
Příměstské kempy a klubový kemp v Lubenci 2022 

Vážení rodičové,  

jsme velmi rádi, že Vám a Vašim dětem můžeme i letos nabídnout příměstské ragbyové kempy 

v Říčanech a klubový kemp v Lubenci. O děti se Vám po velkou část července rádi postaráme. 

Příměstské tréninkové kempy 

PROSBA: Rádi bychom Vás požádali, abyste své děti přihlásili na kempy co nejdříve, abychom věděli, 

s jakými počty dětí budeme zhruba pracovat.  

Cena za příměstské kempy zůstává i přes aktuální vlnu zdražování stejná jako v loňském roce! 

Formát kempů:  

Kempy se uskuteční ve dvou týdnech, 18.-22.7. a 25.-29.7., tj. pondělí až pátek denně od 8:30 do 16:30.  

V prvním týdnu proběhne kemp pro děti a mládež (ročníky narození 2004 - 2016) vedený našimi 

trenéry v čele s Mirkem Němečkem a Tomášem Kohoutem, zapojí se i hráči áčka. 

V druhém týdnu se kemp rozdělí na dvě úrovně: 

 základní úroveň  pro ročníky 2009 – 2016 bude vedena opět našimi říčanskými trenéry.  

 elitní úroveň (SCM kemp) pro ročníky 2004 - 2012 bude vedena špičkovými zahraničními 

trenéry s podporou našich trenérů a bude o něco dražší. (Pozn.: v ročnících 2009-2012 je 

tedy možné vybrat si libovolně úroveň kempu – základní či elitní). 

Přehled příměstských kempů v Říčanech a PŘIHLÁŠKY: 

I. Příměstský tréninkový kemp 

Určeno pro ročníky narození: 2004-2016 

termín: pondělí 18.7. - pátek 22.7. 

cena: 2.500 Kč/osoba 

trenéři: trenéři RC Mountfield Říčany 

přihláška: ZDE 

II. Příměstský tréninkový kemp 

Určeno pro ročníky narození: 2009-2016 

termín: pondělí 25.7. - pátek 29.7. 

cena: 2.500 Kč/osoba 

trenéři: trenéři RC Mountfield Říčany 

přihláška: ZDE 

III. SCM příměstský tréninkový kemp 

Určeno pro ročníky narození: 2004-2012 

termín: pondělí 25.7. - pátek 29.7. 

cena: 4.000 Kč/osoba 

trenéři: zahraniční trenéři a trenéři RC Mountfield Říčany 

přihláška: ZDE 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YdMKZTQ1ycVmoMtroLdwdQo5JgdCqAERDe0dPIGMQ84/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LmKTUFGK4ZzWENKECLA40uEZW0YHl02uFeQYDeawwP4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1037x53CYxEQrCMo2TpyBDSJBAJ-36DVUgNCXyl0gM8A/edit


Klubový kemp Lubenec 

Ještě před příměstskými kempy však proběhne tradiční klubový kemp v Lubenci a to v termínu 2. - 9.7. 

 

Kemp v Lubenci pro kategorie U6-U19 

termín: sobota 2.7. - sobota 9.7.2021 

místo: Lubenec 

cena: 3.900 Kč/osoba 

trenéři: trenéři kategorií RC Mountfield Říčany 

 

 

 

Přehled všech kempů naleznete i na našich webových stránkách ZDE 

 

 
 

S pozdravem, 

 

Pavel Chaloupka        dne 25. 02. 2022 

Sekretář 

Mob.: 603 920 513 

Mail: pchaloupka@rugbyricany.cz 

 

https://www.rugbyricany.cz/index.php/trenink/letni-kempy/

