
2. Zimní softballové JAMBOREE 
Hotel Žákova hora – Herálec u Ždáru nad Sázavou – www.hotelzakovahora.cz  

8. – 10.1.2016 

Setkání trenérů, hráčů a příznivců softballu na Vysočině. 

Jamboree 2016 je druhým ročníkem povedeného setkání softballistů všech úrovní v neformálním 

prostředí. Cílem happeningu je zejména diskuze nad všemi softballovými tématy s cílem dalšího 

rozvoje a propagace softballu v České republice. Na setkání je zvána softballová veřejnost v čele 

s trenéry, manažery klubů přes hráče, rozhodčí až po rodiče hráčů a hráček. 

Nově bude zejména sobotní program koncipován zejména na témata spojená s reprezentačními týmy 

a s účastí českých reprezentací na mezinárodních akcích. V prezentacích a diskuzích se členy 

realizačních týmů bude možné narazit na celou škálu softballové problematiky s cílem zkvalitňování 

českého softballového prostředí.  

Program na celý víkend tvořený příspěvky, přednáškami, workshopy i řízenými debatami s činovníky 

ČSA připravuje Reprezentační komise ČSA. Na tomto programu se kromě členů Reprezentační komise 

ČSA můžete podílet i Vy sami. Pokud máte co říci, neváhejte kontaktovat kancelář ČSA na 

info@softball.cz a registrujte svůj příspěvek (nejpozději do 22.12.2015). Program a příspěvky se 

mohou týkat všech softballových témat od organizace klubů, přes trenérské poznatky, kondici, 

zdravotní zabezpečení, trénování mládeže, až ke sponzoringu, grantům a dotacím, pravidlům a 

zejména zážitkům ze softballových hřišť. Jakékoli téma a jakýkoli příspěvek je vítán. Zaměření 

příspěvku, přednášky či workshopu by mělo být na rozvoj softballu, na nové poznatky v oblasti tréninku 

či projekty na zlepšení současných zavedených projektů a aktivit ČSA. Příspěvky by měly být 

konstruktivní a přednášeny s vědomím zlepšování softballového prostředí a jako účastníci můžete 

získat slevu na účastnickém poplatku. 

Pokud nemáte nápad na příspěvek, přednášku či workshop, ale chcete se akce zúčastnit jako posluchači 

či prostý účastník neváhejte se přihlašovat na stejném emailu info@softball.cz (nejpozději do 

22.12.2015) a rezervovat si pokoje. Akce se mohou účastnit i celé rodiny, partnerky a partneři 

účastníků - program je nepovinný a zcela dobrovolný, nesoftballoví účastníci si jistě najdou řadu aktivit 

v okolí hotelu.** 

Česká softballová asociace domluvila v Hotelu Žákova hora tyto pobytové balíčky: 

1.    Ubytování a plná penze  1590,- Kč/osobu  
(Celková cena za 2 noci včetně DPH a poplatku městu.) 
Zahrnuje: 2 noci ubytování se snídaní, 2x večeře, 2x oběd 

2.     Ubytování a polopenze       1430,- Kč/osobu 
(Celková cena za 2 noci včetně DPH a poplatku městu.) 
Zahrnuje: 2 noci ubytování se snídaní, 2x večeře 
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3.      Ubytování a snídaně            1250,- Kč/osobu 
(Celková cena za 2 noci včetně DPH a poplatku městu.) 
Zahrnuje: 2 noci ubytování se snídaní 

4.     Ubytování                             1100,- Kč/osobu 
(Celková cena za 2 noci včetně DPH a poplatku městu.) 
Zahrnuje: 2 noci ubytování bez snídaně 

Všechny balíčky zahrnují zdarma vstup do hotelové posilovny, infrasauny a vířivky (dle pořadníku). 

U plné penze a polopenze bude vždy na výběr za 4 druhů předem objednaných jídel.  

Hotel nabízí slevu pro děti do 12 let – 584,- Kč/dítě celý pobyt (ubytování na přistýlce a polopenze). 

Nápoje, cestovné a další aktivity mimo hotel si platí každý sám. 

Ubytování je možné v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a 

možností přidání přistýlek pro děti viz.  

http://www.hotelzakovahora.cz/index.php?lang=cz&page=ubytovani 

Pokoje budou obsazovány v pořadí došlých registrací na akci. 

Ubytování v místě konání není podmínkou, ale v případě pobytu mimo hotel je nutné zaplatit 

účastnický poplatek 200,- Kč/osobu ve prospěch ČSA. 

Zahájení oficiálního programu plánujeme na 8.1.2016 od 20:00. Předpokládáný konec je v neděli 

10.1.2016 po obědě (13:00). 

Parkovacích míst je v okolí hotelu dostatek. 

Doškolení z odborného semináře bude zapsáno všem účastníkům, kteří se zúčastní minimálně 8 

hodin přednášek a seminářů. Tzn. Sobotní účast (i bez ubytování) bude považována za doškolení. 

Registrujte se na info@softball.cz do 22.12.2015  

Do tohoto data se musí registrovat a rezervovat ubytování všichni účastníci včetně 

přispěvatelů. 
V případě, že nechcete pronést svůj vlastní příspěvek nebo přednášku, ale máte nápady na témata, ke 

kterým by se měli vyjádřit členové reprezentační komise potažmo trenéři reprezentací či funkcionáři 

ČSA, neváhejte posílat dotazy či náměty na témata do kanceláře ČSA.  

Za Reprezentační komisi si Vás dovoluje pozvat hlavní organizátor, 

Vojtěch Albrecht 

Předseda Reprezentační komise ČSA 

603 306 590 
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* Každý účastník, který se přihlásí se svým příspěvkem (15 – 60 minut), získává slevu na ubytování a 

stravu ve výši:  50 – 200,- Kč dle délky příspěvku. 

** Hotel Žákova hora se nachází v atraktivní oblasti Žďárských vrchů vhodných pro sportovní vyžití 

(hotelová posilovna, lyžařský areál pro běžecké lyžování v Novém Městě na Moravě a běžecké tratě 

Tři Studně, sjezdovka v Hlinsku a v Novém Městě n.M., pěší turistika, případně indoor aktivity ve 

Ždáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě či v Hlinsku) nebo relaxace (hotelová infrasauna, 

vířivka) a bazény v přilehlých městech.  

 

Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě by se o stejném víkendu měl jet IBU CUP v biatlonu: 

IBU Cup v biatlonu 2016 NMNM 9.–10. 1. 2016 

Den Čas startu Disciplína 

Sobota 9. 1. 2016 10.00 Individuální závod ženy 

  13.30 Individuální závod muži 

Neděle 10. 1. 2016 10.00 Sprint ženy 

  13.00 Sprint muži 

 


