
    YETTI CLUB – PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRÁZDNINOVÝCH SOUSTŘEDĚNÍ  2022 

                                                            - II. předběžná verze – 

 

1) 2.7.(sob.)- 9.7.(sob)    -  VODA-turistická i„divoká“ – Polsko (Morava, Slovensko …) 

                                          (vodáci a ostat.zájemci) (Metuje,Orlice,Morava,Bialka a pod…) 

(odjezd: 2.7.ale 1.7.večer-nakládání!!- v 16:00 u školy)       (návrat: 9.7. v noci)    

                                                      

     odjezd:v sobotu 2.7.v 9:00 od školy     PAS !!!    + lezecký materiál (možnost lezení!!) 

  doprava: „tranďák“ (oddíl)  + mikrobus  

ubytov.: vlast.stany-spíše starší, mladší možno přespávání v lož.části minibusu-!(cca 4místa)                                                                                               

              POZOR:spacák,karimatku a stan(do skup.) musí mít všichni !!(spaní i pod pergolou) 

            stravování: z vlast.zdrojů – vař.na vařiči-(mož.v omez.množ.půjčit v oddíle-včas objednat!) 

                    (zejm.trvanlivá a studená strava)    (na dokoupení pečiva a pod.doporučuji malé množství zlotých ! ) 

nezapomeň: věci  na vodu, PAS!!,osob.léky a kart pojištěnce,neprom.a teplé oblečení                     

                      (i náhradní + včas zapůjčit v oddíle!!)                  a obutí na táboření(i náhr.),jídlo atd..   

                                                                            

Mac, BoučR, End, Čer 2x +A, Moup, GomN, Rych. + Stud 3x +A                   cena: cca 1700,-  (1500,-souroz.)                                                      

                          (doprava,půjč.lodí,camp…) 

 

2)  15.7.(pá) -21.7.(čt)   –   BIŠÍK-minisoustřeď.pro nejmenší –lezení,táboření,kola 

                                    (u Teplic n.M.)     (4.tř. a mladší + někteří z 5.tříd!! + pomocníci) 

                                                          (strava v restauraci, ubytování-stany (záloha-ubytovna)) 

-odjezd v pá  15.7.(dopol.) a někteří již pojedou část trasy na kole-starší! + návrat (21.7.) pol. 
                                                   (odvoz zavazadel a nejmladších účastníků autem !!)        

 odjezd: v 9:00 od školy 

   doprava: dle počasí (část lidí a část trasy-cca 12km) + minibus(na zavazadla a jako záloha) 

             -na kole! (starší a schopnější žáci-od 4.tř. !!) –auto+vlek(Petř.,  +Jelen??,Volk??,Toš??)  

 ubytov.: ve vlast.stanech na zahradě u penzionu-SPACÁK,KARIMATKU,STAN(skupina) 

 stravování: zaplacena speciál.polopenze (snidaně+večeře s polévkou) v penzionu!! 

                POZOR-velká svačina přes den z vlast.zdrojů (pozor obchod není !!! – tatranky atd.) 

 nezapomeň: HOR.KOLO+přilbu, VĚCI NA LEZENÍ (sedák,lezečky,magnézium NE!!..) 

                      osob.léky a kart.pojištěnce,jídlo na svačiny(tatranky) a“šumáky“,plavky, 

                     obleč.a obutí(i teplé a nepromok.)na-pobyt v campu, na kolo i na lezení atd….. 

 
Říh 2x, Kot, Prok, Žeml, PetřT, Kis(16.), Rych, Gom 2x, Hůl, (Moup)  
 Mac, PetřJ-A/K, Shor, End(zač)//Toš(kon)-K/A, Top(16.) 

                                                                                                                                               cena: cca  2000,- (souroz.1600,-) 
                                                                                                                 (polopenze,camp,dopr.zavazadel…. 

 
                                                                           

3) 26.7.(út)- 31.7.(neď)  – TISÁ (u Děčína)     -       hlavní lezecké soustř.-pískov.skály 

-odjezd v úterý odpol. a návrat v neděli odpol.-    (mladší i starší žactvo + dorost-pomoc!!) 

odjezd: v 15:00 od školy, doprava: minibus + auta 

     ubytov.: na chalupě ve vlast.spacáku (karimatka jen záloha) + POZOR-někteří stan !! 

   stravov.: z vlast.zdrojů(polévky,konzervy…)- k dispozici kuchyňka(hodí se vlast. vařič!! (a ešus!)                                            

                                      (restaurace 0,5km, potraviny 1km, koupání 0,5km od chalupy) 

    nezapomeň: věci na lezení, spacák, jídlo, osob.léky a kart.pojišť.,plavky,vhodné obleč… 

 
Stud 3x-A + Šveh=STAN, Rych ,Ngu, Kom, Top, Prik, Moup, Hůl, Shor 

Mac, RichJ-A, Jež 5x-A, Bráz, Míl-A, Toš-A, ČerJ, End-A, Sak-K,  + Skř 50/50, SoučM ? (vl.dop.)  

  

                                                                                                                                                 cena: cca 1400,-(souroz.1000,-) 
                                                                             (doprava,ubytování-chata….)     



 

4) 4.8.(čt)-11.8.(čt) (či12.8.)– „VÁPNO“(polská JURA) – lezecké soustř.-vápencové sk. 

                                                                                                   (hlavně starší žactvo a dorost!!) 

odjezd: čtvrtek(4.8.) dopol.     návrat: čtvrtek(11.8.večer!) (možno i 12.8.kolem poledne)                                                 

                                                      nutný PAS !!     

odjezd: v   9:00 od školy 

doprava: minibus + auto 

ubytov.: camp“s Altánem“-ve vlast.stanech(do skup.)+karimatka a spacák 

stravov.: z vlast.zdrojů-případné půjčení vařiče od oddílu včas objednat !! 
        v campu malá kuch.a lednice a ve vesnicích okolo krámky-trochu zlotých na doplň.pečiva apod. 

nezapomeň: PAS!!,věci na lezení (+maglajz),spacák,jídlo,osob.léky a kart.pojišť., 

                                 plavky,teplé a nepromok.obleč. atd…. 

                              - vápencové lezení, táboření, koupání,..- 

                      
Mac, RichJ-K, Toš-A?, Kis, ČerJ, Ngu, Prik, Moup, Sak, Shor, Hůl, ŽemF.                                                         

 

                                                                                                                           cena:  cca 1600,-  (1100,-souroz.) 

         (doprava,camp…) 
 

 

 

 

 

5) 25.8.(čt-dopol.)-27.8.(sob-pol.)–stěna SMÍCHoff (Praha) –treninkový víkend sport.lez. 

           (cca 11.h.)                            (cestou st.SOBOTKA)      (sport.lezci na stěně- POVINNĚ!!) 

                                                                                     (pozor-nenahrazuje soustředění!!!) 

odjezd: v 11:00 od školy 

      doprava: autobus + (auta ??) 

      ubytov.:v tělocvičně ve spacáku (i karimatka se hodí !!) 

   stravov.:  z vlast.zdrojů-možno vzít vlast.vařič (oddílový včas domluvit !!)  

                      (prodejna v dosahu, restaurace-bar je v místě - hodí se nějaké kapesné do rest.) 
                                                       (sendvič,pizza,čaj…) 

 
Mac, Říh 2x,Žeml, Kis, Rych, Bráz, Míl-A?, ČerJ, Ngu, Hor(zkrác.) 2x-A?,Top, End-K?, Prik, Toš-A?, JežJ, GomM, Moup, Lim, Shor,Skř  

ŽemlF,Sak (část)? 
                                                                                                                                                                                                           (StudM ???) 

 

                                                                                                                                  cena: cca 750,- (500,-souroz.) 
                                      (doprava,ubyt.,pronájem stěny…)   

 

 

 

Drobné změny  jsou ještě možné – případně mne prosím kontaktujte !!! (604 773 815) 

                                                                                                                                    M.Macek 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROZPIS  PRÁZDNINOVÝCH  TRÉNINKŮ  (pondělky od 14-ti hod.) : 

-tréninky jsou povinné pro všechny,kteří se nacházejí v okolí Trutnova-  

 

11.7.          25.7.           1.8.             22.8.   

 

ještě: Skř ?, Souč ?   

 


