
Vážení rodiče, 

  

čtěte až do konce!!! 

 

Navazujeme na předchozí e-mail a v příloze zasíláme mimořádný rozvrh od ledna 2021,  

pro případ 9+1 v tělocvičně !!! 

 

NAJDĚTE SI JMÉNO SVÉHO LEKTORA a NAHLASTE OBRATEM,  nejpozději do 

pátku 18.12.2020 – !!! POUZE NA E-MAIL SPORTKLUBRB@SEZNAM.CZ - DEN, 

ČAS a jméno svého LEKTORA dle rozvrhu v příloze!!! 

  

Nelpěte na Vašem původním dnu a času, moc nám tím pomůžete. V tuto chvíli jde o to ustát 

tuhle divnou dobu. Bez Vaší spolupráce a zájmu toto nebude možné. 

  

Aktuální informace o vývoji situace sledujte také na našich stránkách www.sportklubrb.cz  

a na Facebooku Sport klub RB. 

 

Ve chvíli, kdy bude jasné, jaká pravidla budou platit v lednu, zašleme opět informační e-mail. 

 

  

Děkujeme za podporu. 

Zdravíme Vaše děti, už nám moc chybí. 

Přejeme Vám všem klidné vánoční svátky a pevné zdraví. 

  

Tým Sport klubu RB. 

MIMOŘÁDNÝ ROZVRH 9+1 

 OD LEDNA 2021 
 

 

 

LEKCE NA PRAŽSKÉ: 

 
 

STEJSKALOVÁ LENKA - Aerobik hrou  

 

Úterý 15:00 - rozděleno na pondělí 15:00 a úterý 15:00 – nutno vybrat den 

Úterý 16:00 - rozděleno na úterý 16:00 a úterý 17:00 – nutno vybrat čas 

Úterý 17:00 - přesunuto na pondělí 17:00 

 

KLEPALOVÁ KLÁRA - přípravka sportovního aerobiku  

 

Pondělí 16:00 – zůstává beze změn 

Čtvrtek 16:00 – rozděleno na pondělí 16:00 a čtvrtek 16:00 – nutno vybrat den 

 

HRALOVÁ KRISTÝNA - Aerobik hrou 

 

Středa 16:00 - rozděleno na středu 16:00 a středu 17:00 – nutno vybrat čas 
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PUČEJDLOVÁ JITKA - Gymnastika pro nejmenší  

 

Středa 15:00 – zůstává beze změn 

Středa 16:00 - rozděleno na středu 16:00 a středu 17:00 – nutno vybrat čas 

 

SCHEICHEROVÁ BARBORA – Cheerleading 

 

Úterý 16:00 – zůstává beze změn 

 

VÁVROVÁ MARKÉTA – Gymnastika 

 

Úterý 13:30 – zůstává beze změn, pouze se rozdělí do dvou tělocvičen 

Úterý 15:00 - rozděleno na úterý 15:00 a pátek 15:00 – nutno vybrat den 

Čtvrtek 13:30 – zůstává beze změn 

Čtvrtek 15:00 – zůstává beze změn 

 

LEKCE NA SOKOLSKÉ ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN. 
 
 


