
ČINNOST SK VIKTORIE DO KONCE ŠK. ROKU 2020 A V NOVÉM ŠK. 

ROCE 2020/2021 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:  

 

ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ: 

- v pondělí 11. 5. 2020 otvíráme tréninky SK Viktorie  

Tréninky prozatím budou probíhat v tělocvičně TJ Sokol Filipov. Plánujeme trénovat do konce června 

26.6.2020.  

 

AKCE SK VIKTORIE DO 30.6.2020  

Bohužel s konáním akcí to nevypadá dobře, takže veškeré závody se ruší, akademie SK také. Pokud se bude 

postupně uvolňovat (myšleno karanténa v ČR) a dojde k dalším příznivým změnám, možná bychom pro děti 

připravili alespoň „Rozloučení se školním rokem“. Ale to vše ukáže čas.  

 

LETNÍ TÁBOR DOKSY 2020 

Momentálně se stále jedná, jaké tábory bude možné realizovat od července 2020 a za jakých podmínek. Náš 

termín 25. 7. – 1. 8. 2020 platí, vše je v Doksech zajištěné, náš tým je také připravený a pevně věříme, že 

vše dobře dopadne a tábor se bude moci konat. Sledujeme vše, radíme se s ČUS (Českou unii sportu) a o 

všem vás budeme včas informovat. Momentálně díky nouzovému stavu máme obsazeno 26 míst ze 40, proto 

pokud by měl někdo zájem si místo rezervovat, je to možné.   

 

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ LETNÍ TÁBOR JIŘÍKOV 2020  

Příměstský letní tábor se v letošním roce konat nebude. Důvodem jsou prostory, ale také nízký počet 

trenérek (vzhledem k nastalé situaci ). Určitě v létě 2021 tento tábor znovu otevřeme.  

 

ZÁVODNÍ SEZÓNA 2020  

Pořadatelé závodů již začínají navrhovat a schvalovat termíny závodů na podzimní termíny. Závodní sezóna 

by se tak byla ve školním roce 2020/2021 (věkové skupiny by se neměnily). Závody by probíhaly říjen, 

listopad 2020 a březen, duben, květen 2021 – stejná choreografie, hudba, dresy. Jsme si vědomi, že nastane 

u některých dětí problém s dresem (vyrostou z něho). V tomto případě jsme připraveni nechat dresy během 

ledna – února 2021 upravit.   

 

AKCE NA PODZIM 2020 

Věříme a přejeme si, aby se už na podzim vrátil život do starých kolejí, a proto máme naplánované naše 

každoroční akce - na podzim „Inspirační víkend v Jiřetíně“, potom „Filmovou noc v Jiříkově v tělocvičně“ a 

v prosinci „Řádění v plaveckém bazéně“. Držme si pěsti, ať to „klapne“ 😊. 

 

FINANCE  

Od 11. 5. 2020 opět otvíráme tréninky SK Viktorie, víme, že jsme 2 měsíce netrénovali, proto bychom chtěli 

tréninky protáhnout až do 26. 6. 2020 a v novém školním roce 2020/2021 dětem, které mají zaplacené 2. 

pololetí (leden – červen 2020) poskytli slevu 500 Kč na školné 2020/2021.      

 

TRÉNINKY 2020/2021 – nový školní rok 

Tréninky aerobiku by probíhaly na ZŠ Jiříkov, máme přislíbené zázemí tělocvičny tak jako v letošním roce. 

Zahájení tréninků by byl 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.  

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. Tréninky proto na 



toto krátké období povedou ostatní trenérky: Petra Kelucová, Veronika Šedivá, Eliška Mifková, Hana 

Kelucová, Nela Černá, Luciána Šmidrkalová, Karol Hejhalová.  

 

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 budou 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  


