
 

Akce podzim – zima 2020/2021 
 

Klub Klouzajda 
 

Cvičení rodičů s dětmi od 10 měsíců do 3 
let doplněné o básničky a písničky. 
Začínáme 5. 10. 2020 a budeme se 
scházet každé pondělí od 8:15-9:45 
v tělocvičně Základní školy.  
Cvičení povede Sabina Horová, zájemci 
o cvičení prosím volejte na tel. 
728 231 131.  Cvičení je zdarma. 

 Klub Tobogan 
 

Volejbal pro všechny, kteří mají radost ze 
hry a chtějí se zlepšovat. Scházíme se 
každou neděli od 20:00 do 21:30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Třebotov (v letních 
měsících v areálu Beach Radotín) a do 
našeho smíšeného týmu stále hledáme 
nové posily! Pro bližší informace volejte 
Veronice Černé, tel. 602 146 987. 

 
 
 
 
 
 
 

 Cvičení na formování postavy 
s prvky core tréninku 

 

Každé úterý od 19:30 do 20:30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Třebotov, cvičení vede Katka 
Fafejtová.  Začínáme 22.9.  
Kontakt: ka.fafe@seznam.cz 
  

Pokud by měl někdo chuť a čas předcvičovat 
a vést si vlastní hodinu, ozvěte se přímo na  
uvedený email. Rádi přivítáme nové tváře 
a ze začátku nabízíme i možnost střídání se 
současnou lektorkou dle domluvy. 

 Třebotovské tanečky 
 

Hravé tance pro rodiče s dětmi: 
v úterý 6.10., 20.10., 10.11., 1.12.  
od 17:15 do 18:30 hod. 
 

Večerní tance pro dospělé: 
v pondělí 21.9., 12.10.(TT), 2.11., 
23.11.(TT), 14.12.  (předvánoční tančení), 
od 20:30 do 22:00 hod. 
 

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se 
předem nahlásit na: kalamari@volny.cz  

Svatomartinský jarmark 
a lampionový průvod 

 

V sobotu 14. 11. pořádá OÚ Třebotov již 
šestý Svatomartinský jarmark, jehož 
součástí bude mimo jiné tradiční 
lampiónový průvod, který pro vás 
připravují členky Klouzačky. Upřesnění 
programu sledujte na webu našeho 
spolku nebo obce. 
 

  

Adventní divadlo pro děti 
 

V neděli 29.11. přijede za dětmi divadlo 
Ančí a Fančí s představením Pohádka 
pohádková. Čas představení upřesníme 
později, místem konání bude opět Tvrz 
Třebotov. Po akci následuje tradiční 
rozsvícení vánočního stromu u Obecního 
úřadu. Rezervace a bližší informace na  
lucie.fafejtova@seznam.cz 

 

www.klouzacka-trebotov.cz Facebook: @klouzacka 
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