
Dobrý den, 

děkuji za velký zájem ohledně lezeckého kroužku ve Sportovní hale Radotín. Od letošního 

podzimu se jeho fungování mění z důvodu plánovaného rozvoje nabídky služeb v hale pro 

širokou veřejnost. Lezecká stěna by měla do budoucna sloužit nejen dětem, ale i dalším 

zájemcům o lezení. S tím souvisí i změna vlastnické struktury, revize a modernizace 

vybavení, ale hlavně naše snaha zajistit pokračování již zaběhnuté výuky lezení pro děti 

a mládež. Chtěl bych se tímto omluvit za komplikace, které s těmito změnami souvisí. 

Dobrou zprávou je, že se podařilo zajistit kvalitního lezeckého instruktora Jana Hampla, 

se kterým v tuto chvíli připravuje lehce pozměněné tréninky. Hlavní novinkou je zkrácení 

tréninku na 1 hodinu a dále pak zmenšení počtu dětí na 4 až 6. Tím se vyhneme tomu, aby 

děti musely dlouho čekat a nudily se. 

Předpokládaný termín zahájení bude 9. 10. 2017 od 15.30. 

 

O kroužku 

Kroužek lezení v Radotíně je určen pro děti a mládež od 5 do 17 let. Pro nejmenší děti 

doporučujeme nejdříve absolvovat zkušební lekci, kterou je možno domluvit přímo 

s instruktorem.  

Naším cílem je nenásilnou formou naučit děti základní lezecké a především pak bezpečnostní 

návyky a připravit je tak na samostatné lezení za přítomnosti dospělé osoby. 

Kurzy jsou kombinací metodických her, s jejichž pomocí učíme děti posilovat, cvičit 

rovnováhu, přenášet těžiště, nacvičovat techniku lezení a samozřejmě zdravě soutěžit. 

Termíny  

Kroužek lezení pro děti bude probíhat souběžně se školním rokem (září až červen) a to vždy 

jednou týdně. Děti lezou ve skupinkách a jedna lekce trvá vždy 60 minut. 

Časy konání kroužku jsou následující: 15.30, 16.40, 17.50, 19.00 hodin. 

Organizace kroužku 

Do kroužku lezení je možné se kdykoliv během roku, ale pokud dítě zmešká první lekce, 

tak doporučujeme před přihlášením dítěte absolvovat zkušební lekci s instruktorem. V 

plánu jsou 4 skupiny rozdělené dle věku na děti do 9 let a 9+. 

Zkušební lekce - ideální pro děti, u kterých si nejste jisti, že by je lezení bavilo (dostupnost 

po dohodě s instruktorem).  

 



Cena 

 

 Pololetí 1x týdně Každý započatý měsíc 

 

Lekce 4-6 dětí 

 

3 400 Kč 800 Kč 

Zkušební lekce 

(pouze 60 minut) 

350 Kč  

(1 osoba) 

250 Kč/dítě  

(při 2 dětech) 

Cena zahrnuje služby instruktora, vstupné na stěnu a zapůjčení lezeckého vybavení.  

V ceně není zapůjčení lezecké obuvi. Zapůjčení lezeček je možné za 400 Kč za pololetí.  

V případě nižšího počtu kurzů bude cena alikvotně ponížena. 

Omluvenky 

Omluvu je třeba nahlásit nejpozději 24 hodin předem a pouze na e-mail: 

honza7260@gmail.com 

Zmeškanou hodinu lze nahradit jen v případě, že dojde k nenaplnění stavu dětí v jiném kurzu 

a se souhlasem instruktora. 

Přihlášky 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a chtěli byste své dítě na kurz přihlásit, vyplňte prosím naši 

přihlášku a postupujte dle instrukcí v ní uvedených. Velmi nám tím usnadníte práci s 

organizací kurzu. Obratem Vás bude kontaktovat náš instruktor a dohodne s Vámi všechny 

podrobnosti. 

S přáním hezkého dne za tým kroužku lezení 

 

Ing. Viktor Krištof, MBA 

Vedoucí kroužku lezení při RSK 

lezeni.radotin@gmail.com 
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