
 

 

 

 

 

 
STK Švédsko 2023 rozpis 

 
Místo: Göteborg 
 
Termíny: šest turnusů, poslední týden v červenci a celý srpen (neděle-neděle, pouze takto!) 

1. turnus: 23.7. - 30.7. 2023 
2. turnus: 30.7. - 6.8. 2023 

3. turnus: 6.8. - 13.8. 2023 
4. turnus: 13.8. - 20.8. 2023 
5. turnus: 20.8. - 27.8. 2023 
6. turnus: 27.8. - 3.9. 2023 

 

Odpovědná osoba (koordinátor): Robert Heczko, +420 602 109 190, robert.heczko@gmail.com 

 

Účastníci: věkové rozmezí 14–18 let (ročníky 2005–2009), výjimečně starší či mladší, pokud jsou 
součástí tréninkové skupiny a mají odpovídající úroveň 

 

Kapacita: minimálně 40, maximálně 50 účastníků na každý termín včetně trenérů/rodičů/řidičů 

 

Přihlášky: do 30.4.2023 
Vyplněnou tabulku: www.orientacnisporty.cz/upload/STK/Prihlaska STK SWE 2023.xlsx 
zašlete na mail robert.heczko@gmail.com  
Tabulka přihlášených a volných termínů zde: STK Švédsko 2023 

 

Kritéria výběru: Při větším počtu zájemců, než je kapacita ubytování, budou na kempy vybráni 
skupiny s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých účastníků (zařazení do TSM/SCM, výsledky v 
posledních letech). Časové hledisko přihlášky není kritériem výběru (je potřeba dodržet pouze termín 
přihlášek, prosím však o vyplnění přihlášky co nejdříve). 

 

Ubytování: 
Partille Vandrarhem (Landvettervägen 50, Åstebo 433 49 Partille) www.partillevandrarhem.com 
všechny termíny kapacita do 50 osob, spaní na postelích v pokojích pro 4 osoby (10 x 4lůžkový + 2-3 
vícelůžkové pokoje do počtu 50 osob) s povlečením (v ceně). Ručníky svoje nebo za 60 SEK/osobu. K 
dispozici kuchyně, jídelna, společné prostory (gaučíky s TV), terasa, pračka, sušárna...  

 

Doprava: dopravu během kempu, stejně jako dopravu na místo kempu a zpět si zajišťují účastníci 
sami na své náklady v rámci skupiny. 

 

Stravování:  
Účastníci si řeší sami, je zde k dispozici plně vybavená kuchyně. Z kapacitních důvodů doporučuji 
přivézt si co nejvíce “hotového jídla”, které se jen ohřeje a případně se dovaří příloha. Partille nabízí 
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snídani (formou bufetu) za cca 70 SEK/osoba, zájemci se hlásí přímo ubytovateli do 18 hod 
předchozího dne. Na ubytovně nebudeme sami, budou zde i “normální lidi” na dovolené. 
K dispozici je jídelna (cca 30 míst), malá kuchyňka (cca 16 míst) a terasa (cca 25 míst). 
Po dobu snídaně je jídelna vyhrazená pouze pro ty, kteří mají objednanou snídani – pokud nemám 
objednanou snídani, stravuji se v malé kuchyňce, na terase nebo někde ve společných prostorách. 
Pro obědy a večeře nám Partille poskytne jídelnu + velkou kuchyni s nádobím, příbory atd. 
Cena: 
cena ubytování (včetně povlečení) + tréninky: 4 600,- Kč (7 nocí) 
V ceně je ubytování bez stravování, připravené mapové tréninky, vytisknuté mapy, mapníky, rozbor 
tréninků s ambasadory; cena může být ještě drobně upravena. 

 

Tréninky: 

 
Bude k dispozici 11 tréninků s roznesenými lampiony. Dva tréninky na pobřeží - cca 30 km od Partille 
(“žlutá mapa” - holé skály, vysoký vřes), dva tréninky JZ od Partille - cca 30 km a zbytek v okolí Partille 
- buďto rovnou z ubytovny nebo do 15 min autem. 

 

Analýzy tréninků a ambasadoři: 
Stejně jako v předchozích letech jsou ambasadoři a analýzy tréninků nedílnou součástí STK. 

 

Odpovědná osoba (vedoucí turnusu): 
Rád bych v příštím roce přesunul některé činnosti na vedoucí turnusu. Partille i tak vyžaduje, aby za 
daný turnus byla zodpovědná konkrétní osoba, se kterou se budou řešit případné problémy. Dále 
bude mít vedoucí turnusu na starosti rozmístění do pokojů, chod kuchyně apod. Ambasadoři pak 
budou řešit pouze tréninky, stínování, rozbory.... Vedoucí daného turnusu bude mít pobyt částečně 
hrazený (sleva z pobytu 2 000,-), ať nemá pocit, že dělá něco navíc a zadarmo. 
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Cestování: 
Göteborg je podstatně blíž než Eskilstuna (z jihu Švédska o cca 300 km míň), dá se proto počítat s 
kratší dobou strávenou v autě. Nicméně trajektům se nevyhneme. Podle předběžné kalkulace vychází 
nejlépe kombinace Německo-Dánsko + most (Oresund) / krátký trajekt Helsingør-Helsingborg). 
Přehled trajektů a možné varianty cesty ČR-SWE: ČR – Goteborg 2023 
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