
Rozpis tréninků K1 + K2 + K3 + K5              v sále na HORNÍ 32 (platný od 1. 9. 2017)      

 

Platby členských příspěvků TK TŠ Starlet: Členové složky K1 platí 850 Kč, K2 platí 650 Kč, K3 platí 750 Kč měsíčně.  
Platba se provádí za období: září až prosinec (4 měsíce), leden až březen (3 měsíce) a duben až červen (3 měsíce) do 15. dne prvního měsíce v období.  

Platba: hotově zástupcům vedoucích složek nebo na účet 27-462080287/0100, kde je nutné ve variabilním symbolu uvést rodné číslo člena, ve specifickém symbolu uvést, za které 
období je platba uskutečněna (ve tvaru RRPPKK kde RR je rok, PP je počáteční měsíc období a KK konečný měsíc období) a do zprávy pro příjemce napsat jméno příjmení a složku 
do které člen patří.  

Příklad platby Jana Nováka ze složky K2 za období září až prosinec 2017: zašle na účet 27-462080287/0100 částku 2600Kč (4*650Kč) s VS: 0302011234, SS: 170912 a 
zprávou „Jan Novák K2“ do 15.9.2017.  
Odpovědné osoby:  K1 (BAM - mládež, dospělí) vedoucí K1-STT - Jan Kohout,  vedoucí K1-LAT - Jana Hradilová,  zástupce vedoucího K1 - Veronika Navrátilová,  

K2 (DC - děti, junioři)  vedoucí K2-STT - Jan Kohout,  vedoucí K2-LAT - Jana Hradilová,  zástupce vedoucího K2 - Nicol Cupalová,  
K3 (DC - mládež, dospělí)  vedoucí K3-STT - Jan Kohout,  vedoucí K3-LAT - Jana Hradilová,  zástupce vedoucího K3 - Jan Burian. 

  

  16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 

Pondělí  
volný 

trénink  

K2  
LAT - EDC  

Braňo + partnerka 
16.45 - 17.45 

K2+K3 (K1)  
LAT practise 

  
17.45 - 18.30 

K3 (K1)  
LAT - EDC - basic, semibasic 

Jana + Braňo 
18.30 - 20.00 

kondiční trénink  
FYZIO 

(1/2 sálu) 
20.00 - 21.00  

volný trénink 

Úterý  
volný 

trénink 

K2 
kondiční trénink 

 
16.30 - 17.15 

K2  
STT - EDC  

Honza + Nicol 
17.15 - 18.15 

K1+K2 
STT practise  

(1/2 sálu) 
18.15-19.00 

K1 
STT - BAM 

Schavel, ext. trenér 
19.00 - 20.00 

volný trénink 

Středa  volný trénink  

K1 
LAT 

practise  
18.00-18.30 

K1 
LAT - BAM 

Jana+Braňo / Dědík  
18.30 - 19.30 

kondiční trénink  
AERO 

(1/2 sálu) 
19.30-20.30  

K5 (Formace) 
20.30 - 22.00  

po domluvě možný volný trénink 

Čtvrtek  
 

volný trénink 

K3 (K1)  
STT practise 

  
17.30 - 18.30 

K3 (K1) 
STT - EDC - basic, semibasic 

 Honza + Katka 
18.30 - 20.00 

volný trénink 
 

Pátek  
 

volný trénink  

 

Sobota  
Od 7.00 do 22.00 možnost volného tréninku po domluvě s pověřeným zástupcem tanečního klubu.  

Pro členy tanečního klubu se zaplacenými příspěvky na aktuální období za vstupné 50 Kč. 
Pro ostatní za vstupné 70 Kč a pouze v případě individuální lekce s domácím trenérem. 

Neděle  Od 7.00 do 18.00 možnost volného tréninku po 
domluvě s pověřeným zástupcem tanečního klubu.  

K5 (Formace) 
18.00 - 20.30 

 


