
Vážení rodiče, 

máte doma malého sportovce, kluka nebo holčičku ročníku narození 2010 
nebo mladší? Přijďte kdykoli v průběhu sezóny 2020/2021 na trénink našich 
přípravek, kde si pod vedením kvalifikovaných trenérů vaše dítě vše 
vyzkouší a pak se společně rozhodnete, jestli se přidáte do našeho klubu. 

Těšíme se na viděnou na hřišti 

U8 - U11   FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00  Pondělí a středa 16.00 – 17.30
Areál FC Slavia Hradec Králové, Víta Nejedlého 1216/2, Hradec Králové, 500 03

Kontaktujte nás:
klub@fcslaviahk.cz | www.fcslaviahk.cz

Ivo Říha - trenér U11 (ročník 2010)   ivo.riha@seznam.cz | 774 851 631
Jan Markvart - trenér U10 (ročník 2011)   jendahk@seznam.cz | 739 007 575
Martin Moník - trenér U9 (ročník 2012)   martinmonikhk@gmail.com | 725 484 337
Josef Vít - trenér U8 (ročník 2013)   vit.pepino@seznam.cz | 605 847 588
Otakar Rejfek – manažer mládeže   o.rejfek@seznam.cz | 604 486 635 
Michal Blažej -  šéftrenér mládeže   michal.blazej@seznam.cz | 604 635 667
+ fotbalová školička (ročník 2014 a mladší)

HLEDÁME SLÁVISTICKÉ HVĚZDIČKY
Chceš hrát fotbal a sportovat s kamarády? Přijď mezi nás do Slavie Hradec Králové!

„S LÁSKOU K FOTBALU, S ÚCTOU KE SPORTU.“



Generální partneři Hlavní partneři

Proč bych se měl přihlásit právě do klubu FC Slavia Hradec Králové?

Ve Slavii vždy byla skvělá parta lidí, kteří milují fotbal. Dětem v jejich sportovním, ale 
i lidském rozvoji pomáhají kvalifikovaní trenéři ve spolupráci s asistenty z řad rodičů. 
Náš klub se nachází v krásném moderním areálu ve středu města Hradce Králové 
se skvělou dostupností.

Jak často se trénuje a kde tréninky probíhají?

Tréninky se konají 2-3× týdně, podle věkových kategorií. Všechny tréninky našich 
přípravek probíhají ve sportovním areálu Slavia Hradec Králové v Orlické kotlině. 
V zimních měsících pak využíváme sportovní halu ve stejném areálu.

Jak dlouho trvá trénink?

Délka tréninků se u jednotlivých věkových kategorií liší, zpravidla ale trvají 60–100 minut.

Kdy probíhá nábor nových dětí?

Nové děti ve věku 4–11 let k nám mohou přijít kdykoli v průběhu roku, 
stačí kontaktovat trenéry našich týmů a dohodnout se s nimi na prvním tréninku. 
Z každého nového člena, který má rád fotbal a chce se přidat do našeho kolektivu, 
máme ve Slavii upřímnou radost a uděláme vše, co je v našich silách, aby se u nás 
dětem líbilo a těšily se na každý další trénink nebo utkání. 

Přináší hraní za Slavii i nějaké další výhody?

S velkou radostí můžeme říci, že ano. Díky štědré podpoře našich partnerů se tak 
můžete těšit na mnoho dalších výhod. Náš generální partner společnost EPIC Group 
se 50 % podílí na zakoupení sportovního oblečení, konkrétně značkových 
teplákových souprav a tréninkových dresů 
od  firmy JAKO. Díky společnosti SportFotbal 
můžeme našim hráčům poskytnout výhodné 
slevy na jejich kompletní sportovní vybavení 
a veškerý sportovní textil od renomovaných 
sportovních značek. Ostatní kluboví partneři 
zajišťují členům FC Slavia Hradec Králové 
slevy, vouchery či vstupy na akce, které 
připravují.


