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Naučíme vás beach hrát a také se v něm zdokonalovat!  
(Beach trenéři s III. trenérskou třídou)  

 
SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV, nabízí atraktivní víkendové letní kempy pro 

všechny milovníky beachvolejbalu, slunce a zábavy.  
 
 

Kemp je určen pro všechny výkonnostní kategorie od 15 let. 
 

 
Kdy: 17. – 19. července, 14. - 16. srpna  
 

Kde: Koupaliště Slavkov u Brna  
 

SUMMER DANCEPARTY 
www.letninoc.cz 

http://www.danceparty.cz/ 
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Program: 2 x denně tréninky 
 
 

Pá:  10:00 – Sraz u pokladny na koupališti
           10:30 – 12:30 Trénink 
            15:00 – 17:00 Druhý trénink
         19:00 – ????? Seznamovací večer s
 
So:       10:00 – 12:00 První trénink
         15:00 – 17:00 Druhý trénink
           18:00 – ????? Večer s využitím osvětleného centrkurtu, grilování                 
 Ne:  10:00 – 12:00 První trénink
        14:00 – 16:00 Druhý trénink
 

V průběhu kempu je možnost celodenního využití bazénu a zázemí koupaliště (bar s TV, 
restaurace, kulečník…) a klubových prostor
mikrovlnka, HIFI souprava s ozvučením
 

Cena: 1.700 Kč/osoba 
Cena nezahrnuje pojištění. 
Cena zahrnuje trenéry s III. trenérskou beach třídou
TV, pronájem kurtu včetně míčů, pitný režim (
sprchu 
Na kurt připadá maximálně 6 hráčů. Kemp se koná
počasí zavřené. 
NÁHRADNÍ PROGRAM: fitness centrum (posilovna, 2x squash,
prohlídka zámku. Vše včetně stravovacích zařízení (restaurace, jídelny) v
koupaliště. 
STRAVA: obědy doporučujeme formou menu v
Více info na: https://www.menicka.cz/slavkov
UBYTOVÁNÍ: je možné využít několik kategorií typu ubytování. 
ISŠ, Tyršova 749, vychovatelna@iss
Hotel „OLGA“, paní Dobešová, Zborovská 45, tel: 544 221 326, (od 400 Kč), 350 m
Pension „AUSTERLITZ“, I.Křivánek, Nerudova 11
Golf Hotel Austerlitz, Na golfovém hřišti 1, tel: 544 221 588, (1.000 Kč)
 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS PROSÍM KO
Lubomír Kuchta – 602 518 192, beachvolleyball@volny.cz
Více info o klubu na: www.beachvolleyballcz.cz

Pohled na bazén a beachvolejbalové kurty 
na slavkovském koupališti 
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průběhu kempu je možnost celodenního využití bazénu a zázemí koupaliště (bar s TV, 
staurace, kulečník…) a klubových prostor (nová terasa s altánem, klubovna, WC 

, HIFI souprava s ozvučením) s možností grilování. 

III. trenérskou beach třídou, natáčení hráčů kamerou
ronájem kurtu včetně míčů, pitný režim (kohoutková voda), vstup na koupaliště a bazén, 

Na kurt připadá maximálně 6 hráčů. Kemp se koná, i když je koupaliště z důvodu nepříznivého 

fitness centrum (posilovna, 2x squash, spinning), tělocvična nebo 
Vše včetně stravovacích zařízení (restaurace, jídelny) v dosahu do 250 m od 

doporučujeme formou menu v ceně od 85 Kč - nejblíže je Zámecká vinárna
: https://www.menicka.cz/slavkov-u-brna.html 

možné využít několik kategorií typu ubytování.  
vychovatelna@iss-slavkov.eu, tel.: 606 119 235, (320 Kč), 300 m

Dobešová, Zborovská 45, tel: 544 221 326, (od 400 Kč), 350 m
Pension „AUSTERLITZ“, I.Křivánek, Nerudova 1139,603 541 247 (od 300 Kč),
Golf Hotel Austerlitz, Na golfovém hřišti 1, tel: 544 221 588, (1.000 Kč), 100 m

DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: 
beachvolleyball@volny.cz 

www.beachvolleyballcz.cz  
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průběhu kempu je možnost celodenního využití bazénu a zázemí koupaliště (bar s TV, 
, klubovna, WC a sprcha, WIFI, 

kamerou a rozbor hry na 
na koupaliště a bazén, 

důvodu nepříznivého 

tělocvična nebo 
dosahu do 250 m od 

nejblíže je Zámecká vinárna. 
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