
 

 

            Kde: ZŠ POLABINY II. - malá tělocvična 

Kdy: od září 2015 do května 2016, každé úterý od 19–20 hodin, zahájení 8.9.2015 

Kdo předcvičuje: pí. Naďa Velehradská 

 

Kde: ZŠ POLABINY III. - malá tělocvična 

Kdy: od září 2015 do května 2016, každé pondělí od 18–19 hodin, zahájení 7.9.2015 

Kdo předcvičuje: Ing. Jitka Tauferová 

 

Kde: ZŠ POLABINY IV. (gymnázium) - velká tělocvična 

Kdy: od září 2014 do června 2015, každé pondělí od 19–20 hodin, zahájení 7.9.2015 

Kdo předcvičuje: pí. Jindra Misíková 

Kompletní cena za každé uvedené cvičení na celé období je jednotná a to pouze 600 Kč. 

Přihlášky + případné doplňující informace: 

Přihlásit se můžete přímo na hodině konkrétního cvičení,                               

upřesňující informace naleznete na webu: http://www.tjpolabiny.cz/html/pvz.html  

Pro přihlášení do cvičení je třeba jméno, příjmení, rodné číslo, adresa a hotovost. 

Činnost TJ SPP podporují: Magistrát města Pardubic; Městský obvod Pardubice II – Polabiny; další veřejné i soukromé instituce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U příležitosti našeho 50 výročí si Vás dovolujeme pozdravit a vyzvat Vás, staňte se členy TJ Sokol Polabiny. 

Rádi Vás přivítáme jako členy některého z našich oddílů, případně v roli cvičitelek zdravotního nebo 

kondičního cvičení, cvičitelů pro děti i dospělé, trenérů, vedoucích oddílů, dobrovolných funkcionářů apod., 

neváhejte nás oslovit a zapojit se, děkujeme. 

  

Písemný kontakt: předseda TJ, Janeček Miroslav, Družstevní 139, 530 09 Pardubice 

klubovna nově na adrese: Nová 282, Pardubice - Polabiny II. (sídlí zde ZUŠ a Městská Policie, vchod vzadu) 

 e-mail: tj-sokol@wo.cz, web: http://www.tjpolabiny.cz 

 
Tělocvična Den Čas 

RODIČE S DĚTMI 
ZŠ Polabiny IV 

(Gymnázium)  
Pondělí 17.00 – 18.00 h 

RODIČE S DĚTMI 
ZŠ Polabiny II Úterý 17.00 – 18.00 h 

16:30 – 18:00 hodin 

nová klubovna TJ Sokol Polabiny 

Nová 282, Pardubice - Polabiny II. (sídlí zde ZUŠ nebo Městská Policie) 

  Roční poplatek: 700 Kč   (+ 5 Kč nový člen).   
  U zápisu budeme vyžadovat rodné číslo dítěte! 

Cvičení bude zahájeno v týdnu od 14. září 2015. 

Další informace najdete na internetové stránce www.tjpolabiny.cz. 

zveme Vás ve školním roce 2015/2016 na cvičení pro děti i rodiče 

9. září 2015 

zveme Vás ve školním roce 2014/2015 na cvičení pro děti i rodiče zveme Vás ve školním roce 2014/2015 na cvičení pro děti i rodiče 

mailto:tj-sokol@wo.cz
http://www.tjpolabiny.cz/

