
 
 
 
 
 

Termín soustředění: 17.8. – 21.8. 2020 a 24.8. - 28.8. 2020 
 
Sraz 17.8. v 8:45 hodin ve sportovní hale Květnového Vítězství 1554/54 („velká 
hala“), Praha 11. 
Tréninky budou vždy probíhat od 9:00 do 12:00 (seniorky do 13:00) a od 14:00 do 
17:00. V 17:15 můžou děti být propouštěny a přebírány rodiči.  
Prosíme rodiče, aby během tréninků vzhledem ke složité situaci, která nyní 
panuje ohledně pandemie koronaviru, nebyli přítomni ve sportovní hale 
(případná infekce přinesená ze zaměstnání rázem celý klub uvrhne do karantény). 
Děti (a pokud možno i jejich rodiče) moc prosíme, aby se po čas konání soustředění 
po trénincích zkusili co nejvíce soustředit na domácí regeneraci a neúčastnili se 
žádných akcí v Praze, při kterých se bude stýkat větší množství osob. 
 
Obědy budou konzumovány dětmi přímo v hale (takřka domácí kuchyně restaurace 
Rybárna bude připravovat a zavážet každý den čerstvé jídlo pro každou závodnici). 
Oběd bude složen většinou z masa (filet z ryby, hovězí či drůbež), lehké redukce, 
dobře stravitelné přílohy (rýže, čočka, kuskus, salátek apod.) a zeleninového salátku. 
Prosíme rodiče, aby na každý oběd (tréninkový den) své děti vybavily 
čistým příborem. Nedojedené porce budou děti dávat maminkám při převzetí, aby 
se jídlo nevyhazovalo (a aby se i maminky mohly přesvědčit, jak chutně v Rybárně 
vaří). Dojedené krabičky budou rovnou vyhozeny do kontejnerů u haly. 
Pitný režim není námi zajištěn - prosíme rodiče, aby své děti vybavili nápoji na 
celý den (v zázemí haly samozřejmě teče pitná voda, kterou je možné doplnit. 
Svačinu také nezajišťujeme, děti si případně mohou během tréninků o krátké pouze 
(POUZE po svolení trenéra) sníst lehký snack pro doplnění energie (müsli tyčinku, 
ovoce, energetický gel či tyčinku apod.; NIKOLI ale proteinovou tyčinku). 
 
Prosíme rodiče dětí, aby sdělili trenérům, jakou případnou alergií/nemocí 
jejich dítě trpí. Případnou medikaci, která má být podána dítěti (během tréninku, 
při bodnutí hmyzem apod.), předejte společně s Vámi podepsaným papírkem 
(manuálem), jak danou medikaci užívat, hlavní trenérce Ivaně Holé na 
začátku soustředění (první den). 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti po Vás nebudeme chtít dodávat, protože v současné době 
člověk nemá stejně patrně nejmenší šanci zjistit případnou nákazu. Spoléháme na 
váš zdravý selský rozum (a vaši opatrnost) - pokud Vaše dítě trpí jakýmikoliv příznaky 
nemoci, prosíme, volejte po tréninku nebo před ním svého osobního trenéra a dítě 
nechte vždy preventivně raději den-dva doma, aby se ukázalo, jestli se daná infekce 
bude vyvíjet. 
 
Ukončení soustředění - v pátek 28.8. v 17 hodin.  
Následující první týden v září již budou tréninky probíhat dle standardního rozvrhu na 
obvyklou sezonu. 



Upozorňujeme, že tréninkový rozvrh na podzimní sezonu zveřejníme jen tehdy, kdy 
dozná jakýchkoliv změn oproti jaru. Důvodem je, že se na podzim ruší letos sezona 
společných skladeb. 
Jubilejní 20. ročník mezinárodního závodu Chodov Cup se bude konat v sobotu 
12.12. 2020 pro jednotlivkyně. Budeme doufat, že někdo přijede/ že k nám budeme 
moci někoho pustit. 
 
Trenérské zabezpečení soustředění: I. Holá, I. Holá-Šimůnková, L. Vidlák, K. 
Zikmundová, A. Ježová, A. Kheilová, A. Tomková, D. Němečková, kondiční trenér. 
Fyzioterapie vzhledem ke zkrácené letošní sezoně není pro děti během soustředění 
standardně zajištěna. Případné problémy pohybového aparátu budou řešeny až na 
místě s hlavní trenérkou Ivanou Holou, která rozhodne, jestli je nutné služeb 
fyzioterapeuta/maséra využít či nikoliv. 
 
Tréninkový rozvrh během soustředění bude zveřejněn ve sportovní hale na 
prvním tréninku 17.8. 
 
Počet závodnic – účastnic soustředění: cca 37 gymnastek  
 
Adresa tělocvičny: sportovní hala Květnového Vítězství 1554/54 („velká hala“), 
Praha 11 
 
Cíle soustředění:   
1. Zvýšení fyzické kondice dívek. 
2. Tvorba a nácvik volných sestav. 
3. Příprava směřující k MČR ve všech kategoriích jednotlivkyň. 
4. Baletní příprava všech závodnic. 
5. Regenerace, strečink, kompenzační cvičení. 
 
Cena 10 denního soustředění, platební podmínky: 
7 000 Kč 
Platbu, prosíme, proveďte na účet Fio Banky, a.s., č.ú. 2000719727/2010. Jako 
variabilní symbol, prosíme, uveďte RODNÉ ČÍSLO závodnice. Do poznámky k platbě 
uveďte JMÉNO ZÁVODNICE. 
Platby soustředění probíhají do 16.8. 2020. 
 
S sebou je nutno mít vždy na tréninku: 
Věci na trénink, nápoje na celý tréninkový den (pitná voda samozřejmě teče  
v zázemí haly), všechna náčiní (neurčí-li osobní trenér jinak), obinadlo, náplasti, 
gumičky, sponky a ostatní náležitosti na přípravu účesu pro trénink, Průkaz 
pojištence (u starších též občanský průkaz). 
 
 
 

Ivana, Daniel a Iveta Holí 
      

 



 

 


