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A-STYL DRAGONS MĚSÍČNÍK 

ZÁŘÍ 2015 

Vážení rodiče a naši milí svěřenci!  

Chtěli bychom Vás přivítat v další sezoně A-styl Dragons pro rok 2015/2016. Pro nově přijaté 

představujeme náš měsíčník, který budeme posílat z kraje každého měsíce a ve Vašem zájmu 

doporučujeme ho pořádně pročíst. Dozvíte se tak aktuální informace, chystané akce na daný měsíc, 

ale třeba i ohlédnutí za měsícem předchozím. 

 

Pro tento rok se naše soutěžní složka rozrostla a jsme na krásném počtu 4 soutěžních týmů se skoro 90 

členy! 

 

TRÉNINKY 

Začínáme již 14. 9. a to v tyto dny: 

SPARKS 
Středa 16:00 – 17:30 

Kort 

Pátek 16:30 – 18:30 

Škola U Školy 

FLAMES 
Úterý 16:15 – 17:45 

Sál A 

Čtvrtek 15:45 – 17:15 

Gymnázium Jeronýmova 

FEVER (junior L5) 
Pondělí 17:00 – 18:30 

Gymnázium Jeronýmova 

Pátek 15:00 – 17:00 

Škola U Školy 

HEAT 
Pondělí 18:30 – 20:00 

Gymnázium Jeronýmova 

Čtvrtek 17:30 – 19:30 

Škola U Školy 

 

ANO, vidíte správně! Povedlo se nám zajistit novou tělocvičnu s vysokým stropem, takže bude o to více 

stuntování na hodinách.  

 

TĚLOCVIČNA JERGYM 

Konkrétní podmínky provozu tělocvičny:  

Přístup do budovy (stejný vchod jako do jídelny JerGymu) je trochu komplikovanější – dovnitř se 

dostanete pouze s jedním z trenérů, který má čipovou kartu s autorizací pro vstup. Proto všichni musí 

chodit nejpozději 10 min před tréninkem (trenér bude chodit zpravidla 15 min před začátkem). Do této 

tělocvičny musí mít všichni absolutně čisté boty! 

 



A-STYL DRAGONS MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2015 

 

2 
 

PLATBA A PŘIHLÁŠKY 

Pokud někdo z Vašich dětí stále nepodal přihlášku, máte nejvyšší čas to udělat co nejdříve. Stačí dojít 

do A-styl centra na recepci a vyplnit přihlášku novou (POZOR, je potřeba podpis zákonného zástupce!). 

Co se týče platby kurzovného, můžete platit přes bankovní účet nebo na recepci centra. 

Číslo účtu: 19-2947330319/0800  

Variabilní symbol: číslo A-Styl karty (např. 0590) 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení kurzisty – zkratka kurzu – příp. nárok na slevu  

(např. Lucie Jakubcová – CH MINI A – 10% sourozenec) 

Výška kurzovného je následující: 

SPARKS, FEVER, HEAT: 3250 Kč/pololetí nebo 6500 Kč/rok (celkem 210 min/týden) 

FLAMES: 3100 Kč/pololetí nebo 6200 Kč/rok (celkem 180 min/týden) 

Pololetní platba je možná na splátky (první splátka do konce září, druhá splátka do konce října). 

 

INFOSCHŮZKA PRO RODIČE: 

Letos chystáme infoschůzku pro každou soutěžní složku zvlášť. Dozvíte se informace ohledně sezony. 

Konkrétně o soutěžích a příspěvcích, našich cílech, uniformách a spoustě dalšího.  

TERMÍNY SCHŮZEK: 

SPARKS: 18. 9. od 18:00  

FLAMES: 22. 9. od 18:00 

FEVER: 23. 9. od 18:00 

HEAT: 21. 9. od 20:00 

 

NOVINKY PRO LETOŠNÍ ROK:  

OTEVÍRÁME NOVÝ DOPLŇKOVÝ KURZ CHEER DANCE! 

Tento kurz je povinný pro všechny juniory a seniory, kteří chtějí soutěžit v dance kategoriích (kdo chce 

jet jazz nebo hip hop – je možné navštěvovat i specializovaný kurz jazzu/ hip hopu). Letos je naším 

cílem posunout taneční vystoupení úrovňově nahoru, rádi bychom se poprali i o nominace na Evropu 

(když je letos ve Vídni). To samé platí i pro dua. Soutěžit budou jen lidé s patřičnou průpravou a úrovní.  

 

Dance hodiny budou každé úterý 18:30 – 20:00 v A-stylu. Cena je pro soutěžní cheerleaders 600 Kč za 

pololetí, tedy celkem i s cheerem bude kurzovné 3850 Kč (pro Flames 3700 Kč). Věříme, že pokud holky 

tanec baví, využijete této šance se dál tanečně posouvat, abychom pak při sestavě měli "na čem 

stavět". První zkušební hodina proběhne již v úterý 15. 9. 
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OPEN GYM POKRAČUJE! 

Rozhodli jsme se ponechat hodinu OPEN GYM pro další rozvoj akrobacie a stuntů. Časově vychází 

stejně jako loni. Platba je opět 50 Kč/lekce nebo 450 Kč/10 lekcí. Dne 23. 9. proběhne na této hodině 

speciální kurz tuck, layout a full twisting layout pod vedení Jonathana Smileyho!  

 

VÝBĚR MALÝCH KATEGORIÍ! 

Pro letošní rok jsme vymysleli, že všichni z Dragons dostanou na své první lekci lísteček, kde budou 

vypsány možné kategorie, kterých se mohou zúčastnit a bude na nich (a také Vás) si případně nějakou 

vybrat. Podmínky (kostým, tréninky, trenéři, hudba…) budou určeny na základě přihlášených, konečné 

slovo v obsazení kategorií má však trenér. Mimo jiné tam bude připsána kolonka o případné trenérské 

a asistenční činnosti (viz níže). 

 

ROZŠIŘUJEME NÁŠ „COACH STAFF!“ 

Z důvodu postupného rozrůstání naší základny jsme se rozhodli si aktivně vychovat nové členy našeho 

trenérského týmu. Proto prosíme všechny případné zájemce z našich řad (FEVER, HEAT), aby počítali 

s termínem 28. 9. (čas upřesníme), kdy proběhne PRVNÍ TRENÉRSKÉ ŠKOLENÍ, zaměřené na 

bezpečnost při spotterování a protahování, první pomoc, mixování hudby, vysvětlení pravidel a základy 

choreografie.  

 

DRAGONS ZÁŘÍ V ZÁŘÍ!  

Na prvním tréninku děti obdrží trička pro novou sezonu. Pokud jste stále nezaplatili, prosím o platbu 

na recepci a to 250 Kč.  

Letošním heslem je: 

WORK IT HARDER,  

MAKE IT BETTER, 

DO IT FASTER, 

MAKES US STRONGER! 

Něco jako: 

pracujme tvrději, 

dělejme to lépe,  

dělejme to rychleji,  

tak budeme silnější! 
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OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ PŘÍPRAVOU  

Všechna letní soustředění jsme si náramně užili a doufáme, že i Vaše dítka.  Zde je na ukázku pár 

fotek z Dragons Univerzity (více na stránkách A-styl Dragons na Facebooku). 
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A také foto ze CCU kempu, kde byli HEAT. 
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PODĚKOVÁNÍ 

V neposlední řadě bychom moc chtěli poděkovat za podporu při náborových akcích! Ať to byl Sportlive, 

show před radnicí, náborové jamy, nábory samotné a další vystoupení, vše proběhlo super a doufejme, 

že jsme tím oslovili další talenty, abychom se dále mohli rozvíjet a posílit tak náš tým.  

DĚKUJEME!  

 

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte se na nás obrátit! 

Lucka Jakubcová – vedoucí A-styl 723765316 lucie.jakubcova@gmail.com 

Nikol Smiley – head coach Dragons 731167894 nikol.209@gmail.com 

Šárka Svinková – coach Heat, Sparks 737805528 sarinka.borec@seznam.cz 

Jana Marešová – coach Fever, assistant coach Flames 725515140 janica.maresova@seznam.cz/@gmail.com 

Aleš Strnádek – coach Flames 774346765 strnadek.ales@seznam.cz 

Pavel Svinka – assistant coach Fever 731771557 svinkap@seznam.cz 

Šárka Hottmarová – coach mini B, assistant coach Flames 607788258 Hottmarova.sarka@seznam.cz 

 

 

ZÁVĚREM PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A POJĎME SI DÁT ZA CÍL, ABY TATO SEZÓNA BYLA ZASE O 

TROCHU ÚSPĚŠNĚJŠÍ A ŠŤASTNĚJŠÍ NEŽ TA PŘEDCHOZÍ! 

ZA TÝM TRENÉRŮ A-STYL DRAGONS 

PŘEJE HEZKÝ DEN 

JANA MAREŠOVÁ  

 

LET’S GO DRAGONS! LET’S GO! 

 

 

 

 


