Tělocvičná jednota Sokol Valeč bude ve školním roce 2018/2019 organizovat níže uvedená cvičení.
Cvičení budou probíhat ve školní tělocvičně nebo na zámku (pokud je uvedeno).
Cvičení probíhá pod vedením zkušených cvičitelů. Podmínkou účasti dětí je členství v Sokole.
Rodiče vyplní přihlášku do Sokola, kterou obdrží od vedoucího cvičení.
Člen zaplatí členský příspěvek 500Kč/kalendářní rok a za tento poplatek může navštěvovat
všechna cvičení bez omezení a také je pojištěn proti úrazu, který by byl způsoben při činnosti
Sokola.

Pro školní rok 2018/2019 Vám nabízíme tato cvičení:
Cvičení pro rodiče s dětmi (pro malé děti do 5 let). Středa 16:00 - 17:00 začínáme
3.10.2018 hravou formou se děti učí koordinovanému pohybu v kolektivu a tmelí se se svými
vrstevníky. Cvičení na nářadí, tanečky s hudbou, hra s míči. Cvičení vede - Věra Čaňková tel.
724662070, cankovav26@gmail.com
Cvičení všestrannosti pro předškoláky a malé školáky (pro dívky i hochy ve věku od 4
let.). Středa 17:00 - 18:30, začínáme 26.9.2018. Náplní je pohyb všeho druhu. Formou hry,
soutěží a průpravných cvičení se učíme koordinovanému pohybu, získání síly a obratnosti.
Nechybí pohybové a míčové hry, cvičení na žíněnce, nářadí. Cvičení vede - Mirek Čaněk tel.:
724162498, mcanek@seznam.cz
Florbal mini a mladší žáci (cca 1.- 6. třída). Čtvrtek, 17:00 - 18:30 začínáme 27.9.2018.
Cvičení všestrannosti a florbalu. Cvičení vede Mirek Čaněk tel.: 724162498,
mcanek@seznam.cz
Florbal – starší žáci (cca 12 let a výše). Čtvrtek 18:30 - 20:00, začínáme 27.9.2018.
Cvičení vede Dan Procházka tel.: 728750556, D.musili@seznam.cz
Stolní tenis (cca 6 – 15 let). Čtvrtek 16:00 - 17:00, začínáme 27.9.2018. Cvičení vede Ivana
Kuchaříková - tel.: 704710609, halo.i@post.cz
Moderní gymnastika (dívky 4-6 let). Úterý 16:45 – 18:45 na Zámku ve Valči - sálek
Moravia - začínáme 2.10.2018 a (dívky 7 a více let): Pondělí 17:30 – 19:00 v tělocvičně ZŠ
Valeč – začínáme 1.10.2018 Základy gymnastiky, cvičení s gymnastickým náčiním. Cvičení
vede - Kateřina Dlabačová tel.:724 410 291, dlabacova@habitat-cz.cz.
Cvičení na velkých míčích (pro všechny). Čtvrtek 19:00 - 20:00 na Zámku ve Valči sálek
Moravia, začínáme 4.10.2018. Cena 30,-Kč za 1 cvičení, pokud nejste členy TJ Sokol Valeč.
Cvičení vede - Věra Čaňková tel.: 724662070,cankovav@seznam.cz
Volejbal organizovaný společně s SK Valeč (pokročilí hráči - junioři a dospělí). Čtvrtek
20:00 - 21:30 začínáme 6.9.2018. Bližší informace – Romana Nováková tel:. 775654560.

Všechny tyto informace a mnoho dalšího o našich aktivitách se dozvíte na našem webu.
www.sokolvalec.estranky.cz nebo Romana Nováková – starostka TJ SOKOL Valeč, tel.:775654560,
romana.novajda@seznam.cz

