
AKCE LYŽAŘSKÉHO KLUBU 
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Tréninky dětí – žactva – stále pokračují, mohou přijít i noví zájemci

6.6. od 17:00 - Testy zdatnosti lyžařského klubu  - alpské disciplíny (kategorie žactva
2000 -1993)
Místo konání – sportovní hala (oblečení a obuv na ven i do haly)

28.7. – Koloběžková Grand Prix Bechyně
Populární závod koloběžek – 35. ročník.

6. - 20. 8. - Letní výcvikový tábor lyžařského klubu v Bechyni 
Místo: Bechyně
Termín: 6. - 20. 8. 2007  (14 dní)
Účast: - členové lyžařského klubu

- zájemci o vstup do lyžařského klubu narození od r. 2000/01 do r. 1993
- ostatní podle vlastní domluvy

Ubytování: Ubytovna vojenské správy – letiště Bechyně

Cena: max. 4.500,- Kč (příspěvek LK až 50 % - bude upřesněno po schválení)

LYŽAŘI – ŽACTVO A PŘEDŽACTVO
Rozpis tréninků na rok 2007 

Den Čas Místo
pondělí 7:00 – 7:45 Tělocvična v ZŠ

středa

7:00 – 7:45 Tělocvična v ZŠ

17:30 – 19:00

pátek 7:00 – 7:45 Tělocvična v ZŠ

15:00 – 17:00

neděle 17:00 – 19:00

Pro více informací volejte: Hrbek Ivo - 724 068 025
Hančová Denisa – 604 200 152

     Malá tělocvična sportovní hala/   v 
případě hezkého počasí sraz na 

školním hřišti na kolech

     Malá tělocvična sportovní hala/   v 
případě hezkého počasí sraz na 

školním hřišti na kolech
Sportovní hala – kolečkové brusle



Náplň: Sportovně (i kulturní) činnost s prvky tréninkového procesu – sportování 3 x denně 
Prostředky: atleticko-gymnastická cvičení

posilování vlastní vahou + medicimbaly
hry
plavání
lodě
horolezecká průprava
kola
in-line brusle
trampolína
orientace a pohyb v terénu

Ostatní: - návratku je nutno vyzvednout a odevzdat do 20.6. 2007 Denise Hančové – MÚ – 
  účtárna)
- veškeré dotazy u vedoucího soustředění – Ivo Hrbek 
- zájemci z řad rodičů udejte své působení na návratce 
  popř. projednejte telefonicky (doba, ubytování, přeprava, …)
- po době po 20.6. 2007 (do 30.6.07) proběhne na hale schůzka s rodiči – zájemci – 
  bude upřesněno ve vývěsce

SLEDUJTE VÝVĚSKU!!!!

Ivo Hrbek - 724 068 025


