
CVIČENÍ A TRÉNINKY DĚTÍ V KUTNÉ HOŘE

CVIČENÍ NEZÁVODNÍCH DĚTÍ od 19.5.2020
Místo: Alfa klub Sedlecká 670 Kutná Hora

Vláda již od 11.5. povolila cvičení bez roušek a tak opět cvičíme. Bohužel školy jsou stále zavřené a již nyní víme, že do 
konce srpna v nich cvičit nemůžeme. Veškeré dětské cvičení tedy bude do konce června probíhat v Alfa klubu Sedlecká 670 
(bývalý klub mládeže, u kruhového objezdu, naproti je úřad práce). Převezli jsme tam gymnastické koberce a další potřebné 
pomůcky. 

Jelikož do Alfy vsouváme i cvičení z Kamenné stezky, a potřebujeme I čas na dezinfekci, není v našich možnostech zachovat
časy a dny, jak  to bylo doposud. Nejlépe vyšlo úterý, takže kdo např. chodil ve čtvrtek a lépe by mu vyhovovalo časově 
úterý, není problém to změnit. 

Taneční aerobiky budou v úterý, dorazí na ně děti, které trénovali v pondělí nebo ve středu. Mohou přijít I děti ze Street 
Dance, je to stejný den, kdy měli Báru. Nebo mohou vyzkoušet akrobacii. 

Ty dva měsíce, kdy jsme nemohli cvičit, Vám vykompenzujeme tak, že děti dostanou permanentky s takovým počtem 
okének, kolik lekcí nemohli do této doby díky koronaviru vybrat. Permanentka je přenosná, lekce může uplatnit kdokoliv z 
rodiny, můžete si vybrat z rozpisu dětí či dospělých, nebo na tuto permanentku může přijít cvičit více lidí, třeba s sebou 
můžete vzít kamarádku. Okénka bude potřeba vybrat do konce roku 2020, takže je můžete uplatnit I nějaké cvičení od září.

AKROBACIE A GYMNASTIKA 
Rodiče s dětmi – 2,5 -4 roky – úterý – 15:10-15:55
Začátečníci a středně pokročilí – 5-7 let a 8 a více let - úterý – 15:30-16:25 a čtvrtek 14:30-15:25
Skupina Kočky (bez závodnic – ty chodí St a Pá) - úterý – 15:30-17:00 a čtvrtek 15:25-16:40 
Pokročilí 9 a více let - úterý – 16:15-17:45 a čtvrtek 15:25-16:40
Gymnastika s posilováním s posilováním - pátek– 14:30-16:00

AKROBACIE A GYMNASTIKA - ZÁVODNICE
Středa  a pátek  – 15:00-17:30
Trénink sól a dvojic dle domluvy s trenérkou

TANEČNÍ AEROBIK
Úterý -  věk :  5 - 7 let  – 16:00-16:50
Úterý -  věk :  8 - 13 let – 16:55-17:50

Již se může cvičit bez roušky, ale jak asi víte, že z nařízení vlády zatím nesmíme mít otevřené šatny a umývárny, pouze WC. 
Fitstudio  budeme otevírat pro děti 15 minut před cvičením, nechodďte prosím na trénink příliš v předstihu.

PRAVIDLA  K NÁVŠTĚVĚ FIT STUDIA JB
1) do provozovny dorazíte v roušce a ve sportovním oblečení, s sebou v tašce boty, ručník, pití, ...
2) při příchodu využijte dezinfekci na ruce
3) po příchodu se přezujete a venkovní obuv si uklidíte do tašky (do sáčku)
4) při cvičení již roušku nemusíte mít (řekneme dětem, kdy ji sundají)
5) při cvičení si hlídáte vzdálenost od dalších cvičících cca 2 metry – to si ohlídáme 
6) po cvičení opět nasadíte roušku
7) při odchodu opět dezinfikujete ruce

Prosím dětem pravidla pořádně vysvětlit.
Děkuji Vám
                     Jitka Brachovcová


