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SPORTOVNÍ POHYBOVÉ HRY
Sportovní pohybové hry jsou zaměřeny na komplexní pojetí a rozvoj pohybových dovedností dítěte juniora, které následně bude využívat nejen při tréninku tenisu, ale jakéhokoliv jiného sportu.

DŮRAZ KLADEME U DĚTÍ A JUNIORŮ HLAVNĚ NA ZÁKLADNÍ ROZVOJ KOORDINACE,
MOTORICKÝCH VLASTNOSTÍ, A ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU
BEZPODMÍNEČNÉ, A BEZ KTERÝCH NELZE ZÍSKAT BUDOUCÍ ÚSPĚCHY PŘI SAMOTNÉ
VÝUCE A ZDOKONALOVÁNÍ SE V TENISE I JINÝCH SPORTECH.
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Výuka probíhá od října 2013 do března 2014.
Každý čtvrtek od 17,00 – 18,00 hod.
ZŠ Komenskéko – Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí
Každý účastník bude mít čistou sportovní obuv, sportovní oblečení, ručník a láhev s nápojem min.
0,5 l.
Cena kurzu 400,- Kč/měsíc, s V.I.P kartou JONATHAN O.M., s.r.o. je cena kurzu 300,- Kč/měsíc.
Minimální možná rezervace termínu a platba, je možná do 25. dne na každý následující měsíc
předem, aby mohl být junior nebo dítě umístěno do programu výuky. Přihláška a platba pro první
termín na měsíc říjen je nejpozději k 29.9.2013.
TIP pro babičky a dědečky – možno zakoupit pro dítě - juniora na libovolný počet měsíců jako
dárek, uděláte mu radost a zároveň pomůžete ve zdokonalení se ve sportu, který má rád.

Výuka bude probíhat pod vedením trenérů 1. třídy s mezinárodními zkušenostmi. Děti – junioři budou rozděleni
do výkonnostních věkových skupin, které povedou jednotliví trenéři, seznámí je se spoustou profesionálního
speciálního náčiní, nářadí a speciálních metodických pomůcek.

Majitelem a šéftrenérem TENISOVÉ AKADEMIE MLADÝ TENISTA je Pavel Klimek.
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Trenér 1. třídy, trenérská praxe v zahraničí a v české republice 19 let.
Spoluzakladatel konceptu rozvoje juniorského tenisu v Rakousku, 7 let praxe v Rakousku.
Spolupracuje s tenisovou akademií v Anglii, Ipswich. Šéftrenér TA Ipswich, P.Newmann přijíždí do ČR
několikrát ročně s talenty anglického juniorského tenisu, aby angličtí junioři získali zkušenosti a porovnali
svou výkonnost s hráči tenisové akademie MLADÝ TENISTA.
Metodik výuky tenisu pro školení trenérů 3. třídy.
Kontakty pro zájemce: tel. 777 015 692, e-mail: pavel.klimek@seznam.cz

… umíme zdokonalit Vaši hru rychleji než si myslíte !!!
NAŠI PARTNEŘI:

