
       
 

 

I. Turnus od 5. 8. - 12. 8. 
• Současní hráči přípravkových kategorií (1.FCB) – ročníky 2006-2011 

II. Turnus od 12. 8. - 19. 8. 
• Současní hráči žáků (1.FCB) a dorostenců (FK Zlíchov 1914) - ročníky 2000-2005 

Místo konání 
• Obec Kondrac, ubytovna na hřišti klubu Sokol Kondrac 

 

Stravování 
• Snídaně, obědy, večeře – restaurace u Matoušů 

• Svačiny – klubovna SOKOL KONDRAC 

Ubytování 
• Ubytovací zařízení SOKOL KONDRAC 

Doprava 
• Vlastní 

• Sraz na místě v sobotu 5.8. /12.8. mezi 14:00-14:30 

• Odvoz dětí – sobota 12.8./19.8. mezi 9:00-9:30 

• Pokud je pro Vás problematická přeprava, dejte nám vědět, zajistíme přepravu s jiným hráčem. 

• Popis trasy: z Prahy po D1 směr Brno; Exit 41 (Psáře) na Vlašim – celou dobu pojedete po silnici II. třídy č. 

125; dále projet Vlašimí směr Kondrac, Louňovice pod Blaníkem), Ml. Vožice, Tábor. Projet obcí Kondrac a 

poslední objekt na pravé straně je TJ SOKOL KONDRAC; délka trasy cca 76 km, doba jízdy cca 1 hod. 

Cena soustředění 
• 3.700 Kč 

• Splatnost do 31.7.2017 

• Číslo účtu: 2800576541/2010 (účet vedený u FIO banky) 

• Variabilní symbol uveďte datum narození hráče 

• Do poznámky platby zadejte jméno hráče 

Letní soustředění mládeže 2017 
1. FC BARRANDOV z. s. ID FAČR: 1050221, IČO: 01641743, DIČ: CZ01641743 

Pod útesy 99/6, Hlubočepy, 152 00 Praha, 152 00, www.1.fcb.cz, fotbal@1fcb.cz 



Kontaktní osoby pro soustředění - Vedoucí, trenéři, asistenti 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA + MINI + NÁBOR 

• Miroslav Čechmánek – vedoucí: 731 137 289, miroslav.cechmanek@1fcb.cz  

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

• Jan Halík – vedoucí: 603 377 791, jan.halik@1fcb.cz  

MLADŠÍ ŽÁCI 

• Jan Zvelebil – trenér, vedoucí: 601 383 784, jan.zvelebil@1fcb.cz  

MLADŠÍ DOROST FK Zlíchov 1914 

• Alan Mrlík – trenér, vedoucí: 606 708 506, alan.mrlik@narexmte.cz   

Tréninkový povrch 
• Travnaté kvalitní fotbalové hřiště TJ SOKOL KONDRAC 

Před odjezdem 
1. Doplacení celé částky za soustředění do 31.7.2017 

2. Předání podepsaného „Prohlášení“ – viz. Formulář na konci tohoto dokumentu 

3. Ofotit zdravotní průkazku hráče 

4. Prohlášení o zdravotním stavu ne starší než 1 rok (viz. Formulář na konci tohoto dokumentu, lze použít 

standardní pro školní akce, tábory)   

Orientační vybavení na soustředění 
Elektronika (telefony, PSP, MP3 přehrávače, …) 

• Nedoporučujeme brát s sebou, radši nechat doma, nejsme schopni zajistit jejich hlídání. Budou k dispozici 

tel. čísla na trenéry, kdykoliv lze zavolat, k dispozici bude internet / e-mail. 

• Pro TURNUS I. (přípravky) – je veškerá elektronika zakázána 

Oblečení-trénink 

• 2-3x (trenky, tričko, štulpny nebo sport. ponožky) 

• kopačky + chrániče (kopačky ideálně 2x – jedny jako náhradní, třeba turfy) 

• 2x tepláky, tepláková bunda 

• 1-2x šusťákovka + 1x šusťákové nebo nepromokavé kalhoty 

• Čepička 

• Láhev na pití 

• Sportovní boty 

• Náhradní sportovní ponožky / štulpny 

• ZÁPASOVÉ DRESY - nezapomenout kdo má přidělené 

Mimo trénink 

• Oblečení do ubytovny a pro venkovní procházky 

• 2x tričko 

• 1-2x tepláky + tepláková bunda 

• 1x mikina - oblečení na spaní (nemusí být pyžamo, tričko + spodní prádlo) 

• Spodní prádlo na 7 dní 

• Přezůvky 

• Ručník 

• Plavky 

• Pláštěnka nebo nepromokavé oblečení 

• Hygienické potřeby (kartáček + pasta na zuby, sprchový gel/mýdlo, kapesníky) 

• Opalovací krém, repelent 
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• Společenská hra 

• Kapesné ve výši max. do cca 250 – 400 Kč 

Foto z loňského soustředění v Kondraci 
• https://www.facebook.com/pg/1.FCBARRANDOV/photos/?tab=photos_albums 

• https://www.facebook.com/pg/FotbalovyKlubZlichov1914/photos/?tab=albums 

  

https://www.facebook.com/pg/1.FCBARRANDOV/photos/?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pg/FotbalovyKlubZlichov1914/photos/?tab=albums


Prohlášení pro účely letního soustředění 
od …….. do …….. 2017, Kondrac 

(vyplní zákonný zástupce a odevzdá při nástupu s kopií kartičky pojištěnce) 
 

1. Dítě (jméno a příjmení) ………………………...............……… rodné číslo: …………………………, adresa trvalého 

bydliště:.................................................................................................................................................... 

2. Souhlasím s volným pohybem svého dítěte na omezeném místě a po omezenou dobu (krátký „rozchod“, bojovky, 

hry,….). 

3. Zavazuji se spolupodílet na nákladech za škody (musí být soudně prokázáno), které vzniknou zapříčiněním mého dítěte 

v době trvání příměstského soustředění. 

4. Jsme si vědom(-a), že za ztrátu či poškození cenností dítěte fotbalový klub nepřebírá zodpovědnost.  

5. Prohlašuji zároveň, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na 

příměstské soustředění nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z 

nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(-a) právních důsledků nepravdivého prohlášení 

(úhrada nákladů spojených s uzavřením objektu, odvozem následně nakažených dětí, apod.) 

6. Omezení dítěte na činnosti, pohyb: 

…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………… 

……………………………......................…………………………………………………………………………………………………...................... 

7. Seznam léků, které si dítě bere samostatně a neodevzdává zdravotníkovi: 

…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………… 

……………………………......................…………………………………………………………………………………………………...................... 

8. Seznam léků předávaných zdravotníkovi při nástupu na příměstské soustředění, jejich přesně popsané dávkování: 

…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………… 

……………………………......................…………………………………………………………………………………………………...................... 

9. Jiná důležitá sdělení o dítěti: 

…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………………… 

……………………………......................…………………………………………………………………………………………………...................... 

10. Dítě má – nemá sebou mobilní telefon č: …………………………………………….. 

11. Kopii zdravotní karty odevzdávám s tímto prohlášením (nejlépe nalepit či přicvaknout na druhou stranu). 

12. Kontakty na zákonné zástupce, na kterých budou přítomni během fotbalového soustředění: 

………………………………………………………………………………………………………......................................................................................

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

 

 

 

 

 

V …………………………., dne (max. 1 den před nástupem): ……………….    Podpis zákonného zástupce:…………………………… 

  



Potvrzení / posudek lékaře o zdravotní 
způsobilosti (PLATNOST 1 rok) 

 

 

 

.......................................................    ...................../............................................... 

Jméno, Příjmení hráče (TISKACÍM)  Datum narození / identifikační číslo hráče (doplní klub) 

 

Adresa místa trvalého pobytu: ..................................................................................................... 

 

Posuzované dítě: 

- je zdravotně způsobilé* ) 

- není zdravotně způsobilé* ) 

- je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)* ): 

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

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

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

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

 

Prohlašuji, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: 

– ANO 

– NE* ) 

- je proti nákaze imunní (typ/druh): .................................................................................. 

- má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): ..................................................... 

- je alergické na: ................................................................................................................. 

- dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): ....................................................................... 

 

Jiné sdělení lékaře: 

 

 

 

 

 

 

 

V .................. dne ................... 

 

 

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

Podpis a razítko lékaře 

 

Potvrzení se vydává jako doklad zdravotní způsobilosti dítěte absolvovat: - školu v přírodě, kurz plavání, 

lyžařský výcvik, dětský tábor, sportovně-rekreační akce - pravidelné sportovní tréninky a soutěže, sportovní 

soustředění. 

 

* ) Nevhodné škrtněte. 


