
2.kolo korfbalové ligy minižáků

Vážení rodiče,
Je tu další kolo naší korfbalové soutěže minižáků. Tentokrát se utkají 
všechna družstva na naší domácí palubovce a tak se těšíme především na 
velkou podporu Vás a celé Vaší rodiny. Je to první možnost, jak ukázat nejen babičkám a 
dědečkům, jaký sport hrají Vaše děti.
Předem se omlouvám za trochu opožděné info, bylo toho prostě moc….

Informace k     domácím zápasům:  

Termín: 23.1.2010 - sobota

Místo: hala RG a ZŠ města Prostějova

Týmy: Prostějov, Kutná Hora, Náchod

Sraz účastníků: 12:00

Oficiální čas zápasů: 12:30 PV – KH
14:00 PV – Náchod

Další program:

Další program proběhne dle domluvy účastníků. Máme v plánu odehrát další přípravné 
zápasy, popř. hrát různé hry atd.
Předpokládaný konec bude kolem 20hod. 
Pro děti  bude domluvena  večeře  v restauraci  HOBIT,  přibližně  kolem 19hod.,  kde
společně všechny týmy povečeří.

Vzhledem k tomu, že zde bude tým Náchoda přespávat, nabízíme možnost i Vašim 
dětem strávit noc ve škole.( platí v případě většího zájmu dětí – minimálně 10 )

Co s sebou?
• pevnou sportovní obuv do haly 

(tenisky nebo botasky – jakákoliv jiná obuv je z důvodu bezpečnosti nepřípustná)
• šortky (u děvčat možnost hrát v sukni)
• ponožky, tričko ( dres dětem zapůjčíme) , popř. mikina,tepláky
• dostatek pití a jídla na celý den, sladkost na doplnění energie 

(doporučujeme müsli tyčinku nebo čokoládu)
• ručník a mýdlo na sprchu po zápasech – pokud se děti budou chtít sprchovat

o Možnost večeře cca. za 100Kč – záleží na počtu jídel
o Pokud se bude přespávat i snídaně
o Pití – vhodné práškové nápoje, voda je zde pitná



Přespání ve škole:

Bude-li menší zájem dětí jak 10(je to týmová akce a tak menší počet dětí není možný), bude 
přespání ve škole zrušeno. Zájem se patrně zjistí až během soboty, tak stačí mít věci 
připravené doma a na konci dne je donést – záleží na Vás.

Pokud se rozhodnete nechat dítě přespat ve škole, je nutné přibalit:
1. spacák, polštářek  - spát se bude v malé tělocvičně na žíněnkách
2. Hygienické potřeby – čištění zubů, sprcha
3. Jídlo na snídani
4. Konec přespání v 9:00 – vyzvednutí dítěte u bočního vchodu do školy

Přihlášení na zápas:

1. Poslat sms na jedno z čísel trenérů (Šnévajs Martin 777938169, Lešanská Aneta 
739173175)

2. tvar sms:
Jméno a příjmení dítěte
Potvrdit účast na zápase
Potvrdit večeři
Potvrdit přespání ve škole

Příklad sms:

Martin Šnévajs, zápas ANO, večeře ANO,přespání ve škole ANO……

Všechny informace na našich stránkách!!!!!!!!!!!!!!
korfbal.prostejov.cz


