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volejbalová akademie 

pořádá 16. kemp mládeže  
 
 

 
Místo konání: Sportovní centrum Radostová  -  Luhačovice 
Termín konání: čtvrtek 23.července – neděle  26.července 2009 
 
Odborný garant:  Zdeněk Haník  trenér reprezentace České republiky mužů 
Koordinátor kempu: Aleš Novák         trenér reprezentace České republiky kadetek  
Lektoři:  Miroslav Vavák    kondiční trenér VKP Bratislava, repre. mužů SR 
  Milan Fortuník     asistent trenéra reprezentace ČR mužů 2000-01 
  Aleš Broulík         asistent trenéra reprezentace ČR kadetů 
  Radek Krpač trenér extraligových juniorek 
   Zuzana Tlstovičová trenérka žen Slávia UK Bratislava 
  Richard Wiesner sportovní ředitel VK KP Brno 
 
Určeno pro:  

A -  pro mladé volejbalisty a volejbalistky          
 dívky a chlapce (stáří 13 až 16 let)   
B -  pro nahrávače a nahrávačky       
 dívky a chlapce 13 až 16 let specializující se na nahrávačský post        
C -  pro trenéry a rodiče   (všech kategorií) 
 

Hlavní témata 16. kempu Volejbalové akademie: 
Útočné herní řetězce 

 
Doplňkové téma pro nahrávače 

Varianty nahrávačské techniky a jejich použití v praxi 
 
Doplňková náplň trenéři: dva večerní semináře s tématy:  

- rozvoj speciální kondice u nahrávačů 
Mgr. Vavák Ph.D. (kondiční trenér České reprezentace mužů) 

- činnost přihrávajícího smečaře  
PaedDr. Zdeněk Haník Ph.D. (trenér České reprezentace mužů) 

 
Strava: 

• snídaně, oběd, večeře + pitný režim 
• začíná se ve čtvrtek obědem  
• končí se v neděli obědem 

 
Ubytování: -      

• sportovní areál RADOSTOVÁ 
• penzion HUBERT 
• dle počtu přihlášek další penziony v Luhačovicích 

 
Cena kempu:  

• varianta standard A,B  cena            3.450,- Kč 
• varianta standard C  cena            3.550,- Kč 
•   varianta nadstandard A,B,C cena  4.350,- Kč 
    (+míč MOLTEN V5XSLC + láhev na nápoje s logem kempu + 2.tričko)     
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Slevy: 
• stálým účastníkům kempů Zdeňka Haníka  
• ( 5% slevy za každou účast  - Třebíč 2003, Rychnov n.K. 2003, Luhačovice 2004    

až 2008, Liberci 2007, Nymburku 2008 až 2009) 
• trenérům se svěřenci 10% sleva za každého svěřence, který se zúčastní kempu  

 
Storno poplatky:  

• Při odhlášení více jak 4 týdny před zahájením kempu  100,- Kč 
• Při odhlášení 1- 3 týdny před zahájením kempu   50% 

  
V ceně kempu:  

• tréninkové zabezpečení dle programu s individuálním přístupem a video rozbory  
jednotlivých účastníků 

• ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích 
• strava 3x denně + pitný režim 
• kulturní překvapení ( ???? ) 
• beseda a trénink s volejbalovou osobností  
• tričko s emblémem kempu  
• pamětní list  
• DVD disk s ukázkami  nácviku  techniky a individuálním záznamem každého 

účastníka 
• trenéři  publikace od nakladatelství Grada (volba z nabídky uvedené při vyplňování 

přihlašovacího formuláře)   
 
Přihláška:  
vyplňte na našich webových stránkách  VCM Brno  
    http://www.vcmbrno.cz/www/alias_skok_12.php 
do 1.června 2009 nebo do naplnění kapacity 
zaevidování vaší přihlášky najdete na stránkách Volejbalové akademie 
    http://www.hanikvolleyball.cz/cz/clanky/kempy/pristi-kemp 
po 15.červnu 2009 obdržíte bližší informace o konání Volejbalové akademie 
  
Termín přihlášky: 

• přihlášky budou přijímány dle pořadí doručení do naplnění max. kapacity  
o 72 míst pro útočníky a útočnice 
o 18 míst pro nahrávače a nahrávačky 
o 30 míst pro trenéry a doprovod 

 
Úhrada nákladů: 

• uhraďte nejpozději do 15.června 2009 potvrzení o úhradě kempovného naleznete 
20.června na  seznamu účastníků 16.Volejbalové akademie na stránkách   

          www.hanikvolleyball.cz/cz/clanky/kempy 
• uhrazení kempovného je možné složenkou či převodem na účet. 
• V případě placení fakturou prosíme o zaslání objednávky s potřebnými údaji na 

emailovou adresu rwiesner@nbox.cz    nebo písemně na adresu  
     Richard Wiesner Bořetická 16 Brno 628 00 případné informace k placení pan        
     Richard Wiesner + 420 608 121 214  
• důležité je uvést variabilní a specifický symbol, kterými je platba identifikována! 
• VS:  prvních 6 čísel rodného čísla  
• (např.: 92 56 12) tj. dívka narozená 12.6.1992 
• SS: 16 (pořadové číslo kempu) 
• číslo účtu 43 – 282 666 0207 / 0100 

 
Partneři kempu:         
   

       
 
  


