
DOPRAVA, MAPA  

GPS: 50°25'19.168"N, 14°14'38.401"E 

 

POŘADATEL a KONTAKTY 

7. ročník semináře pořádá Karatedó Steklý –  www.karatestekly.cz  

 Jan STEKLÝ, tel. 603 523 770 

Rezervace ubytování a stravy, dopravní informace  

 Milan KÁŽA, tel. 722 190 914, milan.karateka@centrum.cz 

SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 

     
    Město Roudnice n/L 

SHOTOKAN KARATEDO WORKSHOP – Roudnice nad Labem 

21. – 23. září 2012 

 

Vážení sportovní přátelé, vítejte na 7. ročníku semináře Shotokan Karatedo Workshop, 

tentokráte ve městě Roudnice nad Labem. Věříme, že znalosti a dovednosti z těchto 

seminářů jsou Vám užitečným vodítkem při vlastním tréninku nebo tréninku Vašich 

skupin. 

Roudnice nad Labem – metropole Podřipska  
Roudnice leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji. Rozprostírá se na levém břehu 

řeky Labe, v úrodné Polabské nížině. Počátky města jsou spojeny s existencí brodu přes 

Labe. Nacházela se zde obchodní cesta do Lužice, nejdůležitější komunikace protínající ve 

starých dobách Podřipsko. U brodu vznikla na levém břehu Labe nejprve osada, z níž 

postupně vyrostlo město. Své jméno, Rúdnice či Rudenice, dostala podle pramene rudě 

zbarvené vody 

Město je hospodářským, společenským a kulturním centrem Podřipska, střediskem 

zemědělské a ovocnářské oblasti. Rozvíjí se zde průmysl chemický, strojírenský, 

dřevozpracující a potravinářský. Město je díky mostu přes Labem významnou dopravní 

křižovatkou, je napojeno na dálnici D8 (E55) v trase Praha – Ústí nad Labem – Drážďany – 

Berlín s souběžnou mezinárodní železniční trať a vodní cestu po Labi, na kterém je 

zajišťována pravidelná osobní doprava a doprava nákladní. Dominantu okolní krajiny tvoří 

osamělá a zdaleka viditelná čedičová hora Říp (459 m. n. m.) s románskou rotundou sv. Jiří 

a sv. Vojtěcha. Ze samotného města (Věž Hláska, Kratochvílova rozhledna) jsou kouzelné 

pohledy na krajinu Českého středohoří, od Českolipska po Žatecko.   

http://www.karatestekly.cz/
mailto:milan.karateka@centrum.cz


TRÉNINKOVÉ ČASY 
 

  dojo 1 – velká hala dojo 2 – malá hala 

9. - 8.kyu 3.kyu - dan  7. - 6.kyu  5. - 4.kyu 

PÁ 17:30 - 19:00 19:00 - 21:30 17:30 - 19:00 19:00 - 21:30 

SO 

8:00 - 9:00 09:00 - 10:00 8:00 - 9:00 09:00 - 10:00 

10:00 - 11:30 11:30 - 13:00 10:00 - 11:30 11:30 - 13:00 

15:00 - 16:30 16:30 - 18:00 15:00 - 16:30 16:30 - 18:00 

NE 
8:00 - 9:30 09:30 - 11:00 8:00 - 9:30 09:30 - 11:00 

11:00 - 12:30 12:30 - 14:00 11:00 - 12:30 12:30 - 14:00 

Upozorňujeme, že tréninkové časy a skupiny se mohou v sobotu a neděli změnit podle počtu 

účastníků. 

ZKOUŠKY STV  1.kyu  

Proběhnou v sobotu 22. září od 18:30. Přesný čas zkoušky bude upřesněn na 

místě v závislosti na počtu zkoušených zájemců. Zkušební komise bude složena ze 

tří mezinárodních zkušebních komisařů. 

INSTRUKTOŘI 

 Karel Strnad  6.dan, předseda JKA ČR 

 Josef Pěknic  5.dan 
 Jan Steklý  4.dan 
 Jana Konečná  4.dan 

 

TRÉNINKOVÉ PROSTORY 

ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 

   

Škola disponuje velkou a malou tělocvičnou. V prostorách školy je také jídelna, 

kde je možné zajistit stravování (viz nabídku stravování).  

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ  

Amber Hotel Vavřinec *** 

Účastníci se sami rezervují pod heslem „karate“. Sjednaná akční cena: 

 600,- Kč/jednolůžkový 

 800,- Kč/dvoulůžkový 

Cena je včetně talířové snídaně a DPH. Platba v hotovosti nebo kreditní kartou na 

recepci hotelu. 

    

web: http://www.amberhotels.cz/cs/lokality/amber-hotel-vavrinec/uvod 

e-mail: vavrinec@amberhotels.cz 

Ve třídách ZŠ v místě konání 

Možnost noclehu ve třídách ZŠ – ve vlastním spacáku, karimatce/lehátku.  

Nocleh v ZŠ je nutné si rezervovat přes MS Excel formulář pořadatele do 14.září. 

Cena bude vypočtena na formuláři.  

Vyplněný formulář zašlete na kontaktní e-mail pořadatele! Vyčkejte pak na 

potvrzení rezervace. 

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ V JÍDELNĚ ZŠ 

Stravování v prostorách školní jídelny (v místě konání semináře). Stravování 

v jídelně ZŠ je nutné si rezervovat přes MS Excel formulář pořadatele do 14.září. 

Cena bude vypočtena na formuláři.  

Vyplněný formulář zašlete na kontaktní e-mail pořadatele! Vyčkejte pak na 

potvrzení rezervace. 

 

http://www.amberhotels.cz/cs/lokality/amber-hotel-vavrinec/uvod
mailto:vavrinec@amberhotels.cz

