
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 

 

TRÉNINKY 2020/2021 – nový školní rok  
Tréninky aerobiku budou probíhat dle rozvrhu v ZŠ Jiříkov. Zahájení tréninků v pondělí 7.9.2020. 

Skupiny zůstanou stejné – vzhledem k závodním sestavám a také díky tomu, že se nebudou měnit 

věkové kategorie. Rozvrh zůstane také stejný, bude jen jedna změna - juniorky ml. budou trénovat 

2 x týdně 1,5h. Rozvrh je již zveřejněn na webu SK a je platný.  

 

POZOR!!! INFORMACE K ORGANIZACI!!! 

ZÁKAZ VSTUPU DOSPĚLÝM DO BUDOVY ZŠ!!! 
Děti tedy budete posílat předním vchodem (budova 1. stupně ZŠ) a půjdou do tělocvičny samy 

– trenérky si je převezmou a ve všem jim pomohou, tj. s oblečením i utažením obuvi, 

s dezinfekcí rukou. Rozchod dětí po tréninku bude zajištěn z vestibulu ZŠ Jiříkov – přední 

vchod 1. stupeň.   

 

Na začátku školního roku v měsíci září – říjen nebudu já, Katka Mrázková, trénovat naše děti. Budu 

pracovat z domova – administrativa, platby atd. Návrat do tělocvičny plánuji 2.11.2020.  

 

V mé nepřítomnosti bude trénovat:  

Mladší děti: Petra Kelucová, Nela Černá, Luciána Šmidrkalová  

Starší děti: Eliška Mifková, Karol Hejhalová  

Juniorky ml.: Eliška Mifková  

Juniorky st. + seniorky ml.: Veronika Daňková, Petra Kelucová  

Seniorky – ženy: Petra Kelucová 

 

Petra Kelucová: 607 508 907 

Eliška Mifková: 775 247 970 

Veronika Daňková: 775 223 256  

 

ZÁVODNÍ SEZÓNA 2020  
Organizátoři soutěží se snaží závod organizovat tak, aby se konal. Navrhované termíny jsou zatím 

stále platné, uvidíme, jak vše dopadne (vzhledem k neustálým novým opatřením a jejich změnám). 

My se budeme snažit všechny týmy na závody připravit a budeme se modlit, aby vše klaplo a děti 

si konečně zazávodily.  

 

Termíny:  

ZÁVODY 

3. – 4. 10. 2020 – Mistry s mistry Praha – pouze juniorky st. + seniorky ml. = ÚČAST 

ZVÁŽÍME. 

24. – 25. 10. 2020 – Žij pohybem Praha 

14. 11. 2020 – Chodovská Beruška Praha 

21. – 22. 11. 2020 – Mistry s mistry Kutná Hora 

28. -29. 11. 2020 – Žij pohybem Praha 
 

AKCE NA PODZIM 2020  
Naše oblíbené každoroční akce - na podzim:  

AKCE 

„Inspirační víkend v Jiřetíně“ – již zajištěn v termínu 4. – 6. 12. 2020 opět s vánoční 

tématikou   



 

„Filmovou noc v Jiříkově v tělocvičně“ – ještě zvážíme dle toho, zda se budou konat 

závody v listopadu, zařídíme se situace.  

 

„Řádění v plaveckém bazéně“ – prosinec před Vánocemi.  
 

Držme si pěsti, ať to „klapne“ 😊. 
 

FINANCE  
Platby na šk. rok 2020/2021 je již na webových stránkách. Platba školného je pro všechny členy 

letos stejná 3 000,-Kč/ rok + členský příspěvek 500,-Kč/rok. Na konci školního roku jsme oslovili 

Vás rodiče, nabídli jsme převod 500,- Kč za dvouměsíční absenci tréninku z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu ČR nebo poskytnutí 500,- Kč jako sponzorský dar klubu.  

Chtěla bych jen informativně sdělit (objevují se různé dotazy k platbám), že díky vzniklým 

opatřením státu jsme byli nuceni chod klubu na jaře tohoto roku pozastavit, což nebylo naší vinou 

(ostatně jako to bylo ve všech organizacích v republice). Ze strany státu nebyla uložena žádná 

povinnost vracet uhrazené školné – lektorné. Vše bylo na dobrovolnosti klubu, a to jsme také učinili 

a nabídli Vám navrácení alikvótní části ve výši 500,- Kč či jeho převedení na další školní rok.  

Většina z Vás nám poskytla 500,- Kč jako sponzorský dar, za což velmi děkujeme. Ten, kdo požádal 

o převedení příspěvku na další šk. rok, bude mít od září 2020 ponížené školné o 500,- Kč. 

 

 

NA ZÁVĚR 

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o trpělivost a důvěru ke všem trenérkám SK, které povedou 

od září tréninky aerobiku. Budou naše děvčata svědomitě připravovat na závody, které by se měly 

konat již v říjnu 2020 a vím, že budou skvělé.  

Sportovní klub jsem budovala od nuly 16 let a je to můj život. Proto si myslím, že když děvčata 

mají připravené choreografie, hudbu a krásné dresy, tak by byla opravdu veliká škoda to zahodit a 

nepřipravit se od září na podzimní závodní sezónu.  

Ze stejných důvodů se budu snažit vplout do tréninků co nejdříve, aby mi nebylo po děvčatech tak 

smutno.  

 

Děkuji a jsem tu pro Vás, pokud máte jakékoliv dotazy. Katka Mrázková 


