
X. LETNÍ KEMP S MISTREM HWANG HO-YONGEM, IX. DAN 
Oficiální kemp ČST ITF 

 

 
 
KDY: 29.7. – 5.8.2012 
           Příjezd 29.7. odpoledne nejdříve 16:30( v 18:00 večeře, od 19:30) 
           Odjezd v neděli odpoledne. Doprava vlastní. 
          
KDE: škola v přírodě Sklárna u Žihle 
           Trasa od Prahy: směr Karlovy Vary na křižovatce s mosteckou na Plzeň, za Jesenicí odbočka na Žihli, 
projeďte Žihlí směrem na Rabštejn nad Střelou, v lese poté odbočka doprava na Sklárnu dále po ukazatelích  
Doprava vlakem nejlépe do Žihle a poté pěšky. 
Škola v přírodě Sklárna je obrovský komplex uprostřed lesů s výbornou volnočasovou vybaveností – tělocvična, 
lanové centrum, laser game, houbařská oblast, koupání v místě, projektor, restaurace, občerstvení, hřiště, 
pingpong atd… Dále výborná kuchyně. Stojany na tukgi a wiryok, pytle, lapy v místě. V okolí zámky Manětín, 
Chýše, hrad Krakovec nebo kláštery Mariánská Týnice, Plasy…….. 
KDO: všichni zájemci od 10.kupu. Dále zveme všechny rodinné příslušníky a přátele cvičících. 
 

CENA: Celé 4200Kč (den 600Kč) 
               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 (lasergame, návštěva 
lanového centra, vstupné při výletech), tréninky a nezbytné organizační výlohy. 
 

ORIENTAČNÍ PROGRAM: 
 8:30 snídaně 
10:00  trénink s mistrem 
12:30 oběd 
14:00 odpolední program (výlety, lanové centrum, lasergame, koupání, hry, houbaření…) 
18:00 večeře 
19:00 večerní program (TKD přednášky, hry, promítání, táboráky…) 
 

Jak se přihlásit? 
Do 15.7. zašlete nebo osobně předejte níže uvedenou přihlášku a zálohu 500Kč pořadateli. Pozdě přihlášeným 
bude na místě účtován organizační poplatek 200Kč. Prosíme všechny, aby pro hladký průběh akce dodrželi 
termín na přihlášení a zálohy. 
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) 
Před i po kempu probíhají v témže místě soustředění školy GBHS s mezinárodní účastí. Všichni jsou zváni. Info 
u pořadatele. 

 

 
PŘIHLÁŠKA na X. LETNÍ TAEKWON-DO KEMP 

 

Jméno :     Příjmení :  
 
Telefon :     Email :  
 
Příjezd a odjezd:   
     
Škola :       Technický stupeň :  
 
Čestně prohlašuji, že můj vedoucí/předseda školy je informován o mé účasti na 
této akci. 
 

podpis 
 


