
Dobrý den, 

 

děkujeme za velký zájem ohledně lezeckého kroužku ve Sportovní hale Radotín. Od letošních prázdnin se 

pustíme do druhého ročníku fungování našeho lezeckého kroužku. Jsme velmi rádi, že i přes onemocnění 

našeho skvělého instruktora Honzy se podařilo najít více než adekvátní náhradu v jedné z nejlepších 

mladých lezkyň v ČR Alexandře Fraňkové, která oddíl s chutí přebrala.  

 

 

"Alexandra Fraňková má dlouholeté lezecké zkušenosti jak s lezením na umělé stěně, tak s lezením ve skalách či v horách, 

a to i v zahraničí. V deníčku má zapsanou například dvacetidélkovou cestu na horu Tofanu v italských Dolomitech nebo 

cestu Agave za 7b rovněž v Itálii. V loňském roce reprezentovala Českou republiku v lezení na obtížnost na několika 

evropských závodech mládeže i na juniorském mistrovství světa, kde byla druhá z českých juniorských závodnic. Srdce jí 

ale daleko víc než na umělou stěnu táhne na český písek a do hor, proto se letos pokusila nominovat do české alpinistické 

reprezentace, což se jí podařilo. Své zkušenosti ráda předává mladým lezcům prostřednictvím kurzů pro děti, které vede." 

Také se podařilo plně převézt fungování lezecké stěny pod náš kroužek, odkoupit lezeckou výbavu 

a chystáme se na nákup nových bot pro naše lezce. Naše tréningy trvají 1h, ale i do dalšího ročníku 

bychom rádi zachovali malé skupinky v počtu 4 – 6 dětí (dle vyspělosti). Tím se vyhneme tomu, aby děti 

musely dlouho čekat a nudily se. 

Předpokládaný termín zahájení sezóny 2018/2019 bude 9.10.2018 od 16:00. 

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, 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 (říjen až červen) a to vždy jednou 

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

Časy konání kroužku jsou následující: 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

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 alikvótně ponížena. 

Omluvenky 

Omluvu je třeba nahlásit nejpozději 24 hodin předem a pouze na email:  

alexandrafrankova@seznam.cz 

 

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 kroužku. Obratem 

Vás bude kontaktovat náš instruktor a dohodne s Vámi všechny podrobnosti. 

 

S přáním mnoha krásných nejen sportovních zážitků, 

 

Ing. Viktor Krištof, MBA 
Vedoucí kroužku lezení při RSK 
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