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IX.ROČNÍK PODZIMNÍHO TROJBOJE 

Zveme všechny naše malé a mladé závodníky, jejich organizační tým složený z rodičů, prarodičů, 

tetiček… na akci „Podzimní trojboj“, kterým neoficiálně zakončíme „venkovní“ sezonu. Jedná se o 

běhačsko-skokansko-vrhačský víceboj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy:  středa 16. října 2019 

Kde: Kde:  hřiště ZŠ Holečkova (Holečkova 10, Olomouc) 

V kolik:  sraz 15:30 – 15:55 hodin, začátek v 16:00 hodin  

Startují:  ročníky 2009 a mladší (rozdělení do 12 kategorií) 

všechny děti přípravek AP Olomouc (a třeba i kamarádi či sourozenci :)  

Disciplíny:  běh na 50m, skok daleký z místa, hod medicinbalem autovým způsobem   

S sebou:  dobrou náladu, chuť si hrát, sportovní obuv a oblečení adekvátní počasí 

 

POZOR! V areálu školního hřiště platí přísný zákaz vjezdu a parkování automobilů, kouření a 

vstupu se psy. Děkuji za respektování těchto nařízení školy. 

 

Ve středu 16. října 2019 se z důvodu této akce nebudou konat tréninky atletických přípravek. 

V případě deště se akce ruší a tréninky proběhnou dle normálního rozpisu. Toto rozhodnutí 

bude prezentováno kolem poledne 16. října 2019 na webu www.atletickepripravky.cz 

 

Na závěr bych rád požádal rodiče, kteří mají možnosti a zájem, o věnování drobných cen 

(sladkosti, reklamní předměty …), které použijeme jako ceny pro děti. Děkuji. 

 

 

V.ROČNÍK ŠKOLIČKOVÉ OLYMPIÁDY 

V pondělí 30. září 2019 jsme ve spolupráci s MŠ Štístko organizovali již 

V.ročník Školičkové olympiády, které se zúčastnili všechny školky spadající 

pod FZŠ Holečkova – MŠ Štístko, MŠ Schweitzerova, MŠ Mozaika a MŠ Střední 

Novosadská. 

Děti těchto školek se utkaly v atletickém trojboji, který sestával z běhu na 

50m, skoku z místa a hodu míčkem. Nejlepší závodníci si odnesli medaile a 

nádherné vavřínové čelenky. Všichni účastníci obdrželi upomínkové diplomy, 

čokoládové medaile a drobné ceny. Nejlepšími závodníky vůbec (dle bodového 

součtu) se stali Magdaléna Balážová – 2772 b. (MŠ Mozaika) a Tadeáš 

Andrýsek – 3797 b. (MŠ Mozaika). Této parádní akce se zúčastnilo celkem 85 

dětí.  

Kompletní výsledky na www.atletickepripravky.cz .  

 

 

. . . informační obšťastník AP Olomouc . . . 
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