
 

KLUB MLÁDEŽE STOLNÍHO TENISU LIBEREC 

 

 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KMST LIBEREC 2017 
 

 

PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ, LIBEREC 

Datum: pondělí 14. - pátek 18. srpna 2017 

  a 

  pondělí 21. - pátek 25. srpna 2017 

Místo:  Liberec, hala SKST Liberec – Pavlovice (+ tělocvična ZŠ, nové školní hřiště, prostory Sport centra) 

Časový pořad:  Denně 8:30 – 16,45 hod (příchod mezi 7:30 – 8,30)  

Ubytování: Doma 

Stravování: Zajištěny obědy (ostatní: snídaně, svačiny, pitný režim – vlastní)  

Cena:  1.500,-Kč. Platba na účet KMST Liberec č. 2900537005/2010, VS: 082017, nebo při nástupu v hotovosti 

  (v ceně: obědy, energie a nájem hal, míčky, trenéři, sparing, ceny, doprovodný program) 

Zaměření:   Stolní tenis, sportovní hry, všeobecná příprava, sportovní testy, soutěže o ceny, TRX, Bosu, Bazén, atd. – 

dle počtu dětí, počasí a možností 

Vedoucí: Oddíloví trenéři – Martin Protiva, Karel Brožík, Jan Kaněra, + další sparingy dle možností   

Přihlášky: Průběžně do vyčerpání kapacity. E-mail: martinprotiva@seznam.cz, nebo tel.: 777 263 342 

Nominace: Mohou se přihlásit všichni členové - bez věkových a výkonnostních omezení a pozvaní hráči 

 

 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, NOVÝ BOR 

Místo:  Nový Bor 

Datum: Sobota 15. - pátek 21. července 2017 (sobota příjezd do 8,30 hod, pátek odpoledne odjezd) 

Ubytování: V ubytovně ZŠ U Lesa Nový Bor. Boženy Němcové 539 

  Nově zrekonstruováno, vlastní malá kuchyňka, 2-3L pokoje. Vše na jednom patře. Postele vč. povlečení.  

Stravování: Stravování ve školní jídelně 

Doprava: Vlastní (v případě potřeby odjezd zajistíme) 

Cena:  3.600,-Kč. Platba v hotovosti (možno i při nástupu na soustředění) nebo na účet KMST Liberec č. 

2900537005/2010 VS:072017 

Zaměření:   Stolní tenis, sportovní hry, všeobecná příprava, výlety, týmové soutěže 

Ostatní: Vše v jednom areálu - nová ubytovna, společenská místnost, stravování, 2 tělocvičny, hřiště 

(tartan, fotbal, nohejbal, beach), v blízkosti les – výběhy, Česká Lípa – bazén, ... 

Vedoucí: Oddíloví trenéři 

Přihlášky: Průběžně do vyčerpání kapacity. E-mail: martinprotiva@seznam.cz, nebo tel.: 777 263 342 

Nominace: Všichni členové mládeže – mimo začátečníky. 

 

Storno poplatky se neplatí. Tedy i v případě, že uhradíte soustředění předem a někdo se z objektivních důvodů (nemoc) nezúčastní, 

celá částka se vrací. 

Přihlášky nejlépe e-mailem, seznam přihlášených bude uveden na webu KMST Liberec.  
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KLUB MLÁDEŽE STOLNÍHO TENISU LIBEREC 

 

NOVÝ BOR – FOTO 

Fotogalerie z roku 2016 zde 

 

 

http://stolni-tenis.webtra.cz/kmst/fotogalerie/2016_08_Soust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD%20Nov%C3%BD%20Bor/

