
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

děkuji, že podporujete své děti ve sportování v našem klubu. V době mobilních telefonů, internetů a virtuální reality je právě sport prostředkem k 

aktivnímu životu a rozvoji dětí.  V našem klubu nad sportovní výsledky a úspěchy řadíme týmovost a kamarádství. Naši trenéři a vedoucí družstev 

věnují svůj volný čas Vašim dětem, jejich sportovnímu rozvoji a náplni volného času. Budeme rádi, když se budete více zajímat o dění v našem 

klubu i samotné sportovní akce, kterých se děti účastní. Dovolte mi, abych Vás informoval o plánech a aktivitách v našem klubu na nejbližší měsíce. 

 

TANEČNÍ HÁZENKÁŘSKÁ ZÁBAVA PÁTEK 27. LEDNA 2017 OD 20 HODIN 

Přijděte se s námi pobavit, posedět a zatančit. Akce je určena pro rodiče, trenéry, hráče, kamarády a známé. Hudba a tombola. Restaurace Rudý 
dům, vstupné lidové 130 Kč, případný výtěžek půjde na činnost klubu. Těšíme se na vás. 

Zajistěte si vstupenky včas přes trenéry nebo u Zdeňky Bilohuščínové (tel. 777 885 347). 

 
PLES SPORTOVCŮ 2017 V CITADELE 

Tradiční Ples sportovců, který pořádá Sdružení sportovních klubů, Soukromá sportovní základní škola a HC Verva Litvínov, se uskuteční v sobotu 25. 
března v Citadele, cena bude 250 Kč. Lístky budeme zajišťovat společně pro naše členy a rodiče.  

Minulý rok byl ples vyprodaný, zajistěte si včas vstupenky u Marka Tomčíka (tel. 602 545 022). 

 
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JESENICE 6. - 9. 4. 2016 

Zimní část přípravy zakončíme a zpestříme jarním soustředěním v Jesenici. Soustředění bude společné pro všechna družstva, pro děti, které 
navštěvují min. 1. třídu ZŠ. Bližší informace obdržíte do konce ledna. Cena 1200 Kč zahrnuje plnou penzi, dopravu a pronájem sportovišť.  

Pro hráče, kteří budou mít zaplaceny všechny příspěvky k únoru 2017, bude cena ponížena o 200 Kč na 1.000 Kč. 

 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ v 2. POLOVINĚ SRPNA 2017  

V letním období pořádáme již tradičně soustředění, které považujeme za důležitou a nezbytnou součást přípravy na novou sezonu. O prázdninách 
je to prakticky jediná možnost jak nabrat alespoň základní fyzičku a sehrát se před startem nového soutěžního ročníku. Pro děti, které přechází do 
vyšších kategorií, je to pak skvělá příležitost pro začlenění do nového družstva. Právě na soustředění se utvářejí mezi hráči vztahy, kamarádství ale i 
týmová pravidla. Budeme rádi, když své děti podpoříte a umožníte jim se soustředění zúčastnit. Opět budeme držet výhodnější cenu pro hráče, 
kteří budou mít k červnu 2017 řádně uhrazené členské příspěvky. 

Bližší informace a podrobnosti o letním soustředění obdržíte do konce února 2017. 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017 

Členské zůstávají zachovány výši 300 Kč měsíčně, pro děti v kategorii PŘÍPRAVKA je členský příspěvek jednorázový pro období leden-červen 500 Kč, 
září-prosinec 500 Kč. Platby za přípravku se vždy hradí jednorázově v září a lednu. 
Platby ve výši 300 Kč provádějte měsíčně na účet klubu bankovním převodem nebo složením částky přímo v pobočce GE Money Bank v Litvínově. 
Pro jednoduchost a pohodlnost si můžete založit trvalý příkaz na svém bankovním účtu ke dni, který vám v měsíci nejvíce vyhovuje.  

Věnujte pozornost platbám členských příspěvků, zejména uvádění rodného čísla hráče do variabilního symbolu platby. Předejdete tak 
nepříjemnostem a nedorozuměním při dohledávání platby. 

Banka Číslo účtu příjemce (klub) Variabilní symbol platby Částka Frekvence plateb 

GE Money Bank a.s. 2102207714/0600 RČ (rodné číslo hráče) 300 Kč měsíčně 

 
KLUBOVÝ E-SHOP 

Zde máte možnost pořídit kvalitní sportovní obuv, objednat si týmové teplákové soupravy, mikiny, trička, kvalitní sportovní ponožky nebo chrániče. 

Rovněž máte možnost vybrat pro své děti nebo i sebe další výrobky a produkty z e-shopu www.hzhsport.cz. Máme podepsanou partnerskou 

smlouvu se značkou adidas a společností HZH Sport, která nám zajišťuje možnost nakupovat sportovní zboží se slevou 40%. 

Více na www.knhlitvinov.com/klubovy-shop/. 

 

Za náš klub národní házené vám přeji klidné prožití vánočních svátků a pohodový 
vstup do nového roku. 

 

Tomčík Marek 

Předseda KNH Litvínov 

 
 

SLEDUJTE DĚNÍ V KLUBU:                   www.knhlitvinov.com   https://www.facebook.com/knhlitvinov.sklub.cz/  
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