
Kalendář KK DK 
 

DUBEN 2018 – SRPEN 2018 
 
 
Letní příprava : 
 

I. SUCHO:  
 

- fyzička: ÚTERKY – začínáme již v úterý 10.4.2018; mladší skupina dětí: 4 – 9 let : 
17.00 – 17.45 hodin; starší děti: 10 – 15 let: 17.30 – 18.30 hodin; sraz na atletickém 
stadionu DK (v případě nepřízně počasí trénink odpadá – dotaz na to, zda trénink je či 
není : tel. 608 426 066), 1.5. a 8.5. tréninky odpadají 

- gymnastika, balet, rotace, hry: STŘEDY – začínáme ve středu 18.4.2018; trénink 
společný od 16.30 do 17.30 hodin; toto probíhá v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady, poslední 
trénink je ve středu 20.6.2018 

- další aktivity (rotace, protahování, atd.):  VÍKENDY: Dominika Schmidtová, Jana 
Koblasová, Michaela Krebsová, Lucie Serbousková a Tereza Haková – jmenovaní trenéři 
budou informace o trénincích dávat na FCB, popř. na „skupinu“ dle domluvy se zájemci. 
 

II. LED – KLUBOVÉ MINIKEMPY V NYMBURCE: 

Ne 27.05.    09.15-10.45, 14.30-16.00 

Ne 17.06.    09.00-10.00, 11.45-13.45 

Sraz všech účastníků vždy v  8.15 hod.  před hlavním vchodem do haly v Nymburce. S sebou 
brusle, vhodné oblečení na sucho a na led. V plánu máme hodinu skluzu, hodinu piruet a hodinu 
skoků a 2x krátké sucho a protahování.  Minikempy jsou pro členy klubu zdarma. 
 

III.SOUSTŘEDĚNÍ TRUTNOV 
 
Pravděpodobně proběhne v Trutnově od 19.8. do 24.8.2018; cena by měla být jednotná pro 
všechny: 1500 Kč/účastník (+ cena za obědy); částka bude splatná v průběhu července  2018, 
sledujte web klubu – info  o částce + další údaje budou do konce května uveřejněny 
 

IV. LETNÍ ŠKOLA KRASOBRUSLENÍ NÁCHOD  
http://www.czechskating.org/files/documents/e4be02d2a7be438c1c6f9fb559e5cc06.pdf 

V termínu od 29.7.2018 do 4.8.2018 

Možnost zaplatit jen kemp s obědy (5700 Kč) bez ubytování,  v rámci kempu klub zajistí 1 – 2  
trenéry, kteří budou s našimi dětmi na ledě (jak s externími  trenéry, tak na hodinách určených 
pro trénink s klubovým trenérem). 

Více info: M. Koblasová  - tel. 608 426 066 

V. OSTATNÍ LETNÍ KEMPY   - sledujte oficiální web ČKS 

 



 

Půjčování a odevzdávání bruslí – nová sezóna:  

Středa 6. června 2018 od 17.30 hodin (po skončení suché přípravy) – tělocvična ZŠ Schulzovy 
sady 

Zájemci, kteří se v tento den nebudou moci dostavit, nechť kontaktují H. Seitlovou a nejdéle do 
10.6. si s ní domluví náhradní termín;  objednávka nových bruslí bude realizována v druhé 
polovině června 2018 tak, aby v červenci měl každý člen brusle k dispozici (a mohl si v nich doma 
chodit). Klub půjčuje brusle všem členům klubu, kteří jsou členy klubu nejméně jeden rok 
a vel. brusle nepřesahuje 240 mm.  Platba za půjčovné bude splatná v termínu od 10.6.-
20.6.2018. Cena a další údaje k platbě budou uvedeny na webu klubu nejdéle do konce května 
2018. Předpokládáme, že cena za půjčení bude opět okolo 800Kč/sezónu.  

Volné jízdy, krátké programy 

Konzultace ohledně hudby provádějte se svým trenérem – nejdéle do konce června 2018, poté 
bude hudba vybrána a sestříhána tak, aby na soustředění v Trutnově, příp. na začátku sezóny bylo 
možno začít s výukou programu. 

Rozdělení dětí k trenérům pro sezónu 2018/2019 : bude po odsouhlasení předsedkyní klubu 
H. Seitlovou uveřejněno do začátku soustředění v Trutnově, tj. do 19.8.2018 na webu klubu. 

Klubové příspěvky: budou pravděpodobně ve stejné výši jako v uplynulé sezóně. 

Ostatní aktivity: 

 20. dubna 2018  – Dubina – rozloučení rodičů, trenérů a všech přátel KK DK 
s uplynulou sezónou, organizuje Zuzka Bártová, tel. 605889850 

 18.-20. května 2018 – víkend na Pomezkách (organizují R + R. Krejcarovi, tel. 
739684190) 

 25. května 2018 – Jarní vagónek ?? termín bude potvrzen během začátku května 2018, 
organizuje A. Diviš, tel.: 607192958 

 5. a 12. června 2018 – test fyzické aktivity na LS (běh, skok daleký, atd.) aneb jak jsme se 
přes jaro zlepšili; 12. června 2018 bude poslední trénink na atletickém stadionu, 
organizuje p. Šimek ve spolupráci s M. Koblasovou, tel. 608 426 066 

1. září 2018 – předpokládáme zahájení sezóny ve Dvoře Králové n. L. (dny a časy  
tréninků na 90%  shodné jako v uplynulé sezóně) 

 


