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Ó, jé jé jé! Je tady další měsíčník,  tentokrát dvojčíslo na listopad a prosinec. Největším 
tématem budou soutěže, které jsou už doslova za dveřmi. Dále se dozvíte o dalších proběhlých či 
chystaných akcích. Dragons totiž nezahálejí, pořád se něco děje. :-)

1. Spirit cheer cup 2015

 

Na tuto soutěž jedou zástupci skupin Heat, Flames, Fever a Dance. O medaile se poperou 
v-celkem devíti soutěžních vystoupeních. Dále čtěte informace pro soutěžící.

Startovné na spirit cup mají všichni v pořádku, děkujeme. Momentálně se platí autobus do 
Plzně, cena je 400kč. Opět prosím,  potřebujeme doplnit místa v autobuse – fanoušci jsou velmi 
vítaní. Nahlašte se a plaťte na recepci A-stylu. 

Juniorský kick byl přihlášen jako jediný v této kategorii.  Žádali jsme o vyjímku, aby se 
popraly o umístění se seniorskými skupinami; nakonec to však dopadlo takto: všechny juniorské 
taneční kategorie (kick, freestyle, hip hop, jazz) budou soupeřit proti sobě. Naše holky tedy mají o 
co bojovat, držíme palce.

Pro úplnost přikládám informace, které šly mailem na rodiče juniorek a na facebook seniorů:



Sraz, příjezd
Sraz bude ráno v 6:40 na Rybníčku. Soutěžní den je dost dlouhý, předpokládaný návrat bude 

mezi 24 a 1 hodinou ráno tamtéž. Budete-li chtít informační SMS o příjezdu, nahlašte se mi ráno u 
autobusu. Vedoucí výpravy jsem já, prosím, mějte uložené moje číslo 737 805 528, pro všechny 
případy 

Vstupenky
V předprodeji jsou vstupenky za 200kč, kupovat můžete zde:

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=134621 Na místě budou za 250 kč. Děti do 11 let mají 
vstupné za symbolických 5 kč.

Harmonogram
10:50 Duo Marťa a Viky
11:08 Duo Denča a Niky
13:55 Duo Janča a Šárka (freestyle)
16:06 Duo Janča a Šárka (jazz)
17:18 Kick junior
18:52 Kick senior
19:37 Individual Viky
19:51 Individual Zuzka
19:54 Partner Majda a Pavel

Poslední  vyhlašování  je  plánované  na  21:30.  Kompletní  harmonogram  najdete  na 
www.cach.cz. Online přenos by měl být, odkaz bude zveřejněn na facebooku ČACH v den soutěže. 

Obecné informace
Bude to velmi dlouhý a náročný den. Naše vystoupení jsou rozházená v průběhu dne, i když 

většina je večer. Buďte na to připraveni, holky ať sebou mají určitě deku a polštářek do autobusu 
(cesta do Plzně bude trvat 2,5 - 3 h). Pokud bude možnost a prostor, klidně ať si holky zdřímnou i 
na soutěži. Hlavně ať mají pohodlné oblečení - určitě na sebe šedá týmová trička. Dále s sebou 
dostatek jídla a pití na celý den.

2. Basta cheer cup Ústí + double cup

Novinkou je tzv. Double cup pod záštitou CCU. Do double cupu jsou zařazeny prosincová 
soutěž v Ústí (12. 12.) a červnová soutěž v Hradci Králové (4. 6.). Znamená to, že kromě ocenění za 
jednotlivé kategorie se budou také oceňovat skupiny, které dosáhnout nejlepšího součtu výsledků 
z těchto dvou soutěží. 

Do Ústí se chystá celý tým Sparks, soutěžit bude v kategoriích Team cheer, Team freestyle 
pom, Group stunt, Double dance a Individual. Dále zde budou soutěžit zástupci ostatních skupin 
v menších kategoriích. Máte-li zájem v Ústí soutěžit, nahlašte se svému trenérovi do pátku 27. 11. 
Startovné a autobus se bude vybírat v týdnu od 30.11. do 4. 12. 

Konkrétní informace pro soutěžící zašleme později e-mailem.

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=134621
http://www.cach.cz/


3. Tréninky nad rámec

Sparks

Team cheer – všechna děvčata: 

Soboty 28. 11. a 5. 12. 10-12h (místo upřesním)

Freestyle pom (pom pon dance)

ZMĚNA ČASU!

Neděle 29. 11. 14-15:30 kort

Dále prosím počítejte s vystoupením na Winter cupu.

Group stunt

ZMĚNA ČASU !

Neděle 29. 11. 12:30-14 kort

Dále prosím počítejte s vystoupením na Winter cupu.

Dua
Dle zasláného rozpisu neděle 22. 11. kort
Všechna dua se také zúčastní Winter cupu, kde první tři  získají nominaci na soutěž v Ústí.  Na 
Winter cupu tedy soutěží pouze o nominace, nebudou zde oceňovány medailemi – pokud si holky 
budou chtít zasoutěžit o medaile, musí se přihlásit do sól nebo trojiček.

Individualy
ZMĚNA TERMÍNU !
Sobota 28. 11. 17-18:30 kort
Holky si vyzkouší individuál na Winter cupu v rámci nesoutěžního vystoupení. Pokud tedy chtějí na 
Wintercupu soutěžit, musí do trojičky.

Flames, Fever, Heat, Dance
Po Spirit cupu nebudou pro většinu lidí z těchto skupin tréninky nad rámec žádné (dokud se 

nezačneme připravovat na další soutěž). Pokud si členky a členové trénovat sami, doporučujeme 
využít středeční open gym. 

Pravidelně budou trénovat tyto skupiny
Fever group stunt – úterý 16:15-17:45 Jergym
Heat group stunt – pátky 15-16:30 ŠUŠ
Heat Partner stunt, Double partner – dle individuální domluvy

 



4. A-Styl Winter cup

Tradiční  A-Stylácká  soutěž  proběhne v  neděli  6.  12.  odpoledne.  Plakátek  s  podrobnými 
informacemi  naleznete  na  stránkách  A-Stylu  na  tomto  odkaze  http://www.astyl.cz/cheerleaders-
liberec/aktuality/clk-992-a-styl-cheer-winter-cup-je-tu-/ Doufáme,  že  i  letos  se  nám sejde  slušný 
počet účástníků, aby soutěž stála za to. 

Očekáváme letos  pořádnou „bitvu“  zejména mezi  trojičkami.  Za  sebe doporučuji  sóla  – 
vyzkoušejte si v našem malém měřítku, jaké to je, když je člověk na ploše sám a je tedy tou hlavní 
hvězdou. ;-)

Soutěžit mohou všichni Dragons. Dále potřebujeme i lidi na pomoc s organizací (týká se 
nejstarších složek) – máte-li zájem pomáhat, nahlašte se prosím svému trenérovi. Děkujeme.

5. Měření uniforem

Nakonec jsme se rozhodli,  že  začneme s uniformami již před koncem roku, aby se vše 
stihlo. Většina Dragons byla naměřena v létě – na konci měsíčníku najdete tabulku s výškou, tak, 
jak byla v létě naměřena. Porovnejte si prosím sami, zda to odpovídá současnosti. Na vyžádání vám 
mohu  poslat  i  další  naměřené  míry;  nechci  je  tu  ale  přidávat  hromadně.  Pokud  jste  od  léta 
nevyrostli, případně nezměnili velikost, potom se vás další měření netýká a použijí se míry z léta.

Pro ty, kdo na měření nebyli vůbec, či se jím míry od léta změnily, platí termín měření pátek 
27. 11. 16-17 h škola U Školy.  Prosím, nahlašte se mi, kdo na toto měření dorazí.

http://www.astyl.cz/cheerleaders-liberec/aktuality/clk-992-a-styl-cheer-winter-cup-je-tu-/
http://www.astyl.cz/cheerleaders-liberec/aktuality/clk-992-a-styl-cheer-winter-cup-je-tu-/


6. Vánoční tréninky + bazárek

Letos bychom chtěli  pojmout poslední předvánoční  trénink 
netradičně – jako otevřený pro rodiče, sourozence, případně přátele. 
Před dvěma lety proběhl podobný trénink v rámci dětského kurzu a 
myslím,  že  šlo  o  skvělou akci.  Letos  bychom ho dále  rozšířili  o 
bazárek pro všechny – čtěte dále ;-)

Vánoční tréninky

Sparks + Fever

V pátek 18. 12. budou mít skupiny spojený trénink od 15:30 do 17h. Na tento trénink jsou 
zváni  rodiče  či  další  rodinní  příslušníci  našich  děvčat.  Přijďte  si  vyzkoušet,  co  obnáší 
cheerleading  ;-)  Skvělá  zábava  zaručena!  S  sebou  nezapomeňte  sportovní  oblečení  a  sálovou 
obuv ;-) Poté si skupinky (i s hosty) sednou zvlášť kolem stromečků a předají si dárečky. Prosím, 
aby každý přinesl jeden malý dáreček bez jmenovky. Od 17:30 proběhne bazárek.

Flames

Vánoční  trénink  pro  rodiče  a  rodinné  příslušníky  proběhne  ve  čtvrtek  17.  12.  v  čase 
normálního tréninku Přijďte si vyzkoušet, co obnáší cheerleading ;-) Skvělá zábava zaručena! S 
sebou nezapomeňte sportovní oblečení a sálovou obuv ;-)  Na konci tréninku si děvčata i s hosty 
sednou kolem stromečku a předají si dárečky. Prosím, aby každý přinesl jeden malý dáreček bez 
jmenovky.

Heat

Vánoční trénink poběhne ve čtvrtek 17. 12. v čase normálního tréninku. Každý člen Heat si 
přivede hosta – může to být kamarád, přítel, sourozenec či kdokoli jiný :-)  Máte šanci ukázat svým 
známým, co vlastně děláte :-) S sebou ať hosté nezapomenou sportovní oblečení a sálovou obuv ;-) 
Na konci tréninku si i s hosty sedneme kolem stromečku a předáme si dárečky. Prosím, aby každý 
přinesl jeden malý dáreček bez jmenovky.

Bazárek

Spoustě z vás se již doma jistě nahromadila spousta cheer věcí, 
které už nevyužíváte,  ale někdo jiný by je mohl klidně uživit.  Nebo 
naopak – sháníte nějaké cheer oblečení či další doplňky, ale nechcete 
objednávat  zbrusu  nové  z  ciziny.  Uspořádáme  tedy  předvánoční 
bazárek, kde budete moci prodat či nakoupit tyto věci.

Bazárek proběhne v pátek 18. 12. v čase 17:30–18:30 v prostorách tělocvičny školy U Školy.

Informace pro prodávající

K prodeji prosím doneste pouze věci v dobrém stavu. Může to být cheerové (sportovní) 
oblečení či obuv, mašle, pomy atd. Ideálně mějte připravené i ceny. Informace o bazárku půjdou i 
na rodiče nesoutěžních složek. Bude-li chtít na této akci prodávat, prosím, nahlašte se mi mailem do 
pátku 11. 12. (ideálně mi i orientačně napište, kolik čeho budete k prodeji mít).



Informace pro nakupující

Udělejte radost sobě nebo svým malým cheerkám nákupem oblečení či doplňků, které zde 
seženete za skvělé ceny. Prostě doražte v čase bazárku a prohlížejte a vybírejte ;-) Nenechávejte 
nákupy na poslední chvíli, může se stát, že na konci již bude vše rozebrané :-)

Doufáme,  že  se  akce  zúčastní  co  nejvíce  lidí,  ať  můžeme  trošku  stmelit  naší 
velkou  A-Styl  cheer  rodinu  a  poznat  lidi  z  ostatních  skupin.  Těšíme  se  na 
všechny ;-)

 

7. Další zprávy 

Ohlédnutí za minulým měsícem

Dance workshop v Praze
V neděli  1.  11.  proběhl v Praze taneční workshop se 

slovinskou lektorkou a porotkyní Lanou Gavrilov. Z A-Stylu se 
ho zúčastnila šestičlenná výprava v čele s trenérkou Jančou. 
Workshop  byl  super,   děvčata  přijela  nabitá  novými 
zkušenostmi a tipy.  

Rozdělení J/B a a J/C
Úterní  hodina  juniorek  byla  díky  naplnění  kapacity  obou  kurzů  rozdělena.  Začátečnice 

trénují s Jančou v A-Stylu, Flames se přesunuli do tělocvičny Jergymu. Vedoucím složky je nyní 
Aleš  s  Šárkou  Hottmarovou  -  s  oragnizačními  věcmi,  jako  například  omluvy  atd.  se  prosím 
obracejte na ně. 

Aktuality

Petice
Do pátku 20. 11. máte možnost na recepci A-Styl centra podepsat petici za navýšení spojů 

autobusu č. 17 na až tři spoje za hodinu. Konkrétní znění petice posílala Zuzka Šoltysová e-mailem.

Úterní dance
Hodina zůstane v původním čase v sále B. Budeme se občas trošku mačkat, ale několika 

lidem posunutí hodiny na později do většího sálu nevyhovovalo. I tak ale hodiny probíhají dobře, 
máme radost z nadšení a pokroků, které u děvčat vidíme.



Příloha – tabulka s výškou na uniformy
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