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15. března 2009, Český Krumlov 
 
 
 

SKB Český Krumlov ve spolupráci s Pro–Sportem Český Krumlov o.p.s.  
pořádá 

Badminton Victor Junior Summer Camp 2009 
 
Sportovní klub Badmintonu v Českém Krumlově Vám nabízí tradiční badmintonový kemp, který se bude 
konat  ve dnech 9. až 15. srpna 2009  ve sportovní hale v Českém Krumlově pod vedením: 
 
Stanislava Kohoutka – prvoligového hráče SKB ČK – předního hráče Česka, Mistra ČR 2006, 2007 a 
2008  ve čtyřhře.   
 
Pavla Floriána – prvoligového hráče SKB ČK – předního hráče Česka, Mistra ČR 2006, 2007 a 2008 ve 
čtyřhře, mistra ČR 2008 a 2009 ve smíšené čtyřhře a bronzového medailisty ve dvouhře na MČR 2006, 
2007, 2008 a 2009 dospělých, reprezentanta ČR. 
 
Václava Domina – prvoligového hráče SKB ČK, juniorského reprezentanta ČR a bronzového medailistu 
z MČR 2008 U19 ve čtyřhře. 
 
Radka Votavy – trenéra II. třídy, hlavního trenéra SCM a SKB Český Krumlov a bývalého 
reprezentačního trenéra juniorů ČR (1999-2005) 
 

Vážení, 
 
jako každý rok pořádáme Badminton Victor Junior Summer Camp 2009 a to pro věkové kategorie od 

U15 do U19. Případné výjimky není problém projednat. Jedná se o týdenní intenzivní přípravu s trojfázovým 
tréninkem (denně celkem 6 hodin), která bude probíhat převážně v tělocvičně. Letošní kemp bude zaměřený 
na rozvoj všech badmintonových dovedností. Rádi uvítáme Vaše návrhy a náměty, které rádi zapracujeme do 
plánu. Ten začneme zpracovávat po uzavření přihlášek a to s ohledem na přihlášené hráče a jejich potřeby, 
představy. V částech, kdy budeme venku na atletické dráze, budeme pracovat na rozvoji rychlosti, síly a 
výbušnosti. Budeme Vám předávat informace o taktické přípravě, životosprávě  a regeneraci. Během týdne 
budeme využívat sportovní halu s pěti badmintonovými mobilními hřišti, víceúčelové tartanové hřiště a 
plavecký bazén. Ubytováni budete v ubytovně sportovní haly, která 100% splňuje potřeby pro tyto sportovní 
aktivity. Pro účastníky kempu jsou využity všechny dostupné slevy  na snížení pobytových nákladů. Každý 
účastník obdrží malý dárek. 

Výhodou Victor Campu 2009 je možnost maximálně se věnovat badmintonu a odvézt si co možná 
nejvíce nových prvků a cvičení do vlastního tréninku. Ze strany účastníků očekáváme maximální spolupráci 
a na oplátku jsme připraveni odvést vše ze svého umění. Rádi budeme předávat své poznatky ze stáží v Číně 
(2000 MSJ – Votava, Kohoutek), na Novém Zélandu (2007 MSJ - Votava), v Indii (2002 – Votava, Florián, 
Kohoutek, 2006 - Florián, Votava, 2008 – Votava, Florián), na EBU Summer School 2005 (Florián) a 
z dalších pobytů v rámci mezinárodních turnajů a soustředění. 

 
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 30. dubna 2009 prostřednictvím  e-mailu na adresu: 

radek.votava@mybox.cz.  Případně poštou. Adresa pořadatele: SK Badminton, P.O. BOX  94, Chvalšinská 
111, 381 01  Český Krumlov.  

 



Podmínky účasti: 
  
Termín kempu: od 9. srpna do 15. srpna 2009 (nástup 9.8. 2008 12.00 – 14.00 hodin, ukončení 15.8. 2009 
12.00 – 14.00 hodin) 
Ubytování: ubytovna ve sportovní hale v Č. Krumlově, Chvalšinská 111 
Stravování: polopenze (snídaně, svačina a oběd ve sportovní hale) , večeře individuálně – podle zkušeností 
z let minulých umožňujeme účastníkům volit druh večeře individuálně.  
Zdravotní stav: prokázat vyhovující zdravotní stav prohlášením zákonného zástupce při nástupu - povinné 
Účastnický poplatek: 3900,- Kč/účastník (cena zahrnuje 6x ubytování, 6x polopenzi, trénink cca 30 
hodin v tělocvičně, další tréninky na atletické dráze a v bazénu, pitný režim na tréninky, trenérské 
zabezpečení (2-4 trenéři), účastnický dárek a vyhodnocení pro každého účastníka (rozhovor během 
kempu, písemné vyhodnocení).  
Míče: vlastní – péřové. Pořadatel dodá prvních 10 tub péřových míčů. Na místě je možnost zakoupit míče a 
další věci značky Victor a RSL. 
Stornopoplatky:  
- do 31-ti dnů (včetně) před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 300,- Kč 
- od 30-ti do 15-ti dnů (včetně) před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 33% z celkové ceny 
- od 14-ti do 5-ti dnů (včetně) před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 66% z celkové ceny 
- v době kratší než 5 dnů před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 90% z celkové ceny 
Stornovací poplatky se neplatí v případě, že za sebe účastník zajistí náhradu. 
 
 
Radek Votava 
Předseda SKB Český Krumlov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: DO 30. DUBNA 2009  

  
Přihlašujeme svého syna/dceru závazně na Badmintonový Victor Junior Summer Camp 2009 
konaný v Českém Krumlově ve dnech 9. 8. – 15. 8. 2009 a souhlasíme s úhradou 
účastnického poplatku a dalšími podmínkami. Poplatek (3900,- Kč) uhradíme na základě 
informací, které dostaneme po přijetí přihlášek. 
  
 
Jméno:__________________Příjmení: ______________________ 
  
rodné číslo: _______________, bytem: ______________________ 
  
 ______________________________________________________ 
  
   
Kontaktní adresa:________________________________________ 
  
tel.:________________, e-mail:_____________________________ 
  
 
Velikost trika: 
 
Datum: 
 
Podpis zákonného zástupce: 
 
 

 
PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU – odevzdat p ři nástupu!!!!!  

 
 

Prohlašuji, že můj syn / dcera …………………………….. přihlášený/á na Victor Badminton Summer Camp 
2009 konaný v Českém Krumlově od 9. do 15. 8. 2009 nemá žádné zásadní zdravotní problémy, které by mu 
zabraňovaly v plnohodnotném absolvování soustředění.  
 
Můj syn/dcera má jiná zdravotní omezení, na která je nutno brát ohled (astma, alergie, apod.): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
Datum: ………………………………. 
 
Podpis rodiče: ………………………. 

 


