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SPORTOVNÍ  HALA  MLÁDEŢE 

CHEB UL. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO ULICE. 

 



MÁME ŘEŠENÍ PRO NAŠI 

SPOLEČNOST, PRO OBČANY 

NAŠEHO MĚSTA 

Zákon o podpoře sportu 

Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 
219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve společnosti jako 
veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných 
správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při 
podpoře sportu.    

Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu  

ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
§ 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve 
společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 
ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu.  

 
 



§ 4 Úkoly ostatních orgánů státní správy 
 
(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí 
podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a 
přípravu sportovních talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a 
zabezpečují jejich činnost.  
(2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o 
státní sportovní reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační 
předpoklady umoţňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke 
klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost 
v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř 
dopingové kontroly je organizační sloţkou státu. 
 
§ 5 Úkoly krajů kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro 
sport, zejména 
 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, 
včetně zdravotně postiţených občanů, 
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých 
sportovních zařízení, 
c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
 
§ 6 Úkoly obcí Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí 
podmínky pro sport, zejména 
 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 
talentů, včetně zdravotně postiţených občanů, 
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých 
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
c) kontrolují účelné vyuţívání svých sportovních zařízení, 
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 
 



Investice do kultury města několikrát převyšují investice na sport.  

Můţe za to zejména nekoncepční vedení sportovní politiky.  

Cheb sportovní politiku zpracovanou nemá, přitom to městu ukládá zákon, viz  

Zákon 219 z roku 2005 § 4. 

Jediná dvě významná sportoviště mají sezónní provoz.                 

    Jsou to Plavecký bazén a Zimní stadion, obě sportoviště navíc     

     s velice omezenou kapacitou a počtem hodin pro veřejnost. 

Koupaliště Dřenice je opět sezónní a velice závislé na počasí. 

Do divadla se investuje ročně více neţ 30 mil. Kč. Přitom mládeţ se tlačí v odpoledních a 

večerních hodinách v malých a nevyhovujících tělocvičnách. Řada z nich nemá moţnost 

provozovat na nějaké úrovni řadu populárních sportů.  

Desítky zkušených trenérů se jiţ raději „povalují doma“.  

Ti mladí, kteří by se mládeţi mohli věnovat nemají prostor. 

Více neţ 140 mil. Kč investuje město z vlastního rozpočtu na rekonstrukci Sálu 

Svoboda. Opět výrazná investice pouze do kultury. Nebudeme hodnotit 

investice do Zimního stadionu, který v jiných městech byl pořízen do 100 

milionů. Sportoviště, které má dnes kaţdé okresní město. 

Jen plno řečí o práci s mládeţí a její podpoře !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

My trenéři to děláme desítky let, denně, za pěkně děkuji a v podmínkách ? 

Co udělali naši úředníci, politici, za rok od předloţení, na podporu našeho projektu? 

Snaţíme se pomoci ale bez podpory města nedocílíme ideálních podmínek pro školská 

zařízení.  

Město Cheb a sport ? 

http://www.mestocheb.cz/


SPORTOVIŠTĚ V CHEBU 
V Chebu jsou tato dostupná sportoviště (orientační přehled). 

Fotbal –TJ Lokomotiva a FC Cheb (TJ Agro), Hokej, Kraso – Zimní stadion,          
Tenis -TJ  Eska a TJ Agro, Plavání -  Plavecký stadion a Městská plovárna 
Dřenice, při TJ Lokomotiva se sdruţují Kuţelky , Vzpírání, Pláţové sporty 
(volejbal, fotbal, házená, petang),  Winnsurfing , Jachting, Jóga, Judo, 
Sportovní gymnastika, Šachy ,dále mají svá sportoviště Miniaturgolf a 
Veslování, v Chebu je několik Posiloven a Fitness tělocvičny, Spinning, 
Ricochet,  Bowling,  Squash  většinou soukromá sportoviště, dále 
Turistika, Taneční sporty, Paintbal,  Jezdectví, Motokáry, Potápění a 
další sporty AVZO Kynologický klub, Střelectví, Letecké  modelářství, a 
to  není  konečný  výčet   sportů  v Chebu a okolí.  

Ne všechny sporty mají odpovídající nebo vůbec nějaká sportoviště. 

Atletika vyuţívá nedostačující Školní hřiště 1.ZŠ Cheb, několik měsíců v roce a dále jiţ 
jen doplňkově nevyhovující tělocvičny a přírodní, veřejné prostory. Vlastní sportoviště 
nemá ţádné. 

Cyklistika můţe vyuţívat jen přírodní, veřejné prostory nebo nebezpečné pozemní 
komunikace a doplňkově také nevyhovující tělocvičny. Vlastní sportoviště nemá ţádné. 

Sportovní gymnastika  má moţnost jen skromných podmínek tělocvičen.                                            

 

Po celé republice se budují jen sportoviště pro preferované sporty. Nikdo nebere ohledy na 
sporty individuální, masového charakteru, které mají největší vliv na fyzickou zdatnost a 
zdraví nás všech.      

TJ OLYMPIONIK Cheb vyuţívá tělocvičny: ÚT – 2. ZŠ 17-19 hod, ST 1. ZŠ 16,30-18,30 

      ČT 2. ZŠ 17 – 19 hod, PÁ 4. ZŠ 16 – 17,30, 3. ZŠ 20 – 21,30 hod. Je to pro nás 
nedostačující v počtu hodin a zejména v prostorových moţnostech pro mládeţ nad 15 let. 

     Této mládeţi můţeme nabídnout jen individuální trénink- trenaţéry, bez tělocvičny, 
soustředění v Praze, posilovny a spinning centrum. Přitom máme mistry republiky a 
účastníky mezinárodních závodů ve sportech atletika, cyklistika a triatlon. 

 

http://www.mestocheb.cz/


Reálné řešení pro mládeţ v centru města Cheb.  

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE se SPORTOVÍ AKADEMIÍ. 

Nejdostupnější školská zařízení, která mají nedostatečná sportoviště jsou 
vzdálena 200-300m: 

Nejblíţe je 2. ZŠ Cheb, s počtem necelých 500 ţáků  

     a průměrem 24 ţáků na třídu. 

Svobodná chebská škola.  

Integrovaná střední škola Cheb, cca 1200 studentů.   

Gymnázium Cheb, cca 500 studentů. 

Střední zdravotní škola a 4. ZŠ Cheb. 

Západočeská univerzita v Chebu. 

Mateřské školy opět s dostupností několik set metrů jsou tři. 

Školní druţina 2.ZŠ a dalších škol a Domov mládeţe ISŠ. 
Další školská zařízení s dostupností několik minut jsou  1. a 6. ZŠ Cheb 

      a 1. ZŠ má navíc rozšířenou výuku TV. Obě školy cca 600m. 

To je jiţ více neţ dva tisíce dětí a mládeţe, kteří by měly mít moţnost 
minimálně dvě hodiny týdně v rámci TV vyuţívat nové sportoviště. 

Na výuku TV na školách a další vyuţití sportoviště ze strany MŠ naváţe 
SPORTOVNÍ AKADEMIE MLÁDEŢE se sportovním programem 

     v rámci volnočasových aktivit. 

Další moţností je vyuţít sportoviště pro sloţky Záchranného systému,  

     které jsou opět v těsné blízkosti. 

 Prostor dostane veřejnost, zejména bude velký zájem o In line bruslení. 

 

 

 



 

Máme v první řadě zájem se zaměřit na 
mládeţ a vytvořit jí podmínky, které tuto 
novou vyrůstající generaci vrátí opět k 
oblíbeným sportovním aktivitám.  Je třeba 
se zaměřit na fyzickou zdatnost mládeţe a  

   s ní související výchovu  k hodnotám 
kaţdého z nás, ke všemu co tato společnost 
vytvořila a buduje. 

   Bez celoročního, dostupného, prostorného a moderního 
sportoviště těţko mládeţ oslovíme. 

Projekt SPORTOVNÍ AKADEMIE MLÁDEŢE 

    má šanci je ve své koncepci. 

 

http://www.mestocheb.cz/


 MÁME ŠANCI POZITIVNĚ OVLIVNIT                 

DALŠÍ GENERACE 

Byla zpracována celá řada projektů na 
vybudování sportovišť v našem městě. Ţádný by 
ovšem nenašel s tímto srovnání. Tento projekt 
je totiţ navrţen ne jen pro jednu cílovou 
skupinu sportovců. Jde opravdu o sportovní 
multifunkční zařízení, které polohou dostupnosti, 
časovým vyuţitím, kapacitou provozu a 
sportovním zaměřením má svoji výjimečnost. 
Zejména jsou důleţité hodiny základní tělesné 
výchovy na školách a jejich další propojení a 
návaznost na sporty s všestranným zaměřením. 
Sportovní aktivita jako základ zdravého 
vývoje u dětí a mládeţe, a v dospělosti 
důleţitý prvek k udrţení dobrého 
zdravotního stavu. Jen řádná koncepce 
sportovní přípravy můţe přinést adekvátní 
výsledek. 
Sportoviště,  které by mohlo významně pozitivně 
ovlivnit občany našeho města. 
 Jde o projekt pro generace nového století. 

                                                   

http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/pb6407-v.html


  SPORTOVNÍ HALA 

MLÁDEŢE 

Ţádné genové inţenýrství ani zázračné 

pilulky nám nepomohou vyřešit úroveň naší 

tělesné zdatnosti a zdraví  v průběhu 

našeho ţivota.  

 

NABÍZÍME REÁLNÉ ŘEŠENÍ PRO TUTO 

SPOLEČNOST, PRO OBČANY MĚSTA. 

 

MÁME ZÁJEM USKUTEČNIT SEN ŘADY 

SPORTOVNÍCH GENERACÍ. 

 



ATLETIKA A CYKLISTIKA jsou převáţně individuální sporty  ale 

   jsou důleţitým základem pro téměř všechny sporty ostatní.  
Pro kondiční přípravu, redukci váhy jsou vhodné vytrvalostní 
discipliny. Pro výkonnostní sport všech dalších olympijských i 
neolympijských sportů se dají vyuţít  discipliny rychlostního a 
vytrvalostního charakteru, včetně disciplin rychlostně silových a 
tempově vytrvalostních, kterých nové sportoviště nabízí hned 
několik desítek. 
 
Právě zde má tato SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE téměř neomezené 
moţnosti pro všechny sporty od fotbalu, tenisu, házené, 
basketbalu, ze zimních sportů například hokeje, klasické lyţování 
atd. 
 
SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE by mohla být ideálním místem pro 
základní přípravu řady reprezentací olympijských sportů, 
paralympioniků a řady sportovních center mládeţe, včetně oddílů. 
 
Všichni naši známí vrcholoví sportovci jako Sáblíková, Bauer, 

    Záhrobská, Jágr, Špotáková, Šebrle, Kreuziger, Štybar ti 
   všichni vyuţívají ve své přípravě atletiku a cyklistiku, někteří také  
   kolečkové brusle, jako doplňkové, nebo jsou jednou ze základních  
   tréninkových disciplin. 



Město Cheb je přímo ideálně poloţeno                                      

pro vybudování sportovního centra 

Město Cheb   -  leţí sice v nejzápadnější části naší republiky 
ale geograficky ve středu Evropy. Zájem o sportovní aktivity 
je jak ze strany našich občanů města, tak sportovců našeho 
kraje. Dále jsou to sportovci přilehlých oblastí Plzeňského a 
Lounského kraje a blízkých příhraničních Bavorska a Saska v 
Německu. Snadná přístupnost, zejména pak spádová oblast 
pro školská zařízení v Chebu dávají tomuto sportovišti 100% 
vyuţitelnost. Jinými slovy jsme schopni nabídnout 
vysokou kvalitu sportovního vyţití za nesrovnatelně 
příznivější cenové náklady a to všem věkovým 
skupinám proloţeně řadou sportovních odvětví. 
Podobná sportoviště se budují po celém světě. V naší 
republice ani v příhraničí sousedního Německa podobné 
sportoviště nenajdeme. 
Multifunkční sportovní hala je v Karlových Varech.       

   Ta bohuţel neřeší situaci naší sportující mládeţe a většiny 
aktivně se pohybujících obyvatel našeho města.  

   Také toto sportoviště nedává prostor nejrozšířenějším a 
nejpopulárnějším individuálním sportům. 
Kryté sportoviště umoţňuje vyuţití prakticky 365 dni v roce a 
cca 14-16 hodin denně. To je důvod návrhu SPORTOVNÍ HALY. 

 



SPORT, ZDRAVÍ  A 

TURISTICKÝ RUCH 

Sportovní akce – pravidelné tréninky, dále závody a soutěţe od 
náboru dávají příleţitost  městu  zapojit  široké vrstvy obyvatel do 
sportovních aktivit v rámci  boje proti obezitě a civilizačním 
chorobám. Zapojení mládeţe do volnočasových aktivit je důleţitý 
výchovný a zdravotní prvek. 

Celorepublikové a mezinárodní závody, turnaje soutěţe 
(nadregionální akce), stejně tak jako organizování tréninkových 
kempů a soustředění pro sportovce, nejen z naší republiky, 
podpoří turistický ruch našeho města. 

Dáváme tak moţnost navštívit naše město a okolí dalšímu 
okruhu nových turistů. Dochází k novým záţitkům  
návštěvníků  města  na sportovních ale také kulturních, 
společenských  a  rodinných akcích,  které  mají  vliv   na 
podnikatelskou sféru (další sportoviště, ubytování, restaurace, 
prodej sportovního oblečení a vybavení, kulturní podniky a 
historické památky …). 

                                              

http://www.tic.mestocheb.cz/vismo/galerie3.asp?id_org=100426&id_fotopary=1753&id_obrazky=3009&p1=26970


 ROZLOŢENÍ A VYUŢITÍ KAPACITY NAVRŢENÉHO SPORTOVIŠŤĚ 

Hlavní hřiště pro míčové hry 40 x 20m 
 

          malá kopaná, futsal, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal,  
          badminton, soft tenis,  stolní tenis a další řada sportů, včetně 
          netradičních a pohybové hry.  
 
          1 – 4 hřiště. 
 
          Vyuţití rekreační, tréninkové, regionální soutěţe. 
          Kapacita hřiště 10 – 40 hráčů.  Podle počtu hráčů na hřišti.         
          
          Jedna aţ dvě třídy TV. 
 

 Rozcvičovací plocha, malé hřiště 15 x 7,5 m,  
           
            
           rozcvičení, strečink, aerobic, pohybové hry, florbal nebo jiné malé 
           míčové hry např. st. tenis.  
           Vyuţití rekreační a tréninkové.                                                                                    
           Kapacita hřiště 30 cvičenců nebo 8-10 hráčů.  
 
           Jedna třída TV. 
 

Sektor pro Sportovní gymnastiku 

           mobilní ţebřiny ohraničující hlavní hřiště  na míčové hry pro rozcvičení 

a posilování,  gymnastický koberec, nářadí – koza, kůň kladina a 

gymnastická jáma, bezpečné doskočiště pro gymnastiku na nářadí 

kruhy a hrazda.  

              Vyuţití rekreační, tréninkové i soutěţní. Kapacita 10-15 cvičenců. 

          

              Jedna třída TV. 

                                                                     



 
     
 
       Doskočiště pro skok vysoký 
  
                stálý sektor pro plnění „osnov“ TV  na školách, stálý sektor by  
 
          mohli více vyuţívat atleti a další sporty jako gymnastika nebo  
 
          krasobruslení. 
 
          Vyuţití tréninkové, doskočiště pro závody mládeţe a  
          regionální dospělých. 
 
          Kapacita doskočiště pro skok vysoký 15-20 skokanů.    
     
              Jedna třída TV. 
 

Doskočiště pro skok daleký 

 
          atletická disciplina, součást výuky TV na školách. Skok z místa  nebo  
   
         vyuţití rozběhové dráhy z hlavního hřiště. 
 
          Vyuţití tréninkové a závodní.    Kapacita 15 – 20 skokanů.  
   
          Jedna třída TV. 
 
 
 

Atletická dráha cca 160 m - 4 dráhy pro všechny běţecké discipliny 

       (čtvrtá dráha 166,6 m x 6 kol = 1 km),  

        umělý povrch  s rovinkou do 50 ti metrů.  

        Vyuţití rekreační, tréninkové i závodní. 

         Kapacita do 50 ti běţců, pro závod 4 – 20 běţců.  

     Jedna třída TV. 

 
 
 

 
   
 



In line dráha cca 180 m ovál, šíře 4 m méně pruţný 
odolný umělý povrch pro kolečkové brusle, kolečkové 
lyţe, skákací chůdy a další sportovní pomůcky,                                                                     
včetně  běţeckých disciplin  (stejná tvrdost jako při 
pouţívání tělocvičny) - jogging a různá úroveň a délka 
běţeckých úseků. Vhodné rozklusání (zahřátí organizmu) 
a vyklusání pro všechny pohybové aktivity mimo 
pouţívaná sportoviště.  

      Dále moţnost poloţení desek na klasické bruslení.          
V případě pořádání větších atletických závodů se můţe 
dráha pokrýt poloţením desek k pouţití atletických treter, 
jako atletická dráha, tím by se rozšířil počet drah na 8.  

      Vyuţití rekreační aţ závodní 
      Kapacita 30 bruslařů, běţců, pro závod 10 bruslařů,  
     při pořádání závodů  nebo kempů atletů, triatlonistů a 

dalších běţců se kapacita atletické dráhy zdvojnásobí. 
Jedna třída TV. 

 
Velodrom pro dráhovou cyklistiku 200m ovál, šíře 5m, 
povrch dřevo, dráhová cyklistika. Pouţívá se dráhové 
kolo s pevným převodem bez brzd. Máme zkušenosti se 
zapojením mládeţe jiţ od osmi let. 

     Vyuţití rekreační, tréninkové a závodní. 
     Kapacita 100 cyklistů, pro závod 30. Jedna třída TV.  

 



EKONOMICKÉ A MAXIMÁLNÍ VYUŢITÍ SPORTOVNÍ 

AKTIVITY v rámci SHM formou SPORTOVNÍ 

AKADEMIE. 
Další volná plocha umoţní vyuţít nejen pro mládeţ zajímavé doplňkové  

     sporty, nářadí a pomůcky. 
Cyklistické trenaţéry s virtuální realitou jsou zajímavým a  

     vhodným sportovním doplňkem, který dokáţe mládeţ zaujmout  
     na dlouhé desítky minut. Tréninky a závody s počítačem, v tomto  
     případě v aktivní fyzické formě. Dále trenaţéry běţecké, plavecké 
     a veslařské. 

Posilovací pomůcky  pro mládeţ a posilovací stroje pro dospělé.  
 

Chtěli bychom zde vybudovat komplexní sluţbu  SPORT A ZDRAVÍ. 
     Sportovní poradenství  
      -  ŠKOLICÍ CENTRUM: školení, kurzy rekvalifikační, rekondiční a rehabilitační,  

      -  PORADNA: zdravá výţiva, kondiční a sportovní trénink, sportovní psychologie, regenerace.  
 

Rekondiční a rehabilitační hodiny budou slouţit tělesně  
     oslabeným nebo handicapovaným spoluobčanům, všem kteří budou 
     chtít pomoci s fyzickou zdatností. 
 

TO JSOU PLÁNOVANÉ SLUŢBY SPORTOVNÍ AKADEMIE 
PRO MLÁDEŢ  ale nejen pro ni.                                     

       Řada sportovních aktivit umoţňuje tělesně postiţeným nebo 
lidem po úrazech postupný návrat mezi zdravé spoluobčany a 
umoţní plnohodnotný ţivot. 

 



EKONOMICKÉ A MAXIMÁLNÍ VYUŢITÍ SPORTOVNÍ 

AKTIVITY v rámci SHM formou SPORTOVNÍ 

AKADEMIE. 
 
Ţádné drahé technologie na provoz a jiţ zmiňovaná dostupnost,  

     celoroční provoz s návazností na školská zařízení jsou významným 
     argumentem pro stavbu haly. 
 

Školní hřiště na tomto místě by bylo jen zlomkem moţností ovlivnit 

     výchovu a zapojení maximálního počtu mládeţe a dalších sportujících.  
     

Cca 45 – 50 mil. Kč jsou náklady na sportoviště vlastní haly. 
     Podobná částka by byla investována do zázemí tohoto  
     sportoviště.  
 

Provoz, jeho finanční náročnost by záleţela na schopnosti  
     co nejoptimálnějšího vyuţití a naplnění celkové kapacity.   
     Provozní náklady při celodenním provozu jsou 1.000,- Kč na hodinu.   
     Při minimálním plánovaném zaplnění 50 ti sportovci jde o 20,- Kč  
     na jednoho účastníka. 
      
     1.000,-  x 7 hod x 20 dní x 9 měsíců =  1. 260.000,-  Kč. To jsou reálné  
     náklady pro školská zařízení na celoroční provoz pro cca 2 tisíce dětí.  
      

Cca 100 sportovců na kaţdou hodinu provozu, 4 třídy školní TV mají  
     moţnost vyuţít jiţ připravená sportoviště. Ţádné stísněné podmínky. 
   
    Nemáme ani prostory na rekonstrukce tělocvičen.  
    Běţecký ovál, atletická doskočiště, sektor pro gymnastiku a posilování,   
    dostatečný prostor jsou  základní předpoklad pro vhodné podmínky TV. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

SPORTOVNÍ HALY TOHOTO TYPU JSOU      

ATRAKTIVNÍM  MÍSTEM PRO SPORTOVNÍ   

AKTIVITY A   SPOLEČENSKÁ  SETKÁNÍ        

JEDNOTLIVCŮ  A  SKUPIN. 

               
Společenské, sportovní akce jsou ten správný boom, který strhne  

tu masu k potřebné a uţitečné činnosti,  v tomto případě  

je to fyzická aktivita.  

Občané našeho města, mohou mít také tuto šanci.  

SPORTOVNÍ AKADEMIE  
dává šanci optimálního a ekonomického vyuţití vybudovaného sportoviště. 

Ilustrační foto 

http://www.mestocheb.cz/


Budova 1. NP - parkoviště 



2. NP – Stravování a šatny+sprchy 



3. NP Sport. sál, školící a výukové centrum 



4. NP Ubytování 



Praha 11 Chodov,  rok 2010 nové multifunkční sportoviště  

šířka: 37,8 m,  délka: 61,9 m,  sv. výška u stěny 6,4 m  
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http://www.mestocheb.cz/


SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE,  

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM 
 
Miliony korun se ročně investují na různé „prevence“  

   mládeţe proti kriminalitě, drogám, alkoholu,  
   obezitě a další. 

„Kdo si hraje nezlobí“,  
    říkali jiţ naši rodiče a prarodiče. Mluví se stále více  
    o mimoškolních aktivitách.  
   Nová SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE dává moţnost  
   zapojit minimálně pět set dětí a mládeţe  
   kaţdý den. 
 

Známe lepší prevenci pro mládeţ a naše  
   spoluobčany neţ nabídne toto sportoviště? 

  
Jestli ani to není pádný argument v boji za kvalitní 

   výchovu mládeţe, potom nečekejme, ţe jsme  
   schopni do budoucna udělat nějaký rázný pokrok  
   ve výchově.  
                                                       

                                                        
 



 

 

 

 

      Nejlevnější je prevence s včasnou diagnostikou. 

               Pravidelná sportovní aktivita je tou správnou závislostí. 

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE bude mít 
program pro všechny věkové a výkonnostní 
skupiny a opravdu dokáţe zaujmout kaţdého 
občana.  

Nabízející výhodou je dostupnost, bezpečnost, 

pravidelná místa srazu a celoroční moţnost tréninku.  

 

V nabídce budou programy pro všechny věkové a 

výkonnostní skupiny, sezónní i celoroční aktivity.  

 

Stovky aktivně sportujících kaţdý den, to je šance pro 

velkou skupinu našich spoluobčanů. 

 

Odborně proškolení a zkušení pedagogové trenéři 

dostanou prostor předat své získané zkušenosti a ovlivní 

fyzickou zdatnost naší populace. 

 

http://novazeme.ning.com/photo/030920070060379001188809660shu-1?context=latest

