
SPORTOVNÍ KROUŽKY 

Název kroužku Intenzita Anotace kroužku 

Badminton 

Ridera – 

začátečníci 

1 h/týdně 

 

Kroužek Badminton je určen pro děti od 9 do 15 let. Badminton je Olympijský 

sport a patří k nejrychlejším raketovým sportům. Děti se zde naučí správné 

držení rakety, odpal bekhendem a forhendem, podání, základní údery - klír, 

drop, drajv a smeč. Naučí se pravidla tohoto sportu, které využijí ve dvojhře 

nebo čtyřhře. Postupně si zde budou zdokonalovat techniku a taktiku úderů, 

správný pohyb po kurtu. Příprava na soutěže a turnaje. Zlepšování fyzické 

kondice, motivace ke sportu, upevňování kolektivu při týmové hře a dodržování 

pravidel FAIR PLAY. 

 

 

Badminton 

Ridera – mírně 

pokročilí 

1 h/týdně 

 

Kroužek Badminton je určen pro děti od 10 do 15 let. Badminton je Olympijský 

sport a patří k nejrychlejším raketovým sportům. Děti se zde naučí správné 

držení rakety, odpal bekhendem a forhendem, podání, základní údery - klír, 

drop, drajv a smeč. Naučí se pravidla tohoto sportu, které využijí ve dvojhře 

nebo čtyřhře. Postupně si zde budou zdokonalovat techniku a taktiku úderů, 

správný pohyb po kurtu. Příprava na soutěže a turnaje. Zlepšování fyzické 

kondice, motivace ke sportu, upevňování kolektivu při týmové hře a dodržování 

pravidel FAIR PLAY. 

 

Bungee fit 1 h/týdně 

 

Chceš se vznášet, bavit se, a přitom posilovat celé tělo?  

Nebaví tě fitko a chceš zkusit něco jiného?  

Jsi tady správně, bungee workout je tady!  

Posiluj, zpevni, balancuj a vzdoruj gravitaci.  

Pro děti a klienty od 14 let. 

 

Gymnastika 

začátečníci 
1 h/ týdně 

 

Pohybový kroužek základů gymnastiky - BUBLINKY.  

Kroužek je určen pro děti od 6 do 10 let. Děti se naučí základní pohybové 

dovednosti a základy gymnastických prvků jako např. kotoul, chůze na kladině, 

rozštěp, šňůra, provaz, hvězda a jiné. Kroužek bude probíhat pod vedením dvou 

lektorů - zkušeného pedagogického pracovníka a externistky, která má 

zkušenosti a znalosti v oboru gymnastiky. 

 

Florbal 1 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 6-12 let. Díky tomuto kroužku si děti zlepší 

svou fyzickou kondici, vybijí přebytečnou energii, ale zároveň zábavnou 

formou vyplní svůj volný čas. V kolektivu přátel se děti naučí týmovému 

chování při hře a zároveň využití herní strategie k poražení protihráčů. 

 

Nerf Liga 1 a 2 1,5 h/týdně 

Kroužek je primárně zaměřený na hry s "Nerfkama" pro děti ve věku 8-15 let. 

Děti se učí týmové spolupráci a posílení týmového ducha. Hry jsou dynamické, 

a rychlé. Vlastní "Nerfka" není podmínkou, po domluvě je možnost zapůjčení. 

Účastníci kroužku, musí mít: vhodnou obuv do tělocvičny, vlastní ochranné 

brýle ( stačí obyčejné čiré pracovní, nebo ideální se žlutými skly s možnosti 

upnutí na gumku kolem hlavy) !!! Kroužek připravuje děti na hry v Nerf lize, 

kde se mohou dále přihlásit v rámci oblastního kola Ostravy. 



Závěsná 

akrobacie – 

začátečníci 

1 h/týdně 

 

WOW. Tady je všechno možné. Můžete viset hlavou dolů a přitom se houpat 

na šále. Děti 7-12 let se v lekci naučí základní techniky šplhu na šále a jejich 

postupné propojování, základní pády. Lekce je rozdělena na tři části: zahřátí 

celého těla, práce na šále a závěrečné uvolnění.  

 

Závěsná 

akrobacie – mírně 

pokročilí 

1 h/týdně 

 

Lekce pro dospělé 10+ vhodná pro všechny, kteří se nebojí zkoušet nové věci. 

Závěsná akrobacie na šále je cvičení ve volném prostoru, kdy visíte na 6 m 

dlouhé šále. Lekce kombinuje silová cvičení se základními technikami šplhu  

a pádů, které se postupně propojují ve složitější kombinace.  

 

Jóga pro velké 1 h/týdně 

 

Zábavnou formu si děti rozšíří paletu jógových pozic a naučí se nové sestavy. 

Pomocí jógy se děti učí správnému držení těla a jak dobře dýchat. Budeme  

se protahovat a posílíme tělo. Děti postupně přejdou od jednoduchých cviků  

ke složitějším a procvičí si svou obratnost a pružnost. V tomto kroužku jsou 

děti vedeny také k párovým pozicím a tak pracují na vytváření důvěry  

s ostatními a vnáší do cvičení i lehké prvky akrobacie. 

 

Jumping kids 1 a 

2 
1 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 7-10 let. Skákání na trampolínkách  

za doprovodu moderní hudby je skvělá pohybová aktivita na rozvoj obratnosti, 

koordinace, prostorového vnímání, soutěživosti i pohybových návyků. Náš 

kroužek bude hlavně o radosti z pohybu, nebudou chybět ani pohybové hry  

a překážková dráha. Pro každé dítě máme připravenou trampolínku. 

 

Jumping teens 1 a 

2 
1 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 10-15 let. Skákání na trampolínkách  

za doprovodu moderní hudby je skvělá pohybová aktivita na rozvoj obratnosti, 

koordinace, prostorového vnímání, soutěživosti i pohybových návyků. Hlavní 

náplní hodiny bude cvičení skákání na hudbu dle předcvičování lektorky. 

Součástí bude také posilovací část, dále relaxace či hra. Náš kroužek bude 

hlavně o radosti z pohybu. Pro každé dítě máme připravenou trampolínku. 

 

Kendo 2 h/týdně 

 

Kendō (cesta meče), je japonské umění boje s mečem. Vzniklo syntézou  

z několika starých škol boje s mečem Kenjutsu postupně během konce  

19. a začátku 20. století. 

Cvičení Kendō se dělí do dvou oblastí – Shinai Kendō, tedy plnokontaktní 

cvičení s cvičným mečem Shinaiem a ochrannou výstrojí Bógu, a Kendō Kata, 

tedy nácvik boje pomocí předem daných sestav pohybů za použití pravých 

nebo dřevěných mečů. V Kendō se také pořádají zápasy, jap. Shiai. 

 

Kroužek je o tom naučit se základy práce těla, meče a techniku, poté 

je zdokonalit. Ale i o psychické přípravě do zápasů a o základech etikety, popř. 

pak začít dosahovat na technické stupně (podobně jako třeba judo atd.) 

 



Kruháč teens  1 h/týdně 

 

Kruhové kondiční tréninky pro děti ve věku 10-15 let. Chceš si užít hodinu 

intenzivního pohybu a dát si pořádně do těla? Na kruháči si rozhýbeš celé tělo 

a po hodince cvičení ze sebe budeš mít skvělý pocit, že si pro sebe a své tělo 

něco udělal/a. Cvičení bude pestré a na nudu nezbyde čas. Nebude chybět ani 

nějaká ta pohybová hra. Tak co, jsi ready? Těším se na tebe! 

 

Lezení na umělé 

stěně 1 a 2  
1,5 h/týdně 

Kroužek Lezení na umělé stěně je určen pro začátečníky i mírně pokročilé 

lezce. Děti získají nezbytné dovednosti pro bezpečný pohyb na umělých 

stěnách. Zdokonalí se v koordinaci pohybu a vytrénují postřeh. Pokročilí lezci 

se mohou těšit na techniky používané při skalním lezení. Nově nabité 

zkušenosti si můžou ověřit na strukturované venkovní umělé stěně. Těšit se 

můžete na přátelský kolektiv a pohodovou atmosféru.  V září, lezecky AHOJ :) 

 

Stolní tenis 1 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 7-15 let. Dětí se seznámí se základy hry 

stolního tenisu, naučí se základní údery (podání, forhand, backend). 

Seznámení se se základními pravidly dvouhry a čtyřhry. Budeme hrát hry  

a menší turnaje. 

 

 


