Kde je v Kolíně možné organizovaně sportovat?
V návaznosti na problémy současné doby, která přinesla i omezování sportovní a tělovýchovné činností lidí,
především pak dětí a mládeže, zpracovala komise pro sport a tělovýchovu Rady města Kolína přehled všech
sportovních klubů a oddílů na území města s ní spolupracujících, nabídku jejich činnosti, podmínky náboru, věk
přijímaných zájemců a kontakty, aby usnadnila občanům orientaci v tom, kde, v jakém věku a za jakých podmínek
se mohou sportu věnovat. Pokud tedy máte zájem o to, abyste vy sami či vaše děti mohli sportovat, využijte níže
uvedených informací. Sportovní kluby i oddíly jsou připraveny se vám věnovat.
AEROBIK A FITNESS
ArenA Kolín – Přijímá po celý leden a po celé září chlapce a dívky ve věku 3-15 let nejen k tréninkům sportovního
aerobiku, ale také k cvičením všestrannosti, zahrnující základní pohybové dovednosti, kompenzační cvičení a jógu.
Kontakt: Jana Baldová – 608 133 454
Fit Studio Energy Kolín – Kontakt: eva@fistudioenergy.cz
ATLETIKA
T.J. Sokol Kolín–atletika – Přijímá zájemce ve věku 5-11 let do přípravek vždy jen na začátku září elektronicky,
v průběhu roku jen při uvolnění místa v tréninkové skupině (průběžné informace o volných místech na
www.atletikakolin.cz v sekci Přípravky), od mladšího žactva (od 12 let) po dospělé průběžně – nutná závodní
perspektiva. Kontakt: žactvo 12-15 let – Mgr. Jiří Jakoubek (721 774 456), dorost a junioři 16-19 let – Mgr. Antonín
Morávek (732 107 017), dospělí – Jiří Robovský (724 600 587)
BASKETBAL
Basketball Club Kolín – Přijímá celoročně zájemce ve věku 3-15 let. Kontakt: Lucie Vetorová 720 434 577, David
Machač 777 206 987, email: machac@bckolin.cz
BOJOVÉ SPORTY
Taehan Kolín – Věnuje se taekwondu WT, přijímá průběžně formou zkušebních tréninků v tělocvičně gymnázia
v Po a St zájemce ve věku 5-8 let (od 15.15), 9-12 let (od 16.00) a nad 13 let (od 17.00). Tréninky vede trenér
české reprezentace, jihokorejský mistr Lee Youn Jae. Kontakt: www.taehantkd.com, 608 76 75 56; email:
dojang@taehantkd.com
Ju-Jutsu Kolín – Kontakt: ju-jutsu.kolin@seznam.cz
CYKLISTIKA
Expres CZ Tufo Team Kolín – Přijímá zájemce od 10 let na dětských závodech Cyklotour 2022
(www.cyklotourkolin.cz). Vítá starší svěřence, kteří si již prošli sporty, které rozvíjejí jejich motoriku (atletika,
gymnastika, míčové hry...). Kontakt: Martin Řehák, 728775183, rehak@cyclingagency.cz, www.exprescz-tufo.cz
TJ Agro Kolín – oddíl cyklistiky – Přijímá průběžně zájemce z řad dospělých. Kontakt: http://agrokolin.717.cz/,
agro.kolin@seznam.cz, 724 031 731
FLORBAL
FBC Pitbulls Kolín – Přijímá zájemce od předškolní minipřípravky po dospělé přímo na trénincích, nováčkům půjčí i
hokejky a brankářské vybavení. Pokud by časově nevyhovoval trénink s primární kategorií, je možné po domluvě
přijít i na trénink jiné kategorie. Kontakt: fbckolin@email.cz, 603 193 245 (Petr Cícha, předseda), 723 667 486
(Jindřich Smejkal, místopředseda), http://www.fbcpitbullskolin.cz/treninky/)
Sport Kolín – Kontakt: Josef.musil@osju.eu
FOTBAL
SK Sparta Kolín – Přijímá zájemce ve věku 6–19 let individuálně na trénincích (Út a Čt 16.00-17.00). Na
následujících kontaktech si lze nezávazný trénink domluvit. Kontakt: Jan Pikner - 725 137 945,
pikner71@seznam.cz, Mgr. Vladimír Zeman - 724 125 375

Štítarský SK – Přijímá zájemce ve věku 5-18 let v průběhu celého roku. Stačí přijít na trénink a domluvit se (rozpis
tréninků na webu www.stitarskysk.cz v kalendáři). Kontakt: stitarskysk@seznam.cz
TJ Sokol Sendražice – Kontakt: vaclav.uhlir@gmail.com
Malý fotbal Kolín – Kontakt: jiri.gac@seznam.cz
FUTSAL
SKP Kolín – Přijímá děti ve věku 6-7 let, případně dospělé hráče. Kontakt: děti – Josef Benc, 724 843 530, dospělí –
e-mail: predseda@futsalkolin.cz
HASIČSKÝ SPORT
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy – Přijímá do týmů ml. žáků (2012-2013) a st. žáků (2008-2009)
průběžně po dohodě na tréninku. Kromě tréninků 2x týdně jsou v sezóně o víkendech závody, lze jen obtížně
kombinovat s jiným sportem. Kontakt: Petr Beneš, 604 802 482, Benes.net@seznam.cz, www.sdhzibohlavy.cz
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sendražice – Kontakt: sdh.sendrazice@gmail.com
Hasičský sportovní klub Kolín – Kontakt: dalibor.zeman@sck.izscr.cz
HÁZENÁ
Handball Club Kolín – přijímá zájemce ve věku 6-15 let celoročně na kterémkoli tréninku. Kontakt: 776 694 480,
admin.hckolin@centrum.cz, www.hc-kolin.cz
HOROLEZECTVÍ
HO Lokomotiva Kolín – Kontakt: kolar.strechy@gmail.com
JEZDECTVÍ
Stáj Václav Kolín – Přijímá zájemce od 7 let (Po-Pá 14.00-17.00). Kontakt: Václav Drbal (602373054), e-mail:
vaclav.drbal@volny.cz
JUDO
Start Kolín – Nábor zájemců ve věku 4-6 a 7-9 let probíhá v polovině září s počátkem nového školní roku. Přihlášky
jsou přijímány na níže uvedených kontaktech již od jara daného roku, neboť zájem je vysoký a počet uchazečů je
omezen. Kontakt: Břetislav Olexa (e-mail: olexa@judokolin.cz, telefon: 724 27 38 36)
Sport Kolín – Kontakt: Josef.musil@osju.eu
KORFBAL
Vembloud korfbal club Kolín – Přijímá zájemce ve věku 6-16 let kdykoliv na tréninku dané věkové kategorie
(minižáci 6-10 let – St 17.00-18.30 - OA Kolín, ml. žáci - Po 16.30-17.30 a Čt 16.30-18.00 - 4.ZŠ, st. žáci - Po 17.0018.30 - OA Kolín a Pá 18.00-19.30 - nová sportovní hala). Kontakt: Zdeněk Milichovský, 777 854 701,
zdenek.milichovsky@centrum.cz, www.vkckolin.cz
KUŽELKY
T.J. Sokol Kolín – oddíl kuželek – Přijímá zájemce od 14 let průběžně, organizuje také soutěž čtyřčlenných
amatérských družstev a i zde rád uvítá nové zájemce (https://nerkolin.websnadno.cz/). Kontakt:
https://sokolin.webnode.cz/kontakt/
KYNOLOGIE
Kynologie – ZO Kolín – Kontakt: zkokolin.borky@seznam.cz
LEDNÍ HOKEJ
SC Kolín – Přijímá zájemce ročníku 2014 a mladší od září do března na trénincích náboru na zimním stadiónu
(rozpis na http://www.sckolin.cz/images/rozpisledu.pdf, tréninky náboru jsou označeny N). Děti nemusí umět
bruslit. Na první hodiny potřebují brusle, helmu a chrániče na kolena a lokty (stačí například cyklistické). Po

zvládnutí základů bruslení a začlenění se do tréninku malých hokejistů klub nabízí možnost zapůjčení hokejové
výstroje. Kontakt: Josef Hasil, josef.hasil@sckolin.cz, 606 213 404
LETECTVÍ A PARAŠUTISMUS
Aeroklub Kolín – Přijímá zájemce od 12 let po dospělé celoročně, ideální je zahájit přes zimu teorií. Rozhodně
nejde o sport drahý, jak si většina lidí myslí. Kontakt: pro letecké sporty Václav Sehnal, sehnalv@seznam.cz, 724
069 641, pro parašutismus Karel Hartig, 723 583 822, www.lkko.cz nebo www.aeroklub-kolin.cz
LODNÍ MODELÁŘSTVÍ
KLoM Kolín – modelářský klub – Kontakt: pesek.ing@seznam.cz
MOTORISMUS
Yamaha Čepelák racing club v AČR – Věnuje se motokrosu. Kontakt: jiri-cepelak@seznam.cz, 777 216 268
PÉTANQUE
Sport Kolín – Kontakt: Josef.musil@osju.eu
PLAVÁNÍ
Sportovní oddíl plavání Kolín - Přijímá děti do 8 let do plaveckých přípravek 2x ročně (prosinec/leden,
červenec/srpen) elektronicky, starší po domluvě na tréninku. Kontakt: www.sopkolin.com
RYBÁŘSKÝ SPORT
ZO ČRS Kolín – Kontakt: kar.kar@seznam.cz
SPORT PRO VŠECHNY, VŠESTRANNOST
Asociace sportu pro všechny TJ Agro Kolín – Přijímá zájemce podle kategorie přímo na cvičeních podle hesla
„přijít – vyzkoušet – vydržet“: rodiče a děti (hala Bios 3.ZŠ - Út a Čt 16.15-17.15), předškolní žactvo (hala Bios 3.ZŠ
- St 16.00–17.00), starší ženy (1. ZŠ – Po 19.00–20.00), ženy (4. ZŠ - Po 18.00–19.00, Čt 18.30-19.30, 5.ZŠ - Po a Čt
19.00–20.00). Kontakt: 736 467 568, sarka.korejtkova@seznam.cz
T.J. Sokol Kolín – oddíl všestrannosti – Kontakt: ztyrsova@sokol.eu
TJ Sokol Sendražice – Kontakt: vaclav.uhlir@gmail.com
Orel Jednota Kolín – Kontakt: kyjovsky@hecht.cz
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
T.J. Sokol Kolín - oddíl sportovní gymnastiky - V kategorii dívek od 4 let bude nábor na konci letních prázdnin,
v kategorii chlapců od 5 let je 5 volných míst. Nábor u cvičení rodičů s dětmi od 1 roku (cena 80 Kč/hod.) je přímo
na cvičení (Po 9.00-9.50 a 10.00-10.50), stejně jako u cvičení dospělých (Po a Čt 19.00-21.30). Kontakty: dívky – A.
Bartošová – 603 104 007, chlapci a dospělí – V. Bareš – 732 327 424, baryonov@seznam.cz, rodiče s dětmi – R.
Čermáková - 603 953 341, www.sg-kolin.cz, fcb: TJ SOKOL KOLÍN - Sportovní gymnastika
SPORTOVNÍ STŘELBA
Sportovní střelecký klub Kolín – Kontakt: sskkolin@centrum.cz
ČSS z.s. – SSK DDM Kolín – Kontakt: jiri.mejda@gmail.com
STOLNÍ TENIS
ST Euromaster Kolín – Přijímá zájemce optimálně ve věku 6-10 let, ale šikovné a nadšené v každém věku na
trénincích (Po a St 16.15-17.30 v herně Na Výfuku 42, vedle Restaurace u Pavlíčků). Kontakt: pilner@post.cz, 606
381 135, https://www.steuromaster.cz/
Stolní tenis Kolín – přijímá po telefonické dohodě mládež ve věku 10-16 let formou zkušební účasti na tréninku
(Čt 16.30). Hraje se nejen soutěžně, ale i pro radost z pohybu. Kontakt: 725 993 310

TJ Labe Kolín – oddíl invalidních sportovců – Kontakt: riha.vlastimil@seznam.cz
ŠACHY
T.J. Sokol Kolín – oddíl šachu – Přijímá hráče juniorského věku a dospělé, pro děti funguje kroužek při DDM Kolín
a
při
ZŠ
M.
Šolleho
v Kouřimi.
Kontakt:
oddíl
–
lfranc@cmail.cz,
DDM
Kolín
https://www.ddmkolin.cz/krouzky/318-sachovy-krouzek, ZŠ Kouřim - https://skolakourim.cz/dokumenty/
TJ Sokol Sendražice – Kontakt: vaclav.uhlir@gmail.com
TANEČNÍ SPORTY
Taneční klub B. Matiáše – Přijímá po domluvě v průběhu celého roku zájemce od 12 let k tréninkům standardních
a latinskoamerických tanců. Kontakt: romana.podhrazska@seznam.cz, 607 866 349
Duende taneční studio Kolín – Kontakt: info@duendekolin.cz
TK CrossDance – Kontakt: nada.eretova@seznam.cz
Dance Club Inferno - Kontakt: zakova@dcinferno.cz
TENIS
LTC Kolín – Přijímá zájemce od 5 let v květnu a červnu v areálu v Borkách hravou formou ve dvouměsíční
„sportovní školičce“. Zájemci si nezávazně vyzkouší tréninky s důrazem na výuku základní tenisové techniky i na
všestrannou pohybovou průpravu. Další možností jsou dětské prázdninové kempy pro pokročilé hráče i
začátečníky. Kontakt: Mgr. Jindřich Synek ml., tel. 606 153 513, synek.j@ltckolin.cz, www.ltckolin.cz
PTA Kolín – Přijímá děti od 4 let, mládež i dospělé. Nábor dětí probíhá vždy v září formou tenisové školičky,
mládeže a dospělých v měsících září a duben se zahájením letní a zimní sezóny či po domluvě kdykoliv. Kontakt:
recepce tenisového areálu 321 405 305, recepce@pta-kolin.cz, hlavní trenér 606 620 457
TURISTIKA
KČT Lokomotiva Kolín – Kontakt: lokomotivakolin@centrum.cz
Klub českých turistů Kolín – Přijímá zájemce o pěší, cyklistickou, lyžařskou a vysokohorskou turistiku. Kontakt: Jan
Kejklíček - 732 948 433, csi.kolin@seznam.cz, www.kct-kolin.kvalitne.cz
Klub kolínských turistů – Akcí klubu se mohou účastnit i nečlenové. Kontakt: iva.blumelova@seznam.cz, 723 470
705 (odpoledne nebo večer, po pracovní době)
TJ Agro Kolín – turistický oddíl Poutníci – Kontakt: jiri.mracek@centrum.cz
VODNÍ SPORTY
Klub vodních sportů Kolín – Sandberk – Kontakt: sramek31@seznam.cz
SK Fortuna Kolín – Kontakt: svetlik@seacz.cz
Vydra Kolín – Kontakt: j.kopacek@centrum.cz
Orel Jednota Kolín – Kontakt: kyjovsky@hecht.cz
VOLEJBAL
SK Volejbal Kolín – Přijímá zájemce od 4 do 99 let po dohodě v průběhu celého roku. Volejbal je ve své
výkonnostní nebo rekreační variantě sportem pro všechny. Pro mladé, pro dospělé i pro starší, pro obě pohlaví.
Kontakt: www.skvolejbalkolin.cz
TJ Agro Kolín – oddíl volejbalu – Kontakt: volejbal.kolin@volny.cz

