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LETNÍ	ŠKOLA	KARATE	2021		
1.	Lokalita	letního	soustředění	

 
 
Letní škola bude v obci Hořice na Šumavě. Předpokládáme, že se bude účastnit přibližně 80 dětí 
v rozmezí 6 – 21 let z oddílů Shirokan Dojo České Budějovice, SKK Český Krumlov a SKK Bechyně a Týn 
nad Vltavou. 
 
Zázemí bude připraveno ve sportovním areálu 
MENFIS, kde máme k dispozici venkovní sportoviště, 
šatny, sprchy, ubytování pro účastníky letní školy a 
Sportovní hale ZŠ Hořice, kde budou probíhat 
tréninky.  
  
https://www.horicenasumave.cz  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořice_na_Šumavě    
http://www.menfis.cz  
 
 
 
 
 
 
 



Mapa: 

 

2.	Ubytování	
V rekreačním zařízení MENFIS – pokoje s postelemi, palandami. 
 

 

K dispozici jsou dvě srubové ubytovny s kapacitou 24 míst a 49 míst v pokojích od dvou do šesti lůžek. 
Každá ubytovna má své sociální zařízení a terasy s posezením. Dále je v areálu k dispozici pět chatek 
rodinného typu se čtyřmi lůžky a možností přistýlky, pět chatek s pěti lůžky a tři chatky se šesti lůžky.  

K pohodě a bohatému vyžití hostů slouží bazén 10x19 metrů, dětský bazén, dvě volejbalová hřiště, 
jedno fotbalové hřiště, dva stoly pro ping-pong, velká trampolína, houpačky, kolotoč, dětský koutek se 
skluzavkou a pískovištěm, paintballové hřiště, prostor pro petang.  

Dva kamenné krby s vlastní pergolou, každý na jiném konci areálu. Přírodní ráz celého areálu je 
umocněn mnoha stromy, keři a květinami. 



3.	Stravování	
Stravování je zajištěno v jídelně přímo v místě ubytování. 
 
Po příjezdu bude následovat ubytování, trénink a večeře. 
Při odjezdu končíme po obědě. 
 

4.	Časový	rozvrh	dne	a	program	
07.30    budíček, ranní hygiena 
07.45   rozcvička + běh 
08.30   snídaně 
09.30 – 12.30  dopolední tréninková jednotka 
12.45   oběd 
13.15 – 14.30  polední klid 
15.00 – 18.00  odpolední tréninková jednotka 
18.30   večeře 
19.30 – 22.00  večerní program – dovednostní hry nebo soutěže 
22.00   večerka (dle věku cvičenců) 

Hlavní náplní je trénink karate tradičně doplněný o atletický 4 boj (hod krikeťákem, běh, skok daleký, 
střelba ze vzduchovky) a další aktivity, výlety a podobně.  

Každý den večerní program: společenské hry, stezka odvahy, večerní táborák a opékání buřtů, 
diskotéka. 

5.	Doprava	na	letní	školu	
Zajišťuje každý účastník individuálně. 

6.	Termín	soustředění:		 	
24. 7 – 30. 7. 2021  příjezd v sobotu od 15:00 do 16:00 
    odjezd v pátek po obědě cca v 12:00 - 13:00 

7.	Cena,	přihlášky	a	platba	na	letní	školy	karate	
Celková cena včetně všech poplatků  3. 200,- Kč 
 
Cena letního soustředění zahrnuje: 

• cvičební poplatek 
• ubytování a pronájem školy 
• stravování formou plné penze 3 x denně (začíná se večeří a končí obědem) 
• přítomnost zdravotního zajištění po celou dobu pobytu (zdravotní sestra) 
• využití všech vnitřních i venkovních sportovišť v areálu  

Přihlášky na letní školu karate: Formou e-mailu posílejte trenérovi.  

Platba letní školy: nejpozději do 30.6.2021.  

Platba převodem na účet Shirokan Dojo, číslo účtu 214 809 710 / 0300,  
Variabilní symbol: Rodné číslo 
Specifický symbol: 10 
Poznámka k platbě: letní škola - jméno účastníka 



8.	Co	nesmím	zapomenout	vzít	s	sebou		
• kopie průkaz zdravotní pojišťovny 
• potvrzení o bezinfekčnosti – potvrzení napíší rodiče  !!! Prosím o důkladnou kontrolu !!! 
• Budopas s potvrzenou lékařskou prohlídkou – ne starší jednoho roku 
• Požadavky na případnou kontrolu na COVID, nebo testy budou zpřesněny po vydání vládního 

pokynu, nebo pokynu ministerstva zdravotnictví 
 
Na cvičení: Kimono, obi 

sportovní oblečení - tepláková nebo šusťáková souprava 
  sportovní obuv do přírody  
 
Přihlédnout k oběma variantám počasí: 
  slunečno:    deštivo: 

plavky     nepromokavá obuv 
pokrývka hlavy    pláštěnka  
sluneční brýle    svetr teplý nebo mikina 
sandále 
opalovací krém 

 
Ostatní: hygienické potřeby   kapesné (plovárna, vstupné na hrad, atd..) 

ručník 2x     psací potřeby + blok, sešit 
spodní prádlo    baterka 
pyžamo     malý batoh 
pantofle / přezůvky   láhev na pití (plastovou) 
prostředek proti komárům  ramínko na sušení kimona 
pravidelně užívané léky   drobné společenské hry 
hudební nástroje 

 
Pití 
 
Kapesné pro děti cca 100 – 200 kč / den. V areálu je stánek s prodejem dobrůtek, nanuků, 
apod.  

9.	Info	
Ing. Tomáš Kovalovský 
tel: +420 725628929 
email: shirokan.dojo@icloud.com 
www: http://www.shirokan.cz 
 


