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Rozvrh tréninků v atletické sezóně 2017/2018 

 

Zájemce o královnu sportu přijímáme v průběhu celého roku. Oddílové příspěvky 

se hradí na celé roční období nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního 

roku. V případě dotazů kontaktujte vedoucího trenéra jednotlivých kategorií 

nebo vedoucího trenéra mládeže J. Rudu (602 245 359, j.ruda@volny.cz). 

 

Pondělí 14:00 – 15:00 přípravka 2. a 3. třída 

 16:00 – 17:30 starší žactvo ročníky 2003 – 2004 

 

Úterý 14:30 – 16:00 mladší žactvo skupina I. (ročníky 2005 – 2006) 

 15:00 – 16:00 přípravka 4. + 5. třída 

 16:00 – 17:30 mladší žactvo skupina II. (ročníky 2005 – 2006) 

 

Středa 16:00 – 17:30 starší žactvo ročníky (ročníky 2003 – 2004) 

 

Čtvrtek 14:30 – 16:00 mladší žactvo skupina I. (ročníky 2005 – 2006) 

 15:15 – 16:15 přípravka 4. + 5. třída 

 16:00 – 17:30 mladší žactvo skupina II. (ročníky 2005 – 2006)  

 

Pátek 14:15 – 15:30 1. třída 

 14:15 – 15:30 2. a 3. třída 

 15:00 – 16:30 starší žactvo ročníky (ročníky 2003 – 2004) 

 

 

Pro nové zájemce: začínáme v týdnu od 18. září. 
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Přípravka (1. - 5. třída)  

 - vedoucí trenér p. Lukáš Slavík (tel: 723 210 354, email: 
luky.slavik@gmail.com) 

 - tréninky přípravky se konají na ZŠ Petřiny – jih, Šantrochova ulice, Praha 6 

 

Mladší žactvo (2005 – 2006)  

 - skupina I. trenér p. Lukáš Drbohlav (tel: 602 133 591, email: 
l.drbohlav@email.cz) 

 - skupina II. trenér p. Miloslav Cymbál (tel: 607 678 847, email: 
cymbi@email.cz) 

 - tréninky mladšího žactvo se konají: 

   - září, říjen, duben, květen, červen Strahov, stadion Přátelství 

   - listopad až březen ZŠ Petřiny – jih, Šantrochova ulice, Praha 6 

 

Starší žactvo (2003 – 2004) 

 - trenér p. Lukáš Drbohlav (tel: 602 133 591, email: l.drbohlav@email.cz) 

 - Tréninky staršího žactva se konají celoročně na Strahově, stadion 
Přátelství/přetlaková hala Strahov 

 

Mládež (ročníky 2002 a starší) 

 - trenér p. Jan Ruda (tel: 602 245 359, email: j.ruda@volny.cz) 

 – trénink min. 4x v týdnu po 16hodině 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jan Ruda, vedoucí trenér mládeže USK Praha 


