SOUSTŘEDĚNÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ
JSME IDEÁLNÍ LOKALITOU

Nabízíme kvalitní zázemí pro přípravu sportovců
Vysoké Mýto je dobře dostupné jak vlakovou, tak autobusovou dopravou. Malé město nabízí velmi dobrý komfort pro pobyt a trénink.
Ubytování je vzdáleno od autobusového nádraží a od vlakové stanice Vysoké Mýto město 5 minut chůze. Domov mládeže, kde jsou
sportovci ubytováni i stravováni disponuje sportovní halou, malým cvičebním sálem, malou posilovnou, vířivkou. Plavecký bazén s wellness
je hned ve vedlejší budově. Další naše tělocvična je v budově v ul. Husova, která má rozměry volejbalového hřiště. Městský stadion je
vzdálen 7 minut chůze. Nabízí dobré tréninkové podmínky. Za stadionem je přírodní okruh 1250m, atletický ovál 400m, sektor pro oštěp,
kouli, dálku, výšku. Na stadioně jsou 3 travnatá hřiště, atletická posilovna. Stadion má 6 drah v rovince a 4 dráhy na oválu. Ve městě je
otevřeno několik posiloven a fitness center. Doporučujeme posilovnu Luice, ToroGym a Fitness Kinessis.
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Ubytování a stravování
Nabízíme ubytování ve dvou až tří lůžkových pokojích v bytových buňkách. Na každé bytové buňce jsou dva pokoje a soc. zařízení (Max. kapacita
buňky je 6 osob). Kapacita zařízení je v době prázdnin a víkendů až 120 lůžek. Ve školním roce 2016 /2017 je kapacita pro ubytování v prac.
týdnu 30 osob. ( Počet lůžek může být i vyšší, nutné telefonicky ověřit, konkrétní kapacitu pro konkrétní datum). WIFi je volně dostupná v celém
zařízení.
Stravování je ve školní jídelně. Snídaně se podávají od 6.00 do 8.30. Oběd od 11. do 14.00 večeře od 17. do 18.30. Účastníci mají na oběd výběr
ze dvou hlavních jídel, plus salátový bar nebo ovoce. Večeře je servírovaná.
Jídelní lístek naleznete zde: http://jidelnadm.cz/
Cena za ubytování a stravování je závislá na délce pobytu a počtu ubytovaných a stravovaných osob.
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Sportovní hala
Sportovní hala je součástí Domova mládeže. Disponuje hrací plochou pro házenou, volejbal, basketbal, florbal, futsal a další sálové sporty.
Součástí sportovní haly je menší cvičební sál vhodný pro hodiny moderního tance, aerobiku, jumpingu, zumby. Sportovci je využívána také pro
kruhový trénink, strečinkové a zdravotní cvičení. V jedné z šaten je umístěna vířivka pro pozátěžovou regeneraci.
Hala je k dispozici celodenně v době letních prázdnin. Ve školním roce je k dispozici v ranních hodinách od 7-8, v úterý od 18-20, ve středu od
15-17, čtvrtek od 20.30, pátek od 13-16. Obsazenost o víkendu a v době školních prázdnin (mimo letních) je dána rozpisem.
Malý sál je k dispozici celoročně, kromě úterý od 18.30 do 21.00. Sportovci také mohou využít malou posilovnu Domova mládeže a to bez
časového omezení, v případě nepřízně počasí lze využít běžecký pás.
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Plavecký bazén a wellness
Domov mládeže leží v těsném sousedství plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě. Ten prošel rozsáhlou rekonstrukcí a mimo plavecké vany
disponuje také wellness částí vhodnou pro regeneraci. Wellness nabízí vířivku, sněžnou komoru, parní lázeň, finskou saunu a bylinné sauny.
Pobyt si mohou účastníci zpetřit jízdou na tobogánu v délce 74m, kde je zabudovaná soutěžní časomíra.
Provoz plaveckého bazénu naleznete zde: http://bazen.tsvmyto.cz/
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Atletický stadion
Atletický stadion ve Vysokém Mýtě prošel v roce 2016 rekonstrukcí. Dráha má nový nástřik, sektory pro dálku, výšku, oštěp mají nový povrh.
Ovál má 400m, 6 drah na rovince, 4 po obvodu. Překážky jsou naměřené na obou rovinkách, je možné běhat vždy po větru. Na stadionu je malá
posilovna, dvě standardní osy, stojany na dřepy, bench, plyometrické bedýnky, klatky, bosu, gumy a další pomůcky.
V zadní části stadionu jsou dvě travnaté plochy, okolo stadionu je 1250m dlouhý přírodní okruh vhodný na klus nebo intervalový trénink mimo
dráhu.
Dálkařský sektor disponuje odrazovým břevnem pro trojskok 9m, 2 dálkařské doskočiště. Z vrhů je zde sektor na kouli a oštěp. Jedná se o kvalitní
tréninkový stadion. Ovál není souměrný (nevhodnný pro dospělé atlety na 400m př., ale mýtští atleti využívají standardně i pro trénink této
disciplíny).
K dispozici jsou na stadioně šatny, kde je možné si nechávat věci během tréninku. Ideální termín pro soustředění je duben a letní měsíce.
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Trénink v přírodě
Pro trénink v přírodě můžeme doporučit park Jungmannovy sady. Ten se nachází cca 3 min chůze od ubytovací části. V sadech je kombinace
měkkých písečnohliněných cest a zpevněných asfaltových cest. Každoročně startuje v těchto sadech běh městem Královský běh Kujebinou.
Další dobrou lokalitou je městská část Vinice. Zde je několik variant běžeckých tras. Vzdálenost je cca 10 minut během od našeho zařízení. Cesty
jsou měkké. Trasy jsou vhodné pro souvislé běhy, ale i pro intervalový trénink. V této lokalitě se nachází kopec, který je dlouhý až 400m.
V této lokalitě se najdete i naučnou stezku. http://infocentrum.vysoke-myto.cz/turisticke-trasy2/8654-naucna-stezka-vinice
Botanická zahrada je další z lokalit pro běhání kopců. Jedná se o kopce kratší max. 150m. Povrch je asfalt. Botanická zahrada se nachází v
blízkosti stadionu.
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Kontakt
Neváhejte si u nás zamluvit termín Vašeho soustředění.
Email: vedeni@seznam.cz
Web: www.dmvm.cz
Telefon: 465421777, 606609501
Cena za ubytování je dohodou v závislosti na délce pobytu a počtu účastníků. Celorepublikově však patři k velmi nízkým za nabízený standard.
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PŘIJEĎTE K NÁM NALADIT FORMU!

