
 

Česká asociace Sport pro všechny 

LETNÍ SLAVNOSTI DOSPĚLÝCH 2022 
„Do Doubí u Třeboně s prima třicítkou na krku“ 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

Pořadatel: MR ČASPV 

Termín a místo konání: 24. – 26. 6. 2022, Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně (Branná 108) 

mapy.cz/zakladni?x=14.7769024&y=48.9860787&z=17&source=firm&id=13008894&ds=1  

Doprava: individuální, na vlastní náklady 

Ubytování: na lůžku, ve vlastním spacáku 

Stravování formou plné penze: pátek (V), sobota (S, O, V), neděle (S, O) – požadavky na dietu 

hlaste předem R. Mothejzíkové (mothejzikova@caspv.cz) 

Program: sportovní a pohybové aktivity družstev ve skupinách podle náročnosti, workshopy (nová 

hra YOU.FO, KANJAM, Unicurling, kruhový trénink, tvorba pohybové skladby, orienťák a další), 

volná zábava. Kompletní program s časovým rozpisem najdete níže. 

S sebou: SPACÁK, BATERKU (na večerní hru), OP a průkaz pojištěnce, sportovní oblečení, sportovní 

obuv ven i do tělocvičny, plavky, repelent, optimismus, dobrou náladu a chuť si zasportovat a 

pobavit se. Muzikanti hudební nástroje. Instruktorské průkazy pro případ obnovení jejich platnosti. 

PROGRAM LETNÍCH SLAVNOSTÍ DOSPĚLÝCH 2022 

PÁTEK 

  14:00- 18:00 prezence a předání stravenek, ubytování cukrárna 

16:30 – 19:30 nácvik účastníků skladby na GAGF tělocvična 

18:00 - 20:00 večeře jídelna 

19:30 – 20:00 porada organizátorů a vedoucích skupin hřiště, tribuna 

20:15 
zahájení Letních slavností, rozdělení do skupin, informace o programu 
celého víkendu, porada ve skupinách 

hřiště 

21:00 – 21:45 večerní hra, soutěž skupin hřiště 

SOBOTA 

  07:30  - 08:30 snídaně jídelna 

08:30 -  08:45 rozcvička + upřesnění úkolů hřiště 

08:45 – 09:30 rozdělení skupin do družstev hřiště  

09:30 – 12:30 dopolední blok pohybových aktivit se soutěžními i nesoutěžními úkoly dle plánku 

12:30 - 14:00 oběd jídelna 

14:00 – 17:00 
Workshopy dle vlastního výběru, hra YOU.FO po skupinách. 1.skupina 
od 14:30, 2. skupina od 15:20, 3. skupina od 16:10, další případní 
zájemci od 17:00 

areál 

17:oo - 18:oo příprava na závěr akce   

18:00 - 19:30 večeře jídelna 

20:30 volná zábava - diskotéka, kytary přístřešek 
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NEDĚLE 
  

07:30 - 08:45 snídaně jídelna 

09:00 - 09:15 rozcvička a upřesnění úkolů hřiště 

09:15 – 09:45 vysvětlení štafety a pyramidy hřiště a areál 

09:45 – 11:00 ŠTAFETA areál střediska 

11:00 – 11:30 prezentace skupin hřiště 

11:30 - 11:45 hodnocení a závěr hřiště 

11:45 oběd jídelna 

 

 

 

 

 

 

 

UŽ 30 LET TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ 

 

Těší se na vás tým Komise dospělých MR ČASPV, komisí Metodické rady ČASPV a také zástupci 

firmy JIPAST se zahraničními lektory. Přejeme vám šťastnou cestu! 

 

Marie Havrlantová, vedoucí Komise dospělých MR ČASPV a vedoucí akce  

Radka Mothejzíková, organizační pracovník OMM ČASPV a předsedkyně MR ČASPV 

777 031 450 nebo 242 480 311, mothejzikova@caspv.cz 
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