
 

 

 

Bowlingové kroužky pro školní rok 2019/2020 

 
Pro školní rok 2019/2020 máme připraveny 2 bowlingové kroužky, které jsou rozděleny podle 
věku a také podle stupně pokročilosti dětí. 

Náborový den, který se uskuteční 19.9. 2019 v 15:30 hodin, bude nejen dnem pro nové 
zájemce o bowling, ale také se stane dnem, který nám pomůže určit pokročilost jednotlivých 
dětí a na základě toho je pak budeme schopni lépe přiřadit do odpovídajícího kroužku. 
Rozdělení je prováděno, aby se všem dětem dostalo odpovídající pozornosti a také výuka bude 
jinak koncipována pro začátečníky a pro pokročilé.  

Oba kroužky povede Eva Burianová. Paní Burianová byla v roce 2016 v české bowlingové 
reprezentaci a je držitelkou evropské ETBR i americké USBC trenérské certifikace. Eva 
Burianová je pod dohledem Costase Mitsingase, který je jejím mentorem. Costas je jedním z 
mála trenérů na světě s nejvyššímitrenérskými certifikáty jak evropské bowlingové federace 
ETBF, tak i americké USBC. 

Pomocný trenér /asistent bude Lucie Chládková, Aneta Nováková nebo Ivana Čapunová. 

1.) Bowlingový kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé 
V pondělí 23. září 2019 se uskuteční první hodina našeho bowlingového kroužku pro 
začátečníky a mírně pokročilé, který je primárně určen pro děti od 5 do 18 let. Kroužek 
se bude konat od konce září 2019 do konce ledna 2020, vždy v pondělí od 15:30 do 
16:30 v naší herně Bowling Brno. 

2.) Bowlingový kroužek pro pokročilé 
Pro pokročilé bude kroužek začínat také 23. září 2019 od 15:30 do 17:00. 
Součástí kroužku pro pokročilé je i druhá tréninková hodina, která bude probíhat 
každou středu od 15:00 do 16:30. 

CENA  

1 200 Kč, obsahuje pronájem hrací dráhy, zapůjčení bowlingové obuvi, koulí, instruktora. 

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 3 přihlášených dětí na hodině. 

2 400 Kč, cena kroužku pro pokročilé. 

Sraz dětí bude probíhat vždy 15 minut před zahájením tréninku, na recepci. 

  



 

 

 

POPIS 

Bowlingový kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé 

Tento kroužek je určen primárně pro začátečníky a mírně pokročilé a také pro děti od 6 do 18 
let a je zaměřen na rozvoj všeobecných pohybových schopností a rozvoj základní bowlingové 
techniky.  

 

Bowlingový kroužek pro pokročilé 

Tento kroužek je určen pro děti, které se již s bowlingem seznámily, nebo jej hrají. Mají zájem 
se účastnit na regionálních, krajských i celorepublikových turnajích. Kroužek je zaměřen na 
rozvoj techniky, bowlingové teorie a přípravu na turnaje. 

 

Rodiče mají možnost se výuky účastnit při lahodném nápoji, dobré kávě nebo zákusku. 
 

Na závěr pololetí je pro děti připraven turnaj. Ten je nejen výkonnostním vyhodnocením jejich 
snahy, ale i odpolednem plným zábavy, cen a dárků. 

 

Děti stačí přihlásit na e-mail: chladkova@bowlingbrno.cz, nebo přijít rovnou v pondělí           
23. září 2019 na první hodinu, vše vyplníme a vyřídíme na místě. 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel.: 773 634 227 nebo pište na                      
e-mail: chladkova@bowlingbrno.cz. 

Srdečně se na Vás těší tým BB. 

 

 
 

 


