
 
 

 

POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JRD a Dorostu ČR 

Ådravägen 3, 141 91 Huddinge, Švédsko 

59.1735106N, 18.0474928E 

 
 

Termín: 18.–28. 8. 2018 

 

Účast: přednostně účastníci JMS a MED 2018, členové JRD+sledovaní, TSM A a B. Dále ostatní zájemci z řad 

juniorů a dorostenců (r. 1998–2003) do max. počtu 45 účastníků (kapacita dopravy a ubytování).   

 

Doprava: společná autobusem a dodávkou. Předpokládaná místa odjezdu: Luhačovice, Brno a Praha. Odjezd 

sobota 18. 8. v ranních hodinách z Luhačovic, předpokládaný příjezd do Huddinge v neděli 19. 8. odpoledne. 

Odjezd do ČR v pondělí 27. 8. v poledne, příjezd do ČR (Praha) v úterý 28.8. 15–16 hod. .  

 

Ubytování: prostorná skautská klubovna Ådalen, vlastní spacák a karimatka. K dispozici vybavená kuchyňka jako 

na ostatních o-klubovnách, umývárny a WC. V objektu nejsou sprchy. Ty jsou zařízeny v nedaleké klubovně SoIK 

Hellas a v místech jednotlivých tréninků.  

 

Strava: vlastní. Doporučuji, abyste se domluvili do skupinek.  

 

Předběžný program: mapové tréninky na ostrově Södertörn jižně od Stockholmu (mapy Gränby, Västerhaninge 

Nytorp, Tyresta Vendelsö, Mortsjön a v okolí Tumby), účast na 2 oblastních závodech – klasická a krátká trať, 

návštěva Stockholmu, koupačka.  

  

Cena: účastníci JMS18 a MED18 3500,- Kč, reprezentanti JRD 4500,- Kč, sledovaní JRD a TSM A* 5500,- Kč, 

TSM B* 6500,- Kč, ostatní 8000,- Kč. (* Pokud již není závodník zařazen do některé skupiny JRD.) Po termínu 

přihlášek bude od každého vybrána záloha 2500,- Kč. 

 

Cena zahrnuje: veškerou dopravu z místa nástupu v ČR, ubytování, startovné na oblastních závodech, mapy, 

cestovní pojištění (jen členové JRD sk. reprezentanti). 

 

Přihlášky: do 22. 6. 2018 přes přihláškový systém na webu Dorostu ČR.  

 

Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz  nebo 608 444 596, 601 188 797 

 

Poznámka: podrobný program k soustředění bude zveřejněn cca 14 dní před akcí. 

 

Těší se na vás: Košík za JRD a Mára Cahel za Dorost.  

 
 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/dzFPE4THKYo
http://ornsberg.org/anlaggningar/adalen/
https://mapy.cz/s/2CxXV
https://eventor.orientering.se/Events/Show/20060
https://eventor.orientering.se/Events/Show/20059
mailto:pavel.kosarek@seznam.cz


Ukázky mapy: 

 

 
 

 
 

 
 

 


