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Vážení přátelé a kolegové, 
 

Je mi potěšením  Vás pozvat na 27. mezinárodní letní soustředění Školy Taekwon-Do Kwang Gae, které se 
bude opět konat ve sportovně  rekreačním areálu „ U Starého rybníka“ ve Zbraslavicích u Kutné hory. V tomto 
středisku se již několik let  připravuje ve spolupráci se Středočeským krajem  i reprezentační tým České republiky 
v Taekwon-Do. Důvodem uspořádání již 27. ročníku mezinárodního letního soustředění v tomto areálu je nejen 
sportovní zázemí a výborná kuchyně, ale i velmi přátelská atmosféra.  
V loňském roce s námi prožilo soustředění více než 100 účastníků z českých i zahraničních oddílů a klubů. Během 

soustředění je připraveno mnoho akcí, jako jsou soutěžní ukázky Taekwon-Do  

„ T –FACTOR,závody v Taekwon-Do, noční bojová hra, zkoušky na vyšší technické stupně, společná diskotéka s DJ 
Tomi , pro zájemce výlet na letiště do Zbraslavic, velké rožnění a mnoho dalšího. Kdo by přece jen měl ještě chuť 
sportovat, má možnost si zahrát stolní tenis, plážový volejbal, basketbal nebo nohejbal a během slunečných dnů je 
zde samozřejmě koupání a lodičky, které si lze zapůjčit, stejně jako horská kola… Většina účastníků však využívá 
možnosti individuálních tréninků s reprezentanty ČR nebo s mezinárodními instruktory. Je nám ctí i v letošním roce 
přivítat mez. instruktory,kteří tvoří špičku ve svých státech: Master Vladimír Machota 7.Dan,mez.instr.Robert 
Jašinski 6.Dan z Polska,trenér Slovinské reprezentace a člen slovinského olympijského výboru mez.instr.Vahid. 

Drapič 5.Dan,mez.instr. David Mondschein 4.Dan,  mez.instr. Pavel Kupr 4.Dan, Bsn. Hana Kuprová 3.Dan,Robert 
Baláž st. trenér slovenské reprezentace,mez.instr. Krav maga a bývalí úspěšný reprezentant ČR Taekwon-Do Lukáš 
Pešta  a další významné osobnosti světa Taekwon-Do mezi které rozhodně patří medailisté z mistrovství Evropy. 

Ubytování je zajištěno ve Sporthotelu *** ve kterém je kromě dvou tělocvičen vybavených tatami a 
pomůckami pro cvičení  i posilovna a sauna. Strava odpovídá všem potřebám a je doplněna o svačiny a pitný režim. 
Snídaně jsou formou švédského stolu doplněny o stravu pro sportovce a je možné po dohodě zajistit i 

vegetariánskou stravu.Letošní soustředění se bude řídit aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnicví ČR, krajské a 

okresní hygienické stanice . O program a vůbec celé zabezpečení soustředění se opět stará starý tým instruktorů a 
asistentů.  
I v letošním roce proběhne soustředění v jediném turnusu a to  v týdnu  od 2. –9. července 2022. 
Díky podpoře našich partnerů Národní sportovní agentury, Středočeského kraje, města Říčan a města Brandýs nad 
Labem a našich sponzorů a partnerů spolu opět strávíme sedm skvělých dní, na které se všichni již velmi těšíme. 

Přihlášky prosíme zasílejte na machotovalida@gmail.com, nebo využijte možnost přihlásit se skrze  svůj 

domovský oddíl a svého trenéra.  
Cena 7650,-Kč. V ceně jsou zahrnuty: 

- Ubytování ve Sport hotelu, turistické poplatky, plná penze,svačiny,pitný režim,nájem haly,nájem malé 
tělocvičny a vybavení, tréninky,semináře, startovné na závodech,diplomy,medaile,funkční tričko s logem 
letošního soustředění, občerstvení a uzeniny k táboráku + 2 x za týden velké rožnění ,diskotéka s DJ 

Tomi,zdravotní asistence,využívání všech sportovišť a sauny dle rozpisu. 
Pokud víte již dnes,že se soustředění zúčastníte hlaste se u svého trenéra popř. pošlete email na 
machotovalida@gmail.com a rezervujte si tak své místo, jelikož je počet  míst omezen. Do 15.3.2021 je nezbytné 

uhradit zálohu 2000,-Kč za osobu hotově nebo na účet  2001371937/2010 ( do poznámky jm. a příjmení LT 2022) a 
doplatek 5650,- při registraci na místě v den nástupu.Pro bližší info neváhejte nás kontaktovat na 
tel.606472 272.Foto a videa z 26.mez.letního soustředění uvidíte na https://www.facebook.com/MACHOTASPORT/ 
Těšíme  se na Vás     
Za realizační tým 
Master Vladimír Machota  7. Dan    
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Přihláška na 27.mezinárodní letní soustředění Taekwon-Do 2.-9.7.2022 
 

Odevzdejte svému trenérovi závaznou přihlášku společně se zálohou 2000,-Kč nebo odešlete na účet 
č.2001371937/2010 a společně s potvrzením o úhradě  odešlete na email machotovalida@gmail.com  

V den nástupu odevzdejte: 
- potvrzení od lékaře 
- kartičku pojištěnce (kopii) 
- léky ( podepsané) 
- potvrzení úrazového pojištění v době pobytu 
- doplatek 5650,-Kč 

 

 

   
 

 

 

 

Jméno a  

příjmení …………………………………………….…… 

 

Adresa 

….………………………………………………………… 

 

Email ……………………………………………………………. 

 

Matka,otec 

telefon…………………………………………………………..... 

 

Datum narození ……………………../věk……………….. 

Souhlasím, aby se můj syn, dcera zúčastnil/la sportovního 

soustředění  ve Zbraslavicích od 2.- 9.července 2022 

        

 

 

   ……………………………………………. 

          Podpis zákonného zástupce 

 

Oddíl a tech. stupeň 

 

…………………………………… 

Datum platby zálohy 2000,-Kč 

 

……………………………..…….. 

 

Kolik měsíců cvičíš Taekwon-Do? 

 

…………………………………… 

 

Zdrav.pojišťovna 

……………………………………. 

Podpis (zák.zást) 
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