
Dobrý den, 

vítám VÁS v novém školním 2020 / 2021 a jsem ráda, že máte zájem o kurz v Active studiu 
Anety Kuklínkové v Drnovicích. 

Pro letošní rok jsem navázala novou spolupráci s Modrou věží v Boskovicích, kde máme i 
hlavní zázemí - krásné zrcadlové studio, a proto i nový název celého oddílu. 

Níže si můžete vybrat ideální kurz pro Vaše dítě. 

Pro nejmenší mám připravený zábavný kroužek Pohybové průpravy, který slouží i jako 
přípravka pro následující roky. 

Školáčci už si budou moci vybrat z více variant. 

Prvňáčkům a úplným začátečníkům doporučuji Pohybovou průpravu s menšími dětmi. Je 
vhodná pro děti do 10 let. 

Dále si můžete vybrat, zda se Vaše dítě chce věnovat cvičení závodně a nebo pouze 
rekreačně. Školáčci, kteří již nechtějí navštěvovat pohybovku s nejmenšími a nechtějí se 
účastnit soutěží, mohou zvolit variantu ,,hobby” - Aerobik a zumbu pro mírně pokročilé, kde 
se seznámí s aerobikem, zumbou atd. a bude jim stačit navštěvovat kroužek 1h / 1x týdně. 

Pokud je Vaše dítě soutěživé a měli byste zájem se věnovat aerobiku závodně a dělat 
cvičení naplno, doporučuji variantu ,,profi”, kde se ještě více zaměříme na techniku, nácvik 
choreografie apod.Celkový přístup bude přísnější, ale věřte, že výsledek bude stát za to a 
samozřejmě nebude chybět i zábava a radost z pohybu. 

______________________________ 

Upozornění: Kdo navštěvoval kroužek loni, můžeme VÁM z letošního kurzu odečíst slevu 
za nevychozené tréninky z důvodu Covid. Napište tuto informaci do poznámky v online 
webové přihlášce a každého individuálně dopočítám.  

______________________________ 

Pohybová průprava 5 - 10 let - každé úterý 16.30 - 17.30 - od 15.9.2020 

● děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků             
(tanec, aerobik, zumba, flexibilita  apod.) 

● posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstraňování svalových           
dysbalancí 

● nácvik jednoduché  skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče 

● 17 tréninků / 1. pololetí - 850,- Kč, 34 tréninků / celý rok - 1530,- Kč 

 

Aerobik a zumba pro mírně pokročilé nebo starší začátečníky -  7 - 14 let - každé úterý 
17.00 - 18.00 - od 15.9.2020 - ,,hobby” 



● zábavnou formou se děti seznamují s pohybem a učí se základní kroky aerobiku, zumby… 
● dbáme na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla, rozvíjíme u nich obratnost, 

koordinaci, orientaci v prostoru, flexibilitu, radost z pohybu apod.  
● nácvik jednoduché  skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče 

● 17 tréninků / 1. pololetí - 850,- Kč, 34 tréninků / celý rok - 1530,- Kč 

 

Závodní aerobik a zumba 8 - 14 let - pro pokrčilé - každé úterý 17.00 - 18.30 - od 15.9.2020 - ,,profi” 

● děti si již méně hrají a více se věnují samotnému aerobiku, aby se prostřednictvím jednoduchých               
choreografií naučily jednotlivým krokům 

● dbáme na správné držení těla, rozvoj koordinace a orientace v prostoru, dále obratnost, sílu,              
flexibilitu atd., a to vše s důrazem na zdravotní stránku cvičení 

● nácvik skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče 

● soutěže jednotlivců i skupin 

● disciplína 

● 1x za měsíc / víkendový 3 h trénink (buď v Drnovicích nebo v zrcadlovém sále v Boskovicích dle                  
domluvy) 

● 17 tréninků - 90 min. / 1. pololetí - 1275,- Kč, 34 tréninků - 90 min. / celý rok - 2295,- Kč 

● Víkendové tréninky 1. pololetí (září, říjen, listopad, prosinec nebo leden) - 540,- Kč (v 2.               
pololetí spíše soutěže) 

● První vystoupení již na Jablkobraní 24.10. - po přihlášení se obratem domluvíme na prvním              
víkendovém tréninku (buď sobota 26.9. nebo 3.10.) 

Pokud si nebudete jistí, který kurz je pro Vaše dítě ten pravý, neváhejte se na mě obrátit. 

Jak se závazně přihlásit? 

Nejpozději do neděle 20.9.2020 vyplňte elektronickou přihlášku na webu: 
www.anetakuklinkova.cz/prilaskadeti nebo si o ni napište na email info@anetakuklinkova.cz 

Poté VÁM zašlu další informace a fakturu s platebními údaji, kterou po zaplacení můžete uplatnit na 
pojišťovně. 

KONTAKT:  

Aneta Kuklínková- tel.: 605159256, info@anetakuklinkova.cz, www.anetakuklinkova.cz/activestudio 

http://www.anetakuklinkova.cz/prilaskadeti
mailto:info@anetakuklinkova.cz

