Zpravodaj přípravka

Vážené děti, vážení rodiče,
na začátku nového školního roku si Vás dovolujeme přivítat v atletickém oddíle TJ VS Tábor a těší nás, že se
budeme setkávat při společných trénincích. V atletické přípravce zaměřujeme sportovní přípravu na rozvoj
obecné všestrannosti. Usilujeme o rozvoj pohybových schopností a dovedností, využíváme herní a soutěživou
formu cvičení.
Letošní rok pro nás bude složitější z důvodů přestavby stadionu, snažili jsme se zajistit tělocvičny vyhovující
každé kategorii. Touto cestou prosíme o shovívavost a trpělivost.

Zároveň oznamujeme, že děti, které byly členy našeho oddílu i ve školním roce 2019/2020 a
v důsledku situace v České republice měly zrušené tréninky, dostanou jako kompenzaci dárek
v podobě oddílového oblečení. Jedná se o ročníky 2014–2008. Evidence těchto dětí bude u trenérů
tréninkových skupin.
Trénujeme 2x týdně od září do června.
Tréninkové skupiny jsou rozděleny podle věkových kategorií

:

Pondělí

Atletická školka

Matyásková, Smažíková, 15,30 - 16,30

Minipřípravka

Matyásková, Smažíková, 16,30 - 17,30

Přípravka starší

Doudová,Smětáková

15,30 - 17,00

Kršová,Moravcová
Marková,Smažíková,
Marková, Smažíková,
Doudová,Smětáková

15,30 - 17,00
15,30 - 16,30
16,30 - 17,30
15 - 16,00

tréninky venku
září 2020 stadion
Zborovská
září 2020 stadion
Zborovská
září 2020 stadion
Zborovská
Helsinská školní
stadion
Husova školní hřiště
Husova školní hřiště
Stadion Míru

Kršová,Moravcová

15 - 16,00

Stadion Míru

Přípravka mladší
Atletická školka
Středa
Minipřípravka
Přípravka starší
Pátek
Přípravka mladší

tréninky tělocvična
říjen velká tělocvična
Gympl
říjen velká tělocvična
Gympl
říjen malá tělocvična
Gympl

říjen Kvapilka hala

Helsinská tělocvična
Husova tělocvična
Husova tělocvična
říjen Kvapilka hala

Členský příspěvek na rok 2020 – 2021 byl stanoven na 3500,- Kč splatný do 15.10 2020.
V případě zaplacení příspěvků dostane každý člen dárek od Atletiky Tábor.
Platba převodem na účet oddílu ČSOB číslo účtu: 412793123/ 0300
variabilní symbol: 01
specifický symbol: DDMMRR, např. 20092001 (datum narození 20. 9. 2001).
text pro příjemce: jméno a příjmení
Platba v hotovosti:
Stadion Míru od 16:00 – 17:00 pondělí
Podle platné legislativy (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu) se tréninkové a závodní činnosti mohou účastnit pouze sportovci,
kteří absolvují vstupní lékařskou prohlídku (před registrací k ČAS), pravidelnou lékařskou prohlídku
(jednou za 12 měsíců), jednorázovou lékařskou prohlídku (pro neregistrované sportovce při vstupu do
oddílu).
Kontakty:
Předseda oddílu
RNDr. Petr Nývlt, Ph.D
p.nyvlt@email.cz
tel. 725 840 835
Vedoucí SPS
Lucie Šetelíková
setyyx@gmail.com
tel. 607 292 039
Vedoucí přípravky
Šárka Chládková
sarka@chladkova.cz
tel. 725 041 799
Trenéři:

Atletická školka a Minipřípravka :
Pondělí: Jana Matyásková tel. 737 482 706 Martika Smažíková tel. 728 113 014
Čtvrtek: Pavla Marková tel. 606 572 694 Martina Smažíková tel. 728 113 014

Přípravka
Přípravka starší(členy oddílu)
Lea Doudová (r. 2009-2011 tel. 728 133 289
Přípravka mladší (nově příchozí děti do oddílu)
Kršová Tereza, Moravcová Lenka (r.2010 – 2011)

Nabídka šití oddílových dresů a tréninkového oblečení Šárka Chládková tel. 725 04 17 99

