
Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece, 
Sokolovská 122, 586 01 Jihlava 

 

Župní sraz mládeže v přírodě 
Pořadatel:   Tělocvičná jednota Sokol Třebíč  

Datum:                        pátek 9. září až neděle 11. září 2016         
Místo konání:                 táborová základna Sokola Třebíč - Jurenkova osada u Studence                                                                      
Určeno pro:                  žáky a dorost (8 – 16 let), kolektivy  5 – 7 soutěžících. U týmu je nutný doprovod     
   minimálně  1 dospělé osoby (ideálně cvičitel)      
   Počet účastníků z jedné sokolské  jednoty není omezen      
                 Je dobré vytvořit věkově různorodé týmy soutěžících, mohou být i koedukované   

Termín přihlášek:          do 2. září 2016 na adresu: Radek Stejskal, Eliášova 31, 674 01 Třebíč    
   nebo na email: stejskalradek@seznam.cz , mobil  602 556 002  

Ubytování:   a) chata s kapacitou cca 25 míst (požadavky na ubytování v chatě vyznačte v přihlášce).    
                     Místa v chatě budou obsazována dle pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity.  
                              b) stany s podsadou, vybavené matracemi – kapacita asi 40 míst    
                 c) vlastní stany    

Stravování:  začíná páteční večeří a končí nedělním obědem, včetně pitného režimu.           
                 Strava je poskytována za úhradu 280,- Kč / osoba         
    Strava musí být za přihlášené účastníky uhrazeno do 2. září 2016 na účet pořadatelské  
                 jednoty:  WSPK pobočka Třebíč - č.ú.: 9500005466 / 7940  

   Upozornění: táborovou kuchyň nebude v době srazu možno využívat z hygienických důvodů k přípravě vlastního jídla  
           

  Program:          Pátek 9. září 2016           
   - příjezd účastníků mezi 17.00 a 19.00 hodin, ubytování      
                 - večeře 18.30 – 19.30 hodin        
    - večerní hra 20.30 – 22.00 hodin    

     Sobota 10. září 2016            
    - snídaně od 7.30 do 8.30 hodin         
                 - dopolední program (štafetové závody, hry podle počtu a věkového složení účastníků)      
      9.00 – 12.00 hodin         
     - oběd 12.00 – 13.00 hodin             
    - odpolední program (velká pokladová hra – cca 15 soutěží, za které budou týmy získávat
      indicie k pokladu) 14.00 – 17.30 hodin                        
    - večeře 18.00 – 19.00 hodin            
    - táborový oheň  20.30 – 22.00 hodin  

   Neděle 11. září 2016           
    - snídaně od 7.30 a 8.30 hodin                     
    - velká terénní hra SAFARI  9.00 – 11.30 hodin      
    - oběd  12.00 – 13.00 hodin                         
    - ukončení srazu  14.00 – 14.30 hodin                                        
                 - úklid, odjezdy domů  od 14.30 hodin 

Vybavení:                     oblečení a boty na celodenní pobyt venku, spací pytel, hygienické potřeby, ešus a lžíce   
   (pokud máte k dispozici, jinak jsou na osadě k dispozici), baterka, tužka, pláštěnka, léky 



   (jestliže užíváte nějaké speciální), peníze na drobné občerstvení       
Občerstvení:                v místě konání srazu bude k dispozici bufet s drobným občerstevním 

Parkování aut:  Pod závorou do osady, kapacita asi 15 míst 

Mapa Velkomezeříčsko (Edice klubu ČT č. 84) – výtah.  
Doprava na Jurenkovu osadu u Studence 

 

 

Modrá čárkovaná – pěší trasa po žluté značce až na hráz rybníka a zde doprava u svatého obrázku. Od obrázku až na JO cca 450m. 

Červená čárkovaná – cesta autem po okresní a lesní cestě až pod hráz rybníka Hranečník. 

 

   Náčelnictvo Sokolské župy plk. Švece 

                  Mgr. Věra Špačková v.r.                     Oleg Šalbaba v.r. 
  náčelnice župy             náčelník župy 
 



 

Náčelnictvo Sokolské župy plk. Švece, 
Sokolovská 122, 586 01 Jihlava 

     

 

PŘIHLÁŠKA 

na Župní sraz mládeže v přírodě 2016 

Jurenkova osada 9. – 11. září 2016 

 

 

Tělocvičná jednota :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt na vedoucího výpravy ( jméno, e-mailová adresa, telefon) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Počet účastníků  :          - mládež     :         
           - vedoucí    : 

Požadavek na ubytování :     - chata :         
          - stany s podsadou :       
                                         - vlastní stany : 

Objednávka stravování :   počet osob : 

 

Přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 2. září 2016  

 

Razítko jednoty, podpis vedoucího výpravy : 

 

 


