
 

  Atletický oddíl 
 

příměstsk
 

STOPÁCH HOBITŮ
 

konaný ve dnech 1. 

ve sportovním areálu Orel jednota Vyškov 

 od 8.00 

 

- Soustředění je pro děti, které jsou školou povinné
- Kapacita je omezena na 32 dětí
- V ceně  1400Kč (v ceně 4x denně strava, pitný režim, pomůcky, výlety…) 
- Vyplněné přihlášky odevzdávejte trenérům A. Málkové, Z. Olejníkové nebo zanechte u p. 

Zbořila na Orlovně. 

- Pořadí dětí určují odevzdané, řádně vyplněné přihlášky nikoli přihlášky přes email
- Platby osobně u Z. Olejníkov

Zbořila na Orlovně po 16 hodině
pro vás pohodlnější, ale nutné
 

Přihlášky na webových stránkách oddílu v sekci ke stažení na: 
www.orlikvyskov.wordpress.com

Atletický oddíl Orel Vyškov             

pořádá 

příměstské letní soustředění  

ATLETI PO  

STOPÁCH HOBITŮ 

konaný ve dnech 1. - 5. 7. 2019  

ve sportovním areálu Orel jednota Vyškov 

od 8.00 – 17.00 hodin  

Soustředění je pro děti, které jsou školou povinné.  
Kapacita je omezena na 32 dětí.   
V ceně  1400Kč (v ceně 4x denně strava, pitný režim, pomůcky, výlety…) 
Vyplněné přihlášky odevzdávejte trenérům A. Málkové, Z. Olejníkové nebo zanechte u p. 

Pořadí dětí určují odevzdané, řádně vyplněné přihlášky nikoli přihlášky přes email
Platby osobně u Z. Olejníkové od dubna každé úterý od 17h na Orlovně nebo u 
Zbořila na Orlovně po 16 hodiněnebo mi peníze pošlete na účet 174792239/0600 
pro vás pohodlnější, ale nutné do poznámky uvést jméno dítěte. 

 

Přihlášky na webových stránkách oddílu v sekci ke stažení na: 
www.orlikvyskov.wordpress.com 

Orel Vyškov             

 

 

ve sportovním areálu Orel jednota Vyškov  

 

V ceně  1400Kč (v ceně 4x denně strava, pitný režim, pomůcky, výlety…)  
Vyplněné přihlášky odevzdávejte trenérům A. Málkové, Z. Olejníkové nebo zanechte u p. 

Pořadí dětí určují odevzdané, řádně vyplněné přihlášky nikoli přihlášky přes email.  
od dubna každé úterý od 17h na Orlovně nebo u p. 
nebo mi peníze pošlete na účet 174792239/0600 – je-li to 

Přihlášky na webových stránkách oddílu v sekci ke stažení na:  


