
SK Badminton Český Krumlov 
pořádá ve spolupráci s PRO-SPORT ČK o.p.s. 

Badminton 
Summer Camp 2011 

(7. – 13. 8. 2011) 
 
 
Badminton Summer Camp 2011 je určen 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. 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 a představy. V částech, kdy budeme venku na 
atletické dráze, budeme pracovat na rozvoji rychlosti, síly a výbušnosti. Budeme Vám 
předávat také 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 
splňuje všechny potřeby pro tyto sportovní aktivity. 
 
Výhodou Badminton Summer Campu 2011 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. Je 
nutné prokázat při nástupu vyhovující zdravotní stav prohlášením zákonného zástupce. 
 
 
Termín: 7. – 13. 8. 2011 
 
Místo:  Sportovní hala, Chvalšinská 111, Český Krumlov 
 
Hlavní trenér: 

Mgr. Tomasz Mendrek  
dlouholetý reprezentant České republiky v 
juniorské i seniorské kategorii: 
� účastník OH 1992 v Barceloně (17. – 32. místo) 
� 35. Hráč Světového badmintonového žebříčku (1992) 
� mezinárodní mistr: NDR (1989), ČSSR (1989), Kypru (1991), 

Malty (1992) a ČSFR (1992) ve dvouhře mužů 
� 9. – 16. místo na ME v letech 1992 a 1994 ve dvouhře mužů 
� 3. místo na Akademickém MS v roce 1994 v Praze 
� 3. místo v celkovém hodnocení EBC v sezóně 1991/1992 
� sedminásobný mistr České republiky ve dvouhře mužů, osm 

titulů z Mistrovství ČR ve čtyřhře mužů a jeden ve smíšené 
čtyřhře (1990 – 1997). 

 
zkušený trenér mládeže i dospělých: 
� diplomovaný trenér v badmintonu (od roku 1993) 
� lektor pro specializaci badminton při TŠ na FTVS UK Praha 
� vedoucí školení trenérů v badmintonu pro ČBaS 
� vedoucí školení trenérů II. třídy pro SBZ 
� člen TMK (trenérsko-metodické komise) ČBaS 
� Člen IBF Development Technicians 
 



 
 
 
Trenéři: 
Dále budou na kempu působit trenéři, ligoví hráči a reprezentanti z řad SKB Český Krumlov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Míče:   Vlastní – péřové. Pořadatel dodá prvních 10 tub péřových míčů. 

Na místě je možnost zakoupit míče a další věci značky Victor a RSL. 
 
Cena:  4200,- Kč …… v ceně je zahrnuto: 

- ubytování na 6 nocí 
- polopenze (snídaně a oběd) a pitný režim 
- trénink cca 30 hodin v hale a další tréninky na atletické dráze a v bazénu 
- kompletní trenérský servis (2-4 trenéři) a stálá péče po celou dobu kempu 
- vyhodnocení každého účastníka (rozhovor během kempu, písemné vyhodnocení) 
- malý dárek pro každého účastníka 

 
Stornopoplatky: 

- do 31 dnů (včetně) před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 300,- Kč 
- od 30 do 15 dnů (včetně) před nástupem zaplatí účastník náhradu ve výši 33% z celkové ceny 
- od 14 do 5 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. 

 
 
 
Závazné přihlášky: 
Zasílejte na přiloženém formuláři nejpozději do 5. května 2010 prostřednictvím e-mailu na 
adresu: radek.votava@mybox.cz . Případně poštou na adresu SK Badminton Český Krumlov, 
Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNEŘI 
SK Badminton Český Krumlov 



 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:  
  
Přihlašujeme svého syna/dceru závazně na Badminton Summer Camp 2011 konaný 
v Českém Krumlově ve dnech 7. – 13. 8. 2011 a souhlasíme s úhradou účastnického 
poplatku a dalšími podmínkami. Poplatek (4200,- 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: 


