
ORGANIZACE TÝDNE 15.10-20.10.2018 

Z osobních důvodů nejsem ve dnech 15.-16.10. přítomna. Děkuji za pochopení. Tréninky jedou 

normálně. Přítomni jsou všichni lektoři, kteří ví, co mají v hodinách dělat,  plus dozory:můj tatínek 

pan Koza a moje bývalá lektorka a tanečnice Iveta Zochová. Od 17.10. do 20.10. jsem přítomna. 

 

Pondělí 15.10. 

Miniškolička –lektorky plus dozor Iveta Zochová/bývalá tanečnice a lektorka ZIPu/ 

Dvk1,hvk2,hvk 1- Láďa Beran –chorošky na filmový festival 

Minidvk Gagramelové-Jevči a Sárka-technika a příprava na sobotní soutěž 

 

Úterý 16.10. 

minidvkNew-lektorky plus dozor Iveta Zochová/bývalá tanečnice a lektorka ZIPu/ 

dvk2-Sladkosti – normální trénink ---zrovna tak i Power Dance 

 

Středa 17.10. 

Miniškolička-normálně      ---           Minidvk Gargamelové –normálně 

EXTRA: prostorová zkouška v kině Portyč na filmový festival: DVK 1,HVK1 a 2 – 15,30-16,30--- 

POZOR: následují normálně tréninky podle rozvrhu Hvk 2 a hvk 1 - Láďa Beran –chorošky na filmový 

festival 

 

Čtvrtek 18.10. 

minidvkNew-normálně 

dvk2-Sladkosti příprava na sobotní soutěž 

EXTRA trénink: HVK 2 – od 17 do 18,30hod 

Zrušen trénink: dvk1 a hvk1 ---důvod:večerní premiéra choreografií na filmovém festivalu 

Filmový festival: sraz 19.00 u kina Portyč-vystupují dvk 1 Oliver Twist a hvk1 Pátá od 20hodin 

 

Pátek 19.10. 

Zrušen: trénink hvk2 ---- důvod: vystoupení na filmovém festivalu s choreo Nej, Nej—sraz 15hod u 

kina Portyč a od 16 hod vystoupení 

EXTRA trénink: hvk1  od 15 do 17 hod 

 

 



 

Sobota 20.10. SOUTĚŽ KLATOVY 

Bus: Odjezd od ZIPu v 8.30hod, návrat kolem 19-19.30hod(plánovaný odjezd z Klatov v 18hodin) 

Sraz v Klatovech: 9.45hod---- prostorovky v 10.29-----začátek soutěže ve 12hod: 

Garg 12.40(vyhlášení 13.00) --- Alza,Sladkosti 14.05(vyhlášení 14,30)---Paris 15.30(vyhlášení 16,45)---

Bezmoc, Vedeni osudem 17.05(vyhlášení 17.45) 

Na sebe:zipácké oblečení plus na prostorovky k zipáckému triku legíny nebo tepláky(ne džíny!) 

Kostýmy: vyžehlené, plus obuv a plus potřebné doplňky a popřípadě odličovadla 

Doprava: 200,- Kč, Startovné : 150,-Kč ----- tzn.k platbě: 350,-Kč do 11.10.2018 –busem určitě jedou: 

hvk 1-2 a dvk1 (dvk2 a minidvk Gargamelové po domluvě-popřípadě bude-li zájem pojede další bus) 

 

 

Z našeho webu: 

 

Pište si do diáře: VÁNOČNÍ BESÍDKA aneb VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NEJEN 
ZIPÁKŮ bude 12.12.2018 ;) Tak si rodiče pomalu zařiďte volno v práci. 
Předpokládám s ohledem na Vaší pracovní dobu,že začátek tentokrát bude od 
16,30hodin. Klára PS: Představí se všichni ZIPáci ;) (na webu 10.10.2018)  

 

 

Dobrý den/Ahoj :) Připomínám splatnost příspěvků do 14.10. a také soutěžáci 
mají k platbě soutěž v Klatovech (do zítřka). Dále: Od některých ještě nemáme 
přihlášky,prosím, tento týden už určitě dodat. Mějte krásný den, odpoledne v 
ZIPu navi ;)Klára ( na webu 10.10.2018)  

 

 

Ahoj :) už přišly piškotky, tak můžete vyzvedávat. Cena 290,-Kč. ( na webu 08.10.2018)  
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