
Klub vytrvalostních sportů Šumperk 

 

 

 

 

 

VH klubu, Zakončení sezóny 2011 

a 

tradiční oslava …… nechte se překvapit čeho ;-)  

 

Kde?  Hostinec Pod Kamencem, Hraběšice (http://www.podkamencem.cz/)  

Kdy?  v sobotu 26. 11. 2011 od 9:30 

 

 

Proč? abychom spolu oslavili …co asi? :-)… a taky po orienťácku 

zakončili pro oddíl velmi úspěšnou sezónu 2011 

 

Program 10:00 – 12:00 Valná hromada klubu (mj. Program akcí 2012) 

12:00 – 13:00 malé občerstvení (chleba se sádlem, škvarkama a cibulí 

nebo vánočka s nugetou) 

12:30 – 13:00 příprava na závod štafet – losování týmů 

13:00 – 15:30 neformální přebor oddílu smíšených netradičních 

štafet v orientačním běhu 

15:30 – 16:00 oběd (guláš) 

http://www.podkamencem.cz/
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16:00 – 16:30 vyhlášení závodu štafet a nejlepších výkonů za 

uplynulou sezónu 

16:30 – 18:00 promítání fotografií I. část – průřez rokem 2011 

18:00 – 19:00 závod jednotlivců v nočním orienťáku 

19:00 – ??:?? oslava ………, promítání fotografií II. část – MČR 

Stříteţ 2011, volná zábava (v minulém roce například 

hudba, zpěv a tanec!), mládež a děti filmotéka  

 

Ubytování Možnost přenocovat do neděle. Spaní zajištěno na postelích (spacák) – 19 míst 

(přednostně pro děti) + na zemi v sále (karimatka + spacák) – neomezený 

počet. Každý si vezměte něco na přezutí!!! 

 

Jídlo, pití Bude zajištěno (a hrazeno oddílem) polední občerstvení (chleby a vánočky…) 

a obědo-večeře (guláš – abychom zajistili dostatečné mnoţství guláše, 

prosím do úterního večera všechny – tedy i rodiče – o informaci o 

případné neúčasti, jinak s vámi počítáme) + již tradiční dort… Pro děti 

bude zajištěna kofola. 

Ostatní pití a jídlo dle sortimentu hostince – každý si hradí sám. 

Domácí pomazánky, buchty atd. jsou dobrovolné, ale jsou vítány  

 

Nezapomeňte!!! 

Věci na běhání – všichni – boty, dres, buzolu, mapník, baterku na noční závod… 

Pokud máte nějaké pěkné fotky z orienťáku, ale klidně i mimo orienťák, vemte je s sebou! 

Hudební nástroje vítány. A samozřejmě dobrá nálada taky  

 

Informace: Lenon (777 655 223), Petr (776 180 570) 

 

Pozvánka platí (rozuměj JE POVINNÁ :-)) 

zejména pro ČLENY KLUBU (STÁVAJÍCÍ I 

NOVÉ), RODIČE DĚTÍ A VŠECHNY 

POMOCNÍKY ZE STŘÍTEŢE!!! 


