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Katalog, který právě držíte v rukou představuje ucelenou 
přehlídku sportovních a pohybových aktivit v Děčíně. Takto 
pestrá a bohatá je možnost sportovního vyžití pro děti i dospělé 
v našem městě. Věříme, že přehlednost a jednotná prezentace 
usnadní zejména rodičům dětí prvních tříd, ale i ostatním 
zájemcům, výběr tolik potřebné pravidelné pohybové aktivity.

Děkujeme všem, kteří se na sportování v Děčíně podílejí
a sport podporují.
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Sportovní klub Děčín, z.s. - atletický oddíl
U nás na trénincích budeš všestranně rozvíjet svoji pohybovou zdatnost. 
Uvidíš, zda vynikáš rychlostí běhu či vytrvalostí, silou odrazu nebo mrštností 
a pohybovou přizpůsobivostí. Podle toho i tvého zalíbení se zaměříš na 
disciplíny, kterým se budeš věnovat. Atletika jich nabízí nepřeberné množství. 
Něco se naučíš bez obtíží rychle, jinde bude třeba vynaložit většího úsilí. 
Na závodech poznáš, jak je v atletice vše objektivně měřitelné. Tady nic 
neoklameš! Ale tvoje cílevědomost, houževnatost, sebekritičnost a čestnost, 
tě dovede na výsluní. Tvůj trenér tě povede, spolutrénující kamarádi - kluci 
i holky - ti budou oporou. Ta nej přijdou na soustředěních, kde zažiješ chvíle 
neopakovatelné. Přijď mezi nás a třeba tu najdeš sám sebe!

TRÉNINKY
• Atletický stadion Děčín » Práce 1966; Děčín V

askdecin.cz

Jaroslav Calda
jaroslav.calda@seznam.cz
(+420) 606 622 413



Sportovní klub „Atletika pro děti z. s.“  (SK APD)

Ludmila Rychnovská
liry@seznam.cz
(+420) 605 526 325

ATLETIKA

Atletika pro děti je určena pro věkovou skupinu od 4 do 15 let.
4 - 6 let » atletická školička, 7 - 9 let » atletická mini přípravka, 10 - 15 let » 
atletická přípravka a žactvo.
Zaměřujeme se na všestranný rozvoj pohybových dovedností dítěte zábavnou 
formou her a soutěží. Učíme děti pohybovým dovednostem jako je běh, hod, 
skok, rychlost, vytrvalost obratnost a také koordinační a motorické vlastnosti 
se zaměřením na atletiku. Účastníme se atletických závodů i pravidelných 
sportovních soustředěních na nedalekém Sněžníku.
Zájemci se mohou hlásit průběžně během celého školního roku.

TRÉNINKY
• Děčín » hřiště při ZŠ Vrchlického a ZŠ Kamenická, tělocvična ZŠ Březiny
• Jílové » hřiště v zámeckém parku, tělocvična ZŠ Náměstí míru

atletikahrou.cz
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Sportovní klub Děčín z.s. - oddíl orientačního běhu

Pavla Zítová
kobdecin@seznam.cz
(+420) 775 603 500

V Klubu orientačního běhu (KOB Děčín) se věnujeme nádhernému sportu 
vhodnému pro všechny, kteří mají rádi přírodu a pohyb v ní. Tento venkovní 
sport kombinuje běh s orientací podle mapy. Je vhodný pro celou rodinu bez 
rozdílu věku, můžeme ho provozovat během celého roku. Naším sportovištěm 
jsou lesy, louky, parky…

TRÉNINKY
• Tréninky pro děti se konají v zimním období v tělocvičně, po zbytek roku 

venku pod vedením školených trenérů. Celoročně pořádáme venkovní 
aktivity pro všechny věkové kategorie.

kobdecin.cz
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KONKORDIA Děčín

Luboš Přibyl
konkordiadc@gmail.com
(+420) 770 146 536

Klub je servisní organizací pro organizaci soutěží a sportovních akcí pro další 
subjekty, dále organizuje vlastní soutěže v těchto sportech – běh, orientační 
běh, turistický závod, orientační biatlon. Organizace soutěží probíhá od 
místních (běžecké soutěže) až po Mistrovství světa (orientační biatlon). 
Členové klubu se podílí jak na organizaci soutěží, tak se soutěží zúčastňují. 
Základna je složená ze všech věkových skupin s převahou dospělých. Děti se 
mohou zúčastňovat činnosti od 10let. U dětí je rozvíjena všeobecná tělesná 
zdatnost a vztah k přírodě. Méně zdatní se mohou již od útlého věku podílet 
na organizační a pořadatelské činnosti.

TRÉNINKY
• lesopark Kvádrberk (letní období)
• Labská cyklostezka (zimní období)

konkordia-decin.cz
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Aikidó Ikeda Dojo Děčín

Jakub Kureš
aikido.decin@seznam.cz
(+420) 723 299 556

Aikidó je moderní bojové umění pocházející z Japonska, které je založeno na 
myšlence neagresivity a rozvíjení schopnosti využití energie útočníka proti 
útočníkovi samému. Je vhodné jak pro muže, tak i ženy. AIKIDO mohou cvičit 
chlapci i dívky od deseti let.

TRÉNINKY
• gymnastická tělocvična » Riegrova 1352/10; Děčín II

aikido-decin.cz



MMA • THAIBOX • WRESTLING
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MMA fighting club Děčín

Jan Tesárek, DiS.
tesarek.jan@mmafightingclubdecin.cz
(+420) 607 180 420

Tréninky MMA, thajského boxu a zápasu jsou pro děti v našem klubu 
zaměřeny hlavně na všestranný a harmonický rozvoj celého těla vyvíjejícího 
se dítěte. Tréninky jsou zaměřeny s cílem na výchovu pro děti, které potřebují 
podporu zdraví ve sportu (vylepšit motoriku, nabýt lepší imunitu, mít 
správné držení těla, vybít energii sportem, zlepšit svalovou hmotu, správně 
dýchat, povzbudit psychiku, překonat strach apod.). Tréninky probíhají 
v naší tělocvičně vybavené pro trénink boje v postoji i na zemi, v ringu i kleci. 
K dispozici jsou boxovací pytle, lapy, bloky, švihadla, expandéry, kladky pro 
strečink, balanční pomůcky a v neposlední řadě oddílová plně vybavená 
posilovna.

TRÉNINKY
• KS centrum Děčín (Auto Anex) » Žerotínova 378/9; Děčín III

mmadecin.cz



BOX • BOJOVÉ SPORTY
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Sportovní klub Městské policie Děčín

Václav Němeček
vendabox@seznam.cz
(+420) 775 861 759

Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením 
především na box, sálový fotbal a další sportovní aktivity. V boxu patří 
k jedněm z nejúspěšnějších klubů v České republice, svěřenci klubu pravidelně 
dosahují úspěchů na tuzemských i zahraničních turnajích. Hlavním trenérem 
je dlouholetý strážník a úspěšný amatérský a profesionální boxer Václav 
Němeček.

TRÉNINKY
• Tělocvična SKMP » Na Valech 1215/4; Děčín IV

mpdecin.cz
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Judo DDM Děčín

Ing. Martin Tutko, Ph.D.
martin.tutko@o2.cz
(+420) 606 642 597

Jsme klub fungující v Děčíně téměř nepřetržitě od roku 1958. Naši zkušení 
trenéři kladou důraz na všestranný rozvoj svěřených dětí po stránce 
sportovní, disciplíny, vzájemného respektu a sebeovládání. Judo podporuje 
všeobecný fyzický rozvoj dítěte, kdy se harmonicky během tréninku doplňuje 
složka fyzická a výchovná. Děti se učí vítězit s pokorou a prohry přijímat 
se ctí. V našich řadách máme řadu mistrů republiky, aktivních závodníků 
1. ligy mužů, mistryni Evropy a světa. Každoročně pořádáme letní tábor se 
zaměřením na trénink juda, táborové hry, turistiku a příměstské tábory. Jsme 
parta, která drží pohromadě.

TRÉNINKY
• Areál bývalého Kovočasu » Oldřichovská 15/7; Děčín VIII

judodecin.cz
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Karatedó Steklý

Jan Steklý
kks@karatestekly.cz
(+420) 603 523 770

Výuku karate a dalších aktivit v našem centru přizpůsobujeme věku dětí, 
které se postupně naučí i složitější techniky, zapamatují si japonské výrazy 
a naučí sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních 
dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických 
cvičení, rozvoji koordinace, flexibility. Vzhledem ke specifice bojových umění 
dbáme zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína, přísná 
etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se u nás 
děti naučí. První rok cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na 
první technický stupeň a pak pokračují v tréninku pro vyšší technické stupně.

TRÉNINKY
• KS centrum Děčín (Auto Anex) » Žerotínova 378/9; Děčín III

karatestekly.cz



KARATE • KICKBOX • MMA
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KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.

Milan Veselý
milaves@post.cz
(+420) 606 231 506

Milan Veselý založil klub v roce 1994. Je medailistou z MS a ME a držitelem 
černého pásu v karate a kickboxu. Hlavní náplní klubu je práce s mládeží 
až do neomezeného věku. Členové klubu se zúčastňují soutěží v KARATE, 
KICKBOXU a MMA. Klub má profesionální úroveň a jeho členové dosahují 
špičkových výsledků, jak na domácím, tak i mezinárodním poli. Klub vychoval 
nespočet kvalitních závodníků, reprezentantů ČR, mistrů světa i Evropy.

TRÉNINKY
• Střední škola řemesel a služeb » Ruská 147/46; Děčín IV
• ARMEX Live Centrum » Duchcovská 827; Děčín I

karate-vesely.cz
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Karatedó Steklý

Ing. Margareta Naxerová
tchajtidecin@gmail.com
(+420) 731 437 718

Taiji-Quan vychází z pradávných čínských systémů kultivace člověka 
a vzniklo původně jako bojové umění. Taiji-Quan není soutěž. Patří k vnitřním 
stylům a vrací nás znovu k sobě. Učí nás sebekontrole a sebepřijetí. Žákům 
a studentům nabízí techniky psychohygieny, podporuje schopnost soustředění 
a dlouhodobého udržení pozornosti. Nemusíme se stále srovnávat s druhými. 
Každý osobní pokrok je výhrou a čas, který věnujeme sobě, je naší šťastnou 
investicí. Pravidelná cvičení pro děti, dospívající, dospělé, ale i seniory.

TRÉNINKY
• KS centrum Děčín (Auto Anex) » Žerotínova 378/9; Děčín III

karatestekly.cz
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Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.

Alexander Müller
alex.muller@seznam.cz
(+420) 608 478 707

KULTURISTIKA

Kulturistika je individuální sport, jehož cílem je dosáhnout požadovaného 
vzhledu těla a estetiky včetně upevňování zdraví a kondice.

TRÉNINKY
• gymnastická tělocvična » Riegrova 1352/10; Děčín II
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FaJJn aerobik Děčín, z.s.

AEROBIK • FITNESS • VŠESTRANNOST

Jitka Jirušová
fajjnpozdravi@gmail.com
(+420) 776 657 523

Náš oddíl se již 20 let věnuje dětem ve věku 4 – 18 let v oblasti sportovního 
aerobiku, fitness a pohybové všestrannosti. Jedná se o estetický sport, který 
navštěvují převážně děvčata. Všestrannost je vhodná jako průprava i jako 
kompenzace pro ostatní sporty. Navštěvují ji chlapci i dívky. V oddílu působí 
kvalifikované trenérky a fyzioterapeut.

TRÉNINKY
• ARMEX Sportcentrum » Maroldova 2; Děčín I

fajjn-pozdravi.cz
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Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.

Zuzana Rejnartová
zrgymdc@seznam.cz
(+420) 775 040 552

AEROBIK

Aerobik je kondiční gymnastické cvičení, vhodné pro všechny věkové skupiny. 
Upevňuje zdraví, kondici a rozvíjí základní pohybové schopnosti pro aktivní 
způsob života člověka.

TRÉNINKY
• gymnastická tělocvična » Riegrova 1352/10; Děčín II
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TJ Gymnastika Děčín, z.s.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Pavlína Cardová 
pajacardova@seznam.cz
(+420) 731 183 333

Klub je střediskem sportovní gymnastiky ženských složek s dlouholetou 
tradicí. Je zaměřen na výchovu talentovaných dětí pro mistrovské soutěže 
a reprezentaci státu pod vedením profesionálních trenérů. Klub vychoval 
řadu českých a československých reprezentantek, účastnic ME, MS a OH. 
Závodní sportovní gymnastika začíná od nezávodních přípravek (3 - 7 
let), soutěžně od věku 8 let až po kategorii žen. Tradicí spolku je závod 
talentované mládeže „O pohár Věry Čáslavské“, který založila v Děčíně osobně 
naše nejlepší sportovkyně všech dob Věra Čáslavská a kterého se až do roku 
2016 vždy osobně zúčastňovala.

TRÉNINKY
• gymnastická tělocvična » Riegrova 1352/10; Děčín II

Gymnastika Děčín
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Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.

Zuzana Rejnartová
zrgymdc@seznam.cz
(+420) 775 040 552

VŠEOBECNÁ GYMNASTIKA A TRAMPOLÍNY

Všeobecná gymnastika a trampolíny umožňuje získat pohybové dovednosti, 
časoprostorovou orientaci, kondici a sebeovládání i v běžném životě. Je 
vhodnou přípravou pro taneční disciplíny, jako sportovní tanec a akrobatický 
rokenrol.

TRÉNINKY
• gymnastická tělocvična » Riegrova 1352/10; Děčín II

Gymnastika Děčín



22

JÓGA

Jan Steklý
kks@karatestekly.cz 
(+420) 603 523 770

Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání 
sebe sama a techniky které jóga popisuje jsou nástroje, které nám pomáhají 
v návratu ke schopnosti být v rovnováze a poznání sebe sama.
Přijďte si zacvičit jógu, která je příjemná pro každého, bez rozlišení věku 
a znalostí. Zjistíte s určitou pravidelností tohoto druhu jógy, jak lépe a lépe 
zvládáte životní i zdravotní záležitosti se stále lepším nadhledem a klidem. 
Jak poznáváte sami sebe a více si sami sebe vážíte….
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ pro děti, dospívající, dospělé, ale i seniory.

TRÉNINKY
• KS centrum Děčín (Auto Anex) » Žerotínova 378/9; Děčín III

Karatedó Steklý

karatestekly.cz
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Český svaz parkouru z.s.

Bc. Jan Pehl
pehy@svazparkouru.cz
(+420) 727 820 029

PARKOUR

Parkour pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí - od 
větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi. Parkour je nesoutěžní 
sport. Při tréninku se snažíme překonat sami sebe, svůj strach, své nedostatky 
a neustále se zlepšovat, nikoliv soupeřit s ostatními. V mnohých aspektech 
se parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk věnuje naplno 
a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii. Neustále překonáváme 
překážky, ať už psychické či fyzické. Smyslem tréninku je ovládnout lépe své 
tělo jako celek. Nemá smysl se učit jen jednotlivé techniky odděleně, ale spíše 
průběžně zdokonalovat svůj pohyb. Jakmile to počasí dovolí, v září, květnu 
a červnu jsou některé tréninky venku, lokaci určuje hlavní trenér.

TRÉNINKY
• tělocvična Sokol » Práce 78/19; Děčín V
• pondělí 14:30 až 16:00, středa 15:00 až 16:30, pátek 14:30 až 16:00

svazparkouru.cz
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BADMINTON

Zdeněk Žirovnický
ziro@email.cz
(+420) 724 199 416

Jsme oddíl s dlouholetou tradicí. V roce 2024 oslaví oddíl 40 let činnosti. 
V současné době sdružujeme děti do 21 let. Tréninky jsou v rozsahu 3 - 5 
hodin týdně na 4 kurtech. Úspěšní hráči se mohou účastnit celorepublikových 
turnajů a amatérských soutěží v Děčíně. Na nové přírůstky se moc těšíme!

TRÉNINKY
• ZŠ Dr. Miroslava Tyrše » Vrchlického 630/5; Děčín II

Sportovní klub Děčín, z.s. - oddíl badmintonu

badminton SK Děčín
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Basketbalový klub Děčín z.s.

Robert Landa
landa@bkdecin.cz
(+420) 774 597 780

BASKETBAL

Basketbalový klub přijímá do svých řad sportovně založené CHLAPCE I DÍVKY 
od 5 let. Náplní tréninků pro nejmenší jsou pohybové a míčové hry, atletická 
průprava, rozvoj obecné zdatnosti a basketbalová cvičení.
Od prvních tréninků se snažíme u dětí vybudovat trvale kladný postoj 
k pohybové aktivitě a zdravému životnímu stylu. Probudit v dětech lásku, 
vášeň a touhu po sportu.
Výška není podmínkou (ale může být velkou výhodou) - neváhejte a přidejte 
se k nám.

TRÉNINKY
• ARMEX Sportcentrum » Maroldova 2; Děčín I

mladez.bkdecin.cz
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FLORBAL

Ing. Tomáš Štěpánek
fbcdecin@atlas.cz
(+420) 775 862 628

Florbal je rostoucím a atraktivním sportem pro mládež. Ve školách patří 
k nejoblíbenějším kolektivním sportům. Vytváříme podmínky, aby každý, 
kdo chce sportovat a hrát florbal, našel v našem klubu své místo a stal se 
plnohodnotnou součástí naší organizace. Děti trénují 2x týdně, na zápasy 
vyjíždí po Ústecko-Libereckém regionu 1x za 2-3 týdny klubovým busem. 
Cca od 10 let přibývá jeden silově kompenzační trénink (plavání / silově 
kompenzační trénink). Přikládáme stejnou váhu mládežnickým i elitním 
družstvům. Mezi priority patří digitalizace (klubová aplikace s potřebnými 
informacemi), zdravé sportování a práce s rodiči – florbalové plesy, zápasy 
rodičů, výjezdy atd. V sezóně 2022-23 je struktura ročníkově rozdělena 
a máme otevřenou i minipřípravku - Máuglího svět od 4-6 let.

TRÉNINKY
• více informací na náborovém webu: florbaldc.cz

DDM Děčín - FBC Děčín

fbcdecin.cz
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Sportovní akademie Děčín z.s.

Roman Stružinský
RStruzinsky@seznam.cz
(+420) 773 032 890

FOTBAL

Sportovní akademie Děčín se zabývá pořádáním sportovních akcí, 
individuálním a skupinovým pohybovým rozvojem dětí a mládeže se 
zaměřením na fotbal. Primárně spoupracuje s Juniorem Děčín, FK Teplice, ale 
také s ostatními regionálními kluby. Jejím cílem je poskytnout svým členům 
komplexní servis tak, aby mohli maximálně rozvinout svůj potenciál.

TRÉNINKY
• sportovní areál Máchovka » Jeronýmova ul.; Děčín IV
• Městský stadion » Ústecká 1961/3; Děčín V
• tělocvična ZŠ Bynov » Na Pěšině 330; Děčín IX
• sportovní hala Křešice » Vítězství 194; Děčín XXXI
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FK JUNIOR Děčín z.s.

FOTBAL

fkjuniordecin.cz

Miroslav Tyl
fkjuniordecin@volny.cz
(+420) 604 520 704

FK JUNIOR Děčín z.s. je největší fotbalový klub na území města Děčína a okolí. 
Ve svých sedmi družstvech sportuje na 170 mladých hráčů ve věku 12 – 23 
let. Pod vedením dvaceti kvalifikovaných trenérů a vedoucích celoročně 
hráči trénují 3x týdně a zúčastňují se oficiálních soutěží organizovaných 
fotbalovým svazem FAČR Veškeré soutěže mají pevnou termínovou listinu 
a jsou oficiálně hodnocené.

TRÉNINKY
• Městský stadion » Ústecká 1961/3; Děčín V
• Sportovní areál Máchovka » Jeronýmova ul.; Děčín IV
• Areál ŘEZUZ » Ve Vilách 1020; Děčín I
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SK Březiny, z.s.

SK Březiny oficial

Tomáš Kyral
fotbalbreziny@seznam.cz
(+420) 607 967 523

Náš fotbalový klub není jen o sportu, ale i o rodině, kamarádství, přátelství. 
Fotbal milujeme, ale snažíme se dát našim svěřencům i víc, než jen běhání za 
míčem. Od nejmladších dětí až po dospělé jsme jedna velká parta… a hlavně 
se fotbalem chceme bavit!!!

TRÉNINKY
• areál SK Březiny » Březiny 194; Děčín XXVII

FOTBAL
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TJ Spartak Boletice n. L., z.s.

spartakboletice.cz

Luděk Klaban
klabanl@seznam.cz
(+420) 602 431 314

V oddílu kopané sportuje cca 60 - 80 dětí a mládeže ve věkovém rozmezí 
5 - 21 let. Pokud jsou splněna kritéria počtu sportovců ve svých věkových 
kategoriích, jsou přihlašovány do soutěží tyto kategorie: mladší a starší 
přípravka, mladší a starší žáci, dorost. Všechny mládežnické oddíly trénují 2x 
týdně. Od března do listopadu na našem fotbalovém hřišti v Boleticích n. L. 
Od prosince do února trénují v tělocvičně ZŠ Boletice. Každá fotbalová sezóna 
bývá zakončena společným soustředěním pro naše mládežnické oddíly. 
Soustředění se koná vždy mimo ústecký kraj s orientací na Moravu.

TRÉNINKY
• fotbalové hřiště Boletice n. L. » ul. Vítězství; Děčín XXXII
• tělocvična ZŠ Boletice n. L. » Míru 152; Děčín XXXII

FOTBAL
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TJ Union Děčín

uniondecin.cz

Lukáš Trnka
lukas.trnka@gmail.com
(+420) 731 646 315

TJ podporuje mládež a vede ke sportovnímu rozvoji a vyžití již od útlého věku. 
Naši zkušení trenéři pomáhají sportovně růst od tzv. Bambín (4 - 6 let) až po 
dospělou kategorii mužů.

TRÉNINKY
• TJ Union » Teplická 362; Děčín IX

FOTBAL • KUŽELKY
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TJ Slavoj Děčín, z.s.

hazenadecin.cz

Stanislav Macht
stanislav.macht@hazenadecin.cz
(+420) 723 340 080

Oddíl házené se statutem sportovního střediska, přijme mezi své členy 
chlapce ve věku od 5 do 14 let. Házenkářský oddíl se pravidelně účastní 
soutěží v kategoriích od přípravky až po starší žactvo. Trénujeme dvakrát až 
čtyřikrát týdně na hřišti, nebo v tělocvičnách pod dohledem kvalifikovaných 
trenérů. Klademe si za cíl vychovat nejen nadějného házenkáře, ale 
především všestranného sportovce. Naší prioritou je navázat na historické 
úspěchy Slavoje a postavit týmy dorostenců a mužů v ligových soutěžích. 
Pokud hledáte dynamický a napínavý sport pro vaše dítě, tak jsme tu pro vás.

TRÉNINKY
• najdete na stránkách www.hazenadecin.cz

HÁZENÁ
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DDM Rytíři Děčín

ddmdecin.eu

Bc. Jan Bartl
bartl@ddmdecin.eu
(+420) 605 133 167

Hokejbal se zrodil ze všeobecně dobře známého pouličního hokeje, tj. 
hry s tenisovým míčkem a hokejkou, kterou s oblibou hrály dnes už celé 
generace dětí nejen na sídlištích. Hokejbal, je kolektivní hra, která vychází 
z pravidel hokeje ledního, ale uchovává si jednoduchost sídlištní podoby a tím 
i jednoznačnou dostupnost. ČR patří mezi světovou špičku a sbírá medaile ze 
šampionátů mládeže, mužů i žen.
Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek 16:30-18:00. Věkové kategorie: 
minipřípravka - chlapci 2014, dívky 2013 a mladší, přípravka - chlapci 2012-
2013, dívky 2011-2013, mladší žáci - chlapci 2010-2011, dívky 2008-2011.

TRÉNINKY
• Multifunkční sportoviště » Oblouková ulice (za Zimním stadionem)

HOKEJBAL
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Sportovní klub TKC Děčín, z.s.

tkcdecin.cz

Ing. Milan Schwarz
milan.schwarz@korfbal.cz
(+420) 606 639 590

Náš sportovní klub se zabývá korfbalem a říkáme si Tukani. Jedná se 
o jedinou kolektivní míčovou hru na světě, kterou hrají dohromady děvčata 
a chlapci. Korfbal je totálně návykový sport. Dokud ho neznáš, klidně se bez 
něj obejdeš, ale jakmile si poprvé hodíš míčem na koš, korfbal tě chytí a už 
nikdy nepustí. Korfbal existuje i ve verzi plážové, venkovní, vodní i na ledě.

TRÉNINKY
• školní tělocvičny

KORFBAL
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Sportovní klub Děčín, z.s. - oddíl tenisu

ltcdecin.cz

Filip Mrkos
filip.mrkos@seznam.cz
(+420) 737 312 382

Máme k dispozici 9 venkovních antukových kurtů na které dochází 140 dětí 
na tréninky. Máme také velkou základnu dospělých členů klubu.

TRÉNINKY
• kurty LTC Děčín » Práce 1966/17; Děčín V

TENIS
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SKST Děčín z.s.

skst-decin.com

M. Knebl
skstdecin@gmail.com
(+420) 731 484 055

Družstva SKST Děčín hrají v soutěžích žen a mužů celorepublikové soutěže, 
kde na soupiskách je zařazena i mládež. Děčínská mládež se dále zúčastňuje 
bodovacích turnajů a to v rámci republiky a kraje, kde získávají ocenění. Dále 
probíhají v oddíle různé turnaje a dovednostní soutěže. Tréninky mládeže jsou 
vedeny kvalifikovaným trenérem. V oddíle také nezapomínáme na širokou 
veřejnost, která si může přijít zahrát ve vymezených časech.

TRÉNINKY
• hala SKST Děčín z.s. » Práce 1824/19 A; Děčín V

STOLNÍ TENIS
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Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.

Mgr. Josef Herclík
herclik.volley@seznam.cz
(+420) 603 836 094

VSK Spartak Děčín vznikl jako následovník Spartaku Děčín a později Slávie 
Děčín, v roce 1988. V současné době pracuje pouze s děvčaty. Kategorie: 
ženy, juniorky kadetky, starší žákyně, mladší žákyně, minivolejbal a barevný 
minivolejbal.

TRÉNINKY
• ZŠ Dr. M. Tyrše » Vrchlického 630/5; Děčín II
• VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní » Čsl. armády 681/10; Děčín I

VOLEJBAL

VSK-Decin.cz
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FRI. DA studio tance a pohybu z.s.

studiofrida.cz

Adéla Ernekerová
fri.da.tanec@gmail.com
(+420) 605 047 075

FRI.DA studio tance a pohybu z.s. se zaměřuje na výuku scénického, současného 
tance a tanečního divadla pro děti od 3,5-18 let. Výuka probíhá 2x v týdnu. 
Náplní výuky je získání pohybových dovedností, chápání zákonitostí těla 
v pohybu, taneční technika, rytmika, taneční improvizace, tvorba, spolupráce 
s hudbou, individuální i skupinová práce. Během roku se tvoří choreografie, 
které se prezentují na přehlídkách scénického tance (Ústí nad Labem, Jablonec 
nad Nisou, Kutná Hora) a v rámci kulturních akcí v Děčíně i jinde.

TRÉNINKY
• Městské divadlo Děčín » Teplická 371; Děčín IV

TANEC



39

DDM Děčín - Taneční klub Scratch

tkscratch.cz

Yveta Murínová
tanecni@ddmdecin.eu
(+420) 775 862 626

Taneční klub Scratch funguje pod záštitou Domu dětí a mládeže v Děčíně. 
Zabýváme se show a art choreografiemi. Pracujeme s dětmi již od přípravky 
(od 3 let), až po Oldies rodičovskou kategorii. Za poslední sezónu si klub 
přivezl z tanečních soutěží neuvěřitelných 52 medailí, z toho nejcennější 
z mistrovství ČR. A to 2x titul mistra, 2x titul vicemistra a 2x titul 2.vicemistra 
České republiky. Na základě těchto úspěchů byl klub nominován na 
mistrovství světa v Budapešti, odkud si tanečníci přivezli do Děčína 2x titul 
vicemistra světa v show formacích pro rok 2022. Každoročně nabíráme nové 
členy v průběhu celého září.

TRÉNINKY
• Dům dětí a mládeže » Teplická 344/38; Děčín IV

TANEC
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Bella Danza Děčín z.s.

belladanza.webnode.cz

Mgr. Julia Smělá
belladanza.decin@gmail.com
(+420) 774 265 349

Sportovní klub Bella Danza Děčín z.s. se zabývá výukou sportovního tance 
(latinskoamerické a standardní tance), salsy, bachaty. Jsme kolektivním 
členem Českého Svazu Tanečního Sportu, který je členem ČOV. Naši členové 
se účastní postupových soutěží po celé ČR a Německu. Mimo individuální 
párové tancování se také aktivně věnujeme tanečním formacím a latinoshow. 
Hlavními trenéry jsou Jan a Julia Smělí - tanečnicí mezinárodní třídy 
a licencování trenéři a porotci ČSTS.

TRÉNINKY
• Sál Bella Danza Děčín z.s. » Mírové nám. 575/3A; Děčín IV

Taneční přípravka 4-6 let - Po a St od 16 do 17
Začátečníci starší 7 let - Út a Čt od 16 do17

SPORTOVNÍ TANEC
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TS Prestige

Josef Dzurko
dzurko.josef@centrum.cz
(+420) 773 906 607

Taneční skupina Prestige se věnuje dětem od 4 let až po mládež. Vyučujeme 
různé taneční styly show dance, street dance, hip hop, house dance, popin, 
locking wack, vogue a další.  
I v letošním roce máme velké úspěchy. Děti ELITE se staly Mistry ČR v té 
nejvyšší kategorii profi liga hip hop a zároveň obhájily titul absolutní vítěz 
v dětské kategorii. Juniorská kategorie v profi show hip hop se také stala 
Mistry ČR. Nové členy přijímáme během celého roku.

TRÉNINKY
• budova ČVUT(KOKOS) » Pohraniční 1288/1; Děčín I

STREET DANCE

tsprestige.cz
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Her Majesty, z.s.

hermajesty.cz

Petra Zelenická
zelenicka.p@gmail.com
(+420) 777 820 492

Jsme děčínská taneční skupina, kde najdeš spoustu kamarádů a vytvoříš 
s nimi prima partu. Naučíš se správně protahovat, budeš poslouchat písničky 
a naučíš se super tancovat. Možná to bude trošku dřina, ale bude to stát za to. 
Když se budete všichni snažit, uděláte krásné vystoupení a všem ho ukážete. 
Tak vezmi kamaráda a přijď se k nám podívat. Je to u nás prima.
Výuka různých stylů street dance jako je hip hop dance, funky, MTV style, 
apod. Lektoři se pravidelně učí od špičkových tanečních lektorů z ČR 
i zahraničí.

TRÉNINKY
• DDM Teplická » Teplická 344/38; Děčín IV 

EST
2008

Her Majesty

STREET DANCE
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DDM Děčín - Mažoretky Rebelky

Adéla Ženíšková
adela.zeniskova@seznam.cz
(+420) 720 949 746

Rebelky jsou parta holek, které milují tanec a mažoretkový sport. Věnujeme 
se základům baletu, tanci, akrobacii a v neposlední řadě umíme úžasné věci 
s našimi hůlkami. Každý rok vytváříme nové krásné choreografie, účastníme 
se soutěží po celé ČR a 2x do roka pořádáme skvělá soustředění. Naše 
holky se rvou ze všech sil! V loňské sezóně jsme získaly titul Mistryně a II. 
Vicemistryně Evropy v kategoriích “stage cadets” a “stage juniors”. Jsme 
pyšné na všechny naše slečny a rády mezi sebou uvítáme nové mladé šikulky, 
ze kterých se budeme snažit vychovat sebevědomé, nebojácné holky se 
šmrncem a elegancí. To jsou totiž Rebelky! První trénink přijď omrknout, ať už 
jsi školková, malá školačka či velká školačka.

TRÉNINKY
• DDM Teplická » Teplická 344/38; Děčín IV
• DDM Divišova » Divišova 217/8; Děčín IV

MAŽORETKY

Rebelky
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Mažoretky Daisy Děčín

mazoretkyDaisy.decin

Iva Krejcárková
ivakrejcarkova@seznam.cz
(+420) 775 866 594

Mažoretky Daisy fungují od r. 2014 a v současné době ho navštěvuje cca 
50 členek. Soubor je členem mažoretkové asociace CMA. Je jedinou českou 
asociací, která je součástí největší světové mažoretkové federace MWF. 
Soubor trénují kvalifikovaní a proškolení trenéři Verča, Vaneska, Petr 
a hlavní vedoucí a trenérka souboru Iva. Vytváří soutěžní choreografie, se 
kterými závodí na mistrovství ČR. Zaměřují se na práci s hůlkou, akrobacii, 
gymnastickou průpravu, tanec.

TRÉNINKY
• T.J. Sokol Maxičky » Práce 78/19; Děčín V

MAŽORETKY
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Tleskačky z.s.

tleskacky.cz

Radka Freibergová
info@tleskacky.cz
(+420) 736 446 623

Spolek Tleskačky sdružuje dívky od 5 do 15 let, které mají rády sport. 
Náplní tréninku jsou především základy taneční průpravy, gymnastiky 
a cheerleadingu. Tréninky probíhají zpravidla dvakrát týdně. Domácím 
prostředím Tleskaček je hala v Maroldově ulici – ARMEX Sportcentrum. 
Zde nás můžete vidět na všech domácích utkání děčínských Válečníků. Dále 
také vystupujeme na městských slavnostech, Streetballe, sportovci roku 
a dalších akcích. Jsme členem České asociace cheerleaders. Basket k nám 
neodmyslitelně patří stejně jako tanec. Jsme srDCem tleskačky! Úspěchy 
poslední sezóny: Basta Cheer Cup 1.místo, Dance Děčín 2x 3. místo, Dance 
Cup Česká Kamenice 2. místo, 2x 3. místo, United Cheer Cup Praha 2. místo.

TRÉNINKY
• ARMEX Sportcentrum » Maroldova 2; Děčín I
• Gymnázium Děčín » Komenského nám. 340; Děčín I

ROZTLESKÁVAČKY
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Plavecký klub Děčín

pkdecin.cz

Jan Mareš
plavanidecin@gmail.com
(+420) 739 273 316

V roce 2015 jsme „znovuzaložili“ plavecký oddíl v Děčíně zaměřující se 
na přípravu závodních plavců a také na základní výuku plaveckých stylů 
u začínajících sportovců. Našim největším cílem je vytvoření skupiny dětí, které 
budou rády sportovat, budou fungovat jako jeden tým a zároveň přinášet 
úspěchy ze závodů jak na krajské, tak i republikové úrovni. V současné době 
máme přibližně 130 aktivních členů ve věku 5-15 let a 8 trenérů. Během jedné 
sezóny pořádáme 4 domácí závody a hned několik soustředění mimo Děčín. 
Na posledních mistrovstvích republiky v plavání jsme byli úspěšní a získali 
jsme hned několik medailových umístění.

TRÉNINKY
• Aquapark Děčín » Oblouková 1400/6; Děčín I
• ZŠ Vojanova » Vojanova 178/12; Děčín VIII

PLAVÁNÍ



47

Potápění Děčín

potapenidecin.cz

Mgr. Jan Charvát
honza@potapenidecin.cz
(+420) 736 773 988

Jsme potápěčská škola, která má v nabídce mnoho kurzů, provádíme 
ochutnávkové akce dle vašich požadavků např. narozeniny, firemní akce, 
zařídíme třeba i svatbu pod vodou. Pro děti od 8 let máme kroužek potápění, 
pro děti které již samostatně plavou kroužek Mermaidingu (plavání mořských 
panen, nebo plavání s monoploutví) pro dospělé plavání s monoploutví 
a potápění.

TRÉNINKY
• Aquapark Děčín » Oblouková 1400/6; Děčín I

POTÁPĚNÍ • MERMAIDING
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Potápěčský klub Děčín, z.s.

dcdivers.cz

PhDr. Jana Skalová
info@dcdivers.cz
(+420) 603 864 383

Potápěčský klub Děčín byl založen v roce 2011. Ve stejném roce vznikl 
i kroužek mladých potápěčů Rejnok. Je určen dětem, které již umí alespoň 
trochu plavat a chtějí se naučit něco víc – potápět se s maskou, šnorchlem, 
ploutvemi i s plným potápěčským vybavením. V rámci kroužku si tak děti 
osvojí pravidla bezpečného přístrojového potápění i potápění na nádech.
Mezi klubové aktivity kromě kroužku patří i kurzy potápění (základní 
rekreační, ale i náročné technické kurzy), zkušební ponory pro veřejnost, 
klubové ponory v lomech, mořích, jezerech i jeskyních, či půjčovna a prodej 
vybavení.

TRÉNINKY
• Aquapark Děčín » Oblouková 1400/6;, Děčín I

POTÁPĚNÍ
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TJ Kajak Děčín, z. s.

kajakdecin.cz

MUDr. Pavel Charvát
pavel-ch@post.cz
(+420) 604 714 100

Klub byl založen roku 1948 jako oddíl vodních skautů. Nyní se věnujeme 
převážně závodní činnosti mládeže. Naši svěřenci jsou členy Sportovního 
centra mládeže a reprezentanty nejvyšších světových soutěží. Rychlostní 
kanoistika je provozována na klidných stojatých vodách, přičemž cílem je ujet 
stanovenou vzdálenost v co nejkratším čase. Existuje mnoho kategorií, které 
se dělí nejen podle věku a pohlaví, ale i typem lodi.

TRÉNINKY
• loděnice TJ Kajak » U Přívozu 18; Děčín III

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA
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Veslařský klub Slavia Děčín z.s.

vkdecin.cz

Zdeněk Žaba
vkdecin@volny.cz
(+420) 604 568 929

Děčínský veslařský klub je jedním z nejstarších sportů v Děčíně (založen 
1873). Veslování je sport, který harmonicky rozvíjí jak fyzickou tak i duševní 
rovnováhu sportovce v příjemném venkovním prostředí. Prosadí se jak 
jednotlivci v malých disciplínách (skif) tak i spolupracující kolektiv (osma). 
V soutěžním roce se v zimním období účastníme halového poháru ve 
veslování na trenažérech a v letním čase až dvaceti veslařských regat po celé 
ČR i zahraničí. Sport je vhodný pro děti od 10 roku věku, kdy se nezačíná 
jen veslováním, ale všeobecnou přípravou budoucího veslaře. Tradice 
a úspěšnost našeho sportu ukazuje účast našich odchovanců na posledních 
čtyřech OH.

TRÉNINKY
• Zimní příprava probíhá v loděnici, tělocvičně a na horách. Letní pak na 

řece Labi a také například na umělém veslařském kanále v Račicích.

VESLOVÁNÍ
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Sportovní klub Děčín, z.s. - oddíl vodního póla

vodnipolodecin.cz

Jan Beránek
polodecin@seznam.cz
(+420) 603 530 117

Naše sportovní organizace vychovává vodní pólisty napříč všemi věkovými 
kategoriemi. Týmy se pravidelně probíjejí do 1. lig kde se umisťují na 
předních příčkách. První herní skupinou je přípravka, tak zvaní „minipólisté“. 
Provádíme nábor 6 – 9 letých dětí, kde začínáme s plaveckou průpravou 
a prvním seznamováním s pólistickým míčem a hrou v bazénu. Trénujeme 
třikrát týdně a pro děti organizujeme 14-denní letní soustředění. Vodní pólo 
není náročné na vybavení dítěte, stačí nákup plavek, plaveckých brýlí a chuť 
trénovat s ostatními dětmi.

TRÉNINKY
• Aquapark Děčín » Oblouková 1400/6; Děčín I

VODNÍ PÓLO
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3. oddíl vodních skautů Děčín

 vodniskautidecin.cz

Jan Janouch
trojka.usvitdecin@skaut.cz
(+420) 723 924 438

Vem život do svých rukou a převezmi za něj zodpovědnost! Na vodě a u vody 
totiž prožiješ spoustu dobrodružství a zážitků, které se ti budou hodit celý 
život. Vodní skauti jsou stejní jako všichni ostatní skauti. Liší se jen tím, že část 
svého programu realizují u vody, na vodě a na lodích. Vydávají se svými oddíly 
za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku 
lodi. Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se 
o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa…
Co u nás můžeš zažít? Zábavu na řece i na rybníku, skvělou partu kamarádů, 
možnost zdolávat výzvy a samozřejmě radost, když vyhraješ regatu nebo 
když jen vítr fouká do plachet.

TRÉNINKY
• schůzky se konají klubovna Písecká ul. (za potokem) » Děčín IX 

VODNÍ SKAUTING
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Klub vodních motoristů Děčín, z.s.

kvmdecin.webnode.cz

Pavel Duda
pavelduda.dc@seznam.cz 
(+420) 724 636 356

Klub vodních motoristů Děčín se věnuje dětem již dlouhodobě. V Děčíně 
provozuje sportovní odvětví FORMULA FUTURE. Je to sport vhodný pro 
holky a kluky od 6 do 18 let. Závodí se ve dvou disciplínách - slalom a paralelní 
slalom, na dvou různých tratích, v šesti věkových kategoriích. Obtížnost 
tratě se zvyšuje s věkem závodníka. Junioři v kategorii Delfín – M3 jezdí na 
gumovém člunu s pevným kýlem a s motorem o síle až 10 Hp. Děti od 14 let 
(kategorie M4 a M5) jezdí na větším člunu s motorem o výkonu 15 Hp. Slalom 
se jezdí v brankách o rozteči 2,5 m ohraničených bójemi. Paralelní slalom 
se jede na dvou paralelně postavených tratích. Současně s těmito jízdami 
probíhá na závodech i zkouška znalosti vázaní uzlů, které děti naučíme. 
Veškeré vybavení poskytneme.

TRÉNINKY
• zimní přístav Rozbělesy

FORMULA FUTURE
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KONKORDIA Děčín - biatlon

konkordia-decin.cz

Ing. Petr Plechatý
pn.pet@seznam.cz
(+420) 775 859 012

Klub se zúčastňuje a i organizuje soutěže v biatlonu a letním biatlonu pro 
děti od 10 let až po dospělé, které probíhají po celé ČR i v zahraničí. Hlavními 
soutěžemi jsou Mistrovství ČR a olympiády mládeže. V letním i zimním 
období se pravidelně konají i sportovní soustředění. V rámci přípravy se děti 
zúčastňují i dalších akcí zejména akcí pořádaných hlavním článkem spolku 
KONKORDIA Děčín.

TRÉNINKY
• běžecké tréninky – Po a St od 18.00 – lesopark Kvádrberk, střelecké 

tréninky – Út od 17.00 Elišky Krásnohorské nebo střelnice Ludvíkovice, 
ostatní tréninkové jednotky dle domluvy (lyže, tělocvična, bazén)

BIATLON
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HC Děčín

hcdecin.cz

Mgr. Votápková Karolína
k.votapkova@seznam.cz
(+420) 721 837 832

Hokejový oddíl zabývající se výchovou hokejové mládeže, výukou bruslení 
pro veřejnost (Mateřské a základní školy). Nábor dětí do hokejové přípravky 
probíhá od 4 let a to od září do března, ale zájemci se mohou hlásit celoročně. 
Na trénink přípravky stačí brusle, přilba a zimní rukavice. Přilba nemusí být 
hokejová a brusle lze u nás zapůjčit. Prvních 5 tréninků je zdarma. Mužstvo 
dospělých je tradičním účastníkem 2. hokejové ligy. Více informací na našem 
facebooku - hokejdecin.

TRÉNINKY
• Zimní stadion Děčín » Oblouková 638/21; Děčín I

středa od 16:00 do 17:00 h.
sobota od 8:30 do 9:30 h.

LEDNÍ HOKEJ
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SK KRASO Děčín, z.s.

skkrasodecin.cz

Vladimír Lohniský
Dagmar.Lohniska@seznam.cz
(+420) 775 230 828

Klub krasobruslení v Děčíně má dlouholetou tradici a byl založen v roce 
1968. Klub se specializuje zejména na výchovu dětí všech věkových kategorií, 
ve výuce základů bruslení, techniky apod. Vychovává jak závodníky, tak 
i zajišťuje kurzy bruslení pro širokou děčínskou veřejnost.

TRÉNINKY
• Zimní stadion Děčín » Oblouková 638/21; Děčín I

KRASOBRUSLENÍ
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

cckdecin.cz

Bc. Lucie Jánová
skolenicck@seznam.cz
(+420) 608 870 737

OS ČČK Děčín provozuje zájmový kroužek určen pro děti 1. a 2. stupně základní 
školy (6 až 15 let), který probíhá převážně ve školící místnosti OS ČČK Děčín, 
ale některé aktivity probíhají i venku v terénu nebo např. návštěvou složky 
IZS (policejní, hasičská nebo záchranářská stanice). Kroužek je zaměřen 
na získání znalostí a dovedností pro poskytování první pomoci, děti získají 
základní informace o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první 
pomoci, obvazové technice, polohování a dopravě raněných apod. Kapacita 
kroužku je omezena na 15 dětí.

TRÉNINKY
• OS ČČK Děčín » Mírové náměstí 234/3, 405 02 Děčín IV 

ZÁJMOVÝ KROUŽEK „MLADÝ ZDRAVOTNÍK“
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Junák – český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.

skautdecin.cz

Mgr. Radomír Fořt
(+420) 608 367 998

SKAUTING je dobrodružství, pobyt v přírodě a společenství lidí, kteří sdílejí 
podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance 
žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Dětem, ale i dospělým 
skauting nabízí možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit, rozšířit si 
obzory, poznat a rozvíjet se a zajímat se o své okolí. Menším dětem přináší 
dobrodružství jako jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, 
ti starší a dospívající mohou zažít netradiční aktivity jako je sjíždění řeky, 
slaňování, cestování nebo návštěvu velké či zahraniční skautské akce. 

TRÉNINKY
• klubovna » Dvořákova 1332/16; Děčín I

SKAUTING
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Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.

sojcaci.cz

Mgr. Klára Šmídová
sojcaci@skaut.cz
(+420) 721 012 501

Chcete pro své dítě něco víc než jenom kroužek? Zkuste skauting. Skaut 
děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem. 
Vyrůstají z nich aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Jednou týdně 
probíhají družinové schůzky, o víkendech pořádáme výpravy a výlety a v létě 
tábor.

TRÉNINKY
• klubovna » Na Hrázi 97/5a; Děčín VIII 

SKAUTING
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Branný oddíl mládeže Děčín

bomdc.cz

Lukáš Tomášek

Branný oddíl mládeže si klade za cíl realizovat brannou výchovu dětí 
a mládeže. Prostředkem k dosažení těchto cílů je soustavná, celoroční práce 
s malými skupinami dětí a mládeže. Taktika - Airsoft - Bojové simulace - 
Sebeobrana - Fyzická příprava - Přežití v přírodě - Historie a tradice - První 
pomoc - Všeobecné vzdělání - a mnoho dalšího.

TRÉNINKY
• každé pondělí 16:00 - 18:00
• Branný oddíl mládeže Děčín » Kamenická 627/127; Děčín II

BRANNÝ ODDÍL MLÁDEŽE

bomdecin@seznam.cz
(+420) 606 894 393
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Tělovýchovná jednota Sokol Bělá

stenabela.cz

Martin Chmelař
cht.chmelar@seznam.cz
(+420) 724 286 139

Spolek TJ Sokol Bělá provozuje Horoškolu pro děti od 8 let. Tréninky probíhají 
na umělé lezecké stěně v tělocvičně „Beseda“, a jsou zaměřené na tělesný 
a pohybový rozvoj, správné manipulaci s lezeckým materiálem a seznámení 
s pravidly sportovního lezení i pohybu ve skalních terénech.

TRÉNINKY
• Tělocvična TJ Sokol Bělá » Tělocvičná 192/9; Děčín X

HOROLEZECTVÍ
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ČSS, z.s - sportovně střelecký klub Boletice n/L

ssk-boletice.cz

Jaroslav Ruffer
ssk-boletice@seznam.cz
(+420) 723 086 843

V našem klubu se samozřejmě věnujeme i mládeži a výchově nové střelecké 
generace. Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě naučilo základům 
střeleckých dovedností, přiveďte ho k nám.
Začíná se u střelby vleže ze vzduchové pušky. Této disciplíně se lze věnovat 
i nadále (následuje střelba ve stoje a také v letní sezoně střelba z pušky 
malorážné, v polohách vstoje, vleže a vkleče), nebo lze ve věku 12 - 13 let začít 
se střelbou z pistole, opět vzduchové, v létě pak malorážné.

TRÉNINKY
• vzduchovková střelnice » Sládkova 1300/13; Děčín I (suterén školní jídelny)

SPORTOVNÍ STŘELBA
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Sportovní klub Děčín, z.s. - šachový oddíl

skdecin.cz

Jindřich Papay
personalista@cssdecin.cz
(+420) 724 973 230

Šachový oddíl má dlouhodobou historii v našem městě. Pravidelně hraje II. 
ligu, může se pyšnit nejen krajskými, ale i republikovými přeborníky mládeže. 
Zúčastňuje se pravidelně mládežnických krajských turnajů. Šachová hra 
pomáhá logickému myšlení a jako jeden ze sportů nemá věkovou hranici. Je 
to sport a hra pro celý život.

TRÉNINKY
• ARMEX Sportcentrum » Maroldova 2; Děčín I (VIP místnost)

ŠACHY
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5. pionýrská skupina Děčín

5psdecin.cz

Ondřej Šafránek
info@5psdecin.cz

5. PS Děčín je spolek dětí, mládeže a dospělých, který nabízí členům i dalším 
zájemcům všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech 
při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových (táborových) a dalších 
volnočasových aktivitách. Nabídkou aktivního využití volného času dětí 
a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě a v prevenci rizikového chování. 
Momentálně je hlavní část činnosti věnována aktivnímu trávení školních 
prázdnin a víkendů prostřednictvím turistického oddílu.

TRÉNINKY
• především v přírodě, na naší táborové základně ve Šluknovské výběžku, 

příp. jednorázové akce v tělocvičnách v Děčíně

VŠEOBECNÉ VYŽITÍ A TURISTIKA
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Dům dětí a mládeže Děčín

ddmdecin.eu

Yveta Murínová
ddm@ddmdecin.eu
(+420) 775 862 626

Dům dětí a mládeže nabízí velké množství zájmových útvarů včetně 
sportovních. Airsoft, biatlon, florbal, plavání, pohybové hry, požární sport, 
tanec, cheerleaders, mažoretky, sebeobrana, aerobic, míčové hry, střelba ze 
vzduchové pušky, in-line bruslení, street workout, Nerf, korfbal, hokejbal.

TRÉNINKY
• dle dané aktivity: tělocvičny, prostoryDDM, venkovní prostory, bazén, 

gymnastická tv….

VŠEOBECNÉ  VYŽITÍ
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T.J. Sokol Maxičky - oddíl všestrannosti

SokolMaxicky 

Dagmar Toncarová • Ladislav Toncar
maxicky@sokol.eu
(+420) 603 842 563 • (+420) 603 777 383

Pokud nechcete, aby vaše děti trávily každý den v týdnu v tělocvičně, aby je 
stresoval tlak na výkonnost a výsledky, ale přesto jim chcete dopřát zdravý 
pohyb, radost ze sebezdokonalování a kontakt s partou stejně naladěných 
kamarádů, pokud hledáte program pro svůj volný čas ve společnosti svých 
vrstevníků, ať už jste jakéhokoliv věku, máme pro vás řešení - sportovní 
všestrannost v Sokole. Program sportovní všestrannosti je vhodný pro 
zájemce všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale 
cvičí pro kondici, zdraví a radost z pohybu, kteří chtějí rozvíjet své pohybové 
dovednosti - rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učí vítězit 
i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se.

TRÉNINKY
• T.J. Sokol Maxičky » Práce 78/19; Děčín V

VŠEOBECNÉ VYŽITÍ  
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