Vážení rodiče,
Rok se s rokem sešel a já Vám opět posílám program na letošní cvičení.Přiznám se ,že letos
mi trvalo dát to vše dohormady,nicméně níže naleznete vše potřebné.
Obecné informace:
Jsme oddílem mladšího žactva tj. pro chlapce od 7 do 13let. Naší náplní je všeobecný tělesný
rozvoj se zaměřením na sportovní gymnastiku jakožot základem pro jákýkkoliv tělesný
rozvoj.
Kdy cvičíme:
Ut 17:00-18:00/18:00-19:00
Čt 17:00-18:00/18:00-19:00
(Pozn. Hodiny od 17:00 jsou primárně určeny pro přípravu na závody)
Naší domovskou šatnou je šatna číslo 5.(2. v pořadí za skleněnými dveřmi). Vždy alespoň
10min před celou hodinou zde bude trenér,který Vám šatnu zpřístupní.
V případě pozdního příchodu za námi klidně doběhněte na sál,kde cvičíme. Pokud bychom
výjmečně cvičili jinde bude na dveřích šatny umístěna cedule s místem.
Náplň cvičebního roku.
V zimních měsících budeme trávit většinu času v tělocvične,kde budeme trénovat sportovní
gymnastiku. Zacvičíme si na nářadí ale i budeme pracovat na zlepšení naší kondice.¨
S příchodem jara a teplějších měsíců se částečně přesuneme na venkovní ovál.
Pokud se nám to podaří rádi bychom se příští rok zúčastnili krajského kola přeboru
v sokolské všestrannosti. Jedná se o trojboj (Plavání,Atletika,Gymnastika) který většinou
bývá poslední týden v dubnu. Přesný seznam závodníků s kluky odladíme po Vánocích, podle
toho jak to komu půjde a jak se kdo bude na to cítit.
Společně bychom také v Březnu vyrazili na krátké víkendové soustředění termín a místo ještě
upřesníme , ale pravděpodbně to bude v Příbrami,Kolíně nebo u nás na Vinohradech.
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Trenéři:
Většinu času se ve cvičení budu vyskytovat já osobně spolu s Aničkou a Vojtou.
Mimo mne však s kluky budou pracovat i následující trenéři. Pro akutní případy přikládám i
jejich čísla. Jinak můžete běžně kontaktovat mne ať už mailem či telefonicky.
▪
▪
▪

Vašek Štěpánek. trenér III. Třídy spec. SG tel: 724 545 043
Tomáš Hejnal trenér II.třídy,737 015 118
Zuzana Míková, fyzioterapeut tel: 607 5625 686

Program do Vánoc Vám zašlu v samostatné příloze níže naleznete výjimky
Program 2019/2020- Výjimky

14.11-Míčový trojboj
Předškolní děti mají závody-budeme cvičit na galerii.
5.12- Mikulášská besídka vystoupení
V rámci mikulášské besídky pro složky sokolské všestrannosti budeme mít 10min vystoupení
a to na trampolíně a koberci. Sraz v 17:00 v šatně
17.12 Vánoční hodina
Zakončení letošního roku pro úterní skupinu
19.12 Vánoční hodina
Zakončení letošního roku pro úterní skupinu
7.1- Začátek cvičení v roce 2020
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Věřím,že jsem uvedl vše potřebné v případě,že by Vás něco zajímalo neváhejte mne
kontaktovat a to na mailu xstepanekj@iol.cznebo na MT: +420 724 354 552.

S pozdravem
Jan Štěpánek
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