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Program soustředění - Deštné v Orlických horách 

 

 

Pátek, 14. prosinec 2018 

 10:30              sraz na Stínadlech 

 11:00   odjezd do Deštné 

 14:30   příjezd do Deštné 

 15:00   ubytování + seznámení s okolím  

 16:00                           regenerační výběh 
 17:00    polední klid 

 17:45 -18:00                večeře 

 18:00 -19:30                osobní volno 

 20:00 -21:30               Turnaj ve stolním tenise + společenské hry 
 21:00-22:00                 osobní volno 

 22:30               Večerka 

       

Sobota, 15. prosinec 2018 

 08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

 08:15   snídaně 

 09:00 -13:00             Sedlonovský okruh (10km náročnost lehká) 

 13:30   návrat na Chatu 

 14:00 – 14:30  Oběd 

 14:30 - 15:15              osobní volno 

            15:30 – 16:30             fotbal ve sněhu 
17:00 - 17:45               osobní volno 

18:00 – 18:30              Večeře 

 18:30 – 19:30              osobní volno 

            20:00 – 21:30              Turnaj ve stolním tenise + vědomostní soutěže 
            22:00                           Večerka    

                             

Neděle, 16. prosinec 2018 

 08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

 08:15   snídaně 

            09:00 - 13:00              běžkařská tour (odjezd na místo autobusem, tam rozdělení na

                          sjezdaře a běžkaře, návrat ze stejného místa busem zpět) 

 14:00   oběd 

 14:30 - 15:15  osobní volno 

 15:30 – 16:30              Turnaj trojic (hala) 

 16:30 – 17:45              osobní volno    

 18:00                           Večeře 

            19:00 –21:30               turnaj ve stolním tenise, vědomostní soutěž skupinově 

            22:00                           Večerka         

 

 

 

 



 

 

Pondělí, 17. prosinec2018 

08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

08:15   snídaně 

09:00 - 13:30             Orlická hřebenovka (náročnost střední 17 km) 

14:00                          Oběd 

14:30 – 16:30             osobní volno 

16:30 – 17:30             TJ – turnaj trojic (hala) 

18:00    večeře 

18:30 – 19:30              osobní volno 

20:00 – 21:00              TJ - tělocvična ( pilates) 
22:00                            Večerka 

 

Úterý, 18. prosinec 2018 

08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

08:15   snídaně 

09:00 -13:30             běžkařská tour (odjezd na místo autobusem, tam rozdělení na 

                         sjezdaře a běžkaře, návrat ze stejného místa busem zpět) 

14:00                           Oběd 

14:15 – 15:15              osobní volno 

15:30 – 17:45              pochod na Zemskou bránu 

18:00                            Večeře 

18:15 - 19:45                osobní volno 

20:00 – 21:00               S- síla, kompenzace 

22:00                            Večerka 

 

Středa, 19. prosinec 2018 

08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

08:15   snídaně, úklid, příprava na odjezd domů 

09:00  - 13:30              běžkařská tour, areál Skuhrov, štafety trojic o pohár Rampušáka v   

                                     klasickém lyžování   

14:00                           Oběd 

14:15 – 15:15              osobní volno 

16:00 – 17:30              Turnaj trojic (hala) o pohár Rampušáka            

18:00                            Večeře 

18:15 - 19:45                osobní volno 

20:00 – 21:00               Vyhlášení vítězů 

22:00 - 23:45                 prodloužená večerka   

24:00                             Večerka                          

 

Čtvrtek, 20. prosinec 2018 

08:00   budíček, úklid pokojů, hygiena 

08:15   snídaně, úklid, příprava na odjezd domů 

09:00                           odjez z Deštné 

12:30                           předpokládaný návrat na Stínadla      

                              
 
 


