
Rada reprezentace ČSKe 

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

V Českých Budějovicích, 6.7. 2021 

Určeno pro:   
Užší a širší výběr reprezentace a talentovanou mládež 

Doplňující informace pro letní soustředění státní reprezentace 
a talentované mládeže – Orlík 2021

Termín akce:  

Místo konání: 

Příjezd: 

11. – 18. července 2021 (začátek i konec akce ve 14:00)

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

Příjezd do resortu mezi 14:00 - 14:30 (ani dříve, ani později)

Strava:           Na tel 608 860 845 nejpozději do pátku 9.7. nahlásit stravovací omezení    
(vegetarián, bezlepeková . . .) 

Dokumenty:  e1. Potvzení o bezinfekčnosti (je součástí dokumentu), vyplňuje zákonný zástupc
2. Potvrzení o vykonání antigenního testu ne starší než 72 hodin nebo potvzení

o prodělání covidu nebo potvrzení o ukončeném očkování (kdo bude

S sebou: 

Ostatní: 

 zůstávat na Orlíku další týden, bude pře-testován na místě)

Reprezentační soupravy, švihadlo, tenisák, sport-testery (kdo má), karate gi, 
chrániče, plavky, ručník, hygien. potřeby, hudební nástroj.

Po příjezdu bude možnost vyzkoušet a odebrat  reprezentační trička, soupravy, 
batohy. Platba poté přes databázy CUBU.INFO 
Během reprezentačního soustředění platí zákaz konzumace alkoholu pro 
všechny sportovce, tedy i starší 18 let.

Za RR, 
Ing. Ondřej Musil (člen VV), 

Petra Piskačová (předsedkyně RR, vedoucí úseku U21, seniorů), 
PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů), 

Ing. Richard Růžička (člen RR, vedoucí úseku kata) 

mailto:national.team@czechkarate.cz
http://www.czechkarate.cz/


PŘÍLOHA

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že  

sportovec: .      ............................................................

narozený dne:  ............................................................

bytem trvale:    ............................................................

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by výše uvedený přišel v posledních 14 kalendářních dnech 
před odjezdem na soustředění do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení 
nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne 11.7. 2021

    ………………………………………
     Jméno a podpis sportovce 

(u mladších 18 let - jméno a podpis zákonného zástupce)

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání SOUSTŘEDĚNÍ:

Tel. do zaměstnání: .......................... Tel. domů: ..........................


