
 
 

Organizační informace na nový školní rok 2020/2021 – CO NÁS ČEKÁ, závody, 

akce a další… 

 

1) Klub zahajuje svojí činnost ve školním roce 2020/2021 v pondělí 7. 9. 2020. 

    Časy a místa konání jednotlivých tréninkových skupina jsou uvedeny níže: 

➢ pondělí 16-17 hodin Basic, 17-18 hodin Light, 18-19 hodin Drill (sál A23 

Krašovská aktivity centrum Plzeň) 

➢ NOVĚ: úterý 17-18 hodin Light, 18-19 hodin Master 17+ (sál A16) 

➢ středa 17-18 hodin Basic A (sál A16), 18-19 hodin Basic B (sál A16), 17-18 hodin 

Light (sál A23), 18-19 hodin Drill (sál A23 Krašovská aktivity centrum Plzeň) 

➢ NOVĚ: čtvrtek 16,30 - 17,30 hodin Basic i Light Tým Radyně (tělocvična 

Šťáhlavice a parkour park Starý Plzenec) 

 2) Aktuální opatření proti nemoci Covid-19 by se neměla sportovní činnosti dotknout, 

pokud se situace změní, budeme Vás neprodleně informovat.  

 3)  V týdnu od 7. do 10. září 2020 se náš klub účastní Veletrhu volnočasových 

aktivit aneb Týden náborů 2020, kterou pořádá Krašovská aktivity centrum Plzeň. V 

rámci tohoto týdne je možné přijít na naše tréninky bez nutnosti se předem přihlašovat a 

je možné si s námi užít volnou hodinu. 

4) V úterý 8. 9. od 16 hodiny se koná v Krašovské otevřený workshop pro všechny 

zájemce o parkour.  

5) Team Radyně 

Od září 2020 rozjíždíme novou skupinu s názvem Team Radyně. Své zázemí bude mít tato 

skupina, která je primárně určená úplným začátečníků nebo lehce pokročilým ve věku 6 až 

11 let, v multifunkčním sále ve Šťáhlavicích. Využívat pro svojí činnost bude skupina i 

parkour park ve Starém Plzenci. První trénink ve čtvrtek 10.9.2020 se uskuteční ve 

Šťáhlavicích! 

6) Pražský závod Českého poháru v parkouru 

Dne 26. 9. 2020 se bude v Praze (Smíchovská náplavka) konat první letošní kvalifikační 

závod Českého poháru v parkouru. Týden před konáním závodů se v Krašovská aktivity 

centrum Plzeň bude konat sportovní soustředění s cílem připravit závodníky na 

závod (pravděpodobně 20. 9.). V tuto chvíli předpokládáme, že se závodu zúčastní 

nejméně níže jmenovaní (již dříve registrovaní závodníci): 

Filip Bodiš, Tomáš Dostál, Jakub Dvořák, Daniel Janák, Tomáš Kantořík, Jindra Kmoch, 

Jonáš Kondelík, Daniel Pešír, Matěj Pešta, Michal Polášek, Jakub Spour 

Další nominovaní závodníci: Jakub Brichcín, Jan Bezděk, Josef Bušek, Vincent Dolenský, 

Hejlek David, Hokr Václav, Ilič Marko, Kallista Matěj, Karfiol Matěj, Kristl Jaromír, Lieser 

Jan, Mašek Matyáš, Příbek Jan, Šiška Oliver, Šour Dominik, Štochl Matěj, Švec Dominik, 

Vorlíček Kryštof, Vorlíček Filip. 

Závodu se mohou zúčastnit však i další zájemci z řad členů Parkour Academy Plzeň po 

konzultaci s trenérem. 

https://www.gymfed.cz/osoby/927384
https://www.gymfed.cz/osoby/466307
https://www.gymfed.cz/osoby/344336
https://www.gymfed.cz/osoby/180603
https://www.gymfed.cz/osoby/678944
https://www.gymfed.cz/osoby/674665
https://www.gymfed.cz/osoby/123924
https://www.gymfed.cz/osoby/387910
https://www.gymfed.cz/osoby/158754
https://www.gymfed.cz/osoby/556467


 
 
 

Prosíme rodiče o potvrzení účasti dětí na závodu v Praze i v Plzni co nejdříve - na závod v 

Praze nutno zaslat vaše stanovisko do 10.9.2020, abychom stihli včas závodníky oficiálně 

přihlásit. Do emailu uveďte, zda se vaše dítě zúčastní závodu v Praze (26.9.) a rovnou 

prosíme o potvrzení účastí na závodě v Plzni (3.10.).  

 Podmínkou účasti na závodech je: 

a) členství v klubu (podmíněno vyplněnou a odevzdanou přihláškou člena, úhradou 

kurzovného a ročního členského poplatku ve výši 100,- Kč), 

b) aktivní docházka na lekcích, na sportovním soustředění, zájem o závodění, dosažení 

věku nejméně 7 let, u závodníků mladších 18 let je nutný i souhlas zákonných zástupců s 

účastí sportovce na závodech. V tuto chvíli jako souhlas a potvrzení účasti na závodu 

postačí volnou formou zaslat na náš mail parkour4u@avva.cz a to nejpozději do 

10. 9. 2020! Přihlášení na závod v Praze provedeme my hned následně hromadně za celý 

klub.  

c) platný POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU - nesmí 

být starší než jeden rok v době konání závodu (formulář je k dispozici ke stažení na našich 

nových internetových stránkách www.parkour4u.cz). 

Klub bude organizovat cestu na závod vlakem z Plzně do Prahy (Praha-Smíchov) a zpět. 

Podrobnosti k závodu a dopravě budeme rozesílat samostatně již jen závodníkům (jejich 

rodičům) v nejbližší době. 

7) Plzeňský závod Českého poháru v parkouru 

  Náš klub pořádá v termínu 3. 10. 2020 druhý kvalifikační závod Českého poháru v 

parkouru. Závod se bude konat v prostorách Krašovské, jak v kategorii Freestyle, tak i 

Speed-Run. Je to pro náš klub prestižní záležitost.  

Pořídili jsme kvůli závodu speciální  závodní překážky, které měla veřejnost možnost 

poprvé vidět na Sportmánii.  

Očekáváme velkou aktivní účast našich členů. Budeme rádi za jakoukoliv podporu ze strany 

rodičů, jak osobní (např. pomoc při stavbě překážek) či věcnou podporu (drobné věcné 

dary pro závodníky, popř. finanční sponzoring klubu). Hledáme také dobrovolníky pro 

pořadatelskou službu na závod.  

Pravděpodobně by dne 20. 9. na konci plánovaného sportovního soustředění proběhla 

schůzka s rodiči závodníků, popř. se zájemci o spolupráci při organizačním zajištění závodu 

v Plzni.  

8) Mistrovství ČR v parkouru se uskuteční opět v Brně v termínu 6. - 8. 11. 2020!  

Vrchol závodní sezóny! V loňském roce získali naši svěřenci jednu zlatou a jednu bronzovou 

medaili v disciplíně Speed-run (Daniel Pešír kategorie děti muži, Daniel Janák kategorie 

mladší žáci muži). Mistrovství by se měli v letošním roce zúčastnit pouze ti závodníci, kteří 

mailto:parkour4u@avva.cz
http://www.parkour4u.cz/


 
 
absolvují oba kvalifikační závody, tedy v Praze i v Plzni! Podmínky účasti budou upřesněny 

po schůzce s vedením České gymnastické federace.  

Děti, které nebudou závodit jsou vřele vítány samozřejmě i jako psychická podpora týmu 

a závodníků, tedy jako diváci, minimálně na závod v Plzni určitě dorazte! :-) 

 

Přejeme vám rodičům i dětem pohodový start v novém školním roce a hlavně radost z 

pohybu! 

 


