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A-STYL DRAGONS MĚSÍČNÍK 
 

ŘÍJEN 2015 

 

Máme za sebou první měsíc tréninků!! Skvělý měsíc, který rozjel další nabitou sezónu!! A jak to tedy 

vypadalo? Co nás čeká a nemine? To se dozvíte v aktuálním měsíčníku. 

 

PRVNÍ TRÉNINKY  

Dragons se vrhli do nové sezóny s vervou a nadšením pořádných draků. Nezahálíme, naopak pořádně 

makáme, abychom dostáli našemu letošnímu heslu. Parádně se rozběhl i nový kurz cheer dance, kde 

nás je každý týden víc a víc; dobře funguje i středeční open gym. Jen tak dál!  

 

OHLEDNUTÍ ZA ZÁŘÍM 

V neděli 20. září se v Praze konala valná hromada CCU, kde se trenérky Dragons dozvěděly aktuální 

informace pro nadcházející sezonu. 

 

23. září jsme měli na open gym hosta Jonathana Smiley. Jeho tipy a rady určitě pomohly (a ještě 

pomohou) nejen cheerkám, se kterými pracoval, ale také trenérům.  

 

 

                                                      

Během září také proběhly informační schůzky pro členy a rodiče členů soutěžních složek. 

 

ŠKOLENÍ COACH STAFF 

V pondělí 28. září jsme uspořádali celodenní školení pro trenéry a pomocníky. Jelikož se naše dračí 

rodina stále rozrůstá, je potřeba „zaučovat“ novou krev . Školení proběhlo výborně, i když bylo 

dosti náročné; jsme si ale jistí, že si všech 18 účastníků a účastnic s týmů Heat a Fever odnesli velké 

množství důležitých informací. Už teď víme, že jsme zdaleka za ten den nezvládli probrat vše 

v dostatečné míře, proto nejspíš v budoucnu proběhne další setkání, kde zopakujeme a prohloubíme 

aktuální témata. 

A co všechno se na školení vlastně probíralo? Ráno jsme začali obecnými informacemi k tréninkům 

a kurzům – jejich skladbě, rozdíly mezi trénovaním začátečníků a pokročilých a trénování různých 

věkových skupin. Dále jsme si pověděli něco o správném posilování a protahování; vysvětlili 

a vyzkoušeli jsme si techniku spotterování při akrobacii. 



A-STYL DRAGONS MĚSÍČNÍK  ŘÍJEN 2015 

2 

 

Po obědě jsme měli hodinkovou instruktáž první pomoci, se kterou by měl být seznámen každý trenér. 

Ukázali jsme si, jak se mixuje hudba, a na konec jsme se vrhli na tvorbu soutěžní sestavy – rozdělení 

cheerových kategorií podle levelů, ukázka bodovacích listin a pravidla. 

Děkujeme za hojnou účast a věříme, že probírané informace pomohou trenérům, budoucím 

trenérům a pomocníkům co nejlépe a hlavně efektivně pracovat, a tím pomohou všem Dragons 

k rychlejšímu rozvoji a dalším skvělým výsledkům . 
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Většina Dragons již mají svá nová tréninková trička. Doufáme, že se vám líbí alespoň tak, jako nám 

. Pro ty, co ještě trička nemají (týká se buď holčin, co nebyly na kempech, a trička se jim dodělávají 

navíc; případně předělávky špatně natisknutých triček) – do první soutěže určitě budou. Děkujeme 

za pochopení. 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ? 

Trénujeme i o podzimních prázdninách. Správní draci makají pořád  

 

Momentálně řešíme situaci úterního tréninku Flames, který mají spojený se začátečníky. Doufáme, 

že se nám podaří vyjednat a zajistit prostory pro rozdělení kurzu. O výsledku budeme brzy informovat. 

 

V neděli 18. 10., proběhne v Praze školení k aktualizaci pravidel na soutěžích ČACHu. Za A-Styl se 

budou účastnit trenérky Janča a Šárka. Doufáme, že pro nás toto školení bude přínosem, co nám 

pomůže postavit úspěšné sestavy, kterým nehrozí bodové srážky. 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ: 

Začínáme s přípravou na první letošní soutěže.  

Do konce roku nás čekají tyto: 

21. 11. Spirit cheer cup Praha 

6. 12. A-Styl Winter cup 

12. 12. Cheer cup Ústí 

V následující části se dozvíte, jakých soutěží se 

budou účastnit konkrétní skupiny. 

 

TERMÍNY DALŠÍCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2016 

Roller Coaster Cup Praha – 19. 3 2016 

Kvalifikace malých kategorií na MČR Praha – 16. 4. 2016 

MČR Praha – 30. 4. 2016 

Cheer Cup Hradec Králové – 4. 6. 2016 

(ECU Europeans Vídeň – 2.–3. 7.) 

 

 

 

SPARKS (mini A) 

Sparks se netýká listopadový Spirit cheer cup – příprava na tuto soutěž by byla uspěchaná, proto se 

radši v klidu připravíme na Ústí. V Ústí budou děti soutěžit v těchto kategoriích: 

1. Team cheer – velká týmovka 

Pojedou ji všechny děti. Uniformy mít ještě nebudeme, ale tuto soutěž zvládneme v nových šedých 

tričkách a vlastních černých kraťasech (ty si prosím do té doby sami zajistěte). Prosím o maximální 

možnou účast na tréninkách, abychom vše zvládli a nemuseli dělat tréninky navíc. 
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2. Freestyle dance – taneční týmovka (pompony) 

Máme za sebou první trénink. Dále budou tréninky v těchto termínech: 

sobota 17. 10. 16:30 – 18 kort 

neděle 1. 11. 15.30 – 17 kort 

Zatím to vypadá, že bychom pompony jely v starých uniformách – pokud se nám podaří popůjčovat 

dresy pro nové holčiny, které vlastní nemají. 

 

3. Group stunt – zvedačková skupinka 

Také už máme první trénink za sebou, zatím se group bude týkat všech pěti holčin, co se ho zúčastnily 

(Kropáčková, Stejskalová, Kredbová, Šolcová, Pižlová). 

Tréninky: 

sobota 17. 10. 15 – 16:30 kort 

neděle 1. 11. 14 – 15:30 kort 

Také bych chtěla, aby holky měly na sobě zatím starou uniformu, případně mohou soutěžit i v šedých 

tričkách (Terezka – topka by pak měla nějaké vlastní barevné tričko/tílko). 

 

4. Dua 

Aktuálně máme 7 dvojiček. Každá má k sobě přidělenou jednu lektorku, která holčičkám s duem 

pomáhá. Klidně se na ně můžete obrátit, konkrétní kontakty vám rozešlu mailem. Lektorky dostaly 

maily na rodiče přidělených děvčat. Do konce týdne spolu prosím vykomunikujte hudbu, ať máme 

čas do příštího tréninku mixy udělat. Dále bych vás chtěla poprosit, abyste respektovali rozepsané 

tréninky, a nedomlouvali se s lektorkami na tréninkách navíc – holčičky mohou trénovat i samy, 

např. během open gym. Pokud by bylo cokoli potřeba, samozřejmě se můžete obrátit i na mě. 

 

Tréninky budou jednou za 14 dní, nejbližší bude v neděli 25. 10. na kortce v těchto časech: 

9 – 10:30 Voháňková + Kotalová, Bezděková + Kohoutková, Francová + Baraniková 

10:30 – 12 Šolcová + Šubertová, Šťastná + Tomíčková, Voldřichová + Doležalová, Toboříková 

+ Vacková 

 

Všechna dua budou soutěžit na Wintercupu 6. 12. Podle toho se rozhodneme, jestli, a případně na 

které soutěže holčičky pošleme. Kostýmy můžete mít vlastní, domluvte se se svými lektorkami. 

 

5. Individuály 

V druhé polovině listopadu se domluvíme, co a jak, případně poskládáme sestavu. Do té doby holky 

zlepšují jednotlivé prvky. 

 

Všechny holčičky se také mohou zúčastnit Wintercupu – konkrétní informace níže. 

 

FLAMES (JUNIOŘI B) 

Týmovku do konce roku neplánujeme – postavíme ji až na některou z jarních soutěží. Děvčata, která 

mají zájem o taneční kategorie, navštěvují navíc hodinu dance ke zvýšení své taneční úrovně – ten 

se také bude stavět až později, a bude to jedna sestava dohromady s děvčaty z Fever. 
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Flames by se tedy do konce roku týkaly tyto soutěže: 

Spirit cheer cup, kategorie kick dance – jde o speciální kategorii, ve které jsou základem výkopy. Aby 

dívky mohly soutěžit v této kategorii, měly by být flexibilní a zvládat techniku výkopů – domluvte se 

přímo s trenérkou Jančou, jestli tuto kategorii zvládnete, a to nejdéle do tohoto pátku. 

Trénink proběhne: 

24. 10. na Kortce od 14:00 do 18:00, poté opakovací v průběhu listopadu. 

Dále si mohou Flames zasoutěžit na A-Styl Winter cupu – informace níže. 

 

 

FEVER (JUNIOŘI A) 

I Fever pojedou týmovku i dance až po Novém roce – zatím se děvčata sehrávají v rámci nového 

týmu a pilují jednotlivé prvky, případně zlepšují své taneční dovednosti na úterním dancu. 

 

U dalších kategorií je možnost jet na Spirit cup, nebo na Ústí (s výjimkou kicku – ten je pouze na 

Spiritu) – domluvte se konkrétně se svými trenéry, co a jak. Na Spirit cup je ovšem termín přihlášek 

už 20. 10. - je tedy potřeba do konce tohoto týdne vyřešit, jakých kategorií se případně zde chcete 

účastnit. 

 

Kick dance 

je speciální kategorie založená na výkopech. Trénink bude: 

24. 10. na Kortce od 14:00 do 18:00, poté opakovací v průběhu listopadu. 

 

Dua 

Jelikož děvčata navštěvují taneční hodiny, dohodly jsme se, že si sestavu pokusí vytvořit samy na 

základě těchto lekcí a dne: 

24.10 od 13:00 do 14:00 bude ukázkový trénink, kde nám ukáží, jak si vedou a podle toho usoudíme, 

jestli potřebují naši speciální pomoc a následně se domluvíme na dalších tréninkách. Bližší informace 

u trenérky.  

 

Individuály 

Ukázkový trénink proběhne: 

1. 11. od 9:00 do 10:00, kde se holky naučí pokřik a dodělá sestava.  

 

Bohužel kategorie Double tumbling nebude otevřena ani na jedné z následujících soutěží. 

 

Samozřejmě i holky z Fever rádi uvidíme na Wintercupu – měla by to pro ně být „oddechovka“, kdy 

si mohou zasoutěžit i v tom, co normálně nedělají. Info níže. 

 

HEAT (SENIOŘI) 

Ani Heat nebudou stavět velkou týmovku ani dance do konce roku – premiéru budou mít až na 

jarních soutěžích. Na nejbližších soutěžích se nás tedy týkají malé kategorie. Je možnost jet na Spirit, 

nebo i na Ústí – domluvte se s Šárkou. Na Spirit cup je ovšem termín přihlášek už 20. 10. – je tedy 

potřeba do konce tohoto týdne vyřešit, jakých kategorií se případně zde chcete účastnit. 



A-STYL DRAGONS MĚSÍČNÍK  ŘÍJEN 2015 

6 

 

 

Kick dance – trénink proběhne v neděli 1. 11. 10 – 14 Kortka. Postavíme na něm celou sestavu, 

a během následujících dvou víkendů budou kratší opakovací a pilovací tréninky (spíše neděle, 

konkrétní časy upřesním později). Tréninky budou tedy celkem tři, a je potřeba se zúčastnit všech. 

 

Group stunt – pokud ano, tak by jel spíše až na Ústí. 

Partner stunt –  individuální domluva s trenérem 

Dua – domluvte se s Šárkou, kam chcete jet, poté se případně domluvíme na podrobnostech. 

 

 

 

A-STYL WINTERCUP 

Po výborných předcházejících ročnících jsme nemohli tradici porušit:-) Bylo ale potřeba uspořádat 

soutěž ještě letos, proto proběhne netradičně již v neděli 6. 12. odpoledne. Letos budeme otevírat 

tyto kategorie. 

 

Sólo – 30s sestava + krátký pokřik 

Této kategorie se můžou zúčastnit všichni ze soutěžních i nesoutěžních kurzů. Doufáme, že se 

soutěžní Dragons ani letos nenechají zahanbit, a předvedou ostatním, co umí.  

 

Dua – pouze pro Sparks – ty dvojičky, které chtějí jezdit i na další soutěže. 

 

Tria – speciální kategorie pro všechny cheerky napříč věkovými i zkušenostními úrovněmi. Loni byla 

tria moc povedená, i když účast byla menší – věříme, že i vás zaujmou a letos uvidíme trojiček více 

. Povedené trojičky se mohou dále účastnit dalších vystoupení v průběhu roku – loňské vítězky 

mohou potvrdit. 

 

Konkrétní informace k Wintercupu přineseme později, ale klidně už můžete začít tvořit. 

 

 

Tak to je pro tentokrát vše. V dalším měsíčníku očekávejte podrobné informace k nadcházejícím 

soutěžím a určitě i spoustu dalšího. 

 

Za tým vedoucích a trenérů, 

Šárka Svinková  

 


