
Soustředění Panter Kralovice  
 

Kdy:  17. 7. 2021 – 24.7. 2021 (So – So)    Adresa: Jesenice u Rakovníka, 270 33 

Příjezd:   17. 7. 2021  ve 14:00 hod   Okres: Rakovník  

Odjezd:  24. 7. 2021  v 11:30 hod    Kraj:  Středočeský kraj  

Kde:  Rekreační středisko Pod Kempem    Oblast: Džbánsko a Podřipsko 

 

Cena: 4 800 Kč, platba na bankovní účet 724872349/0800  nejpozději do 1. 5. 2021. Platby, které budou 

provedeny po tomto termínu, se navyšují na částku 5000 Kč. 

 

V ceně je zahrnuto: jídlo 5 - 6x denně, pitný režim po celý den (šťáva, čaj), 1x opékání buřtů 

Ubytování:  V nově zrekonstruované zděné budově (2 – 4 lůžka) -> možnost ubytování i pro necvičící rodiče 

zúčastněných dětí (za cenu 4300 Kč na celý pobyt ) 

 

 

Vedoucí:  

 

Kaše Jiří               IV. Dan                  tel:  602 437 253  

    Tuzar Patrik       III. Dan                  tel: 606 510 184              

Irena Poddaná   

 

 

Popis okolí kempu  
Středisko je umístěno v nádherném prostředí "Rakovnické pahorkatiny" v katastru města Jesenice, jenž je 

centrem významné rekreační oblasti s rozsáhlými lesními komplexy a množstvím rybníků, z nichž Velký rybník s 

rozlohou 45 ha, nabízí vše, co si kdo může přát pro využití letní rekreace, počínaje možnosti koupání ve volně 

přístupném sportovně rekreačním areálu s písčitou pláží, letní restaurací, volejbalovým hřištěm a dětskými 

prolézačkami. V kempu je všem přístupný i bazén.  

K dispozici rekreantům je prostorná vybavená učebna, klubovna s televizorem, jídelna, bar, venkovní terasa s 

posezením, venkovní asfaltové hřiště a velká krytá tělocvična s odděleným prostorem určeným pro stolní tenis.  

 

Co s sebou:     
Dobok, 1-2 bíla trika, teplé oblečení, letní oblečení, věci na spaní, plavky, ručník, osuška, boty na ven 2x, boty 

dovnitř, sandále (pantofle), hygienické potřeby, šátek (nebo jiná pokrývka hlavy), baterka, blok + psací potřeby, 

batoh, láhev na pití, krém na opalování, pokud vaše dítě užívá léky zabalit sebou a oznámit vedoucím. 

 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 1. 5. 2021.  Na adresu : Kaše Jiří, Havlíčkova 141, 

Kralocice 33141  
  

Pozn.: Zaplacená částka za Soustředění 2021 oddílu Taekwon-Do Panter Kralovice je nevratná.   

Kdyby soustředění bylo zrušeno Vládou ČR, kvuli Covid 19, tak by Vám byla částka vrácena. 
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