
TENISOVÁ ŠKOLA LOVECKÝ

POŘÁDÁ

                   TENISOVÝ CAMP 5.7.-9.7. 2021 KYJOV 

                                                PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 12.7.-16.7. 2021 RAJHRAD

                                              

POKYNY K TÁBORŮM A PŘIHLÁŠKU NALEZNETE NA KLUBOVÝCH WEBOVÝCH

STRÁNKÁCH: TENNIS.LOVECKY.INFO  – v aktualitách  (ZDE PŘIHLÁŠKU stáhnite A

POŠLETE NA E-MAIL ondrej.lovecky@gmail.com , SEKRETARIÁT TENISOVÉ ŠKOLY VÁM

OBRATEM POTVRDÍ ÚČAST, ZODPOVÍ PŘÍPADNÉ DOTAZY.

KONTAKT:
Mgr. Ondřej Lovecký

Web: tennis.lovecky.info
Tel.: 603 174 936

e-mail: ondrej.lovecky@gmail.com 
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TENISOVÝ KEMP V KYJOVĚ 2021



Tenisový kemp Kyjov
- Termín 1)            5.7.-9.7. 2021  /doporučuje se pro závodní hráče   
- Ubytování městský stadion Kyjov- hotel pro sportovce
- Minimální počet sportovců: 10
- Maximální počet sportovců: 15

Program:
- Zahájení a příjezd: pondělí 5.7.2021 v 8:30 na městském stadionu v Kyjově, ukončení 

9.7. v 16:00 – odjezd domů z městského stadionu.  

- Pravidelný trénink tenisu a kondice (v ranních a odpoledních hodinách)
- Tenisové tréninky budou v městském tenisovém areálu (ulice Komenského)
- Kondiční tréninky budou probíhat na městském stadionu (ulice Janáčkova)

V rámci kondice (kluci: fotbal, basketbal, fitness a klasická atletika) ( fitness- work-out a 
klasická atletika, inline brusle v hokejové aréně) 

- Výlety: cyklostezky (absolvování na kole), 
                          : výlet na zámek Milotice, cyklovýlet po stopách Sámovi říše
                          : plavání (nutno vzít si kapesné), záleží na vládních opatření

              : filmový večer v letním kině (nutno vzít si kapesné na film),záleží na vládních 
    opatření.   

           



Stravování:
- Obědy i večeře  jsou zahrnuté v ceně.  
- Snídaně z vlastních zdrojů. Na stravování snídaně bude dohlídnuto, snídaně je společná v 

zasedací místnosti hotelu. 
- Svačiny si děti budou kupovat při každodenním společném nákupu jídla (lidl, kaufland, 

penny… jiné potraviny), na nákup potravin pro  svačiny je dohlédnuto ze strany trenérů. 
Trenéři dětem vždy každý den doporučí, které potraviny si pro tréninkový den koupit. Na 
dodržování pitného a stravovacího režimu je vždy striktně dohlíženo!

- V Případě zájmu rodičů- může každý rodič napsat seznam nákupu svačiny na každý den. Na
nákup ze seznamu bude dohlídnuto. 

Co s     sebou  :
Dostatek sportovního oblečení, pláštěnku, plavky, ručník, hygienické potřeby, krém na opalování, 
tenisové a atletické vybavení, kolo.  
Kapesné na každý den (pro vstupy na letní kino, koupaliště, zámek, zoologická zahrada).
Vzít si s sebou kapesné: 
                          : výlet na kolech  na zámek Milotice
                          : plavání (cena za vstup na koupaliště) cena koupaliště 15,-kč. 

              : filmový večer v letním kině :   cena za vstup na film       
                          : zoologická zahrada hodonín:  skupinové  60,-kč. + cena za autobus (doplnění 

                programu).

Trenéři:
Trénink bude zajišťovat: trenér Mgr. Ondřej Lovecký (dip. Tenisový trenér, I. Třída) , kondiční 
trenér Mgr. Milan Haško (dip. Kondiční trenér, I. Třída).

Sportovní program se realizuje:  na stanovištích: dvou městských tenisových areálu, městského 
stadionu, městského parku, koupaliště, okolní cyklostezky 

Cena zahrnuje:
Ubytování na 4 noci, 5 tréninkových dnů, využití kurtů na 5 dnů, atletického stadionu, 5x 
oběd , 4x večeře,  kondičního a tenisového trenéra. 

Platba za tenisové soustředění:  
- Cena za tenisové soustředění:  5375,-kč
- Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem. 
- Po odevzdání vyplněné přihlášky  Vám zašleme fakturu k úhradě kempu (fakturu je nutné

uhradit do splatnosti uvedené na faktuře).
- Své dítě přihlašujte do 20.5. 2021  . 

Kontakt: 
Mgr. Ondřej Lovecký, hl. trenér
Tel: 603 174 936
ondrej.lovecky@gmail.com 

mailto:ondrej.lovecky@gmail.com

