LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019 – KONEČNÝ PROGRAM

Neděle 18.8. 2019

9.30 hod. – 9.45 hod. 	– prezentace účastníků letního soustředění
9.45 hod. – 10.00 hod. 	– úvodní informace o soustředění vč. plateb za obědy (Mgr. Helena Seitlová)
10.00 hod. – 10.30 hod.	– krátká rozcvička před prvním tréninkem/VŠICHNI
10.30 hod. – 11.00 hod. 	– HRY/MALÍ (M. Krebsová)
10.45 hod. – 11.40 hod. 	– SKLUZ/VELCÍ
11.40 hod. – 12.35 hod. 	– SKLUZ/MALÍ – poté úprava ledu
12.45 hod – 13.45  hod.	– PIRUETY/VELCÍ
13.00 hod – 13.45 hod. 	– PIRUETY/MALÍ

14.00 – 14.45 hod. – oběd

15.00 hod. – 16.00 hod. 	-  balet/MALÍ    (K. Talavašková)
15.00 hod. – 15.30 hod.  - strečink + uvolňovací cviky/VELCÍ 	
16.00 hod.- 17.00 hod. 	-  balet/VELCÍ	 (K. Talavašková)
16.00 hod.- 16.30 hod. 	- strečink + uvolňovací cviky/MALÍ

Pondělí 19.8. 2019

8.00 hod. – 9.00  hod. 	– SKLUZ/MALÍ
9.30 hod. – 10.30 hod.    - strečink + uvolňovací cviky/VELCÍ 	
9.45 hod. – 10.45 hod. 	– strečink + uvolňovací cviky/MALÍ
11.15 hod.- 12.15 hod. 	- HRY/MALÍ (M. Krebsová)
11.45 hod. – 12.45 hod. 	– SKLUZ/VELCÍ 

13.00 – 13.45 hod. – oběd (pozn.: MALÍ oběd již od 12.50 hod.! s ohledem na trénink od 14.00 hod.)

14.00 hod – 14.45  hod.	– SKOKY /MALÍ
14.45 hod – 15.30 hod. 	– SKOKY/VELCÍ  (rozbruslení této skupiny začíná již ve 14.35 hod.!)
15.00 hod. – 16.00 hod. 	-  balet/MALÍ    (K. Talavašková)
16.00 hod.- 17.00 hod. 	-  balet/VELCÍ	 (K. Talavašková)

Úterý 20.8. 2019

7.30 hod. – 8.30  hod. 	– SKLUZ/VELCÍ
9.00 hod. – 10.00 hod.    - atletika/VELCÍ 	
9.30  hod. – 10.45 hod. 	– atletika (30 min.) + HRY (45 min.)/MALÍ
11.15 hod. – 12.15 hod. 	– SKLUZ/MALÍ; ZÁKLADY KLIČEK a TWIZLŮ/VELCÍ

12.45  – 13.15 hod. – oběd 

13.45 – 14.45   hod.	– PIRUETY/VŠICHNI (MALÍ pouze do 14.30 hod.- poté přesun na  balet)
15.00 hod. – 16.00 hod. 	-  balet/MALÍ    (K. Talavašková)
16.00 hod.- 17.00 hod. 	-  balet/VELCÍ	 (K. Talavašková)

Středa 21.8. 2019

8.00 hod. – 9.00  hod. 	– SKLUZ/MALÍ
9.30 hod. – 10.30 hod.    - strečink + uvolňovací cviky/VELCÍ 	
9.45 hod. – 10.45 hod. 	– strečink + uvolňovací cviky/MALÍ

11.15 hod.- 12.15 hod. 	- HRY/MALÍ (M. Krebsová)
11.45 hod. – 12.45 hod. 	– SKLUZ/VELCÍ 

13.00 – 13.45 hod. – oběd 

14.30 hod – 15.30  hod.	– SKOKY + SKLUZ/MALÍ
15.30 hod – 16.30 hod. 	– SKOKY/VELCÍ  (rozbruslení této skupiny začíná již V 15.25 hod.!)

Čtvrtek 22.8. 2019

7.30 hod. – 8.30  hod. 	– SKLUZ/VELCÍ
9.00 hod. – 10.00 hod.    - atletika/VELCÍ 	
9.30  hod. – 10.45 hod. 	– atletika (30 min.) + HRY (45 min.)/MALÍ
11.15 hod. – 12.15 hod. 	– SKLUZ/MALÍ; ZÁKLADY ZVRATU A PROTIZVRATU/VELCÍ

12.45  – 13.15 hod. – oběd 

13.45 – 14.45   hod.	– ZÁBAVNÁ HODINA/VŠICHNI

15.00 HODIN – VÝLET – informace o výletu budou rodičům sděleny na úvodní schůzce (18/8 v 9.30 hod.); není vyloučeno ani to, že odpolední trénink bude zrušen a výlet by započal již po obědě, tj. ve 13.15 hodin. 

Pátek 23.8. 2019

8.00 hod. – 9.00  hod. 	– SKLUZ/VŠICHNI (vzhledem k tomu, že cca 6 dětí je z pátku odhlášeno, lze učinit společný trénink)
9.30 hod. – 10.30 hod.    - strečink + uvolňovací cviky/VELCÍ 	
9.30 hod. – 10.00 hod. 	– strečink + uvolňovací cviky/MALÍ
11.00 hod. – 12.00 hod.  -   rotace a výskoky/VELCÍ
10.30 hod.- 11.15 hod. 	- HRY/MALÍ (M. Krebsová)
11.45 hod. – 12.45 hod. 	– SKOKY + SKLUZ/MALÍ

13.00 – 13.45 hod. – oběd 

14.30 hod – 15.30  hod.	–  SKOKY/VELCÍ  
14.45  hod.- 15.30 hod. 	- HRY/MALÍ (M. Krebsová)


SKUPINA VELCÍ:

Andrea Sommerová
Sára Slavíčková
Anna Sedláčková
Adéla Sedláčková
Štěpán Břeň
Amélie Šimková
Sabina Součková
Karolína Semeniuková
Iva Krejcarová
Vanda Vovsová
Viktorie Příhodová
Barbora Kejzarová
Tereza Straková
Hana Šejblová

SKUPINA MALÍ:

Karolína Křížová
Kateřina Karbanová
Štěpánka Křížová
Veronika Šimonová
Aneta Drobná
Yeva Stets
Dorota Hamplová
Kateřina Hudoková
Jiří Hudok
Erika Hendrychová
Tina Vovsová
Tereza Andrlová
Emma Čeňková
Nikola Šimonová
Magdalena Hubená
Táňa Kremličková
Veronika Mikešová


Co by Vašemu dítěti nemělo chybět?

	brusle + chrániče 

vhodné oblečení na led (v hale se může měnit během dne teplota, tj. více slabších vrstev), vč. rukavic
	dostatek gumiček na úpravu vlasů (aby se bruslař mohl soustředit na bruslení a ne na úpravu vlasů)
	vhodné oblečení na suchý trénink a obutí
švihadlo
karimatka
	polštářek (na odpočinek)
	posilovací guma
	svačina 
	lahev na pití
	kartička zdravotní pojišťovny

Pozn.: pití je na ZS zajištěno (perlivá voda, neperlivá voda, sirup) 

Náklady na výlet, které budou vynaloženy (doprava, občerstvení, případně cokoliv dalšího) hradí klub. 

VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ: MGR. HELENA SEITLOVÁ, TEL. 737474446
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