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Vážení rodičia, 

 BK GALAXY Košice je nový basketbalový klub zameraný najmä na výchovu mladých adeptov basketbalu. 

Tento basketbalový klub vznikol hlavne ako odozva na absolútne negatívnu situáciu ktorá momentálne vládne 
v košickom mládežníckom basketbale.   

 Prvoradým cieľom klubu je, zapojiť do basketbalového diania čo najviac chlapcov, a už od ranného veku 

v nich rozvíjať vzťah k športu, v našom prípade k basketbalu. Dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými hráčmi, 

množstvo dosiahnutých výsledkov v minulosti, či množstvo hráčov, ktorí hrali, alebo ešte aj hrajú basketbal na 

ligovej či medzinárodnej úrovni, svedčia o poctivom a maximálne zodpovednom prístupe k tréningovému procesu. 
A práve zodpovednosti, disciplíne a basketbalovému umeniu chceme naučiť aj Vášho syna.    

 Boli by sme preto veľmi radi, keby ste si našli čas aj Vy a osobne nás navštívili aj so svojim synom na 

našom tréningovom  procese, ktorý sme týmto novým adeptom basketbalu vyhradili v našej telocvični. Tu Vám 

budú vysvetlené, resp. bližšie podané ostatné informácie, a kde si dohodneme ďalší postup a pokračovanie 
v tréningovom procese, a snáď aj úspešnej basketbalovej športovej kariére. 

 Uvedomme si Vážení rodičia, že dnešná mládež potrebuje pohyb, odosobniť sa od počítačov 

či televízora. Myslím si a som presvedčený že najlepšou cestou je venovať sa športovej činnosti 

a vyplniť voľný čas kvalitnými a užitočnými aktivitami ! A my Vám práve toto pre Vaše ratolesti 

ponúkame ! Tak neváhajte, trochu presvedčte svoje dieťa (....a možno aj seba...), a príďte 

medzi nás !  

Určite neoľutujete a verte, raz Vám za to budú Vaše deti určite vďačné !  

Na prvé stretnutie s Vami i Vaším synom Vás srdečne pozývam do telocvične 

ZŠ Kežmarská 30, a to : 

Ročník narodenia : 2004; 2005 - Pondelok; Streda; Piatok  o 17,00 hod. 

Ročník narodenia : 2005; 2006 - Utorok - o 15,30 hod. 

     - Štvrtok - o 16,30 hod. 

(do telocvične sa dostanete zo zadnej strany školy – z Popradskej ulice ). 

Ak Vám pre rôzne osobné, či pracovné povinnosti uvedený čas nevyhovuje, resp. máte akékoľvek 

osobné otázky, prosím kontaktujte ma na uvedenom tel. čísle, alebo e-mailom, kde sa podrobnejšie 

dohodneme na možnostiach účasti Vášho syna na ďalšom tréningovom procese, prípadne Vám bude na Vaše 

otázky podaná podrobná odpoveď, či vysvetlenie...., a pod. 

 S úctou 

Ing. Ivan Sehnálek 

prezident a hlavný tréner BK GALAXY Košice 


