
Soutěž Skupina Místo Den Čas Trenér Asistent cena 1. pololetí cena 2. pololetí

sport. hala pondělí 15:30-17:00 M. Masaříková

ZŠ U Lesa středa 17:00-18:30 J. Žáková

Marcel Novák

Radim Mitiska

Martina Hofmanová

Mirka Masaříková

Milena Pelcová

Tomáš Kolč

Petra Kašparová

Hanka Slivková

Hanka Krajmerová

Kamil Šimek

Jana Žáková

Lucie Duman

17:00-19:00

Kadetky

Juniorky

soutěž - kraj +

Český pohár, republika

šestkový volejbal sportovní 

hala

sportovní 

hala

                                                                              Všeobecné informace
- tréninky budou probíhat:  1. v zimních měsících dle rozpisu výše (sportovní hala u koupaliště, ZŠ U Lesa, ZŠ Generála Svobody - Arnultovice, Nový Bor)                                   

                                               2. v letních měsících na kurtech u Sokolovny, na beachvolejbalovém kurtu na koupališti (s výjimkou 1. a 2. třídy)                

- po domluvě s trenérem je možné dítě zařadit do jiné tréninkové skupiny                                                                                                                      

- do haly je nutná halová obuv a povinná mikina nebo 2 trička (dlouhý a krátký rukáv), dále pak švihadlo (rádi doporučíme typ) a tenisák

- všechny registrované děti jsou od klubu pojištěné; v případě úrazu se musí vyhotovit záznam do knihy úrazů; pojištění se vztahuje na společné akce oddílu (výlety, 

zápasy); pokud se úraz projeví až po tréninku, je nutné nahlásit to trenérovi do týdne; opět se vše zapíše a následně se uplatní pojištění

- platby posílejte dle výše uvedených informací na bankovní účet 2001064291/2010, Fio banka, Variabilní symbol = datum narození dítěte, ve formátu ddmmrrrr + 

jméno a příjmení dítěte, tedy například 11071999, Pepíček Novák

R. Mitiska

L. Duman

cena 600 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

cena 600 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

Barevný minivolejbal

soutěž - okres a kraj 

2 hráči oranžový volejbal

2 hráči červený volejbal

3. + 4.

třída 

mix

úterý

čtvrtek

15:30-17:00

15:30-17:00

T. Kolč

P. Kašparová

cena 800 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

cena 800 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

čtvrtek

H. Slivková

pátek 15:30-17:00

sportovní 

hala

sportovní 

hala

sportovní 

hala

H. Krajmerová

M. Damnitzová

cena 700 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

cena 700 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

pátek 15:30-17:00

Barevný minivolejbal

soutěž - okres a kraj 

3 hráči modrý volejbal

3 hráči zelený volejbal

5. + 6.

třída 

děvčata

cena 600 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

cena 600 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

Barevný minivolejbal

soutěž - okres a kraj  3h 

zelený, 3h modrý, čtyřkový a 

šestkový volejbal

5. až 9.

třída 

chlapci

úterý 16:00-18:00

R. Mitiska

P. Kašparová

K. Šimek

cena 600 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

cena 600 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

čtvrtek 16:00-18:00

Starší žákyně

soutěž - okres a kraj

čtyřkový, šestkový volejbal

17:00-18:30

metodik 

kvalifikovaný trenér

M. Hofmanová

M. Hofmanová

sportovní 

hala

sportovní 

hala

sportovní 

hala

7. až 9.

třída

úterý 16:00-18:00

M. Pelcová

střední 

škola

děvčata

pátek 17:00-18:30

sportovní 

hala

cena 150 Kč na pololetí

splatnost do 

15.02.2019

TJ Jiskra Nový Bor - oddíl volejbalu

M. Masaříková

J. Žáková

Základní informace o trenérech Kdy začnou tréninky?

pátek 14:30-15:30
M. Hofmanová M. Novák

cena 150 Kč na 

pololetí

splatnost do 

15.10.2018

Barevný minivolejbal

soutěž - domácí

2 hráči žlutý volejbal

1. + 2. 

třída 

mix

ZŠ 

Generála 

Svobody

sportovní 

hala

M. Novák

úterý

1. tréninky budou probíhat v 37. kalendářním týdnu, tedy od 

10.09.2018, dle rozpisu skupin, viz výše. Pokud bude potřeba 

změnit skupinu, budeme to řešit individuálně :-). 

Kam pro více informací?

https://jiskranovybor.cz/volejbal/
Srdečně se na vás těšíme

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

zkušenosti, nadšení

Všichni naši trenéři, bývalí či stále 

aktivní volejbaloví hráči, mají trenérské 

kurzy, kde kromě volejbalových 

dovedností prošli základy:  

psychologie, pedagogiky a 

zdravovědy. 

V průběhu 1. pololetí si klademe

 za úkol doplnit na náš web

bližší informace o trenérech, 

jejich zkušenosti,… 

uvidíme co na sebe vyzradí :-)

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

kvalifikovaný trenér

šéf trenér
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