
 

Basketball 
WIZARDS DDM Praha 10   

Šk. rok 2013/14 

                        
 

přijme k doplnění družstva hrající soutěž sl. mini Středočeského kraje 

šikovné kamarádky 

ročník narození 2001- 2003 

příjme do přípravky minibasketbalu  holky a kluky 2003 a mladší 
 
 

Kde trénujeme ? 
družstvo:     ZŠ Švehlova,     Praha 10,      Zahradní Město 

Po - 16:30 -18:00                Čt - 16:30 -18:00          Pá- 15:30 - 17:00 
 

přípravka: ZŠ Nad Vodovodem;  Šmoulinka:   ZŠ Švehlova - Zahradní Město 

Út- 16:30 - 18:00                      Po - 15:30 -17:00      a       Čt - 15:00 -16:15                
 

                       

   

 

Hrajeme, běháme, makáme, koše dáváme. Taky si pokecáme a srandu 

děláme, když volno máme. 

Zkrátka my (a naše rodiče) jsme dobrá parta, která hezky šlape. 
 

 

 

Informace:  Mirka Jirešová  (trenérská licence B) 

tel: 604 334 917 

Nebo na www.basketmagove.banda.cz 
 

 

 



Basketball 
WIZARDS DDM Praha 10   

Šk. rok 2013/14 

                        
 

přijme k doplnění družstva  šikovné kamarádky 

ročník narození 2001- 2003 

příjme do přípravky minibasketbalu  holky a kluky 2002 a mladší 
 
 

ZŠ Švehlova 
 

tréninky družstvo WIZARDS :  

Po - 16:30 -18:00               Čt - 16:30 -18:00              Pá- 15:30 - 17:00 
 

tréninky přípravka - družstvo Šmoulinka, ročník narození 2003 a mladší :   

Po - 15:30 -17:00               Čt - 15:00 -16:15  

(bez navýšení ceny lze chodit i v út na ZŠ Nad Vodovodem 16:30 – 18:00)               
 

 

                        

   

 

Hrajeme, běháme, makáme, koše dáváme. Taky si pokecáme a srandu 

děláme, když volno máme. 

Zkrátka my (a naše rodiče) jsme dobrá parta, která hezky šlape. 
 

 

Informace:  Mirka Jirešová  (trenérská licence B) 

tel: 604 334 917 

Nebo na www.basketmagove.banda.cz 
 

 



Basketball 
WIZARDS DDM Praha 10   

Šk. rok 2013/14 

                        
 

kroužek míčových a pohybových her - přípravka minibasketbalu  pro 

holky a kluky 2003 a mladší 
 
 

ZŠ Nad Vodovodem 

 

 út. 16:30 – 18:00 
 

 ZŠ Švehlova  v  Po - 15:30 -17:00    a  Čt - 15:00 -16:15 

                
 

 

                        

   

 

Hrajeme, běháme, makáme, koše dáváme. Taky si pokecáme a srandu 

děláme, když volno máme. 

Zkrátka my (a naše rodiče) jsme dobrá parta, která hezky šlape. 
 

 

Informace:  Mirka Jirešová  (trenérská licence B) 

tel: 604 334 917 

Nebo na www.basketmagove.banda.cz 


