
XVII. LETNÍ KEMP S VELMISTREM HWANG HO-YONGEM, IX.DAN 
 

 
 

 
 

 

 

 

KDY: 30.7 - 4. 8. 2019 

           Příjezd 30.7. odpoledne nejdříve 17:00( v 18:00 trénink s velmistrem, od 21:00 táborák a grilovačka). 

Ostatní dny příjezd kdykoliv. Odjezd v sobotu odpoledne po danových zkouškách. Doprava vlastní. 
          
KDE: Beztahov u Votic, TKD centrum- mapu naleznete na tkd.cz v Harmonogramu 

KDO: Soustředění je určeno především 1.kupům a vyšším a hlavním cílem bude příprava na jejich 

danové zkoušky. Soustředění je však určeno všem technickým stupňům včetně začátečníků. Dále zveme 

všechny rodinné příslušníky a přátele cvičících. 
 

CENA: Celé 5000Kč (den 1000Kč) 

               Necvičící 20% sleva. 

               Školy s deseti a více zúčastněnými cvičícími členy 10% sleva pro všechny cvičící. 

V ceně je zahrnuta plná penze včetně svačin i pití, ubytování, tréninky, společné akce a výlety, tréninky a 

nezbytné organizační výlohy. 
 

ORIENTAČNÍ PROGRAM: 

 8:45 snídaně 

10:00  trénink TKD ITF 

12:30 oběd 

14:00 odpolední program (výlety, koupání, hry, houbaření…) 

18:30 večeře 

19:00 večerní program (trénink TKD ITF, TKD přednášky, hry, promítání, táboráky…) 
 

Jak se přihlásit? 

Do 1.7. se přihlašte na http://www.tkd.cz/harmonogram.aspx a zálohu 1500Kč  zašlete pořadateli. Pozdě 

přihlášeným bude na místě účtován organizační poplatek 500Kč. Prosíme všechny, aby pro hladký průběh akce 

dodrželi termín na přihlášení a zálohy. Záloha je vratná pouze při omluvě ze závažných doložitelných 

zdravotních důvodů na mail nejméně dva dny před začátkem  akce. 

 

Pořadatel a informace: 

 Škola Ge-baek Hosin sool, předseda Martin Zámečník, telefon 603302739, 

  info@tkd.cz , číslo účtu 2982742001/5500 (do zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka a slovo“ Kemp“) 

Před i po kempu probíhají v témže místě soustředění školy GBHS. Všichni jsou zváni. Info na www.tkd.cz 

 
Využijte jedinečné příležitosti pro všechny pásky si zacvičit s naším velmistrem. Mezi pozvanými jsou 

tento rok další evropští mistři. Velmistr Hwang povede tréninky (minimálně úterý, středa, sobota neděle) 

zaměřené na danové zkoušky a každého žadatele intenzivně zkontroluje. Další dny povedou tréninky 

členové svazové zkušební komise, případně další instruktoři i z řad zahraničních návštěv. 

 

Mezi tradiční akce jako každodenní tréninky, výlety, korejská večeře a grilovačka budou přidány i akce 

novější – kurz korejštiny, kurz korejské kuchyně, tematické tréninky a přednášky s hosty, výklad TKD 

historie . Na žádosti členů jsme přidali více tréninků. 

 

Nutno sebou spacák, případně polštář. 

 

Taekwon! 


