
Komise talentované mládeže ČSKe

V Českých Budějovicích 14. 3. 2023

ČESKÝ SVAZ KARATE 
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923 

Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00 
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600 

E-mail: national.team@czechkarate.cz

Internet: www.czechkarate.cz

Určeno pro: 
Talentovanou mládež

Letní soustředění talentované mládeže – Orlík 2023 

Termín akce: 

Místo konání: 

Zajištěno: 

Platba a přihlášení: 

27.8 – 1. 9.  2023 

příjezd v neděli 14:00 - 14:30, odjezd v pátek 12:00 až 14:00 

Resort Orlík (hotelorlik.cz) Vytrkov 179, Kozárovice 262 72 

Ubytování hotelového typu, plná penze, pitný režim, snídaně - teplý i studený bufet, 

regenerace - venkovní i vnitřní bazén, vířivka, 2x sauna, 300m2 tatami, posilovna, 

reprezentační, zahraniční a externí lektoři.

Přihlášení a platba přes databázi ČUBU od 15. 3. – do 31 .3. 2023

(poplatek za soustředění dle draftu na straně 2)

POZOR: Pro přihlášení přes CUBU.INFO jsou vypsány dvě akce, zvlášť na 

soustředění reprezentace a soustředění talentované mládeže 

Registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu, nebo pověřená osoba, která má 
přístup do databáze. Přihlášení funguje stejně jako registrace na soutěže. Úhrada poplatku je možná pouze 
prostřednictvím databáze ČUBU, nelze platit hotově! 

UPOZORNĚNÍ: Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací 
databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za akci, a to i 
za předpokladu, že se uvedené akce nezúčastní, bez ohledu na důvod jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné 
pouze na základě písemného souhlasu ČSKe nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za 
neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od data konání akce na sekretariát svazu 
(info@czechkarate.cz). Omluva na akci vzhledem k případným nominacím na email reprezentace 
national.team@czechkarate.cz (v případě omluvy je nutné dodat důvod neúčasti – potvrzení škola, zdravotní důvody 
(lékař), ... Následně RR posoudí zda je omluva dostatečná. Pravidla omluv vzhledem k poplatkům jsou uvedeny 
výše. 

S sebou: 

Program: 

Reprezentační soupravy (kdo má), karate gi, chrániče, plavky, ručník, hygien.

potřeby 3- fázové tréninky, regenerace (bazén, sauna), doplňkové aktivity

www.hotelorlik.cz

mailto:national.team@czechkarate.cz
http://www.czechkarate.cz/
http://www.cubu.info/
mailto:national.team@czechkarate.cz
http://www.hotelorlik.cz/


 Drafty TALENTOVANÁ MLÁDEŽ:  

Draft A – spoluúčast ve výši 2 500 Kč • medailisté a 5. místa YL 2022

• členové regionálních TMRS Draft B – spoluúčast ve výši 7 500 Kč 

Za KTM,

Mgr. Lucie Veithová
vedoucí komise talentované mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 

Draft A medailisté a 5. místa YL 2022, 2023 

Bukovská, Nováková, Raušer, Šimota, Kirschnerová, Ondroušková, Nejedlý, Duchoň, Kastl D, Haková,
Tinavský

Draft B členové regionálních center talentované mládeže - TMRS 

TmRS - členové TmRS mohou požádat o příspěvek příslušné regionální centrum, ve kterém 
působí. Počet osob, kterým bude příspěvek poskytnut je plně v kompetenci jednotlivých 
regionálních center.
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