Sportovní klub

Bohemia sport Žatec z.s.

Plán akcí pro členy a veřejnost 2018
měsíc

17. února Bohémská sněhulakiáda – Boží dar

Výlet autobusem na Boží dar se sáňkováním, bobováním a soutěžemi o ceny

26.května Olympijský sportovní den Bohemů – stadion Mládí
Soutěžení členů sportovního klubu na Mládí a následné posezení a zábava u ohně

1. června Bohémská noc
Přenocování dětí na stadionu Mládí zpestřené tréninkem, soutěžemi, zábavou a možná přijdou i strašidla.

21. června Slavnostní vyřazení atletů
Předávání sportovního vysvědčení na závěr tréninkového roku

7. – 14. července Letní dětské sportovní soustředění v Žerotíně
Dětské sportovní soustředění s výukou angličtiny

16.-20. července

příměstský sportovní tábor

sportování, hry, soutěže a zábava doplněné o základy angličtiny na stadionu Mládí.

3. září začínáme s Bohemia sport Žatec
Zahájení tréninků všech skupin na stadionu Mládí v 17.00 hod.
– přípravka, nejmladší žactvo, mladší žactvo a rodiče s dětmi.

9. září zahájení společných výklusů v parku
Společné výklusy trenérů, dětí a jejich rodičů v parku, mohou se účastnit i nečlenové klubu – veřejnost.

27. září Svatováclavský noční běh
závody pro všechny běhuchtivé bez věkového omezení na stadionu Flora

29. září Bohémská stezka na Komáří víšce
Autobusový výlet s výšlapem na Komáří víšku a zábavou.

16.-17. listopadu 2.ZŠ přenocování s Emilem Zátopkem
Trénování, zábava, seznámení s pojmem Emil Zátopek, přenocování v tělocvičně.

23.-24. listopadu

1.ZŠ Přenocování s Emilem Zátopkem

Trénování, zábava, seznámení s pojmem Emil Zátopek, přenocování v tělocvičně.

1.prosince

Adventní Drážďany

Výlet dětí s rodiči na adventní trhy se slavnostmi vánoční štoly, koncert, zábavní park a krásná výzdoba.

15. prosince Překrásná adventní Vídeň
Zájezd autobusem do Vídně. Zimní trhy pod obřím kolem v Prátru. Mnoho různorodých tržnic.

3. prosince Čertovská sportovní nadílka
Sportování s postavami mikulášské noci a nadílkou.
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