportovní oblečení (elastické kalhoty, nepromokavou bundu, termoprádlo apod. – pozor běhat se bude i za 

nepříznivého počasí) 
- věci osobní hygieny 
- švihadlo, psací potřeby, blok 
- vlastní vybavení pro běh na 100 m přes překážky (rozdělovač, hadice ROTT, proudnice, opasek, přilba) 
- tretry, běžecké boty 
- kartičku pojištěnce, občanský průkaz 
- členský průkaz SDH s potvrzením o zaplacení členského příspěvku pro rok 2013 


