
Projekt „Naděje ČVS“ dívky 2006 

Vážení sportovní přátelé,  

                        projekt „Naděje ČVS“ ročníku 2006 dívky – právě nyní startuje!! 

Projekt je určen pro dívky ročníku 2006 (výjimečně mladší), které mají eminentní zájem se zlepšovat ve 

volejbalu a přemýšlí o možnosti reprezentovat Českou republiku v našem krásném sportu „volejbal“. 

Projekt bude tvořen formou specializovaných kempů, které budou vždy tematicky zaměřeny na jednu či 

dvě herní činnosti. 

❖ První kemp se uskuteční ve dnech 11. až 15.června 2018 v Liberci.  

➢ Zaměření kempu – Odbití obouruč vrchem (prsty) + odbití obouruč spodem (bagr) 

➢ Uzávěrka přihlášek 15.května 2018 

 

❖ Druhý kemp se uskuteční ve dnech 29. června až 3.července 2018 v Novém Veselí 

➢ Zaměření kempu – Odbití obouruč vrchem (nahrávka) + základy útočného úderu (smeč) 

➢ Průběžné sdělení přijatých hráček 30.května 2018 

➢ Konečná uzávěrka přihlášek 16.června 2018 

 

❖ Třetí kemp proběhne 30.července až 3.srpna 2018 v Plzni 

➢ Zaměření kempu – Útočný úder + přihrávka 

➢ Uzávěrka přihlášek 4.července 2018 

 

❖ Na všech kempech bude probíhat specializovaná příprava nahrávaček 

Podmínky:  

1. Maximální možná účast – 60 dívek ročníku 2006 (výjimečně u somaticky disponovaných ročník 2007) 

2. Účast trenérů:  

• Trenérům a trenérkám, kteří se přímo zúčastní tréninkového procesu – bude hrazeno 

ubytování a strava 

• Trenéři, kteří budou účastníky kempu a nebudou se aktivně zúčastňovat tréninkového 

procesu, si uhradí náklady na ubytování a stravování –  650 Kč osoba / noc 

• Počet trenérů je omezen 

• Trenéři musí jmenovitě vyplnit přihlášku s uvedením, kterých dnů se zúčastní  

• Trenéři s aktivní účastí budou mít při výběru přednost 

3. Způsob přihlašování hráček:  

Přihlašování bude pomocí interaktivních Google formulářů.  

Při přijímání hráček na jednotlivé kempy bude brán zřetel na datum přihlášky, soustavnost zájmu 

o projekt, doporučení oddílových trenérů a jeho případná účast.  

Po uzávěrce přihlášek bude zveřejněn seznam přihlášených a vybrané hráčky obdrží podrobné 

propozice daného kempu.  

4. Finanční podmínky pro účastnice projektu: 

• Každá hráčka si hradí dopravu do místa konání kempu 

• Každá hráčka přispívá na stravu a ubytování částkou 350 Kč na osobu / noc  

 

 



Lektorský sbor: 

Zdeněk Haník st., Stanislav Mitáč st., Jana Mitáčová, Magda Králíková, Josef Smolka ml., Solange Soares a 

další renomovaní trenéři 

Přihláška hráčky Liberec:  Liberec-hráčka 

Přihláška hráčky Nové Veselí:  Nové Veselí-hráčka 

Přihláška hráčky Plzeň:   Plzeň - hráčka 

Přihláška trenéra Liberec:  Liberec - trenér 

Přihláška trenéra Nové Veselí:   Nové Veselí - trenér 

Přihláška trenéra Plzeň:  Plzeň - trenér 

Trenérské doporučení pro hráčka:    Hodnocení a doporučení hráčky oddílovým trenérem 

 

Aleš Novák Stanislav Mitáč 

Trenér nadějí dívek ročníku 2006 Koordinátor reprezentace dívek 

Tel: +420 777 110 864                    Tel: +420 737 520 780 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca4LL2A96ETk2WnNpJuzOdWvKe37_ILFM0z6cM63_e48yNRQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4YgHLHQ-vBVXFsAkBzC8LAghrMr1uqYVxB-5lycjHzLl4ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJmoF3p94Z7PGwJVQt6o2BaKusDokoRebeWyOx5J7KOK-hGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDiC0v8RwQVzqpc0-25BI4lS6FG85DFX9yQ1FTBtZ5QumoYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjnNj5eEH2SdTJmciaMkuP7fuYci1bXVm5hijKf6UXcH_cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9Iivhkno_kWjJpiV0zKbS8chu5L-ArFnEqS_wl73jslIfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfHMN5mNahtC8YTSKEre9RQBHC8ZE3IV1VDjQvwntYreNTIg/viewform?usp=sf_link
Aleš Novák�



