
TRÉNINKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ „B“ V SRPNU 2014 
 
 Vážení rodiče, 

 
Váš syn bude v nastávající sezóně hrát za družstvo mladších žáků „B“. I když věkově spadají do 
kategorie mladšího žactva hlavně děti narozené v letech 2002 a 2003, bude náš tým tvořen převážně 
dětmi ročníku narození 2003 a 2004. Hlavním důvodem je pokračování metodické práce u tohoto 
družstva, jako celku. Nedojde tedy k rozdělení kluků a budou i nadále spolu. Počítáme s tím, že všichni 
kluci, kteří hráli za družstvo mini „A“ s námi budou pokračovat . Pokud by tomu tak nebylo, prosíme 
Vás, informujte nás. 
Přípravu na nový soutěžní ročník každoročně začínáme v srpnu. Naše tréninky zahajujeme 5. srpna a 

budou probíhat 2 x týdně (úterý, pátek) v hale na Koryčanských Pasekách. Tréninky se neuskuteční v týdnu, kdy 
probíhá soustředění (tj. 19. a 22.8.). 

 

Datum Čas Místo 

  5.8.     ÚT 16:45 – 18:00 Hala 

  8.8.     PÁ 16:45 – 18:00 Hala 

  12.8.   ÚT 16:45 – 18:00 Hala 

15.8.     PÁ 16:45 – 18:00 Hala 

SOUSTŘEDĚNÍ 

26.8.   ÚT 16:45 – 18:00 Hala 

29.8.   PÁ 16:45 – 18:00 Hala 

31.8. NE PŘÍPRAVNÝ TURNAJ – HORKA NAD MORAVOU 

 
V případě, že bude Váš syn v Rožnově, bylo by vhodné se tréninků zúčastnit. Jedná se o přípravu před soutěžním 
ročníkem. První soutěžní utkání nás čeká už v sobotu 6.9.!!!  
 
PROSBA – OMLUVY Z TRÉNINKŮ 
Pokud máte pro Vašeho syna v době tréninků jiný prázdninový program (dovolená, tábor, pobyt mimo Rožnov), 
prosíme Vás, napište nám tuto informaci. Postačí krátké info se zprávou, kterých tréninků se nezúčastní, 
případně, od kdy bude trénovat. Budeme tak moci lépe připravit pro kluky i trénink, když nás bude méně nebo 
trénink odvolat při velmi malém počtu. 
 
TURNAJ V HORCE NAD MORAVOU – PŘIHLÁŠENÍ 
Na závěr prázdnin a přípravy, tzn. v neděli  31.8. se zúčastníme přípravného turnaje v Horce nad Moravou. 
Prosíme Vás, pošlete nám informaci, zda se Váš syn s námi turnaje zúčastní a to nejpozději do 15. srpna.  
Případně napište, kdo by nám vypomohl s dopravou (díky). Cena turnaje bude pokrývat náklady na benzín, 
startovné hradí klub. Odhadem 200 Kč na hráče. Organizační info zašleme později. Předběžně – odjezd ráno (cca 
6:30 – 7 hod) návrat v podvečer (do 18 hod) – záleží na počtu týmů a rozlosování.  

 
ZÁŘÍ 2014 
Dle předběžných informací budou tréninky od 1. 9. probíhat 3 x týdně na hale a to ve dnech úterý, středa, 
čtvrtek. V tuto chvíli se ještě dolaďuje rozvrh haly. Včas Vás budeme informovat.  
Soutěže již nebudeme hrát turnajově, ale v době od 6.9 – 22. 11. (volno bude víkend 4. -5.10. a 25. -26.10.)  nás 
bude čekat o víkendu vždy 1 utkání, buď doma, nebo u soupeře. Rozlosování utkání opět včas dáme k dispozici. 
Navíc první zářijový týden plánujeme organizační schůzku rodičů, kde vše podstatné bude řečeno. Samozřejmě, 
pokud potřebujete více info, neváhejte nás kontaktovat. V době prázdnin buď na tréninku, nebo e-mailem. 
 
DALŠÍ INFORMACE 
V případě, že dojde k jakékoliv změně tréninků během prázdnin a my budeme vědět, které děti se tréninků 
zúčastní, budeme Vás telefonicky nebo SMS informovat, případně dáme info na web www.hcroznov.cz.  
Zašleme Vám ještě dodatečně informace k lékařským prohlídkám dětí, které jsou pro sportovce povinné. 
 

http://www.hcroznov.cz/


Všem přejeme co nejpříjemnější prožití prázdnin se spoustou pohody, sluníčka a odpočinku a Těšíme na kluky a´t 
už v srpnu nebo v září . 
 
S pozdravem  
Dita Dvořáková, trenérka, 776 883 836, diddy@hcroznov.cz 
Kateřina Všetičková, vedoucí družstva, 605 825 699 
 

 
 

mailto:diddy@hcroznov.cz

