Slovo starostky:
Vážení občané,
léto roku 2014 je u konce a s ním pomalu a jistě končí volební období zahájené v roce 2010. Co
se nám za ty čtyři roky podařilo v obci vykonat, jste si mohli vyslechnout na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva města. Ze všech akcí máme ještě dvě v průběhu a to komunikaci a
osvětlení v Zaječí ulici a zateplení budovy školy a tělocvičny. Komunikace bude dokončena v září
a poté záhy zkolaudována. Zateplení budovy školy je akce, která bude pokračovat i v dalším volebním období. Dokončena bude v červnu roku 2015. Obě akce jsou velmi náročné. Zaječí tím,
že bylo nutno upravovat projekt z roku 2000 a reagovat na různé záludnosti terénu. Když se
kopne do zeměkoule, tak to není nikdy jen tak. Mohla bych popsat celé listy vyprávěním o této
stavbě. Jednu věc ale musím popsat. Zakončení I. etapy jsem nakonec vyřešila takovým způsobem, že je napojena i parcela pro stavbu pátého rodinného domu. Už se nebude muset realizovat II. etapa a obci do příštích let je ušetřeno cca 1 až 1,5 milionu. To byla dobrá změna projektu. Tato i ostatní změny byly schváleny osobami povolanými. U zateplení školy je situace rovněž náročná s přípravou projektu k potřebám výběrového řízení a se splněním všech požadavků,
které dotační program OPŽP vyžaduje.
Již jsem nakousla říjnové volby konané 10. a 11. října. Každé volební sdružení či politická strana má již své číslo a má možnost jedenkrát v budově kina představit své kandidáty a program.
V naší zemi je a i v naší obci bylo zvykem před volbami prát “špinavé prádlo“. Doufám, že se bez
toho obejdeme, neboť všichni kdož se voleb účastní, jsou natolik známí svojí dosavadní činností,
a v této obci se přece nic neutají, že tím „prádlem“ nikdo nic moc nezmění. Nikdo ale nebude
nastavovat druhou tvář! Mimo jiné, lídři většiny volebních stran mi sdělili své odhodlání vytvářet
příznivé klima v obci a tím i při volbách. Je čas vyjmenovat lídry všech pěti sdružení a politických stran. Je to paní či pan – Řebíková, Horáková, Holubová, Šlapka a L. Pakosta. Zvu Vás občané, přijďte k volebním urnám a rozhodněte. Ustavující zasedání nového zastupitelstva města
bude v prvních listopadových dnech.
Blíží se zima a ta se optá, cos dělal v létě. Město se na zimu připravilo tím, že spravilo všechny
střechy a snad nám nebude nikam zatékat. Problémem bývá zimní parkování a tomu bude pomoženo prostorem mezi školou a hospodou. Vyznačíme barvami stání ve dvou protilehlých řadách a než lehne sníh, tak to již budete mít vyzkoušené. Tím žádám občany, aby v zimě neparkovali na náměstí, ale používali tuto boční plochu vhodnou pro parkování. Zimní údržbu nám
bude dělat pan Mahušek a naše technika bude dočišťovat chodníky a cesty během dne.
V zimě se vyskytují plísně v bytovkách. Jediné co Vám mohu v tuto chvíli poskytnout je rada,
jak hospodařit s teplem a jak větrat. Obytné plochy bytu by se měly vyhřívat na min. teplotu 20
C° a často a intenzivně větrat. Při větrání je dobré otevřít okna dokořán, cca na jednu až dvě
minutky, tím se Vám vymění všechen vzduch, ale nevychladnou stěny (pootevřené okno po
dlouhou dobu je špatné větrání, vystydnou zdi.). Tímto doporučeným způsobem větrání se Vám
spotřeba plynu nezvýší, budete mít během chvilky opět teplo, protože zdi ho nebudou absorbovat. Tuto radu mám z jednoho energetického auditu, doporučujícího jak ušetřit a je jedno čím
topíte. Používejte, kdo máte, mikroventilaci.
Vážení občané užívejte si krásných podzimních dnů.
Vaše starostka Hana Řebíková

Ze života DD
Kateřinské listy

Hokejisté Tlustý se Sekáčem opět přiblížili děti z dětského domova k moři
Nejúspěšnější hokejová generace kolem Jaromíra Jágra, Roberta Reichela, Martina Ručinského a dalších
velikánů našeho hokeje pomalu začíná předávat štafetu mladým puškám, které zaujímají místa svých
zkušenějších kolegů a to také kolem možností pomáhat dětem a rozdávat úsměvy mimo svá pracoviště,
hokejové stadiony.
Jiří Tlustý (26), který v zámořské NHL v týmu Caroliny Hurricanes letos neprožil nejšťastnější sezónu,
když se kvůli zranění nepodíval ani na květnové mistrovství světa v Minsku. To jeho kolega Jiří Sekáč
(22) prožil prozatím snovou sezonu v ruské KHL v týmu HC Lev Praha, kdy své výkony korunoval účastí
v Minsku na nejsledovanější reprezentační akci roku 2014.
Svou účastí následně podpořili VIP ALL Television párty - 3. večer pro dobrou věc, který se uskutečnil v
pražském klubu Top Gear Bar a jeho cílem bylo opět získat potřebné finance k zájezdu dětí z dětského
domova Hora Svaté Kateřiny k moři do Itálie.
„Děti jsou úžasné a já bych s klukama chtěl alespoň tímto způsobem pomoci získat nějaké finance potřebné k jejich odjezdu do Itálie. Na 3. večeru pro dobrou věc jsem předal svůj dres, který vydražil pan
Kolařík z Brna za téměř 6.500 korun. Za to mu patří velké díky,“ řekl Jiří Tlustý po akci.
„Můj dres je zatím stále ve dražbě. Bohužel vzhledem k mému odletu dne 17. 8. do Kanady k přípravě na
svou premiérovou sezónu v NHL ho na 4. večeru pro dobrou věc nestihnu předat,“ řekl Jiří Sekáč.
„Dres za mě předá nejspíš zpěvačka Lucy Junk,“ dodal útočník zámořského Montrealu Canadiens.
Moderátor večera Richard Sacher postupně představil všechny osobnosti, které podpořily 3. večer pro
dobrou věc, ale také účinkující. Kromě hokejistů na akci opět dorazili zástupci HC Olymp Praha Karel
Frýd s Janem Platilem v doprovodu manažerky HC Olymp Evy Pitrové, která těsně před koncem akce
předávala společně s dalším vzácným hostem Innou Puhajkovou tombolu jejich vítězům.
„Trošičku jsem se opozdila v práci, ale to podstatné jsem stihla. Děti při mém příchodu byly stále přítomny, takže jsem naštěstí přišla včas a mohla děti také pozdravit a podpořit,“ uvedla hvězda sportovních novin TV Nova Inna Puhajková.
V průběhu večera dále zazpíval bývalý zpěvák a kytarista skupiny Arakain Daniel Krob, který zde také
pokřtil svůj nový rockový singl s názvem Šachmat. Jeho kmotry se stali hokejisté Tlustý se Sekáčem.
Nakonec se také hosté večera měli možnost podívat na ukázku z bojového umění, brazilského Jiu Jitsu,
ale také na 2 módní přehlídky.

Aktuální mistr světa K-1 Petr Vondráček podpořil děti z dětského domova
Každý den několik hodin tvrdého tréninku, litry potu a také z tohoto důvodu málo času na zábavu, kamarády a dovolenou. Přesto si Petr Vondráček (37), aktuální světový šampion K-1 WAKO PRO, našel volný čas, aby podpořil svou přítomností děti z dětského domova Hora Svaté Kateřiny.
V pražském klubu Solidní Jistota se uskutečnil čtvrtý a zároveň finální večer pro dobrou věc, který společnost Stockholm Dream Production s.r.o. pořádala za účelem podpory dětského domova Hora Svaté
Kateřiny.
Po dotazu moderátora večera Richarda Sachera, směrovanému Petru Vondráčkovi, týkajícího se jeho dosavadní kariéry, se všem přítomným dostalo velmi překvapivé odpovědi, kterou jistě od bojovníka nikdo
nečekal.
„Nejsme zde kvůli mně! Jsme zde kvůli mnohem důležitější věci, a tou je podpora přítomných dětí z dětského domova. Jistě budou neskutečně šťastné, až budou moci příští měsíc odjet k moři do Itálie. Proto
neváhejte a zakupte si tombolu, kterou děti podpoříme,“ vybídl Vondráček přítomné hosty.
„Jsem neskutečně šťastná, že v současné těžké finanční situaci se do naší akce zapojilo tolik osobností,
sportovců a všech těch, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili dobrou věc. Bez vás všech by děti z Kateřiny
zůstaly opět jen v prostředí Hory Svaté Kateřiny,“ poděkovala všem zpěvačka Lucy Junk.
V průběhu večera své umění předvedli také zpěváci Vojta Šenkýř s Kristýnou Šebíkovou, ale také například silák Jakub Balgoroth Kocourek, který ke své silácké show „zneužil“ rovněž Petra Vondráčka, jenž
se jej měl pokusit společně s třemi dalšími muži na lanech přetrhnout. To se jim však naštěstí nepodařilo.
„Takový trénink jsem zažil poprvé,“ dodal vysmátý mistr světa po pokusu přetrhnout Kocourka.
Tím však účinkování Petra Vondráčka večerem neskončilo. S blížícím se koncem akce se ujal společně s
herečkou Barborou Mottlovou losování tomboly.
„Je neskutečné, jak se hvězdy jako hokejisti NHL, či dnes zde přítomný mistr světa dokáží chovat k dětem. Hlavně díky nim již za necelý měsíc několik dětí odjede na 100 % k moři,“ dodala Lucy Junk.
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Ukončení prázdnin na Máchově jezeře
První zářijový týden jsme vyrazili na Máchovo jezero do Starých Splavů. První dva dny nám moc nepřálo
počasí. Tak jsme chodili na různé procházky a větší děti na túry s paní ředitelkou. Po procházce jsme
vyrazili do bazénu a pak jsme byli tak unavený, že jsme neměli ani pomyšlení na další aktivity.
Třetí den se počasí umoudřilo, tak jsme shodili pláštěnky a gumáky a vyrazili na pláž. Hráli jsme přehazovanou, malé děti si užívaly krásných prolézaček a tety trošky tepla a sluníčka. Čtvrtý den jsme vyrazili
lodí do Doks, kde jsme navštívili muzeum čtyřlístku, dali jsme si zmrzlinu a nakoupili si nějaké dobroty.
Někteří z nás jeli zpět vlakem, ale my jsme se toho nebáli, kluci vzali malé děti na ramena a šlo se pěšky
procházkou. Další den jsme trávili na pláži, velké děti se koupaly a malé stavěly u břehu hrady z písku a
cachtaly se. Poslední večer přišlo loučení s Izou, která nás opouští, teta Zdenka nám koupila dorty a tety
nám připravily diskotéku.
Cesta zpět byla dobrodružná, jelikož vlak měl zpoždění a navazující vlak na nás nepočkal. Naštěstí bylo
hezké počasí a měli jsme z hotelu připravené velké a lahodné svačiny. Celý pobyt byl moc hezký a těšíme
se na příští rok.
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Velký chovatelský úspěch Farmy Kateřina na výstavě „Země
živitelka“ v Českých Budějovicích ve dnech 28.8. - 2.9.2014.
Rodinná farma začala hospodařit v roce 1995
na jednom hektaru a s jednou kravkou. Farma se postupně rozšiřovala do dnešní podoby.
Chovatel pan Adolf Loos říká „paseme od
dubna do října stádo rozdělené do 5 menších
stád až do nadmořské výšky 910m a přes zimu jsou zvířata umístěna v zimovištích“. Velkému úspěchu na výstavě v Českých Budějovicích předcházelo několik umístění a titulů
na národních výstavách v Brně. Je ctí každého chovatele předvést výsledky své plemenářské práce ostatním chovatelům a široké zemědělské veřejnosti. Důležité je i porovnat si
výsledky své práce s ostatními chovateli. Pro objektivitu posouzení zvířat byl pozván bonitér ze
země původu plemene Limousine (Francie). Kromě tohoto plemene je ještě chováno plemeno Salers jako hobby. Letos Farma Kateřina v kategorii „Jalovice ve věku 12 – 24 měsíců“ získala tato
umístění: 1. místo kravička Zorka ze Sv. Kateřiny, je rovněž Národní vítězka, 2. místo kravička
Anetka ze Sv. Kateřiny a 3. místo kravička Dorotka ze Sv. Kateřiny. Opakuji se úmyslně
v pojmenování kraviček, odkud jsou. Představte si obrovské výstaviště, tlampače a jak se do
všech koutů rozléhají jména vítězek a vždy ze Svaté Kateřiny. Aby toho nebylo málo, tak na druhém místě se umístil plemenný býk Belot.
Farmě Kateřina přeji a jistě i ostatní občané, mnoho dalších chovatelských úspěchů a děkuji za
zviditelnění našeho horského města na tak významné výstavě.
Hana Řebíková, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom moc a moc poděkovat rodině Sejvalů za poskytnutí sálu Horského domova
na naše cvičení. Za všechny vděčné „cvičenky“ a „cvičence“ Lilian Meissnerová.
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Výročí
V letošním roce si připomínáme hned několik výročí:
300 let od postavení pískovcového sloupu se sochou Immaculaty na náměstí
Pionýrů. Nazývá se také Morový sloup a byl postaven v roce 1714 jako připomínka morových epidemií, kdy vymřela více jak polovina obyvatelstva.
285 let od postavení sochy Piety u kostela sv. Kateřiny. Socha zobrazuje Pannu
Marii držící tělo Krista a pochází z roku 1729. V soklu je vytesán Svatý Josef
s děckem v náručí. Před 80 lety (20.06.1934) byla tato socha zrenovována.
145 let poštovního spojení Most – Hora Svaté Kateřiny.

Z kroniky
100 let poštovního spojení Most – Hora Svaté Kateřiny
Historický údaj, podle nějž dne 15. února 1869 byla zahájena přeprava
pošty z města Mostu do Hory Svaté Kateřiny, se stal důvodem k oslavám
100letého výročí poštovních služeb. Iniciátorem byl ředitel Mosteckých pošt
Miroslav Koberc. Ředitelství Mosteckých pošt použilo tohoto námětu již pro
novoroční blahopřání PF 1969 – kde byl vedle znaku města Mostu i městský znak naší obce (stylizovaný a neúplný). Mostečtí slavili toto výročí velkoryse – u nich doma,
v Mostě a na Horu Svaté Kateřiny také nezapomněli. V sobotu 21. června byl z Mostu do Hory
Svaté Kateřiny vypraven historický dostavník, obsazený cestujícími v historických krojích. I postilióni byli krojované. V lese mezi Novou Vsí a Kateřinou bylo inscenováno přepadení dostavníku
loupežníky. Zaměstnanci pošty ale loupežníky přemohli a spoutané přivázali za dostavník a přivedli do Kateřiny k rychtáři. Na náměstí v Kateřině byl příjezd dostavníku netrpělivě očekáván
velkým množstvím lidí – odhad činí asi 500 účastníků, z blízka i z dáli, možná i více. Mezi civilisty zářily kroje baráčníků z Mostu, kteří se této slávy zúčastnili, aby jí dodaly slavnostního lesku
a dále bylo možno potkat i skupinky občanů v dobových krojích. Dostavník předjel před budovu
soudu, kde postilión předal: jednak loupežníky městskému drábovi, aby je odvedl do městské
šatlavy a dále předal místopředsedovi pozdravný glejt. V tomto bodě se stala organizační chyba,
protože nebylo slyšet hlas předčitatele – chyběl zesilovač. V budově soudu byla upravena originál historická šatlava a lidé se jen hrnuli, aby jim neušla tato jedinečná podívaná. Po obědě zasedal na sále Horského domova konšelský soud baráčníků, který loupež někdy soudil.
V krátkém pásmu vystoupili žáci národní školy a baráčníci předvedli zasedání konšelů
s přijímání nových členů do řad baráčníků. A nakonec se rozpoutala veselice od 5 hodin, až konec byl, až bylo zase málo hodin v neděli ráno.
Tato událost roznesla jméno naší obce do světa nejen tím, že se o této historické jízdě dostavníkem psalo v mnoha novinách a krátká zpráva proběhla i v oblastních televizních novinách, ale
hlavně proto, že k tomuto jubileu byly vydány příležitostné obálky, dopisní papíry, zlatem a stříbrem tištěné.
Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka

Volby
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 10.10.2014 od 14,00 do
22,00 hodin a 11.10.2014 od 08,00 do 14,00 hodin.
Můžete vybírat z pěti volebních stran s pětačtyřiceti kandidáty. Na
hlasovacím lístku označte křížkem jednu volební stranu nebo volební
stranu a zároveň další kandidáty nebo pouze devět kandidátů z různých stran.
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Jubilanti
V srpnu a září oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Libuše
Mikušová, Václav Řebík, Dominik Rouč, Robert Rouč, Zděnka Brankeová, Petr Pata,
Dominika Útratová, Miroslav Novotný, Jaroslav Neumann, Anežka Křížová, Lilian Meissnerová, Miloslava Bendová, Luboš Útrata, Martin Kohout, Stela Vigová, Ester Bendová, Erika Micková, Anna Sirotková, Viktorie Koláčková, Jan Kříž a Jaroslav Leipelt.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.

Inzerát
Nabízím doučování z AJ, všechny úrovně. Petra Končelová, tel.: 739 499 125.

Ukončení léta
V sobotu 30. 08. 2014 se na hřišti pod rozhlednou konalo již tradiční "Ukončení léta".
Od 10,00 hodin jsme soutěžili ve sportovním desetiboji. První místo si odneslo družstvo
ve složení David Bebák a Davídek Bebák. Ještě jednou gratulujeme!
Od 16,00 hodin jsme hráli živé „Člověče nezlob se“. Na prvním místě se po dlouhém boji
umístili žlutí (David Bebák, Lukáš Štefančík, Laura Štefančíková, Jakub Franta), druzí byli zelení (Jarmila Hejnová, Lucie Hejnová, Petra Hejnová, Marcel Beneš), třetí skončili modří (Adéla
Holicsová, Klára Gröblová, Adam Vaněk, Aleš Vaněk) a bramborovou medaili získali červení (Lukáš Pakosta, Jana Gröblová, Ilona Kucharczyková a Věra Šebková). Hlavním rozhodčím byla Lilian Meissnerová. Děkujeme všem zúčastněným a již se těšíme na odvetu .
V letním kině jsme od 21,00 hodin promítali rodinný film „Tady hlídám já“.
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F L O R B A L DOSPĚLÍ
FLORBAL DĚTI
Od 21. 09. 2014 každou neděli
OD 16 HODIN DO 17.30 HODIN
Věk od 7 let
Kdo má zájem s sebou sportovní obuv, sportovní oblečení, florbalovou hokejku, finanční
obnos 50,-Kč (na míčky).

Od 21. 09. 2014 každou neděli
OD 17.30 HODIN DO 19.30 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ HORA SVATÉ KATEŘINY
Kdo má zájem s sebou sportovní obuv, sportovní oblečení, florbalovou hokejku, dobrou
náladu.

Dobrou náladu.

Přijďte příjemně protáhnout tělo a vyčistit
hlavu.

Těší se na Vás Petr Lahovský

Těší se Petr Lahovský tel. 777 024 575

Ze života školy
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Září 2014
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo dne 1. září 2014,
zejména v 1. třídě, kde žáky uvítali ředitelka školy, starostové horských obcí a paní učitelka Králová, která si pro prvňáčky připravila
úkoly, které žáci s rodiči plnili.
Dne 15. září 2014 se u nás ve škole uskutečnilo „Informační odpoledne“. Rodiče se nejprve shromáždili v tělocvičně, kde je paní ředitelka Věra Sehnalová srdečně uvítala, a následně seznámila
s nejdůležitějšími akcemi letošního roku, s projekty, které se u nás
v posledních letech uskutečnily a které se budou realizovat letos, s kroužky, jež jsou v letošním roce pro žáky k dispozici.
Dále rodiče informovala o kvalifikovanosti svých pedagogů a objasnila, jak je to s výukou cizích jazyků.
Následně se rodiče odebrali do tříd, kde si je převzali třídní učitelé. Zde pak společně probírali školní řád, nový systém
neplnění povinností žáků, byli seznámeni s obsahem a s termíny třídnických hodin, s akcemi školy a tříd.
Účast rodičů na informačním odpoledni byla nad očekávání, činila 81 %. Rodiče se v diskuzi jednoznačně vyjádřili ke škole
pozitivně, poděkovali za práci učitelů, vedení školy, za práci v MŠ, za aktivity mimo školu či za bleskové řešení problémů.
Dne 16. 9. 2014 byli žáci 8. a 9. třídy v rámci projektu RO-KA-PO na ochutnávce střední školy obchodní, zdravotnické a
pedagogické v Mostě. Exkurze se žákům líbila, viděli obory zdravotnické školy, měřili si tlak a učili se jak poskytnout první
pomoc, a také například jak vzít do náruče miminko. Na masérském oboru jim byla ukázána základní masáž zad. Bylo to
moc příjemné. Na obchodní akademii zakládali fiktivní firmy, vytvářeli loga a prezentovali své firmy. Celý den byl zajímavý.
Celý minulý školní rok probíhala celoškolní soutěž,
ve které žáci získávali body za reprezentaci školy ve
sportovních soutěžích, ve školních a okresních kolech olympiád z různých předmětů. Žákům bylo
ohodnoceno také chování, sběr papíru, víček, baterií a dalších věcí (recyklohraní). Žáci jak základní,
tak i mateřské školy se aktivně účastnili a zapojovali celý rok, a proto odměnou jim byl zájezd do
Aquacentra Aqua Marien Marienbergu. Ve čtvrtek
18. září se tedy vydali po 1. vyučovací hodině k
našim západním sousedům – do Marienbergu. Žáci
se nemohli dočkat, až si vyzkouší všechny vodní
atrakce, především umělé vlny a tobogány. Výlet
dopadl nad očekávání a všichni si toto „vodní“ dopoledne užili.
Díky grantovému programu „Chytré hlavy pro Sever“ vyhlášený Vršanskou uhelnou, a.s., do kterého se naše škola zapojila s projektem „Vzdělávání ve škole i po škole“, jsme získali finanční dar ve výši 190.000,- Kč. Tento dar bude využit na
vybavení školní družiny interaktivním plochým panelem a moderním nábytkem. Moc se na novou školní družinu těšíme.
V letošním roce škola získala 4 nové projekty podpořené z Evropského sociálního fondu. V mateřské škole bude realizován projekt s názvem „Malí kutilové“, akreditovaný univerzitou v Hradci Králové. Poskytuje školení pedagogů v rámci
DVPP a zahraniční stáž jednoho pedagoga MŠ ve Španělsku. Škola formou zápůjčky od univerzity získá vzdělávací pomůcky, které po skončení projektu přejdou do našeho vlastnictví. Zbylé projekty se budou realizovat na základní škole. Jedná
se o projekt „Rodilí mluvčí“ - zaměřený na zapojení rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka po celý školní rok. Cílem
projektu je zvýšení komunikativních dovedností žáků. Dálším projektem je „Cool pedagog“- založený na mentoringu a
podpoře pedagogických pracovníků škol za pomoci e-learningu. Pedagogové budou proškoleni na nově získané technice.
Projekt je podpořen částkou 207.000,- Kč, součástí je dar v podobě osmi plně vybavených tabletů. Posledním projektem
jsou „Minipodniky na ZŠ“. Projekt zaměřený na podporu rozvoje podnikání a podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Na základě tohoto projektu škola získá veškeré technické vybavení spojené s činností kroužků včetně materiálu na výrobu doplňků. Naše škola založila dva minipodniky, a to novinářský kroužek s názvem „Redakce časopisu“ a
kroužek zaměřený na výrobu módních doplňků nazvaný „Módní a textilní dekorace“
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POZVÁNKA NA CVIČENÍ
Zveme Vás do nově vybavené posilovny na sále Horského domova v Hoře Svaté Kateřiny.
K dispozici jsou: běžecké pásy, Orbitrek, BOSU Balance, gymnastické míče, TRX
posilovací systém + základní posilovací vybavení (podložky, činky, posilovací míčky,
medicinbal, rozpěrná tyč, posilovací roller, švihadla apod.).
Vstupné: 50,- Kč/hod.
Docházka individuální, ale je nutné nahlásit se na Facebooku na stránkách „Cvičení
HSK“, kde je možné ověřit si, kdo se kdy do posilovny chystá .
Dále nabízíme cvičení s trenérem Lukášem Koťátkem, každou středu
od 18:00 hod. Jedná se o kruhový trénink vhodný pro muže i ženy, tzv.
Cross fit, což je jednoduché, intenzivní, komplexní, ale hlavně zábavné procvičení celého těla.
Každý je vítán!


CVIČÍME PRO RADOST
V úterý dne 30.09.2014 začíná na sále Horského domova CVIČENÍ PRO DĚTI. Cvičení bude probíhat
každé úterý od 17.15 do 18.15 hodin je určeno pro
děti od 4 do 10 let. Děti čeká: motivační cvičení,
dechová cvičení, pohybové a taneční hry, cvičení
s náčiním. Měsíční poplatek je 50,- Kč (z tohoto poplatku se budou hradit náklady spojené s naším
cvičením – elektřina, plyn a dále budou mít děti
zajištěn pitný režim).
Informační schůzka pro rodiče ohledně cvičení pro děti bude 29.09.2014 od 18,00 hodin na sále
Horského domova.
Cvičení povede Lila a Iva 

Rozvrh cvičení:
Úterý – Cvičení s dětmi – od 17,15 do 18,15 hodin – 50,- Kč/měsíc.
Středa – Cvičení s Lukášem – od 18,00 do 19,00 hodin – 70,- Kč/hod.
Čtvrtek – ZUMBA – od 18,00 do 19,00 hodin – 30,- Kč/hod.
V ostatní dny je možné samostatné cvičení za 50,- Kč/hod.
Všechna cvičení probíhají na sále Horského domova. Pokud máte dotazy, volejte na níže uvedené tel. číslo. Na cvičení se můžete přihlásit přes Facebook („Cvičení HSK“) nebo na tel č.
777 319 785 (Lilian Meissnerová).
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