
           SPORTOVNÍ KLUB POLICIE OSTRAVA, ODDÍL JU DO DOBRÁ, Frýdek-Místek a Raškovice  
                                  Skalice 292, 739 08 Frýdek-Místek, tel.605513429, Email: judoskpova@seznam.cz,www. judo-morava.cz 

Vás zve na 
 

TTRRÉÉNNIINNKKOOVVÝÝ  JJUUDDOO  CCAAMMPP  

VV  AARREEÁÁLLUU  RREEKKRREEAAČČNNÍÍHHOO  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  MMOORRÁÁVVKKAA 
      ZZaamměěřřeennýý  nnaa  ppřříípprraavvuu  ppřřeedd  vvrrcchhoollnnýýmmii  ssoouuttěěžžeemmii..  ZZvvýýššeenníí  ffyyzziicckkéé  kkoonnddiiccee,,        
                  tteecchhnniicckkéé,,  ttaakktt iicckkéé  aa  ppssyycchhiicckkéé  úúrroovvnněě  mmllaaddýýcchh  ttaalleennttoovvaannýýcchh  jjuuddiissttůů  aa        
                                                  jjuuddiisstteekk  vvyybbrraannýýcchh  ooddddííllůů  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee..  

                                                                    Pod vedením trenérky 1. t řídy Pavly Pröllové IV.Dan   
                      a dalších úsp ěšných trenér ů.  

 
 
                     
 
 
 
 

oodd  ččttvvrrttkkuu    2299..44..22001100        ddoo  nneedděěllee      22..55..22001100  
 
 
 
 
 
 
 
Program:   Pokro čilí – fyzická kondice, technická a taktická p říprava, Trénink se zam ěřením na osobní 
techniky za pohybu + randori, Pohovory + testy,data  projekce, hry, sout ěže v areálu, Trénink newaza-
přechody-taktické a ú činné p řekvapení soupe ře. (Jednáme s trenérem Brazilského Jiu -jitsu  Mgr.  
Robinem Javorkem o jeho ú časti a vedení tréninku boje na zemi.) Nácvik techni k bez zrakového 
vjemu, boj o úchop, Joga, relax. cvi čení, páskování P řípravka a rekrea ční sportovci samostatný 
program – výuka technik judo, možnost zvýšení techn ického stupn ě organizovaný celodenní 
program, hry, sout ěže …… 
 
Ubytování :  Nocleh v chatkách. Strava 5x denn ě,  pitný režim. Celodenní  organizovaný  program - 
Možnost využití trampolíny - Stolní tenis - mí čové hry. 
 

VEZMI SEBOU :  kimono , přezůvky ,  spacák , podhlavník, věci osobní potřeby, baterku, šátek, 
kapesné dle uvážení rodičů, průkaz zdrav.pojišťovny. 

 

Cena :  850,- Kč. 
    ,  
Pro členy oddílu je nutné odevzdat přihlášky a zaplatit nejpozději do 28.4.2010 na tréninku. 
Ostatní účastníci přihlášky na e-mail judoskpova@seznam.cz do 28.4.2010, zaplatit je možno na místě.  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                               ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 
Přihlašuji své dítě ……………………………………….nar.……………….váha……………………......... 
Bytem…………………………………………………………… tel.:…………………………………… 
k pobytu na jarním soustředění oddílu judo SKP a prohlašuji že dítě má  
uzavřenou úrazovou pojistku.                                                                                                      
 
 

ODJEZD :     ZŠ DOBRÁ         ČT. 29.4.2010  v 15.00 hod.   
NÁVRAT :     ZŠ DOBRÁ         NE.  2.5.2010  v 15,0 0 hod.   
Členové oddílu budou p řevezeni mikrobusem a os.vozy po dohod ě s rodi či. 
Ostatní ú častníci sraz na míst ě do 16,00 hod.  


