
Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 27. 6. 2019 

kategorie 2. třída a přípravka 

PO 15:30 – 16:45 hřiště 4. ZŠ (Hradební)  

ÚT 16:00 – 17:30 atletický stadion Poohří  

ČT 17:00 – 18:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ČT 17:30 - 18:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Hřiště a stadion: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou 

hokejku bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019 

kategorie 3. třída 

PO 16:30 – 17:45 plovárna Dřenice  

ÚT 17:00 – 18:15 plovárna Dřenice  

ČT 18:00 – 19:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ČT 15:30 - 16:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou hokejku 

bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019  

kategorie 4. třída 

PO 16:30 – 17:45 plovárna Dřenice  

ÚT 17:00 – 18:15 plovárna Dřenice  

ČT 18:00 – 19:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ČT 15:30 - 16:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

PÁ 17:00 – 18:15 plovárna Dřenice (dobrovolný trénink)  

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou hokejku 

bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

 



 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019  

kategorie 5. třída 

PO 17:30 – 18:45 hřiště Háje  

ÚT 16:00 – 17:15 hřiště Háje  

ČT 17:00 – 18:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ČT 16:30 - 17:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

PÁ 17:00 – 18:15 plovárna Dřenice (dobrovolný trénink)  

 

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Hřiště Háje a Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou 

zlomenou hokejku bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

 

 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019  

kategorie Mladší žáci 

PO 15:30 – 16:45 plovárna Dřenice  

ÚT 17:00 – 18:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ÚT 15:30 – 16:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

ČT 15:30 – 16:45 plovárna Dřenice  

PÁ 15:00 – 16:15 atletický stadion Poohří  
 

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou hokejku 

bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

Atletický stadion: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo 

 

 

 

 

 



 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019  

kategorie Starší žáci  

PO 16:30 – 17:45 plovárna Dřenice  

ÚT 18:00 – 19:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ÚT 16:30 – 17:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

ČT 16:30 – 17:45 plovárna Dřenice  

PÁ 15:00 – 16:15 atletický stadion Poohří  
 

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou hokejku 

bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

Atletický stadion: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo 
 

 

 

Plán letní přípravy pro sezónu 2019/20 

Od 29. 4. do 28. 6. 2019  

kategorie Dorost 

PO 17:30 – 18:45 plovárna Dřenice  

ÚT 19:00 – 20:00 tělocvična 6. ZŠ - květen  

ÚT 17:30 – 18:30 tělocvična 6. ZŠ - červen  

ČT 17:30 – 18:45 plovárna Dřenice  

PÁ 16:15 – 17:30 atletický stadion Poohří  
 

 

Pozn.: Sraz vždy 5 minut před začátkem tréninku 

Dřenice: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo, tyč (nejlépe starou zlomenou hokejku 

bez čepele cca 1 metr) 

Tělocvična: vhodné oblečení a sportovní obuv (černé podrážky NE!), míč, švihadlo, hokejové 

rukavice, hokejka, golfový míček! (tenisák, florbalák, hokejbalový míček NE!) 

Atletický stadion: vhodné oblečení a sportovní obuv, míč, švihadlo 
 


