


Úterý 17:15 – 18:15                      
Čtvrtek 17:15 – 18:15                    
Sobota 10:00 – 11:00    

NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ 

mladez.hcbilitygri.cz

PŘIJĎ MEZI NÁS!
Tygřík (ročník 2017 a 2018)

U7 (ročník 2016)

KONTAKT: 
Petr Šafařovský
T: 775 979 439
e-mail: safarovsky@hcbilitygri.cz

STAŇ SE 
TYGREM

AKADEMIE BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

PRO NOVÉ ČLENY 

PRVNÍ MĚSÍC ZDARMA

Pondělí 16:45 – 17:45                      
Středa 18:00 – 19:00                    
Sobota  8:45 – 9:45    



















POHÁNÍ TĚ 
VPŘED
Citlivé tlumení UA HOVR™ 
zmírňuje nárazy, vrací energii 
a pomáhá ti v pohybu.

Oficiální prodejnu Under Armour Brand House 
najdeš v obchodním centru FORUM Liberec.

BĚŽECKÉ BOTY UA HOVR™ 













SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - NÁBOR
- úterý: 16.00–17.30 
- trénink základní gymnastiky pro chlapce

KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
- úterý: 16.00–17.15 a 17.30–18.45 
- trénink pro všechny školáky

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI 
- úterý, středa, čtvrtek: 9.30–10.30 a 10.30–11.30
- individuální cvičení pro dobrý sportovní návyk,
  vhodné pro rodiče na mateřské a předškoláky

TRAMPOLÍNY PO-O(bědě) 
- středa: 13.00–14.00 a 14.00–15.00
- individuální cvičení pro rodiče na mateřské, 
  předškoláky a školáky

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK
- nácvik gymnastických prvků pod vedením trenéra, 
  vhodné i jako doplněk k jiným sportům

CVIČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
- samostatně nebo pod vedením trenéra

VEČERNÍ CVIČENÍ 
- pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 19.00–20.30
- individuální gymnastický trénink pro každého

PARKOUR
- čtvrtek: 16.00–17.15,   17.30–18.45
- parkourový trénink pro všechny
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bazen.liberec.cz

+420 485 103 010
info@bazen.liberec.cz

    ŠKOLA PLAVÁNÍ

      AEROBNÍ SÁL
     POSILOVNA
    PRONÁJEM DRAH
   sportovním  
   nabízíme zajímavé ceny





SKK Liberec, z. s.

Nabízíme:
• radost z pohybu
• první hodinu zdarma
• tréninky na ledě i     

všeobecnou průpravu
v intenzitě dle vašich
možností

• gymnastiku, tanec  
• letní soustředění
• tým zkušených trenérů
• možnost závodní i 

nezávodní činnosti

Pro bližší informace 
nás kontaktujte:
www.skkliberec.cz
skkliberec@gmail.com
774 893 890

Krasobruslení Liberec skk_liberec

BRUSLENÍ PRO RADOST
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www.skijested.cz  |  www.gopass.travel

1+1 
VOUCHER 
JÍZDA LANOVKOU + TŘÍKOLKA

Dárek k registraci do

ticket

ZÁBAVNÝ SJEZD
PRO CELOU RODINU!











R-LBC |  
liberec.rozhlas.cz

LIBEREC

Liberec 102.3 FM 
Jablonec n. Nisou 102.3 FM 
Harrachov 107.9 FM 
Frýdlant 97.4 FM 
Semily 103.4 FM 
Turnov 91.5 FM  
Česká Lípa 94.3 FM 
Nový Bor 104.9 FM  
Jablonné v Podj. 105.4 FM
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Unikátní hausboaty se nachází na vodní
hladině v podhůří Jizerských hor a celý
resort je zasazen do krásné přírody zcela
oproštěné od všech civilizačních ruchů.
Obklopí vás zde pouze kopce, dubový les
a nádherný výhled na celý Ještědsko-
kozákovský hřeben.www.ygolf.cz
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VSTUPENKY V PRODEJI




