
Měsíčník leden 2016
Přejeme vše nejlepší v novém roce a přínášíme další měsíčník s aktuálními informacemi.

V první části se dozvíte důležité informace pro leden, ve druhé části bychom se rádi ohlédli za
koncem minulého roku – čekají vás reporty z proběhlých akcí a soutěží. 

AKTUALITY

Důležité termíny (akce podrobně popsány níže)

10. 1. Trénink Juniorský dance
16. a 31. 1. Dance akademie Sparks
do 22. 1. placení registrace ČACH
23. 1. Maškarní bál
do 31. 1. kurzovné
do 19. 2. placení uniforem
20. - 21. 2. soustředění Flames a Fever 
27. - 28. 2. soustředění Heat
19. 3. Roller coaster cup
16. 4. předkolo MČR pro malé tegorie
30. 4. MČR
4. 6. soutěž Hradec
11. 6. A-styl show
22. - 26. 8. letní soustředění nových týmů Sparks, Flames a Fever
28. - 31. 8 letní soustředění Heat

Trénink

Tréninky nad rámec

SPARKS

Group – zatím jen sobota 23. 1. 10 – 11:30 kortka. Další tréninky budou až v únoru, termíny pošlu
později.

Dance akademie – dva workshopy zaměřené na taneční techniku, povinné pro všechny holčičky
z pom pon dance  a  velmi  doporučená pro  dua.  Ostatní  děti  se  akademie  samozřejmě zúčastnit
mohou  taky,  určitě  jim  zlepšení  taneční  techniky  neuškodí,  a  může  to  pro  ně  být  zajímavým
zpestřením. 
Akademie proběhne v sobotu 16. 1. od 9 do 13h na kortce a v neděli 31. 1. 14 – 18h v astylu (děti
budou mít v průběhu workshopů pauzu na občerstvení a odpočinek). Cena je 100 kč za jeden den,
vybírá  se  na místě.  Workshopy budou na sebe navazovat,  děti  by se měly zúčastnit  obou dnů.
Doporučujeme jak pevnou tak i taneční obuv, kdo má.

Jiné tréninky nad rámec pro Sparks v lednu nebudou.



FLAMES A FEVER

Dance bude mít první trénink v neděli 10. 1. 13 – 17h na kortce. Další tréninky pošleme e-mailem.
Platí pro všechny zájemkyně, které navštěvují úterní kurz dance a mají zájem být v týmové sestavě.

Týmové sestavy budeme i letos stavět na víkendovém soustředění; proběhne o víkendu 20. - 21.
února. Obě skupiny se sejdou v sobotu ve 13h v astylu. Vystřídáme se v centru a na kortce, součástí
bude přespávání v astylu. Druhý den proběhne trénink od 9 do 12h v tělocvičně. Soustředění je
povinné pro všechny členky, bez účasti nebude možné soutěžit.
S sebou si vezměte oblečení na oba dny, věci na přespání (spacáky, karimatky, pyžama, hygienické
potřeby) a zásoby jídla a pití. Samozřejmě přibalte nadšení a doma nechte únavu a děravou hlavu
:-D   Večer  stráví  obě  skupiny  dohromady,  trenéři  už  ladí  program  ;-)  Máte  se  na  co  těšit.

HEAT
Soustředění pro týmovku proběhne o víkendu 27. - 28. 2. Sejdeme se v sobotu ve 12h v astylu.
Trénink bude probíhat do 18h střídavě v centru a v tělocvičně. Večerní teambuilding je jasný –
půjdeme podpořit naší Vinky na maturiťák. Spát bude každý doma, a sejdeme se ještě v neděli 16 –
18:30 v tělocvičně. Soustředění je povinné.

Aktuální platby

REGISTRACE ČACH
Abychom se mohli zúčastnit mistrovství ČR, musí být všichni členové zaregistrováni v pořádající
asociaci ČACH. Cena registrace je 300kč pro nové členy – tedy všechny, kdo nebyl členem loni.
Snížená  cena  200kč  platí  pro  stávající  členy  (Aleksij,  Hadáčková,  Kotalová,  Kropáčková,
Šponarová, Voháňková). Prosím o zaplacení na recepci do 22. 1.

KURZOVNÉ
Dále prosíme o zaplacení kurzovného na druhou polovinu sezony do konce ledna. Všichni, kdo
budou mít řádně zaplaceno (případně domluvené splátky) se dostávají do slosování o snížení ceny
kurzovného na další rok.

UNIFORMY
Na březnovou soutěž už pojedeme v nových uniformách ;-). Výroba je v plném proudu, do konce
ledna budeme mít  první zkoušky.  Cena uniformy se nám díky částečné vlastní  výrobě podařila
dostat na podobnou úroveň, jako byla předešlá, i když je materiálově nákladnější a pracnější.

Děti (vel. 128 - 140) včetně mašle 1250 Kč
Junioři (vel. 146 - XS) včetně mašle 1350 Kč
Dospěláci (vel. S - M) včetně mašle 1450 Kč

Tabulku se jmény a velikostmi pošleme později podle švadleny. Může se stát, že někdo z dětí má
třeba juniorskou velikost nebo naopak – cena se odvíji podle množství spotřebovaného materiálu.
Počítejte  s  placením do 19. 2.,  ale  zatím peníze ještě  nenoste  – o začátku výběru vás  budeme
informovat.

Soutěže

Pomalu, ale jistě začínají přípravy na Roller coaster cup, který proběhne 19. 3. v Praze. Na ten se
vydá celkem 5 skupin z A-stylu (všichni Dragons + mini  B) v počtu více než sta soutěžících!



Podrobnější informace očekávejte v dalších měsíčníkách.
Nyní bychom vás jen rádi poprosili o maximální nasazení – pro většinu skupin to bude první soutěž
s týmovou sestavou, bude tedy potřeba účast na tréninkách a práce i mimo ně. Věříme ale, že to
bude stát za to ;-)
Po Roller coaster cupu si neodpočineme ani měsíc, a už nás bude čekat nominační předkolo pro
malé  kategorie  (individaly,  dua,  partneřiny,  groupy),  a  poté  už  nás  čeká  hlavní  soutěž  sezony,
mistrovství ČR.

Ohledně možné účasti na zahraničních soutěžích vás budeme ještě informovat později – podle toho,
jak budou sestavy vypadat.

Změny v trenérském týmu, možná změna pátečního tréninku

Janča Marešová se rozhodla využít příležitost odcestovat na půl roku do Anglie. Proto od ledna
dochází k těmto změnám:

• hlavním trenérem Fever se stáva Pavel ve spolupráci s Šárkou S.
• Juniorky C přebírá Domča ve spolupráci s Marťou M.

Všichni přejeme Janče hodně štěstí, a doufáme, že se vrátí nabitá energií a novými zkušenostmi na
další sezonu.

Fever  a  Sparks  –  páteční  trénink:  chtěli  bychom se  zeptat,  jestli  by  byl  pro  někoho  problém
prohození těchto dvou tréninků (tedy děti by měly 15 – 17, juni 16:30 – 18:30). Prosím, kdyžtak
piště na mail Šárce. Důvodem je brzký nástup Pavla do práce, kdy mu pravděpodobně pracovní
doba neumožní stíhat trénink od 15h.

Maškarní bál
Rádi bychom vás pozvali na druhý ročník maškarního bálu. Ten proběhne v sobotu 23. 1. od 14h
pro děti a od 20h pro dospělé. Loni byly oba bály skvělé – letos budou určitě ještě lepší ;-) Lístky
jsou již v prodeji na recepci astylu. Více informací naleznete zde:
http://www.astyl.cz/astyl-centrum/aktuality/clk-1004-2.-maskarni-bal-listky-jsou-jiz-v-prodeji-/
Už se na vás moc těšíme. 

http://www.astyl.cz/astyl-centrum/aktuality/clk-1004-2.-maskarni-bal-listky-jsou-jiz-v-prodeji-/


OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI

Listopad a prosinec přinesli spoustu událostí. Rádi bychom je všechny zrekapitulovali ;-)

Spirit cheer cup 21. 11. Plzeň
Hned  první  letošní  soutěž  byla  velmi  úspěšná.  Dragons  přivezli  celkem  sedm  medailových
umístění: 

1. místo
Junior Dragons Kick - Junior team dance award (ze 6)
Heat - Team kick senior (ze 4)
Janča a Šárka - Doubles freestyle pom senior (z 8)
Janča a Šárka - Doubles jazz senior (ze 6)
2. místo
Denča a Niky - Doubles freestyle pom junior (z 13)
Viky Aleksij - Individual junior (z 10)
3. místo
Marťa a Viky - Doubles freestyle pom junior (z 13)
6. místo Zuzka Fuchsová - Individual junior (z 10)
7. místo Majda a Pavel - Partner stunt senior (ze 7)



A-styl cheer Wintercup 6. 12. 
Začátkem prosince proběhla tradiční interní soutěž Wintercup. Soutěžilo se v sólech, triech a Sparks
dua soutěžila o nominaci na soutěž v Ústí. Soutěž se vydařila, děkujeme všem účastníkům za super
výkony a divákům za skvělou atmosféru. 

Kategorie sóla mini A + junior:

1. Evička Šolcová

2. Terezka Teplíková

3. Verča Šťastná

za účast dále děkujeme Valentýnce Vackové, Kristýnce Kohoutkové,
Káje Toboříkové, Terezce Doležalové a Sáře Kotrčové.

Kategorie tria:

1. Barča Hottmarová, Šárka Hottmarová, Aleš Strnádek

2. Kája Polášková, Natálka Minaříková, Vendulka Vetišková

3. Klárka Adámková, Páťa Půčková, Terka Stillerová

za účast dále děkujeme Verče,Natálce a Valentýnce; Samče, Gabče a Niky; Andrejce, Lucce a Viky.

Nominační kategorie doubles freestyle pom peewees

1. Terka Kotalová, Anička Voháňková

2. Emilka Baraniková, Kačka Francová

3. Eliška Bezděková, Kristýnka Kohoutková

parádní výkony předvedly i další dvojice Valentýnka a Kája, Natálka a Verča, Evička a Kája.



Basta cheer cup 12. 12. Ústí nad Labem
Poslední soutěž roku 2015 se konala v Ústí nad Labem. Svoji premiéru měly naše nejmenší cheerky
ze skupiny Sparks,  které  v úplně novém týmu předvedly super výkony.  V menších kategoriích
skvěle reprezentovali také zástupci starších věkových skupin z Flames a Heat. Dohromady jsme tak
posbírali 8 medailových umístění. 

1. místo

Viky Aleksij - individual junior (ze 2)
Šárka a Aleš - doubles jazz senior (ze 3)

2. místo

Zuza Fuchsová - individual junior (ze 2)
Marťa a Viky - doubles freestyle pom junior (z 8)
Heat - double partner stunt+group stunt senior
(ze 4)

3. místo

Sparks - team cheer peewees (z 8)

Sparks - team freestyle pom peewees (ze 4)

Barča a Zuza - doubles freestyle pom junior (z 8)

4. místo Anička Voháňková - individual peewees (z 8)

5. místo Denča a Niki - doubles freestyle pom junior (z 8

6. místo Aníčka a Terezka - doubles freestyle pom peewees (ze 13)

7. místo Sparks - group stunt peewees (ze 7)

8. místo Eliška Bezděková - individual peewees (z 8)

10. místo Eliška a Kristýnka - doubles freestyle pom peewees (ze 13)

11. místo Emilka a Kačka - doubles freestyle pom peewees (ze 13)



Vystoupení

V listopadu  a  prosinci  se  nám sešlo  několik  akcí,  na  kterých
vystupovali zejména dvojičky, ale i jiné skupinky. Naše Dragons
byly k vidění na těchto akcích:

29. 11. Strom splněných přání NC Géčko

6. 12. Mikulášský hokej HC Bílí Tygři

13. 12. Vánoce TJ FK Lučany nad Nisou

16. 12. Vánoční besídka Home credit arena

19. 12. MČR badminton tělocvična TUL

Všem účinkujícím děkujeme za skvělá vystoupení a reprezentaci.

 

Vánoční tréninky

Poslední letošní trénink každého soutěžního týmu jsme pojali netradičně – jako otevřený pro hosty. 
Za všechny trenéry bych tímto chtěla moc a moc poděkovat všem odvážným hostům, kteří se 
tréninků zúčastnili. Věřím, že jste si to všichni užili stejně jako my ;-) Rádi bychom si atmosféru 
tréninků připomněli alespoň pomocí fotek. 

Heat mají všechny fotky na facebookové skupině (doufám, že jste se podělili s hosty :-) ). 

Videa z tréninku Flames můžete stáhnout zde: http://uloz.to/live/xCZHg6xv/20151217-164713-mp4
a http://uloz.to/live/x4r14ZtR/20151217-164901-mp4

http://uloz.to/live/x4r14ZtR/20151217-164901-mp4
http://uloz.to/live/xCZHg6xv/20151217-164713-mp4


Více fotek z pátečního tréninku Sparks a Fever najdete zde:  
http://saroslava.rajce.idnes.cz/vanocni_trenink_Fever_a_Sparks_2015/ (děkuji fotografce Terezce). 
Videa Fever a Sparks si můžete stánout na http://uloz.to/live/xKQEf57U/video-1450477268-mp4-
mp4 a http://uloz.to/live/x8U8zFw8/video-1450477278-mp4-mp4

Chtěla  bych  vám ještě  jednou  popřát  vše  nejlepší  do  nového  roku,  zejména  a  dvakrát
podrtrženě to zdravíčko :-) Doufám, že nám tento rok přinese další úspěchy, a bude se nám dařit
alespoň tak, jako loni. Děkuji za přízeň a podporu.

Za trénérský tým,
Šárka Svinková

vedoucí Dragons

http://uloz.to/live/x8U8zFw8/video-1450477278-mp4-mp4
http://saroslava.rajce.idnes.cz/vanocni_trenink_Fever_a_Sparks_2015/
http://uloz.to/live/xKQEf57U/video-1450477268-mp4-mp4
http://uloz.to/live/xKQEf57U/video-1450477268-mp4-mp4

