
 
INFORMACE 

pro rodiče,  jejichž synové a dcery se stanou v září 2018 novými členy minibasketbalové 
přípravky ???? 

 
Zahájení tréninků: Úterý 4. září 2018 v 15:30 hodin v hale Slavie, ul. Kotojedská 2590 
Pravidelné tréninky: 3x / týdně 
    Úterý  15:30 – 17:00 hala Slavie 
    Čtvrtek  15:30 – 17:00 hala Slavie 
                                          Pátek                   15:00 -  16:30 hala Slavie   
 
1.trenér družstva:    Jiří Král (trenérská licence B)     2.trenér družstva: Jaroslav Sigmund (licence B) 
 
Organizační pokyny pro účast na tréninku 
 
1/ Sraz v hledišti haly Slavie 10 minut před tréninkem   
2. Výstroj a vybavení chlapců:  tenisky do tělocvičny, sportovní oblečení (tričko, trenýrky, ponožky), 
     švihadlo, tenisový míček a nápoj k občerstvení  
3. Minibasketbalový míč č. 5: není nutný; pro společný trénink dostanou všichni míč od MBA 
   
Finanční příspěvek na činnost družstva 
1. Účast na tréninku v měsíci září 2017 je bezplatná 
    - je to tzv. účast „na zkoušku“ (činnost lze ukončit po oznámení jak ze strany rodičů, tak MBA) 
2. Oddílový příspěvek (OP):  1.500 Kč / školní rok  
    - úhrada OP:  a) 750 Kč v měsíci říjnu 2017  +  750 Kč v měsíci únoru 2018 
               b) 1.500 Kč v měsíci říjnu 2017 na celý školní rok 
               c) příspěvek je možno hradit i formou zabezpečení „sponzorského daru“ 
    - pokud má Váš syn v MBA staršího bratra, OP se snižuje na polovinu, tj. 750 Kč/rok  
ÚHRADA se provádí na účet Slavie č. účtu: 2543917084/2700 uvést jméno, rok narození a basketbal 
 
3. V oddílovém příspěvku je zahrnut i členský příspěvek TJ SLAVIA  Kroměříž z.s. ve výši 250 Kč / rok 
    - pojistná smlouva uzavřená mezi pojišťovnou VZP a ČUS zaručuje, že každý člen TJ je úrazově pojištěn  
  
Důležitá informace 
Chcete se osobně přesvědčit jak oddíl s dětmi a mládeží pracuje?  Přijďte se podívat po prázdninách na tréninky 
našich družstev, které probíhají každý den v odpoledních a večerních hodinách v tělocvičně TJ SLAVIA Kroměříž 
z. s. či na ligová utkání hraných o sobotách a nedělích. Podrobnosti o činnosti družstev MBA najdete na webových 
stránkách oddílu:  http://basketbal.slavia-km.cz/  nebo  http://www.basket-slavia.snt.cz (starý web) 
 

Zveme Vás na „Den Kroměřížského basketbalu“ dne 16.6.2018 – viz webové stránky 
 
Dotazy rodičům zodpoví  
Jiří Král                                       mobil: +420 778 081 918   e-mail: jirikral.slavia@seznam.cz        
Jaroslav Sigmund                           mobil: +420 702 089 287                             e-mail: sigi.jarek@seznam.cz 
František Ebergényi    mobil: +420 607 950 720   e-mail:ebergenyi@email.cz    
 
Kroměříž 2018-6-8 
 
 

Jiří Král - trenér v.r.                                                               Jaroslav Sigmund – trenér v.r. 
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