
ČESKÝ  SVAZ KARATE 
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00 

úsek státní reprezentace 

national.team@czechkarate.cz  

  

 
 

Vedení státní reprezentace 

Předseda rady Asistent: Asistent: 

 

Člen VV ČSKe 

Petra PISKAČOVÁ Bc. Miroslav HÝSEK Iva Keslová 
 

Ing. Ondřej Musil 

 

 
Vážení reprezentanti 
 
obracím se na Vás jako předseda Rady reprezentace Českého svazu karate z.s., 

IČO 005 40 897, se sídlem Praha, Praha 10-Strašnice, Nad Kapličkou 3378/17, PSČ 100 00, 

a to s nabídkou uspořádání výjezdu na mezinárodní turnaje typu K1 Holandsko 17. - 19.3. 

2017 a K1 Dubaj 31.3. – 2.4. 2017.                                                                                                                                                         

Vzhledem k tomu, že stále není jasný počet závodníků, kteří se chtějí turnaje účastnit, nelze 
určit přesnou cenu letenek a ubytování, dále je možné, že odlet nebude ihned po soutěži, ale 
v úterý nebo ve středu) 
 Závodníci mají několik možností účasti : 
a) účast pod hlavičkou státní reprezentace , včetně organizace výjezdu za cenových  
podmínek určených ze strany státní reprezentace 
b) vlastní organizace výjezdu – státní reprezentace zajistí soutěžícímu pouze trenérské 
zázemí v době soutěže jeho kategorie  
 
Do mailu napište : (mail posílejte pouze v případě účasti alespoň na jedné z daných akcí) 
Jméno závodníka 
Datum narození 
Účast :  (vyberte danou možnost) 
K1 Hollandsko:  A) organizace ze strany státní reprezentace 
                             B) organizace vlastní 
                             C) nezúčastním se 
K1 Dubai             A) organizace ze strany státní reprezentace 
                             B) organizace vlastní 
                             C) nezúčastním se  
V nejbližší možné době přijde závodníkům, kteří chtějí výjezd zorganizovat ze strany státní 
reprezentace, závazný potvrzovací email. 
 
Níže je pro vaši informaci orientační nabídka společnosti Skitur s.r.o.  
 
K1 Holandsko – 17. – 19.3. 2017 
KLM: 

Cena: 3.470 Kč / osoba s příručním zavazadlem 8 kg 

Z letiště v Amsterdamu jezdí vlaky zhruba každých 15 minut do Rotterdamu, cesta trvá 

necelou půlhodinu, jízdenka stojí 13,40 EUR. 
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Vedení státní reprezentace 
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Člen VV ČSKe 

Petra PISKAČOVÁ Bc. Miroslav HÝSEK Iva Keslová 
 

Ing. Ondřej Musil 

 

 

Návrhy ubytování: 

Oficiální hotel Novotel **** 

9.080 Kč / 3 noci se snídaní za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

7.630 Kč / 3 noci se snídaní za osobu ve třílůžkovém pokoji 

Hotel Campanille *** - asi 11 km od haly (většina po dálnici) 

Cena: 4.200 Kč / 3 noci se snídaní za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

K1 Dubaj – 31.3. – 2.4. 2017 
Smartwings: 

Cena: 8.630 Kč / osoba 

Orientační cena v hotelu ***: od 3.900 Kč / 3 noci se snídaní za osobu ve dvoulůžkovém 

pokoji 

 
Tímto žádáme všechny zájemce v kategoriích senioři,U21 a junioři(pouze kategorie kata), 
kteří by měli o výjezd zájem, aby se obratem podali tuto informaci na mail reprezentace a to: 
 
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte: 

Předsedu Rady reprezentace Českého svazu karate, z.s. Petr Piskačovou, na emailu 
petra.piskacova@czechkarate.cz  
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