
 

 

 



 

 

 

 

 

Předseda oddílu: Petr Hubáček st., trenér atletiky I. třídy 

 

Trenér: Mgr. Petr Hubáček ml., trenér atletiky I. třídy 

 

 

Tréninky mládeže:  Helena Šaclová 

 Lada Hubáčková Pokorná 

 Lýdie Brázdová 

https://atletikanmnm.mameweb.cz/  



Atletický oddíl TJ Nové Město na Moravě 

Nabízí odborně vedenou všeobecnou průpravu dětí starších 5 let (předškoláci) směřovanou 

k základním zdravým sportovním návykům a případné atletické specializaci v mládežnických a 

starších věkových kategoriích. Mimo to poskytuje individuální tréninky dorostu, juniorů a 

dospělých, odborné konzultace sportující veřejnosti, Běžeckou školu apod.  

Společné tréninky probíhají v pondělí a v pátek od 17:00, 

 mladší (cca do 13 let) do 18 hod., 

 starší do 18:30 až 19:30,  

v letních měsících na atletickém stadionu,  

v zimních měsících a za nepřízně počasí od října v tělocvičnách  

(pondělí tělocvična střediska TJ, pátek tělocvična II. ZŠ). 

Soustavná příprava výkonnostních atletů probíhá denně dle individuálních pokynů trenérů. 

 

K činnostem oddílu patří vedle společného trénování i organizace závodů, zejména přímo na 

stadionu nebo v částech Nového Města na Moravě a okolí. 

Od členů očekáváme aktivní účast na akcích pořádaných oddílem, od vybraných závodníků na 

soutěžích kraje Vysočina, od těch nejúspěšnějších závody republikové i reprezentační úrovně. 

Pro děti a mládež činí jednotný roční příspěvek oddílu a tělovýchovné jednotě 700 Kč, 

zahrnuje členství v oddíle, v TJ. Registraci Českým atletickým svazem (ČAS) řešíme s každým 

individuálně – speciální přihláška se souhlasem zákonného zástupce.  

Hradí se hotově na trénincích oddílu do 14. října 2016. 

 

Akce pořádané oddílem určené všem členům:  

  Podzimní přespolní běh – neděle 9. října Koupaliště NMnM 

  Memoriál Cyrila Musila – sobota 15. října Turistická chata Studnice 

  Běh na Kaplisko – pátek 21. října od evangelického hřbitova NMnM 

  Spolubál – sobota 12. listopadu KD NMnM – ples neziskovek NMnM 

  Výroční schůze AO – leden 2017, KD, termín bude upřesněn 

  duben - Korunou za korunu, květen - Májový mítink,… 

 Letní sportovní pobyt Studnice – pravděpodobně 6. až 11. srpna 2017  

 

Kontakt:  Petr Hubáček st.  566 616 991, 776 046 260 dubki@seznam.cz  

 Petr Hubáček ml. 731 128 949 hubacek@gynome.cz 

 Lada Hubáčková Pokorná 731 128 951, 777 827 962 poklady@seznam.cz  

mailto:dubki@seznam.cz
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------------ přihlášku odtrhněte a odevzdejte při placení----- 

 

DO ODDÍLU ATLETIKY TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 2016/2017                                                   

(o vyplnění prosíme i stávající členy z důvodu evidence aktuálních údajů) 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

RODNÉ ČÍSLO: 

ADRESA: 

KONTAKT: 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ A KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (TELEFON a EMAIL): 

 

 

Doplňující informace (zdravotní stav, očekávání, časové možnosti atp.): 

 

 

Další info (nehodící se škrtněte): 

Mám / nemám možnost odvozu na závody konané mimo NMnM vlastním autem. 

Mám / nemám možnost sponzorských darů (věcné ceny, finanční odměny, dárkové poukazy 

apod. jako ceny do závodů pořádaných oddílem, finanční podpora oddílu či konkrétních členů 

oddílu, reprezentantů ČR, …) 

Mám / nemám zájem o umístění reklamy na atletickém stadionu. 

 

 

Jednotný roční příspěvek AO TJ Nové Město na Moravě činí 7OO Kč.  

Hradí se hotově na trénincích oddílu do 14. října 2016. 

 

Datum vyplnění přihlášky a podpis zákonného zástupce: 

 

------------ přihlášku odtrhněte a odevzdejte při placení----- 


