
Sportovní klub SK Mondi Štětí
otevírá  pro děti a mládež od 09/2009 sportovní oddíly:

oddíl FOTBALU - přípravka trénink pravidelně: ÚT, Čt, Pá, od 16 hod
vhodné pro děti ve věku: od 6 let místo: městský stadion

kontakt: p. Jakl, tel. 731 466 165  

oddíl FOTBALU – mladší žáci trénink pravidelně: ÚT, Čt, od 15,30 hod
vhodné pro děti ve věku: 11-12 let místo: městský stadion

kontakt: p. Zavřel, tel. 724 257 200

oddíl FOTBALU – starší žáci trénink pravidelně: ÚT, Čt, Pá, od 18 hod
vhodné pro děti ve věku: 13-14 let místo: městský stadion

kontakt: p. Juriga, tel. 737 342 032

oddíl FOTBALU – mladší dorost trénink pravidelně: Po, St, Pá, od 18 hod
vhodné pro děti ve věku: 15-16 let místo: městský stadion

kontakt: p. Svoboda, tel. 777 576 905   

oddíl STOLNÍHO TENISU první schůzka dne: 14.09.09, od 18  hod
vhodné pro děti ve věku: od 8 let trénink pravidelně: Po, St, od 16 do 18 hod

místo: prostory pod městskou tržnicí
kontakt: p. Novák, tel. 724 600 902

oddíl KANOISTIKY - vodní slalom, vodní turistika první schůzka dne: 08.09.09, od 15,30 hod
vhodné pro děti ve věku: od 10 let - podmínka: dobrý plavec trénink pravidelně: Út, Čt, od 15,30 do 17,30 hod

místo: areál vod. sportů na „Ostrově“, loděnice se 
zelenou střechou
kontakt: p. Piskáček, tel. 775 647 312

oddíl TENIS první schůzka dne: 10.09.09, od 17 hod
vhodné pro děti ve věku: 9 - 13 let trénink pravidelně: Út, od 17 do 19 hod

místo: tenis. kurty na stadionu
kontakt: p. Znamenáček, tel. 604 842 662

oddíl SKATEBOARD první schůzka i tréninky dohodou
vhodné pro děti ve věku: od 8 let místo: skatepark u Labe              

kontakt: p. Fric, tel. 736 541 755

oddíl ASPV – Gymnastika první schůzka dne: 08.09.09, od 16 hod
vhodné pro děti ve věku: 5 - 15 let trénink pravidelně: ÚT, ČT, od 16 do 18  hod

místo: ZŠ Ostrovní
kontakt: Mgr.Pišvejcová, tel.  723 519 763

     
oddíl ASPV – Ml. žákyně a žáci první schůzka dne: 08.09.09, od 18 hod    
vhodné pro děti ve věku: 8 - 11 let trénink pravidelně: ÚT, ČT, od 18 do 19  hod  

místo: ZŠ Školní
kontakt: pí Lukšíková, 416 812 208

oddíl ASPV – Starší žákyně a dorostenky první schůzka dne: 08.09.09 , od 16 hod
vhodné pro děti ve věku: 12 – 17 let trénink pravidelně: ÚT,ČT, od 18 do 19 hod

místo: ZŠ Školní
kontakt: pí Cruzová, tel. 416 812 208

oddíl ASPV – Starší žáci a dorostenci první schůzka dne: 07.09.09, od 18 hod
vhodné pro děti ve věku: 12 – 17 let trénink pravidelně: PO, od 18  hod do 19 hod

místo: ZŠ Školní
kontakt: pí Veruňková, tel. 416 812 208

oddíl FLOORBALLU první schůzka i tréninky dohodou
vhodné pro děti ve věku: od 15 let místo: hala SOU 

kontakt: p. Čajan, tel. 724 246 953

www.sk-steti.cz


