
13. + 21. 6. 2017 
 

ZPRAVODAJ                       
                     Sportovního střediska, atletického klubu AC Moravská Slavia Brno, spolek

Na dnešním náboru si děti vyzkouší základní atletické disciplíny a na základě dosažených výkonů provedou trenéři 
rozřazení dětí do skupin. Výsledková listina bude umístěna na stránky klubu www.mslavia.cz/SpS

Náborový příspěvek činí 50,- Kč – vybíráno při odevzdání vyplněného Zápisového lístku. 
Tréninky nováčků začnou od 11. 9. 2017. Na první trénink je NUTNO donést vyplněné  formuláře: souhlas do SpS,  
přihláška
http://mslavia.cz/formulare/

Tréninky:
Září, říjen, duben až červen  – stadion (Vojtova 12c), hřiště (Tuháčkova 25, Hudcova).
Od listopadu do března trénujeme v tBrno, Svatopluka Čecha 31ělocvičnách.
Kategorie:
atletická školka = MŠ, předškoláci;  mladší přípravka = 7-9 let; starší přípravka = 10-11 let; mladší žactvo = 12-13 
let; starší žactvo = 14-15 let; dorost a starší = 16 a více
Tréninkové skupiny:
STS (speciální tréninkové skupiny) = PO – PÁ, individuální domluva s trenéry
A = 2004-06 = PO, ČT, PÁ (16-17,30 hod.)
B = 2004-06 = PO, ÚT, ČT (16-17,30 hod.)
C = 2005-06 = Ú, ST (16-17,30 hod.)
D = 2007-08 = ÚT, PÁ (16-17,30 hod.)
E 1 = 2007-09 = PÁ (16,30-18 hod.)
E 2 = 2007-09 = ST 16.30-18 hod.)
F 1 = 2008-11 = ČT (16,30-18 hod.)
F 2 = 2008-11 = ÚT (16,30-18 hod.)
T (Tuháčkova) = 2011-07 = ČT (16-17 hod.)
H (Hudcova) = bude upřesněno
AŠ 1 = MŠ 2011-12 = ČT (15,30-16.30 hod.)
AŠ 2 = MŠ 2012-13 = PÁ (15,30-16,30 hod.) 

Trenéři:  
vedoucí trenér Jan Dvořák (777892442)
Monika Olejníčková (604971134), Martina Punčochářová (777603144), Květa Hladká (728228138),
Petr Marčík (606 266 551), Eva Hammacher (725392146), Martina Olejníčková (775682452), Marcela Gorecká 
(732343825), Michal Sláma (739642028), Alice Bílková (728 273 831), Aneta Ambrosová (734403818), Tereza 
Mrkosová (606787621), Jana Jeřábková (739165657), Dominika Coufalová (774742072), Andrea Peštálová 
(731287091)

Přípravné tréninky = příměstský tábor:
V týdnu 24.-28.7. proběhne, zejména pro nové členy, příměstský tábor. Info: trenérka Coufalová

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
3000,- Kč na celý školní rok 
(oddílové příspěvky - sportovní potřeby a materiál, doprava a startovné na závody, činnost; roční příspěvky do 
atletického klubu - pojištění členů, pronájem tělocvičen, provoz šaten. Platbu je nutno uhradit do konce srpna 
nejlépe bezhotovostně na účet oddílu. Číslo BÚ: 275997129/0300    Variabilní symbol: rodné číslo dítěte       

                                                 


