
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – STRÁŽNICE 

Florbal Hodonín & FBC Skalica pořádá letní soustředění pro hráče a hráčky 
soustředění a florbalový kemp! 

Místo: Základní škola Strážnice, Školní 283, ubytování ve třídách a tělocvičně, plná penze, 
hřiště na odbíjenou, na plážový volejbal, hřiště na basketbal, bazén, možnosti cykloturistiky 
a turistiky. 
Termín:          21. – 25. 8. 2023 

Cena:   4.400,- Kč// 177 E 
Soustředění bude probíhat formou třífázového tréninku, který bude zaměřen na fyzickou a herní 
přípravu. Podrobnější informace obdrží přihlášení hráči od svých trenérů. Závaznou přihlášku 
odevzdejte panu Wagnerovi do 31. 5. 2023. Platba proběhne v plné výši do 20. 6. 2023/nebo dle dohody. 

 

Závazná přihláška: 
Přihlašuji své dítě……………. . ....................….…datum narození………………….. 

na letní soustředění v termínu  od 21. – 25. 8. 2023 v areálu ZŠ Strážnice, Školní 283. 
Uveďte velikost trička: ………………… 

V Hodoníně/Skalici…………………..   Podpis rodičů: ...................…… 
 

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP - LUŽICE 
Florbal Hodonín & FBC Skalica pořádá příměstský kemp pro hráče a hráčky. Účast na 
kempu je povinná pro všechny hráče a hráčky klubu. 
Místo:   SH Lužice 

Termín: 28. - 30. 8. 2023 (po – stř) 
Cena:   1.200,-Kč // 49 E  
Sraz:   každý den kempu v 8:30, konec tréninkového dne v 15:00 
S sebou:  vybavení na trénink do tělocvičny a ven – vhodná obuv, flaška na pití, 

svačinka, popř. další věci dle instrukcí 
Soustředění bude probíhat formou dvoufázového tréninku, který bude zaměřen na fyzickou a 
herní přípravu. Strava se bude objednávat ráno, a to každý den kempu. Oběd proběhne přímo 
při kempu. Oběd se platí v hotovosti, cena obědu 130,-Kč (polévka + hl.jídlo). Pitný režim 
bude zajištěn. 
Podrobnější informace obdrží přihlášení hráči od svých trenérů. Závaznou přihlášku 
odevzdejte panu Wagnerovi do 31. 5. 2023. Platba proběhne v plné výši do 20. 6. 2023/nebo 
dle dohody. 

 
Závazná přihláška:                                                Uveďte vel. trička:  

Přihlašuji své dítě…………….....................….…    datum narození………………….. 
na příměstský kemp v termínu od 28. 8. – 30. 8. 2023 v areálu sportovní haly Lužice. 

V Hodoníně/Skalici………………….               Podpis rodičů: ...................…………………... 


