TJ SLAVIA Kroměříž z. s., oddíl basketbalu
Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž
Mobil: 723 107 494; 607 950 720
E-mail: k.fleischmann39@seznam.cz; ebergenyi@email.cz
URL: http:// www.basket-slavia.snt.cz

Vážení rodiče,
nabízíme vám účast vašeho syna (žáka 1. ročníku ZŠ) v nově zakládaném minibasketbalovém družstvu,
které bude součástí Minibasketbalové a basketbalové akademie oddílu basketbalu.
Vašemu synovi v případě jeho i vašeho zájmu nabízíme možnost pravidelného sportovního vyžití pod vedením
zkušeného kvalifikovaného trenéra Ing. Karla Fleischmanna, předsedy oddílu basketbalu TJ SLAVIA. Družstvo
chlapců „LACHTANI“ bude složené z žáků současných 1. ročníků základních škol. Tréninky ve školním roce
2017/18 budou probíhat dvakrát týdně, a to pravděpodobně v úterý a ve středu odpoledne v tělocvičně ZŠ Zachar
resp. SZŠ. První trénink po prázdninách bude v úterý 5. září 2017 v tělocvičně ZŠ Zachar. Příspěvek na činnost
družstva bude od září 2017 činit 150 Kč za měsíc (tedy maximálně 1.500 Kč za celou sezónu 2017/18). Náplň
tréninků bude tvořit rozvoj pohybových vlastností (rychlosti, obratnosti, pohyblivosti, rovnováhy, koordinace
pohybů) s převážným využitím soutěživých cvičení. Chlapci budou poznávat i první písmenka minibasketbalové
abecedy (driblink, přihrávání, jednoduché průpravné hry apod.).

Oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž z.s.
zve všechny chlapce,
které tato nabídka oslovila,

v úterý 30. května 2017 od 15:30 do 16:30 h nebo
ve čtvrtek 1. června 2017 od 15:30 do 16:30 h
na úvodní trénink do haly SLAVIA na Kotojedské 2590.
Chlapci si s sebou přinesou
cvičební obuv do tělocvičny
a vyzkouší si svůj první „basketbalový“ trénink.
Vám, rodičům, poskytneme další informace
a zodpovíme případné dotazy.

Družstvo „LACHTANŮ“ bude součástí tzv. „Programu rozvoje basketbalu dětí a mládeže TJ SLAVIA Kroměříž“.
Tento program zahrnuje vytvoření posloupnosti chlapeckých basketbalových družstev od přípravky až po družstva
dospělých, kterými chlapci plynule prochází. Družstva se postupně zapojují do mistrovských soutěží, hráči mají
možnost zdokonalování svých dovedností nejen tréninkem, ale i zápasovou činností, především v „domácí“ hale
SLAVIA, Kotojedská 2590. V letošní sezóně v oddílu působí 2 dospělá družstva a 9 dětských
a mládežnických týmů. Všechna družstva od žáků U14 až po juniory U19 startují úspěšně v ligách ČBF.
V posledních sezónách naše družstva získala tituly MISTR ČR 2010, VICEMISTR ČR 2012 a 2013. Náš

odchovanec Martin Nábělek vedl jako kapitán reprezentační tým ČR kadetů U16 na ME 2014.

Při této příležitosti vás, vážení rodiče, zveme na 12. ročník akce DEN kroměřížského
BASKETBALU, který se uskuteční v sobotu 17. června 2017 od 8:45 do 18:30 h. v hale
SLAVIA. Přijďte se na nás podívat a umožněte svým synům, aby na vlastní oči viděli, co
jejich starší kamarádi dokážou.
Případné dotazy směřujte laskavě na mobil: 723 107 494 (Karel Fleischmann) nebo na e-mail:
k.fleischmann39@seznam.cz. Pokud se nemůžete prvních tréninků (30. 5. resp. 1. 6.) zúčastnit, ale
máte o činnost vašeho syna v družstvu „LACHTANŮ“ zájem, zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku na
výše uvedený e-mail nebo poštou adresu Ing. Karel Fleischmann, Lutopecká 1422, 767 01 Kroměříž.

