










 

LETNÍ CAMP 2022
17-23.7  

HNĚVKOVICE  
SOŠ a SOU, Hněvkovice 865

20
22 Kata


Kumite

Soutěžní příprava

Regenerace

2-3 lůžkové pokoje  

plná penze, svačiny


tělocvična 650 m2

venkovní sportoviště


koupání v přehradě

 rozvojový program na míru

Cena za soustředění 3 600 Kč 
Přihlášky do 15.6.2022 
Platba 3 600 Kč nejpozději do 30.6.2022 
Číslo účtu: 214 809 710 / 0300 

VS: Rodné číslo, SS: 10

Poznámka: letní camp jméno účastníka

Přihlášky: mailem na shirokan.dojo@icloud.com 

odborné vedení zajišťují

instruktoři Shirokan Dojo a pozvaní hosté 

www.shirokan.cz

mailto:shirokan.dojo@icloud.com
http://www.shirokan.cz


Shirokan Dojo, z.s. 
Parková 2260/19,  

37007 České Budějovice

tréninky

	 	 soutěže, sebeobrana


trenérská a instruktorská činnost 

1. Obecné informace 
Letní soustředění letos pořádáme samostatně. Organizačně bude soustředění 
zajištěno našimi instruktory a pozvanými hosty. Maximální kapacita je 35 osob 
včetně instruktorů.

Cílem je rozvíjet naše mladé karatisty a uplatnit jejich dovednost na soutěžích. 
Budeme se věnovat kata i kumite a to u všech věkových kategorií. Jako doprovodný 
program budou zařazeny jiné sportovní aktivity a hry. 

Letní soustředění proběhne ve sportovním areálu SOU a SOŠ Hněvkovice (nedaleko 
od JE Temelín, za přehradou na pravém břehu). Areál obsahuje rekonstruovanou 
sportovní halu, ubytování, jídelnu a venkovní sportoviště. V místě se nachází 2-3 
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a klubovna.

Koupání je možné v nedaleké Hněvkovice přehradě.  


2. Ubytování  
Ubytování je zajištěno v domově mládeže. Jedná se o budovu, kde jsou obytné 
buňky o dvou pokojích. Ke každé buňce náleží sociální zázemí. Na každém patře je 
klubovna a kuchyňka. Kapacita je pro max. 35 osob včetně instruktorů. 

Pokoje mají vlastní lůžkoviny. Při převzetí pokoje bude vše povlečeno a připraveno.


 


3. Strava  
Stravování je zajištěno formou plné penze ve školní jídelně SOU a SOŠ. Snídaně 
budou v podobě švédských stolů, vařené obědy a večeře + malé svačiny formou 
ovoce apod. 

Pití bude zajištěno po dobu konání celé sportovní akce. V místě se nenachází 
samoobsluha.
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trenérská a instruktorská činnost 

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 víceboj a další aktivity, 
výlety, koupání a podobně. 


5. Doprava na letní školu 
Zajišťuje každý účastník individuálně. 

Příjezd v neděli 17.7.2022 v 15:00-16:00. 
Odjezd v sobotu 23.7.2022 ve 13:00-14:00.  

6. Co nesmím zapomenout vzít s sebou  
kopie průkazu zdravotní pojišťovny

potvrzení o bezinfekčnosti – potvrzení napíší rodiče  

Budopas s potvrzenou sportovní lékařskou prohlídkou, nebo potvrzení od lékaře 
ne starší jednoho roku


Na cvičení: Kimono, obi, sportovní oblečení - tepláková nebo šusťáková souprava, 
sportovní obuv do přírody 

Oblečení: 
slunečno:  tričko, šortky, plavky, pokrývka hlavy, sluneční brýle, sandále, opalovací 
krém

deštivo: nepromokavá obuv, pláštěnka, svetr teplý nebo mikina

Ostatní: hygienické potřeby, kapesné (cca 100 – 200 kč / den), 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, 
přezůvky
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