
 

         

 
 

 

Vážení rodiče,         4. října 2013 

                                                              
těší nás Váš velký zájem o přípravku házené. V rámci tréninkových jednotek se budeme 

snažit připravovat Vaše děti na pohybové aktivity, které jsou společné různým druhům 

sportů a jsou také praktické pro běžný život. Součástí tréninků tak budou nejenom 

házenkářské dovednosti, ale také rozvoj pohybových schopností, rozvoj rychlosti, 

obratnosti, atd. To vše za pomoci průpravných her, překážkových drah, gymnastiky a 

různých sportů a her. 

 

Pravidelné tréninky budou probíhat v úterý od 15.30 do 16.45 na hale SŠIEŘ a v pátek 

od 15.00 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou. Netrénuje se v době oficiálních  

školních prázdnin a státních svátků.   

 

 Dále upozorňujeme na následující termíny: 

- V úterý 29.10 odpadá trénink – podzimní prázdniny . 

- V úterý 5.11. proběhne focení družstva přípravky. Prosíme o co největší účast.  

- V pátek 29.11. odpadá trénink - zapojení trenérů na mezinárodním turnaji starších 

žáků v Rožnově – Dobiáš Cup Rožnov 2013. Děti a rodiče jsou zváni na halu SŠIEŘ. 

- V pátek 6.12. odpadá trénink - zapojení trenérů na mezinárodním turnaji mladších 

žáků v Rožnově – Dobiáš Cup Rožnov 2013. Děti a rodiče jsou zváni na halu SŠIEŘ. 

- Poslední trénink před Vánocemi je v úterý 17.12.2013. 

- V novém roce se začne trénovat v úterý 7.1.2014. 

 

Školné za přípravku házené činí 1200,-Kč na celou sezónu a platí se následovně: 

první polovina 600,-Kč do 30.11.2013  a druhá polovina 600,-Kč do 31.3.2014. 

Návštěva tréninků pouze jedenkrát týdně je možná a školné se po dohodě s trenérem 

upravuje. 

 

- Prosíme rodiče všech dětí o vyplnění lístku (přihláška a evidenční list člena TJ). 

V případě úrazu na tréninku jsou tímto děti pojištěny. 

- Dále Vás žádáme o vyplnění lístku (přihláška – školní rok 2013-2014). Středeční 

hodiny na hale probíhají pod záštitou Střediska volného času. Nezapomeňte prosím 

lístek podepsat! Uvádějte zde prosím také svůj e-mail, který je pro přenos informací o 

přípravce nejideálnější.  

Oba vyplněné lístky odevzdejte, prosím, co nejdříve. Děkujeme. 

 

K tréninku dětem doporučujeme bílý tréninkový míč Molten za 170,-Kč. Dále nabízíme 

dětem ke koupi klubové ponožky „házená Rožnov“. V prodeji u trenérů. Pro potřeby tréninků 

doporučujeme sálovou obuv s bílou podešví a chrániče kolen.  

 

 Veškeré informace k dění v přípravce a v klubu naleznete na našich internetových stránkách 

www.hcroznov.cz . Rovněž i fotky družstev budou ke stažení na našich stránkách.  

Podrobnosti o všech výše uvedených informacích Vám sdělím na tel. 605013904. 

 

     Za trenéry přípravky oddílu házené s pozdravem  

 

http://www.hcroznov.cz/


                                                                                       Dana Kutějová 

                                                                                   Mgr. Miloslav Janošek 

 


