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JSME NA STARTU TRÉNINKOVÉHO OBDOBÍ 2019-2020 

Prázdniny se chýlí ke konci a pomalu, ale jistě opět přichází čas škol a 

školek. A také čas naší atletiky. 

Tímto bych rád přivítal jak ostřílené členy našeho klubu, tak i nováčky, kteří 

na nás budou nejspíš pokukovat trochu nejistě, nevěda, co od nás mohou 

čekat. Věřte, že i my máme trému, ale budeme se snažit, aby naše 

společná nejistota trvala jen do prvního tréninku.  

 

ÚVODNÍ TRÉNINKY 

Trénovat začneme v týdnu pondělí 9. září až pátek 13. září 2019.  

V níže uvedené tabulce najdete konkrétní data všech úvodních tréninků.  
 

PŘIHLÁŠKY A LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY… 

Přihlášky se Vaším souhlasem se zpracováním dat Vašeho dítěte 

(GDPR) již od Vás většinou mám. Pokud jste tak stále neučinil(a) prosím 

o zaslání v elektronické podobě (jako scan či fotografii v čitelném rozlišení) 

na email dalibor.hon@centrum.cz. Lékařské potvrzení je zcela v režii 

Vašeho obvodního lékaře. Může Vám ji bez problémů vypsat a stejně tak 

můžete být odkázáni na sportovní lékařství na rozsáhlejší (i zátěžové) 

vyšetření (většinou EKG). Tak či tak, lékařské potvrzení je pro nás (a 

mělo by být hlavně pro Vás) zcela zásadní. Bez něho Vaše dítě 

nemůže docházet na tréninky. Pro pořádek – může být vyplněn náš 

formulář, nebo obdobný formulář Vašeho lékaře (či úplně jiný formulář:) a 

poprosím zaslat opět jako scan či fotografii na výše uvedený email.  

(přihláška + lékařské potvrzení jsou součástí přílohy informačního emailu)   

 

PLATEBNÍ INFORMACE 

Platby od Vás mám taktéž většinou uhrazené. Pokud tomu tak není, je 

nutné uhradit nejpozději do 10. září 2019. Platbu je možné uhradit buďto 

pololetně (polovinu platby první pololetí a polovinu platby druhé pololetí), 

nebo na celý rok převodem na účet: 229621366/0300. Jako variabilní 

symbol zadejte rodné číslo dítěte či do poznámky uveďte jméno 

dítěte. Pokud přihlašujete sourozence, je částka ponížena o 100,- na 

pololetí, nebo 200,- za celý rok za každého sourozence. 

(Příslušnou částku naleznete v níže uvedené tabulce). 

 

CO S SEBOU NA TRÉNINK? 

Na každý trénink je třeba mít kvalitní obuv (venkovní i sálovou – dle 

počasí - u předškoláků doporučuji boty na suchý zip), oblečení dle počasí, 

dostatečné množství pití (láhev doporučuji odlišit tak aby si ji dítě poznalo) 

a tréninkové deníčky/deníky, které děti dostanou na prvním tréninku. 

Již na první trénink si vezměte věci na cvičení. Nedoporučuji žádné drahé 

oblečení, neboť je téměř jisté, že dojde újmy :).  

Pozor, budeme se snažit být i na podzim co nejvíce venku. Do 

tělocvičny nás zažene jen déšť, mráz a nebo … tma :). Buďte proto 

připraveni, abychom Vás pak nezaskočili :) (tzn. čepice, šátky, 

dlouhé kalhoty, větrovky, rukavice…). 

. . . informační obšťastník AP Olomouc . . . 
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VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Rodičům dětí ze skupin Lutín (skupina č.11), Dolany (skupina č.14 a č.15), 

Bystrovany (skupina č.12 a č.13) a ZŠ Holečkova (skupina č.7 a č.8 - školní 

družina ZŠ Holečkova), můžeme vypomoci tím, že děti vyzvedneme 

z družiny a po tréninku děti předáme rodičům. Tahle možnost bude 

ovšem realizována až poté, kdy nám rodiče na tréninku podepíší 

souhlas, abychom měli podklad pro vyzvedávání dětí z družiny - 

tedy nejdříve až při druhém tréninku.  

 

STARŠÍM DĚTEM, KTERÉ BUDOU CHODIT PO TRÉNINKU SAMY DOMŮ… 

… musí rodiče předat „uvolněnku“ dětí po tréninku. Buďto na celý rok, nebo pokud budou potřebovat jen 

na konkrétní trénink. (stačí napsat vlastními slovy s podpisem rodiče)  

  

SEZNAMY 

Pro lepší orientaci najdete v příloze prvního informačního emailu i seznam přihlášených dětí pro případ, 

že si nejste jisti, ve které skupině je přihlášeno Vaše dítě.  

 

ROZPIS A SPECIFIKACE SKUPIN: 
Číslo skupiny Věková skupina První trénink Čas tréninku Místo srazu Platba 

Skupina č.1 Předškoláci 9.září 2019 17:00-18:00 ZŠ Rooseveltova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.2 Předškoláci 10.září 2019 17:00-18:00 ZŠ Rooseveltova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.3 Předškoláci 11.září 2019 17:00-18:00 ZŠ Rooseveltova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.4 Předškoláci 12.září 2019 17:00-18:00 ZŠ Rooseveltova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.5 1.-2.třída 9.září 2019 17:30-18:30 ZŠ Holečkova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.6 1.-2.třída 12.září 2019 17:30-18:30 ZŠ Holečkova hřiště 2400 Kč/rok 

Skupina č.7 2.-3.třída 9.září 2019 15:30-16:30 ZŠ Holečkova hřiště 4000 Kč/rok 

Skupina č.8 2.-3.třída 10.září 2019 15:30-16:30 ZŠ Holečkova hřiště 4000 Kč/rok 

Skupina č.9 3.-5.třída  10.září 2019 16:30-17:30 ZŠ Holečkova hřiště 4000 Kč/rok 

Skupina č.10 3.-5.třída  9.září 2019 16:30-17:30 ZŠ Holečkova hřiště 4000 Kč/rok 

Skupina č.11 1.-4.třída 13.září 2019 14:00-15:00 ZŠ Lutín hřiště 2000 Kč/rok 

Skupina č.12 1.-3.třída 10.září 2019 15:30-16:30 Bystrovany sportovní areál 2000 Kč/rok 

Skupina č.13 3.-5.třída 12.září 2019 15:30-16:30 Bystrovany sportovní areál 2000 Kč/rok 

Skupina č.14 1.-3.třída 9.září 2019 15:30-16:30 Dolany sportovní areál 2000 Kč/rok 

Skupina č.15 3.-5.třída 11.září 2019 15:30-16:30 Dolany sportovní areál 2000 Kč/rok 

Skupina č.16 Předškoláci 12.září 2019 13:45-14:45 Dolany sportovní areál 1600 Kč/rok 

Skupina č.17 Předškoláci 11.září 2019 10:00-11:00 MŠ Schweitzerova 1600 Kč/rok 

Skupina č.18 Předškoláci 13.září 2019 10:00-11:00 ZŠ Holečkova hřiště 1600 Kč/rok 

 

POZOR! Do sportovního areálu ZŠ Holečkova (platí pro skupiny č.5 – č.10) je vedle zákazu 

vstupu se psem i přísný zákaz vjezdu vozidel. Při porušení tohoto pravidla riskujete zavřenou 

bránu či dokonce přivolání policie. 

 

Těšíme se na spolupráci a uděláme vše pro to, aby Vaše děti na tréninky Atletických přípravek 

Olomouc utíkaly dva kroky před Vámi :). 

Mgr. Dalibor Hon 

 Předseda AP Olomouc 
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