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Hromadná  koedukovaná skladba ČASPV pro XVI. všesokolský slet 2018 
 

"Gymnastický sen" 
 
autoři: Viléma Novotná, Iveta Holá, Jaroslav Sauer 
 
hudba: nahrávky Big Band Felixe Slováčka 
 
délka: 8 minut (6 částí) 
 
náčiní: sítě a nordic walking hůlky 
 
1. Karavan - nástup 
2. Od úsvitu do soumraku 
3. Creole jazz 
4. Krásné je žít 
5. In the mood 
6. Tancuj, tancuj 
 
1. oddíl Skladba číslo 1: Karavan 
čas: 0 – 1:28 
Nástup 
 
Předehra 8T 4/4 
Část A (Věta A)16T 4/4 
Část B (Věta B) 16T 4/4 
Dohra 2T 4/4 
Poznámka k popisu: sambový krok, „pony“ = poskokem na pravou vpravo mírný 
podřep a přísunem levé/pravé současně „vypérováním“ do výponu a přešlap na 
pravou/levou s ,,vypérováním“ (popř. poskokem přísunný krok na místě)  

 
Červené ženy: 
Ženy v řadách v postavení značka – meziznačka, v zástupech značka a dvě 
v meziznačce   
 
ZP: stoj spatný, připažit, síť uvázaná nad prsy kolem těla za cípy delší strany sítě 
 
Předehra 8T 4/4   
I.-VIII.    výdrž 
 
Část A 16T 4/4 
I.  1.  podřep přednožný pravou dovnitř, vztyčit chodilo, skrčením   
  připažmo upažit povýš a vztyčit ruce, dlaně zevnitř 
 2. přinožením pravé stoj spatný, skrčit připažmo 
 3. podřep přednožný levou dovnitř, vztyčit chodilo, upažit povýš a  
  vztyčit ruce, dlaně zevnitř 
 4. přinožením levé stoj spatný, skrčit připažmo 
II.= I.  
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III.  1.-2.  krokem pravou vpravo podřep zánožný pokrčmo levou,   
  upažením skrčit vzpažmo zevnitř, ruce před obličej, dlaně vpřed 
 3.-4.   krokem levou vlevo podřep zánožný pokrčmo pravou,   
  předloktím vzhůru čelný kruh v předloktí, obloukem vzhůru   
  předloktím, upažením a připažením tlesk před tělem (mírný   
  hrudní předklon) 
IV.=III. 
V.  1.-2. výkrokem pravé vpřed podřep rozkročný pravou vpřed, upažit  
  poníž, dlaně vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, otevřít prsty 
VI. 1.-2. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, upažit poníž, dlaně vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, otevřít prsty 
VII.  1.-2. přinožením pravé půlobrat vlevo (čelem k hlavní tribuně HT) a  
  poskokem na pravou vpravo mírný podřep a přísunem levé   
  současně „vypérováním“ do výponu a přešlap na pravou   
  s „vypérováním“ (sambový krok, „pony“), pokrčit předpažmo -  
  nesoudobé kruhy předloktím dolů dovnitř („mlýnek“) 

3.-4. to samé vlevo (sambový krok vlevo) 
VIII.  1.-4.  krokem pravé vpravo stoj rozkročný, upažit a vztyčit ruce, 4x  
  pohyb boků (sunutí pánve stranou, začít vpravo)  
IX. – XVI. pochod (začít levou) o 5 značek do plochy (k mužům) 
 
Část B 16T 4/4 
I.-IV.    pochod na místě začít levou  
V.-VIII. pochod vpřed                 
IX. – XVI. plynule pokračovat až do ZP pro skladbu 2 (zezadu max. o 14  
  značek, ze stran max. o 9 značek), v závěru pochodu (XV. a XVI.  
  takt) rozvázat síť a složit před tělem po širší straně 
 
Dohra 2T 4/4 
I.  1.-2. stoj spatný, předpažením vzpažit zevnitř, složená síť obouruč  
  nad hlavou rovně 

 3.-4. výdrž 
II. 1.-4. výdrž 

    
Žluté ženy: 
Ženy v řadách v postavení značka – meziznačka, v zástupech značka a dvě 
v meziznačce, síť uvázaná nad prsy kolem těla 
 
ZP: stoj spatný, připažit, síť uvázaná nad prsy kolem těla 
 
Předehra 8T 4/4   
I.-VIII.    výdrž 
 
Část A 16T 4/4 
I.-VIII.    současně s muži přechod pochodem (začít levou) do prvního  
  mezipostavení  
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IX. - XVI pokračovat do druhého mezipostavení   
 
Část B 16T 4/4 
I. – VIII.   pochodem až do základního postavení, stoj spatný - připažit 
IX.  1.  podřep přednožný pravou dovnitř, vztyčit chodilo, skrčením   
  připažmo upažit povýš a vztyčit ruce, dlaně ven 
 2. stoj spatný, skrčit připažmo 
 3. podřep přednožný levou dovnitř, vztyčit chodilo, upažit povýš a  
  vztyčit ruce, dlaně zevnitř 
 4. stoj spatný, skrčit připažmo 
X.= IX.  
XI.  1.-2.  krokem pravou vpravo podřep zánožný pokrčmo    
  levou, upažením skrčit vzpažmo zevnitř, ruce před obličej, dlaně  
  vpřed 
 3.-4.   krokem levou vlevo podřep zánožný pokrčmo pravou, předloktím  
  vzhůru čelný kruh v předloktí, obloukem vzhůru předloktím,   
  upažením a připažením tlesk před tělem (mírný hrudní předklon) 
XII.=XI. 
XIII.  1.-2. výkrokem pravé vpřed podřep rozkročný pravou vpřed, upažit  
  poníž, dlaně vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, otevřít prsty 
XIV. 1.-2. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, upažit poníž, dlaně vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé půlobrat vlevo a výkrokem pravé vpřed podřep  
  rozkročný pravou vpřed, vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, otevřít prsty 
XV.-XVI.  přinožením pravé půlobrat vlevo (čelem k hlavní tribuně HT) a  
  poskokem na pravou vpravo 4x sambový krok („pony“ - mírný  
  podřep na pravé a přísunem levé současně „vypérováním“ do  
  výponu a přešlap na pravou s „vypérováním“), rozvázat síť a  
  složit před tělem 
 
Dohra 2T 4/4 
I.  1.-2. stoj spatný,  předpažením vzpažit zevnitř, složená síť obouruč  
  nad hlavou rovně 

 3.-4. výdrž 
II. 1.-4. výdrž 

    
 
Muži:  
ZP:  stoj spatný, připažit - zástup osmi cvičenců propojených dlouhými hůlkami 
směrem vzad mimo posledního – poslední cvičenec vpřed, svoje hůlky zavěšené na 
poutkách, držení za hroty hůlek kolegů. Čtvrtý cvičenec drží obě hůlky – po rozpojení 
do čtveřic drží svoje hůlky vodorovně vzad. 
 
Předehra 8T 4/4   
I. 1.-4. výdrž 
II. 1.-4. výdrž 
III.-VIII.  pochod, začít levou, průchod mezi ženy šikmo po    
  mezimeziznačkách  
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Část A 16T 4/4 
I.-  VII. pochod do prvního mezipostavení, začít levou 
VIII.  1.-2. krok levou a přinožit pravou  
 3.-4. stoj spatný, připažit 
IX. 1.-2. upažením vzpažit pravou       
 3.-4. upažením připažit pravou       
X. 1.-2. upažením vzpažit levou       
 3.-4.  upažením připažit levou       
XI. 1.-2. výkrokem pravou vpravo podřep únožný levou, upažením vzpažit  
  zevnitř pravou  
 3.-4. zpět do ZP  
XII. 1.-2. výkrokem levou vlevo podřep únožný pravou, upažením vzpažit  
  zevnitř levou   
 3.-4. zpět do ZP   
XIII. 1.-2. upažením vzpažit        
 3.-4. upažením připažit        
XIV.=XIII.   
XV. 1.-2. hmitem podřepmo a oblouky vpřed předpažit               
 3.-4. hmitem podřepmo a oblouky dolů zapažit    
XVI. 1.-2. hmitem podřepmo a oblouky vpřed předpažit               
 3.-4. připažit, pátý cvičenec pustí hůlky čtvrtého cvičence    

 
Část B 16T 4/4 
 I.- IV.  pochod, začít levou do druhého mezipostavení, stoj spatný         
V. 1.-2. hmitem podřepmo otočit trup vlevo, předpažit povýš pravou,                               
            zapažit levou                                     
 3.-4. hmitem podřepmo otočit trup vpravo, předpažit povýš levou,                               
            zapažit pravou                                    
VI. = V. 
VII. – VIII. pustit cizí hůlky a pochod do ZP pro 2 oddíl, otočit se čelem  
  do středu plochy  
IX. 1.-4. opřít hůlky před tělem o hroty o zem     
X. 1.-2. váha předklonmo s pokrčením zánožmo levou (pravou)  
  s dopomocí (oporem o hůlky) 
  3.-4. výdrž 
XI. 1.-4. výdrž 
XII. 1.-4. klek na koleno zanožené nohy 
XIII. 1. „hrdě“ vzpažit zevnitř, hůlky směřují šikmo dolů dovnitř 
  2.-4. výdrž 
XIV. 1.-2. předklon, hůlky položit na zem                             
 3.-4. výdrž  
XV.-XVI. vzpřim, opřít hůlky hrotem o zem a oporem o hůlky „obtížné  
  vstávání“ do stoje spatného a vycvaknout poutka 
 
Dohra 2T 4/4 
I.  1.-2. vzpažit zevnitř, hůlky v prodloužení paží 

 3.-4. výdrž 
II. 1.-4. výdrž 
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2. oddíl Skladba číslo 2: Od úsvitu do soumraku 
čas: 1:30 – 2:55 
Rozcvička 
 
Předehra 4T 4/4 
Část A (Věta A)8T 4/4 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
Dohra 6T 4/4 
 
Červené ženy a žluté ženy: 
ženy se sítí - síť složená jako tyč, držení obouruč cca 25 cm od konců  
 
ZP: stoj spatný – připažit, složená síť obouruč volně před tělem dole  
 
Předehra 4T 4/4 
I. 1.-4. výdrž 
II.  1.-4. podřep, připažit zevnitř – hrudní předklon a předklon hlavy 
III.  1.-4. krokem levé vlevo stoj rozkročný, postupný vzpřim a hrudní záklon a 
  záklon hlavy – předpažením vzpažit vzad 
IV.  1.-4. vzpřim a přinožením levé ZP 
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I. 1.-2.  úkrokem pravé vpravo podřep únožný levou, obloukem vpravo paže 
  vpravo (napnutá síť je vodorovně se zemí) – otočit hlavu vpravo 
 3.-4. hmit podřepmo 
II. 1.-2.  přenesením váhy podřep únožný pravou, obloukem dolů paže vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
 3.-4. hmit podřepmo 
III. 1.-2. otočit hlavu zpět, přenesením váhy na pravou a celým obratem na  
  pravé vpravo – stoj  rozkročný, obloukem dolů vzpažit zevnitř 
 3.-4. podřep, skrčit připažmo – síť za hlavou, vzpažit zevnitř 
IV.  1.-4. celým obratem na levé vpravo a úkrokem pravé vpravo podřep únožný 
  levou, obloukem dolů vlevo paže vpravo (napnutá síť je vodorovně se 
  zemí) – otočit hlavu vpravo 
V. 1.-2. přenesením váhy podřep únožný pravou, předpažením paže vlevo – 
  otočit trup a hlavu vlevo (napnutá síť je kolmo k HT) 
 3.-4. hmit podřepmo 
VI.=V.  to samé, ale opačně 
VII. 1.-2. 2 kroky začít levou dvojný obrat vlevo – vodorovný kruh nad hlavou 
  dovnitř  
 3.-4. přinožením levé podřep a vodorovný kruh dovnitř před tělem a  
  doprovodné klony trupu, pohyb vede pravá 
VIII.  1.-4. vodorovný kruh nad hlavou dovnitř  - dokončit osmu a vzpřimem stoj 
  spatný, vzpažit zevnitř  
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
I.  1.-2. výpadem levou vlevo podřep únožný pravou – úklon vpravo 
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 3.-4. přenesením váhy na pravou a půlobratem vpravo podřep zánožný levou 
  a vzpřim, vzpažit vzad 
II.  1.-2. stoj na pravé a pokrčit přednožmo levou, předpažit 
 3.-4. zpět podřep zánožný levou, vzpažit 
III.= II. 
IV.  1.-2.  přinožením levé podřep spojný, předpažením připažit - předklon 
 3.-4.  půlobratem vlevo postupně vzpřim, skrčením připažmo vzpažit zevnitř 
V.-VIII.=I.-IV. to samé, ale opačně 
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 pouze všechny ženy: (síť stále napnutá obouruč) 
I. 1.-2.  čtvrtobratem vlevo a výkrokem pravé vpřed dovnitř podřep na pravé 
  (levá pokrčit zánožmo dolů), bočný kruh pravou vzad – natočit trup 
  vlevo (na diagonálu vlevo) 
 3.  výkrok vzad levou do výponu na levé, dokončit kruh paží – otočit trup 
  zpět 
 4.  čtvrtobratem vpravo úkrok pravou vpravo do výponu rozkročného,  
  vzpažit  
II.=I.   to samé, ale opačně 
III.  1.-4. půlobratem vlevo výkrok pravou vpřed do podřepu zánožného pokrčmo 
  levou, malý bočný kruh vpřed levou a velký bočný kruh vpřed pravou – 
  hluboký ohnutý předklon, síť je kolmo k zemi 
IV. 1.-2.  vzpřim a stojem rozkročným půlobrat vlevo, obloukem dolů čelný kruh 
  vzhůru levou a pravou, vzpažit 
 3.  třičtvrtěobratem vlevo (čelem na diagonálu vpravo) přenést váhu na 
  levou 
 4.  výkrok vpřed pravou stoj zánožný levou a bočný kruh dolů levou 
V. 1.-2.  bočný kruh dolů pravou 
 3.-4.  bočný kruh dolů levou 
VI.  1.-3. podřep zánožný pokrčmo levou, bočným kruhem dolů zapažit pravou, 
  pokrčit předpažmo dovnitř levou, síť je kolmo k zemi 
 4.  postupný vzpřim, připažit 
VII. 1.-2. úkrokem levou vlevo a přinožením pravé stoj spatný, předpažením 
  vzpažit dovnitř – ruce k sobě, vodorovný kruh sítí nad hlavou dovnitř 
 3.-4.  hmitem podřepmo vodorovný kruh před tělem dovnitř (osma, ruce po 
  celou dobu u sebe) 
VIII.  1.-2.  hmit podřepmo vodorovný kruh nad hlavou dovnitř 
 3.-4.  úkrokem levou vlevo stoj únožný pravou předpažením paže vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
I. 1.-2.  hmitem podřepmo stoj únožný levou, obloukem dolů volnou sítí  
  paže vpravo – otočit hlavu vpravo 
 3.-4.  hmitem podřepmo stoj únožný pravou, obloukem dolů volnou sítí paže 
  vlevo – otočit hlavu vlevo 
II. 1.-3.  otočit hlavu zpět, tři kroky vpravo, začít pravou, levá křížením vpřed a 
  obloukem dolů celý čelný kruh 
 4.  stoj únožný levou, paže vpravo – otočit hlavu vpravo 
III.  1.-2.  hmitem podřepmo stoj únožný pravou, obloukem dolů volnou sítí paže 
  vlevo – otočit hlavu vlevo 
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 3.-4.  hmitem podřepmo stoj únožný levou, obloukem dolů volnou sítí paže 
  vpravo – otočit hlavu vpravo 
IV. 1.-3.  otočit hlavu zpět, třemi kroky vlevo, začít levou, dvojný spirálový obrat 
  vlevo, obloukem dolů celý čelný kruh  
 4.  stoj únožný pravou, obloukem vlevo paže vlevo – otočit hlavu vlevo 
V.  1.-2. úkrokem pravou vpravo podřep únožný levou, obloukem a předpažením 
  vzpažit levou a upažit dolů pravou, síť svisle – úklon vpravo 
 3.-4.  přenést váhu do stoje rozkročného, připažit zevnitř – vzpřim 
VI. 1.-2.  přenesením váhy podřep únožný pravou, předpažením vzpažit pravou a 
  upažit dolů levou, síť svisle – úklon vlevo 
 3.-4.  přenést váhu do stoje rozkročného, připažit zevnitř – vzpřim 
VII.  1.-3. třemi kroky vpravo, začít pravou, dvojný obrat vpravo, vodorovný kruh 
  nad hlavou dovnitř - pohyb vede levá, doprovodné pohyby (klony) trupu 
 4. vodorovný kruh před tělem dovnitř 
VIII.  1.-4. přinožením pravé stoj spatný – dokončit osmu a vzpažit zevnitř 
 
Dohra 6T 4/4 
I.  1.-4.  čtvrtobratem vlevo a hmitem podřepmo výkrok pravou vpřed (na  
  diagonálu vlevo) do stoje zánožného levou, skrčením připažmo síť za 
  krk, omotat síť kolem krku pravou a položit pravý konec sítě přes levé 
  rameno  
II. 1.-2. předpažit vzhůru levou a zapažit dolů pravou 
 3.-4.  vlna pažemi 
III. 1.-4.  půlobratem vpravo a hmitem podřepmo výkrok levou vpřed (na  
  diagonálu vpravo) do stoje zánožného pravou, čelnými kruhy dovnitř 
  předpažit vzhůru pravou a zapažit dolů levou 
IV. 1.-4.  vlna pažemi 
V.-VI . mávání pravou rukou 

 
Muži: 
muži s hůlkami podobný pohyb v A. I.-VIII.; B. I.-VIII.; D. I.-VIII. 
 
ZP: stoj spatný, vzpažit zevnitř, hůlky v prodloužení paží 
 
Předehra 4T 4/4 
I.-III.  uvolnit rukama záklopky hůlek a oporem o zem hůlky zkrátit a zajistit 
  záklopkou 
IV.  hůlky obouruč před tělem dole, v každé ruce jedno držadlo a jeden hrot 
  hůlky  
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I. 1.-2.  úkrokem pravé vpravo podřep únožný levou, obloukem vpravo paže 
  vpravo - otočit hlavu vpravo 
 3.-4. hmit podřepmo 
II. 1.-2.  přenesením váhy podřep únožný pravou, obloukem dolů paže vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
 3.-4. hmit podřepmo 
III. 1.-2. otočit hlavu zpět, přenesením váhy na pravou a celým obratem na  
  pravé vpravo – stoj  rozkročný, obloukem dolů vzpažit zevnitř 
 3.-4. podřep, skrčit připažmo – hůlky za hlavou a vzpřim, vzpažit zevnitř 
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IV.  1.-4. celým obratem na levé vpravo a úkrokem pravé vpravo podřep únožný 
  levou, obloukem dolů vlevo paže – otočit hlavu vpravo 
V. 1.-2. přenesením váhy podřep únožný pravou, předpažením paže vlevo – 
  otočit trup a hlavu vlevo (hůlky kolmo k HT) 
 3.-4. hmit podřepmo 
VI.=V.  to samé, ale opačně 
VII. 1.-2. 2 kroky začít levou dvojný obrat vlevo – vodorovný kruh nad hlavou 
  dovnitř  
 3.-4. přinožením levé podřep a vodorovný kruh dovnitř před tělem a  
  doprovodné klony trupu, pohyb vede pravá 
VIII.  1.-4. vodorovný kruh nad hlavou dovnitř  - dokončit osmu a vzpřimem stoj 
  spatný, vzpažit zevnitř  
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
I.  1.-2. výpadem levou vlevo podřep únožný pravou – úklon vpravo 
 3.-4. přenesením váhy na pravou a půlobratem vpravo podřep zánožný levou 
  a vzpřim, vzpažit vzad 
II.  1.-2. stoj na pravé a skrčit přednožmo levou, předpažit 
 3.-4. zpět do podřepu zánožného levou, vzpažit 
III.= II. 
IV.  1.-2.  přinožením levé podřep spojný, předpažením připažit - předklon 
 3.-4.  půlobratem vlevo postupně vzpřim, skrčením připažmo vzpažit zevnitř 
V.-VIII.=I.-IV. to samé, ale opačně 
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 pouze muži:  
Mokrá varianta 
I. 1.-2. obratem do středu plochy výpad levou vpřed, vzpažit 

  3.-4. výdrž 
II. 1.-2. vzpor dřepmo zánožný pravou (pustit hůlky, ruce na zem) 

 3.-4. vzpor ležmo 
III. 1.-2. klik ležmo 

  3.-4. vzpor ležmo 
IV.= III. 
V.=III.  
VI.=III. 
VII. 1.-2. vzpor dřepmo zánožný pravou 

 3.-4. přinožením levé vzpor dřepmo, uchopit hůlky  
VIII. 1.-2. obratem k HT vztyk, připažit, hůlky obouruč před tělem                

  3.-4. zvolna paže vlevo 
Suchá varianta 

I. 1.-2. výpad levou vpřed, vzpažit   
 3.-4. výdrž 
II. 1.-2. vzpor dřepmo zánožný pravou (pustit hůlky, ruce na zem)   
 3.-4. vzpor ležmo 
III. 1.-2. klik ležmo 

 3.-4. vzpor ležmo 
IV. 1.-2. klikem ležmo leh na břiše 
 3.-4. leh na břiše roznožný a vzpažit zevnitř 
V. 1.-4. výdrž 
VI. 1.-2. snožit, klik ležmo 
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  3.-4. vzpor ležmo 
VII. 1.-2. vzpor dřepmo, zánožný pravou 
 3.-4. přinožením levé vzpor dřepmo, uchopit hůlky 
VIII. 1.-4. vztyk, připažit, hůlky obouruč před tělem     
 3.-4. zvolna paže vlevo  
 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
I. 1.-2.  hmitem podřepmo stoj únožný levou, obloukem dolů paže vpravo – 
  otočit hlavu vpravo 
 3.-4.  hmitem podřepmo stoj únožný pravou, obloukem dolů paže  vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
II. 1.-3.  otočit hlavu zpět, tři kroky vpravo, začít pravou pravá, levá křížením 
  vpřed a obloukem dolů celý čelný kruh 
 4.  stoj únožný levou, paže vpravo – otočit hlavu vpravo 
III.  1.-2.  hmitem podřepmo stoj únožný pravou, obloukem dolů paže  vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
 3.-4.  hmitem podřepmo stoj únožný levou, obloukem dolů paže vpravo – 
  otočit hlavu vpravo  
IV. 1.-3.  otočit hlavu zpět, třemi kroky vlevo, začít levou, dvojný spirálový obrat 
  vlevo, obloukem dolů celý čelný kruh 
 4.  stoj únožný pravou, obloukem vlevo paže vlevo – otočit hlavu vlevo 
V.  1.-2. otočit hlavu zpět, úkrokem pravou vpravo podřep únožný levou,  
  obloukem a předpažením vzpažit levou a upažit dolů pravou, hůlky 
  svisle – úklon vpravo 
 3.-4.  přenesením váhy stoj rozkročný, připažit zevnitř – vzpřim 
VI. 1.-2.  přenesením váhy podřep únožný pravou, předpažením vzpažit pravou a 
  upažit dolů levou, hůlky svisle – úklon vlevo 
 3.-4.  přenesením váhy stoj rozkročný, připažit zevnitř – vzpřim 
VII.  1.-3. třemi kroky vpravo, začít pravou, dvojný obrat vpravo, vodorovný kruh 
  nad hlavou dovnitř - pohyb vede levá, doprovodné pohyby (klony) trupu 
 4. vodorovný kruh před tělem dovnitř 
VIII.  1.-4. přinožením pravé stoj spatný – dokončit osmu a předpažit 
 
Dohra 6T 4/4 
I.  1.-4.  uchopit hůlky za držadla, vzpažit zevnitř a kruhy dolů dovnitř  
II. 1.-3. kruhy zevnitř  
 4. výdrž 
III. 1.-4.  kruhy zevnitř a oblouky zevnitř připažit  

 IV. 1.-4.  výpad pravou vpřed, vzpažit, („na saksofon“) kruhy holemi   
   vpřed (současně s vlnou pažemi žen) 

V.-VI.  výpad pravou vpřed, vzpažit - výdrž  
 

 .  
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3. oddíl Skladba číslo 3: Creole jazz 
čas: 2:57 – 4:11 
Taneček červené ženy se sítěmi 
Taneček žluté ženy bez sítě 
 Muži s hůlkami 
 
Předehra 2T 4/4 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
Dohra 2T 4/4 

 
Červené ženy: 
ZP: stoj zánožný pravou, předpažit vzhůru pravou, zapažit levou, složená síť kolem 
krku 
 
Předehra 2T 4/4 
I.  1.-4. chůze do dvojic začít levou a odmotat síť z krku 
II.  1.-4.   pokračovat v chůzi složená síť obouruč před tělem dole   
Část A (Věta A) 8T 4/4  
I. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed začít levou, namotáním sítě pravou přes  
  levou a prostrčením pravé ruky vzniklým očkem vytvořit sítí kříž  
  mezi zápěstími a vzpažit (provléknout síť do kříže na třetiny,  
  předpažit poníž a provléknout ruce zevnitř) 
II. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed, kruhem předloktími dolů předpažit dolů 
III. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed, kruhem předloktími vzhůru předpažit 
IV. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed, vytažením levé ruky vytvořit uzel uprostřed  
  sítě a pomocí obou rukou uzel na síti “upravit“ 
V.  1.-4. 4 kroky chůze vpřed/na místě, předpažit, síť obouruč před tělem  
  rovně 
VI. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed/na místě, vzpažením síť (uzel) za hlavou 
VII. 1.-4. 4 kroky chůze vpřed/na místě, skrčit připažmo, síť za hlavou 
VIII. 1.-4.  stoj spatný na diagonálu vpravo (čelem do PD – pravý dolní roh  
  viz strana ) 
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
I. 1. hmitem podřepmo podřep na pravé, pokrčit přednožmo levou,  
  pokrčit předpažmo poníž pravou, pokrčit zapažmo levou 
 2. přinožit a pokrčit připažmo 
 3.  hmitem podřepmo podřep na pravé, pokrčit zánožmo levou,  
  pokrčit předpažmo poníž levou, pokrčit zapažmo pravou 
 4. přinožit a pokrčit připažmo 
II. 1.-2. čtvrtobratem vlevo (čelem k HT) a výkrokem levé vlevo cvalový  
  poskok vlevo 
 3.-4. čtvrtobratem vpravo (na diagonálu vpravo čelem do PD rohu)  
  krok pravou vzad zkřižmo s přenesením váhy na pravou a zpět  
  na levou, pokrčit předpažmo poníž pravou a pokrčit zapažmo  
  levou 
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III. 1. hmitem podřepmo podřep na levé, pokrčit přednožmo pravou,  
  pokrčit předpažmo poníž levou, pokrčit zapažmo pravou 
 2. přinožit a pokrčit připažmo 
 3.  hmitem podřepmo podřep na levé, pokrčit zánožmo pravou,  
  pokrčit předpažmo poníž pravou, pokrčit zapažmo levou 
 4. přinožit a pokrčit připažmo 
IV. 1.-2. čtvrtobratem vlevo 2 přísuny pravou vpravo (krok pravou vpravo  
  a přinožit levou), impulsem vzhůru a vpřed předpažit a rozkroužit  
  síť zápěstím před tělem dolů (dovnitř) 
 3. krok pravou vpravo 
 4. přinožit levou do stoje spatného a zastavit kroužení 
V. 1.-2. výpad pravou vpravo (podřep únožný levou), úklon vlevo, vzpažit 
                      vpřed pravou, připažit vpřed levou, síť obouruč před tělem svisle 
 3.-4.=1.-2. přenesením váhy to samé vlevo 
VI. 1.-2. dva kroky chůze, začít pravou (přechod do dvojic) ,pustit síť  
  pravou a vodorovný kruh nad hlavou zevnitř levou 
 3.-4. dva kroky chůze a předat síť za zády z levé do pravé (cvičenka  
  vpravo kroky chůze se čtvrtobratem vlevo, cvičenka vlevo kroky  
  chůze s celým a čtvrtobratem vlevo) 
VII. 1.-4. 4 kroky chůze a předpažením pravé vodorovný oblouk sítí   
  dovnitř a chytit volný konec složené sítě do levé 
VIII. 1.-4. úkrokem pravé vpravo stoj rozkročný a 4 pohyby boků, začít  
  vpravo, předpažit zevnitř, síť před tělem rovně 
  (cvičenka vpravo pravým bokem na diagonálu vpravo – PD roh,  
  cvičenka vlevo levým bokem do diagonály vlevo)  
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
I. 1.-2. výkrokem pravé vpravo cvalový poskok vpravo, impulsem   
  zápěstí dolů dovnitř rozkroužit síť obouruč před tělem (ven) 
 3. krok levou vpřed zkřižmo s přenesením váhy na levou  
 4.  přenést váhu zpět na pravou 
II. 1.-2. výkrokem levé vlevo cvalový poskok vlevo 
 3. krok pravou vpřed zkřižmo s přenesením váhy na pravou  
 4.  přenést váhu zpět na levou, paže vlevo, zastavit kroužení 
III. 1.-2. výkrokem pravé vpravo cvalový poskok vpravo, impulsem   
  zápěstí vzhůru dovnitř rozkroužit síť před tělem 
 3. krok levou vzad zkřižmo s přenesením váhy na levou  
 4.  přenést váhu zpět na pravou 
IV. 1.-2. výkrokem levé vlevo cvalový poskok vlevo 
 3. krok pravou vzad zkřižmo s přenesením váhy na pravou  
 4.  přenést váhu zpět na levou 
V. 1.-2. výkrokem pravé vpravo cvalový poskok vpravo zastavit   
  kroužení, síť obouruč před tělem dole rovně 
 3. celým obratem krok levou vlevo, čelným obloukem vzhůru vpravo 
                      vzpažit, síť nad hlavou rovně 
 4. celým obratem přenést váhu zpět na pravou, čelným obloukem  
  dolů vpravo připažit 
VI. 1.-2. výkrokem levé vlevo cvalový poskok vlevo  
 3. celým obratem krok pravou vpravo, čelným obloukem vzhůru  
  vlevo 
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                      vzpažit, síť nad hlavou rovně 
 4. celým obratem přenést váhu zpět na levou, čelným obloukem  
  dolů vlevo připažit 
VII. 1.-2. poskokem na pravou vpravo mírný podřep a přísunem levé   
  současně „vypérováním“ do výponu a přešlap na pravou   
  s „vypérováním“ (sambový krok, „pony“), impulsem    
  zápěstí dolů dovnitř rozkroužit síť obouruč před tělem 
 3.-4.=1.-2. to samé vlevo 
VIII.  1.-4. čtvrtobratem vpravo/vlevo 4 kroky chůze vpřed čelem po   
  diagonále vpravo (směrem do PD rohu), vzpažením skrčit   
  připažmo, síť za hlavou 
  
Část D (Věta D) 8T 4/4 – podobná části B 
I. 1. hmitem podřepmo podřep na pravé, pokrčit přednožmo levou,  
  pokrčit předpažmo poníž pravou, pokrčit zapažmo levou 
 2. přinožit a pokrčit připažmo 
 3.  hmitem podřepmo podřep na pravé, pokrčit zánožmo levou,  
  pokrčit předpažmo poníž levou, pokrčit zapažmo pravou 
 4. přinožit a pokrčit připažmo 
II. 1.-2. čtvrtobratem vlevo (čelem k HT) a výkrokem levé vlevo cvalový  
  poskok vlevo 
 3.-4. čtvrtobratem vpravo (na diagonálu vpravo čelem do PD rohu)  
  krok pravou vzad zkřižmo s přenesením váhy na pravou a zpět  
  na levou, pokrčit předpažmo poníž pravou a pokrčit zapažmo  
  levou 
III. 1. hmitem podřepmo podřep na levé, pokrčit přednožmo pravou,  
  pokrčit předpažmo poníž levou, pokrčit zapažmo pravou 
 2. přinožit a pokrčit připažmo 
 3.  hmitem podřepmo podřep na levé, pokrčit zánožmo pravou,  
  pokrčit předpažmo poníž pravou, pokrčit zapažmo levou 
 4. přinožit a pokrčit připažmo 
IV. 1.-2. čtvrtobratem vlevo 2 přísuny pravou vpravo (krok pravou vpravo  
  a přinožit levou), impulsem vzhůru a vpřed předpažit a rozkroužit  
  síť zápěstím před tělem dolů (dovnitř) 
 3. krok pravou vpravo 
 4. přinožit levou do stoje spatného a zastavit kroužení 
V. 1.-2. výkrokem pravé vpravo podřep únožný levou, pustit síť levou,  
  připažením a upažením pravé oblouk vzhůru volným koncem sítě  
 3.-4. stoj rozkročný, chytit volný konec sítě do levé, síť nad hlavou  
  rovně 
VI. 1.-2. přenesením váhy podřel únožný pravou, pustit síť pravou,   
  připažením a upažením levé oblouk vzhůru volným koncem sítě  
 3.-4. stoj rozkročný, chytit volný konec sítě do pravé, síť nad hlavou  
  rovně 
VII.-VIII. chůze vpřed/na místě na další postavení s rozmotáním uzle na  
  síti a chycením cípů sítě do každé ruky na širší straně sítě  
 
Dohra 2T 4/4 
I.-II.  stoj zánožný pravou, předpažit vzhůru dovnitř (prsty k sobě),  
  v každé ruce jeden cíp širší strany sítě 
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Žluté ženy: 
ZP: stoj zánožný pravou, předpažit vzhůru pravou, zapažit levou, složená síť kolem 
krku 
 
Předehra 2T 4/4 
I.  1.-4.  čtvrtobrat vlevo a 4 kroky na místě začít pravou a odmotat síť z  
  krku 
II.  1.-4.   stoj spatný, složená síť obouruč před tělem dole čelně  
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Žluté ženy současně s muži přechod do prvního mezipostavení 
 
I.  1.-4.  4 kroky chůze vpřed začít pravou, impulsem dolů a dovnitř  
  postupně 4x namotat síť na zápěstí před tělem, začít od pravé 
II. 1.-4.  4 přísuny začít pravou (krok pravou a přinožit levou, mírně   
  natočit pravý bok vpřed) a dvěma malými kruhy zápěstí vzhůru a  
  dovnitř vymotat síť a vzpažit zevnitř 
III.-IV.= I.-II. to samé, ale vlevo (na konci IV.T skrčit připažmo, síť obouruč za  
  krkem) 
V. 1.-4.  2 přísuny vpřed začít od pravé (s natočením boků) se skrčením  
  předpažmo levé (pravé) a skrčením upažmo poníž pravé (levé)  
VI.= V. 
VII.  1.-2. stoj spatný, pustit (impulzem vzad) konec sítě levou a upažit  
  povýš pravou  
 3.-4. chytit síť levou pod pravou paží 
VIII. 1.-2. podřep, mírný předklon, pustit síť pravou a připažit pravou,  
  dvěma kruhy zápěstí vpřed a zevnitř levou smotat síť spirálou na  
  zemi u levé nohy 
 3.-4. vzpřim, připažit   
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
I. 1.  krokem pravou vpřed podřep, vzpažit zevnitř 
 2. krok levou vpřed, skrčit připažmo 
 3. krokem pravou vpřed podřep, hrudní předklon, upažit poníž 
 4. vzpřim, krok levou vpřed, skrčit připažmo 
II.  1.  podřep přednožný pravou dovnitř, vztyčit chodilo, upažit a vztyčit  
  ruce 
 2. přinožit, skrčit připažmo  
 3. podřep přednožný levou dovnitř, vztyčit chodilo, upažit a vztyčit  
  ruce 
 4. přinožit, skrčit připažmo 
III.  1.-2. půlobratem vpravo (levým bokem k HT) cvalový poskok pravou  
  vpravo, upažením vzpažit 
 3.-4. celým obratem vpravo (pravým bokem k HT) cvalový poskok  
  levou vlevo, upažením připažit a přinožením pravé stoj spatný  
  skrčit připažmo – předloktí vpřed, vztyčit ruce 
IV. 1.-4. 2x „Helenka“ – hmitem podřepmo vysadit pánev, skrčit zapažmo  
  a zpět do ZP, hlava vpravo 
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V.  1.-2.  hlava zpět, půlobratem vpravo krokem pravou vpravo podřep  
  zánožný pokrčmo levou, upažením skrčit vzpažmo zevnitř, ruce  
  před obličej, dlaně vpřed 
 3.-4.   krokem levou vlevo podřep zánožný pokrčmo  pravou,   
  předloktím vzhůru čelný kruh v předloktí, obloukem vzhůru   
  předloktím, upažením a připažením tlesk před tělem (mírný   
  hrudní předklon) 
VI.=V. 
VII.  1.-2. výkrokem pravé vpřed podřep rozkročný pravou vpřed, upažit  
  poníž, dlaně vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé celý obrat vlevo (zády k HT) a výkrokem pravé  
  vpřed  podřep rozkročný pravou vpřed, vzpažit zevnitř, dlaně  
  vpřed, otevřít prsty 
VIII. 1.-2. přinožením pravé celý obrat vlevo (čelem k HT) a výkrokem  
  pravé vpřed podřep rozkročný pravou vpřed, upažit poníž, dlaně  
  vpřed, otevřít prsty 
 3.-4. přinožením pravé podřep spatný, upažit a 4x pohyb boků (sunutí  
   pánve stranou, začít vpravo)  

 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
I. 1.-2.  2 kroky vzad začít pravou, pokrčením předpažmo pokrčit   
  vzpažmo (předloktí nad hlavou)  
 3.-4. výkrokem pravé vpravo cvalový poskok vpravo, vlnou upažit 
II. 1.-2. 2 kroky vpřed začít levou, skrčením připažmo vzpažit   
 3.-4. výkrokem levé vlevo cvalový poskok vlevo, upažit 
III. 1.-2. stoj na levé přednožný pokrčmo dovnitř pravou s vypérováním,  
  upažit vzhůru pravou, upažit dolů levou 
 3.-4.  poskokem na pravou vpravo to samé, ale opačně 
IV. 1. poskokem na levou vlevo stoj na levé přednožný pokrčmo  
  dovnitř pravou, upažit vzhůru pravou, upažit dolů levou 
 2. to samé, ale opačně 
 3. dokročením levé stoj rozkročný, upažit a vztyčit ruce, pohyb boků  
  vlevo 
 4. pohyb boků vpravo 
V. 1. přinožením pravé stoj spatný, skrčit připažmo, dlaně před obličej 
 2. skrčit upažmo 
 3. předpažit, dlaně vpřed, prsty k sobě 
 4. půlobratem vlevo (pravým bokem k HT) podřep přednožný  
  pokrčmo levou (noha na špičce), pokrčit zapažmo pravou - dlaň  
  na hýždě, vzpažit levou sklopit ruku, hlava vpravo 
VI. 1.-3. hlava vpřed, 3x pérování (chodidla zůstávají na místě –   
  přenášení váhy), oblouk levou vzad 
 4. přenesením váhy na pravou podřep přednožný pokrčmo levou  
  (noha na špičce), pokrčit zapažmo – dlaně na hýždě, vysadit  
  pánev, hlava vpravo 
VII. 1. hlava zpět, přenesením váhy podřep přednožný pravou, vztyčit  
  chodilo, skrčením připažmo upažit a vztyčit ruce 
 2. přinožit, skrčit připažmo  
 3. podřep zánožný levou, upažit a vztyčit ruce 
 4. přinožit, připažit 
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VIII.  1.-3. hmitem podřepmo hrudní záklon a kruh vpřed  
 4. stoj spatný, skrčit připažmo předloktí dovnitř zkřižmo, hlava   
  vpravo 
 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
I. 1.-4.  hlava zpět, předklonem zvednou síť ze země a přechod   
  k mužům, připravit síť na omotání na hůlku muže 
II.-III.  jeden cíp širší částí namotat na hrot hůlky, síť napnout a předat  
  síť cca 20 cm od druhého cípu širší strany mužům do ruky na  
  držadle hůlky 
VI. 1.-4. následně převzít od muže jednu složenou hůlku 
V.-VIII.   přechod do postavení pro 4. oddíl 
 
Dohra 2T 4/4 
I.-II.  stoj spatný, skrčit připažmo, hůlka obouruč před prsy rovně,  
  držadlo v pravé 
 
Muži: 
ZP: výpad pravou vpřed, vzpažit 
 
Předehra 2T 4/4  
I.-II.  přinožením pravé stoj spatný a prodloužit jednu hůlku 
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I.-VII.  přechod pochodovým krokem do nového postavení, vychází  
  levá, při dojití na své místo pochod na místě 
 Při pochodu zastrčit háčky na rukavičkách za širší část rukavičky!!! 
VIII. 1.-2. předklonem odložit zkrácenou hůlku před sebe na zem  
 3.-4. vzpřim, stoj spatný, skrčit připažmo, hůlku obouruč na šíři ramen  
  před prsy rovně 
  
Část B (Věta B) 8T 4/4 
Levý proud (z pohledu cvičenců) 
I. 1. stoj přednožný pravou, předpažit 
 2. přinožit, skrčit připažmo, hůlka na prsa 
 3. stoj přednožný levou, předpažit 
 4. přinožit, skrčit připažmo, hůlka na prsa 
II. 1. stoj únožný pravou, paže vlevo 
 2. přinožit, skrčit připažmo, hůlka na prsa 
 3. stoj únožný levou paže vpravo 
 4. přinožit 
III. 1.-3. stoj na levé, unožit pravou a kruhem a obloukem dolů paže   
  vlevo 
 4. přinožit 
IV. 1.-3. stoj na pravé, unožit levou a kruhem a obloukem dolů paže   
  vpravo 
V. 4. přinožit 
VI. 1.- 4. předpažit a třemi kroky začít levou dvojný obrat vlevo (posun o  
  značkovou mezeru) 
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VII. 1.-2. půlobratem vlevo výpad pravou vpřed (ze středu plochy), vzpažit  
  hůlka obouruč nad hlavou rovně 
 3.-4. výdrž 
VIII. 1.-4. půlobratem vpravo přísunným poskokem vpravo (na původní  
  značku) kruhem a obloukem dolů paže vpravo  
IX. 1.-2. stoj spatný, skrčit předpažmo, hůlka na prsa 
 3.-4. předpažit 
Pravý proud - (cvičí vše obráceně) 
I.- IV.=I. -IV. cvičení levého proudu   
V. 1.-4. předpažit a třemi kroky začít pravou dvojný obrat vpravo  
  (posun o značkovou mezeru)  
VI. 1.-2. půlobratem vpravo výpad levou vpřed (ze středu plochy), vzpažit 
   hůlka obouruč nad hlavou rovně 

 3.-4. výdrž 
VII. 1.-4. půlobratem vlevo přísunným poskokem vlevo (na původní   
  značku) kruhem a obloukem dolů paže vlevo  
VIII. 1.-2. stoj spatný, skrčit předpažmo, hůlka na prsa 

 3.-4. předpažit 
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
Manipulace 
I. 1.-4. stoj spatný, točení (přetáčení s předáváním) hůlkami před tělem  
  (držením obouruč uprostřed) ve směru hodinových ručiček 
II. 1.-4. pokračovat v točení, na místě několika kroky dvojný obrat vpravo  
  s předáním hůlky za zády 
III. 1.-4. pokračovat v točení 
IV. 1.-4. plynule pokračovat v točení, na místě několika kroky dvojný obrat  
  vpravo s předáním hůlky za zády 
V. 1.-2. zastavit točení, hmitem podřepmo (z předpažení) obloukem dolů po 
  pravé straně těla zapažit 
 3.-4. hmitem podřepmo obloukem dolů vzpažit 
VI. 1.-4. točení hůlky ve vzpažení ve směru hodinových ručiček 
VII. 1.-4. pokračovat v točení 
VIII. 1.-4. zastavit točení a hlubokým předklonem uchopit druhou hůlku, 
  vzpřim, připažit 
 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
I. 1.-4.  přechod k ženám 
II. 1.-4. stoj spatný, nastavit dlouhou hůlku k navléknutí sítě  
III. 1.-4. převzít síť na hůlce  
IV. 1.-4. předat zkrácenou hůlku ženám  
V.-VIII.  přechod do postavení pro 4. oddíl  
 
Dohra 2T 4/4 
I.-II.  stoj spatný, hůlka se žlutou sítí obouruč v připažení zevnitř, pravá ruka 
  na držadle přidržuje síť cca 20 cm od cípu sítě (hrot hůlky směřuje 
  vlevo) 
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4. oddíl Skladba číslo 4: Krásné je žít  
čas: 4:13 – 5:39 
Červené sítě  
Žluté ženy bez sítě s jednou hůlkou 
Muži s jednou hůlkou s uvázanou žlutou sítí 
 
Předehra 1doba 4/4 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Část B (Věta B) 8T 4/4 zpomalení  
Dohra 1T 4/4 
 
pozn.: 4/4 takt - každá doba je vyjádřena triolou; počítáme doby v taktu např.:  
 I.T  1. raz dva tři  
  2. dva dva tři 
  3. tři dva tři  
  4. čtyři dva tři 
 
Červené ženy: 
Předehra 1doba 4/4 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Část B (Věta B) 8T 4/4 zpomalení  
Dohra 1T 4/4 

 
ZP: napravo příč k HT stoj zánožný pravou, předpažit vzhůru dovnitř (ruce k sobě), 
v každé ruce jeden cíp širší strany sítě 
 
Předehra 1doba 4/4 
I. 1. výdrž 
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 - čtveřice 
I. 1.-2.  obratem/bez obratu seběh do středu čtveřice a stoj spatný, předpažit 
  vzhůru  
 3.  předat jeden cíp sítě cvičence vpravo a vzít si cíp sítě od cvičenky vlevo 
  - vytvořit vázaný útvar 
 4.  několika drobnými kroky vzad vytvořit vázaný kruh – upažit  
II. 1.  hmitem podřepmo krok vpřed levou do stoje zánožného pravou –  
  zhoupnout síť vpřed (do kruhu) 
 2.  hmitem podřepmo přenesení váhy vzad do stoje přednožného levou – 
  zhoupnout síť vzad 
 3.-4.  dokrokem na levou a přinožením pravé celý obrat vlevo a obloukem 
  dolů celý kruh pravou vpřed a vzhůru (síť přes hlavu, předpažit dolů 
  zkřižmo pravá nad levou) a zhoupnout síť vzad 
III. 1. celým obratem vpravo a kruhem vzhůru pravou přes hlavu upažit 
 2.  krokem pravou vzad stoj přednožný levou – zhoupnout síť vzad 
 3.-4.  seběh do středu kruhu – předpažit vzhůru, předat cíl z levé ruky  
  cvičence vlevo, vzít si druhý cíp své sítě zpět od cvičenky vpravo 
IV.  1.-2.  během vzad stoj spatný a rozložit síť za cípy na širší straně, vytvořit 
  čtveřici – přední cvičenky (zády k HT) a zadní cvičenky čelem k HT 
  (dvojice čelem k sobě) 
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 3.-4.  vodorovným obloukem nad hlavou vpřed dovnitř pravou převést síť za 
  tělo, upažit  
V.-VIII.  chůze vpřed s natáčením trupu vlevo a vpravo, začít pravou - průplet, 
  začít podáním pravé ruky (dvakrát provést celý průplet ve čtveřici) – 
  dojít na své místo a stoj únožný pravou (všechny čelem k HT)  
  vodorovným obloukem nad hlavou vzad dovnitř pravou paže vlevo – 
  otočit hlavu vlevo 
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
I. 1.  hmitem podřepmo přenést váhu do stoje únožného levou, obloukem 
  dolů sítí paže vpravo – otočit hlavu vpravo 
 2.  hmitem podřepmo přenést váhu do stoje únožného pravou, obloukem 
  dolů sítí paže vlevo – otočit hlavu vlevo 
 3.  třemi kroky vpravo, začít pravou, dvojný spirálový obrat vpravo –  
  obloukem dolů celý čelný kruh sítí 
 4.  stoj únožný levou, upažit pravou, skrčit předpažmo levou, síť před tělem 
II. 1.-2.  půlobratem vlevo podřep zánožný pravou – obloukem vzhůru bočný 
  kruh pravou dolů dovnitř plynule bočný kruh zevnitř a bočný kruh dovnitř 
 3.-4.  půlobratem vpravo stoj únožný levou, obloukem dolů sítí pravou pustit 
  cíp sítě levou, upažením pravé celý čelný kruh sítí vzhůru dovnitř nad 
  hlavou, chytit cíp sítě levou  
III. 1.-2.  třemi kroky po diagonále vlevo dvojný obrat vlevo, začít levou,  
  vodorovný kruh pravou dovnitř nad hlavou 
 3.-4.  výkrokem pravé stoj zánožný levou, vodorovným obloukem pravou 
  před tělem dovnitř „zabalit se do sítě“ – skrčit předpažmo pravou, ruka 
  na levém rameni a skrčit připažmo levou  
IV. 1.-2.  dokročením na levou a třemi kroky od pravé po diagonále vzad dvojný 
  obrat vpravo – kruhem zevnitř nad hlavou pravou („rozmotat se“)  
  předpažit zevnitř, síť vodorovně, pohyb vede pravá 
 3.-4.  přinožením levé a krokem pravé vpravo stoj únožný levou (čelem k HT), 
  paže vpravo – otočit hlavu vpravo 
V.-VII. = I.-IV., to samé, ale opačně  
VIII.  v osmém taktu se hudba zpomaluje, je nutno cvičit podle melodie, popis podle 
 dob je pouze orientační   
 1.  půlobratem vlevo třemi kroky po diagonále vzad začít pravou do stoje 
  spatného, kruhem zevnitř nad hlavou levou („rozmotat se“)  
  na diagonálu vlevo, předpažit dolů 
 2. tři krátké běhové kroky vpřed, začít pravou, obloukem vzhůru přehodit 
  síť za tělo, hrudní záklon 
 3. tři krátké běhové kroky vzad, začít pravou – obloukem vpřed dolů   
  přehodit síť před tělo do předpažení – hrudní předklon 
 4.  hmit podřepmo a obloukem vpřed vzhůru nadhodit dolní širší stranu sítě 
  a následně ji chytit obouruč před tělem dole 
 
Dohra 1T 4/4 
 1.-2. obloukem vzhůru vpřed zhoupnout dolní širší stranu sítě, předpažit 
  vzhůru a hmitem podřepmo výkrok pravou vpřed do stoje zánožného 
  levou – chytit síť na paže a natočit trup vpravo (čelem k HT) 
 3.-4.  výdrž 
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Žluté ženy s hůlkou 
ZP: stoj spatný, skrčit připažmo, hůlka obouruč před prsy rovně nadhmatem, držadlo 
v pravé 
 
Předehra 1doba 4/4 
I. 1. výdrž 
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I.  1. valčíkový krok pravou vpřed, připažením dolů předpažit 
 2. valčíkový krok levou vzad, připažením skrčit připažmo 
 3. valčíkový krok pravou vpřed, připažením a předpažením dolů nadhodit  
  hůlku 
 4.  chytit hůlku před tělem nadhmatem a valčíkový krok levou vzad 
II. 1. krokem pravou vpravo a hmitem podřepmo stoj únožný levou, pustit 
  hůlku levou a obloukem dolů zevnitř vzpažit pravou, upažit levou 
 2. hmitem podřepmo stoj únožný pravou, kruh dolů dovnitř za hlavou  
  pravým předloktím 
 3. hmitem podřepmo stoj únožný levou, kruh dolů dovnitř před tělem  
  pravou 
 4.  přenesením váhy a hmitem podřepmo přinožit pravou, chytit hrot hůlky 
  levou před tělem do ZP 
III.=I.   to samé, ale od levé 
IV.=II.  to samé, ale vlevo 
V. 1. krok pravou vpravo, skrčit připažmo, hůlka obouruč za krkem 
 2. podřep zánožný dovnitř pokrčmo levou, rovný předklon 
 3. pustit hůlku, upažit a vyvažovat hůlku za krkem 
 4. chytit hůlku obouruč, vzpřim, přinožením levé stoj spatný, vzpažit, hůlka 
  nad hlavou obouruč rovně 
VI. 1.-2. vodorovný kruh hůlkou zevnitř nad hlavou s doprovodným pohybem  
  trupu 
 3.-4.=1.-2. 
VII.=V. to samé, ale vlevo 
VIII.=VII. to samé, ale vlevo 
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 zpomalení  
I. 1.-3. několika drobnými kroky na místě celý a čtvrtobrat vpravo (čelem na 
  diagonálu vpravo do PD rohu), pustit hůlku levou, připažit levou a  
  vodorovný kruh zevnitř nad hlavou pravou 
 4. podřep spojný a předklon, předat držadlo hůlky z pravé do levé pod 
  koleny a před tělem chytit hrot hůlky do pravé 
II. 1.-2. vlnou celým trupem stoj spatný, skrčením připažmo vzpažit 
 3.-4. vlnou celým trupem stoj spatný, předpažením a skrčením připažmo 
  předpažit 
III.=I.  to samé vlevo, ale předat hůlku pod koleny za hrot do pravé a před 
  tělem chytit držadlo do levé 
IV. 1.-2. podřep, předklon a prodloužit hůlku 
 3. vlnou celým trupem stoj spatný a vzpažit, hůlku obouruč nad hlavou 
                     rovně 
 4. čtvrtobrat vpravo čelem k HT 
V. 1.-3. hmity podřepmo třikrát přetočit hůlku nad hlavou, začít levou vpravo 



 20 

 4. opřít pravou hrot hůlky před tělem o zem, upažit levou 
VI. 1. krokem levou vlevo podřep únožný pravou, mírný úklon vlevo, předat 
  držadlo před tělem do levé, upažit pravou (hrot hůlky stále na místě) 
 2. přenosem podřep únožný levou, mírný úklon vpravo, předat držadlo 
  před tělem do pravé, upažit levou  
 3.  přenosem podřep únožný pravou, mírný úklon vlevo, předat držadlo 
  před tělem do levé, upažit pravou 
 4. přenosem podřep únožný levou, mírný úklon vpravo, předat držadlo 
  před tělem do pravé, upažit levou 
VII. 1.-3. několika drobnými kroky, začít levou, obejít hůlku zleva vpravo  
  („ po třičtvrtěkruhu“ dokončit čelem k HT), mírný úklon vpravo a upažit 
  levou, hrot hůlky stále na místě 
 4. stoj spatný, hůlka v pravé opřena hrotem o zem před tělem svisle,  
  předklonem složit hůlku 
VIII. v osmém taktu se hudba zpomaluje, je nutno cvičit podle melodie, popis podle 
 dob je pouze orientační   
 1.-4. vzpřim, předpažit a přechod k mužům 
 
Dohra 1T 4/4 
I. 1.-4. klek na levé, předpažit (předat hůlku mužům a vzít si zpět žlutou síť 
  v další části) 

 
Muži: 
ZP: stoj spatný, hůlka se žlutou sítí obouruč v připažení zevnitř, pravá ruka na 
držadle přidržuje síť cca 20 cm od cípu sítě (hrot hůlky směřuje vlevo) 
 
Předehra 1doba 4/4 
I. 1. výdrž 
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I. 1.  krokem pravé vpravo podřep únožný levou, paže vpravo 
 2.  přenosem a hmitem podřepmo stoj únožný pravou, paže vlevo 
 3. krokem pravé vpravo a 2 kroky na místě (L,P) dvojný a čtvrtobrat  
  vpravo, kruhem vpravo přes vzpažení připažit 
 4. stoj spatný (čelem do diagonály vpravo do PD rohu), připažit 
II. 1. krokem pravou vpřed výpad pravou vpřed, předpažením vzpažit zevnitř 
  a „přehodit“ síť za hlavu 
 2. stoj na pravé, skrčit přednožmo levou 
 3. levou zpět do výpadu pravou vpřed 
 4. přinožením pravé stoj spatný, předpažením připažit a síť „přehodit“ před 
  tělo do ZP  
III.=I.  to samé, ale vlevo 
IV.=II.  to samé, ale vlevo 
V. 1.-3. pustit hůlku levou, připažit levou a předpažením pravé a 2 hmity  
  podřepmo vodorovný kruh nad hlavou zevnitř a vodorovný kruh před 
  tělem zevnitř 
 4. krokem pravé vpravo stoj rozkročný, upažit 
VI. 1. podřep na pravé, úklon vpravo a kruh levou dolů dovnitř 
 2. stoj rozkročný, upažit 
 3. podřep na pravé, úklon vpravo a kruh levou dolů dovnitř 
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 4. přinožením pravé stoj spatný a předat hůlku před tělem dole do levé 
VII.=V. to samé, ale vlevo 
VIII. 1. podřep na levé, úklon vlevo a kruh pravou dolů dovnitř 
 2. stoj rozkročný, upažit 
 3. přinožením levé a čtvrtobratem vlevo (pravým bokem k HT) podřep 
  spatný, pokrčit připažmo, hůlka obouruč před tělem vpřed 
 4. vzpřim, stoj spatný, vzpažit vpřed   
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 zpomalení  
I. 1.-4. několika drobnými kroky na místě dvojným a třičtvrtěobratem vpravo 
  stoj spatný, vzpažit vpřed (na diagonálu vpravo) 
II. 1.-4. výpad pravou vpřed a 4 bočné kruhy obouruč hůlkou dolů střídavě po 
  levé a pravé straně těla, přinožit pravou 
III. 1.-4. několika drobnými kroky na místě dvojným a půlobratem vlevo, vzpažit 
  vpřed, stoj spatný (na diagonálu vlevo) 
IV. 1.-4. výpad levou vpřed a 4 bočné kruhy obouruč hůlkou dolů střídavě po 
  pravé a levé straně těla, přinožit levou 
V. 1.-2. čtvrtobratem vpravo krok pravou vpravo do stoje únožného levou a 
  hmitem podřepmo stoj únožný pravou a čelná osma obouruč před  
  tělem začít vpravo dolů zevnitř 
 3.-4.  hmitem podřepmo stoj únožný levou a hmitem podřepmo stoj únožný 
  pravou a čelná osma obouruč před tělem začít vpravo dolů zevnitř 
 VI. 1.-3. přinožením pravé stoj spatný, pustit hůlku levou a připažit levou a 2 
  hmity  podřepmo vodorovný kruh nad hlavou zevnitř a vodorovný kruh 
  před tělem zevnitř 
 4. stoj spatný, předpažit pravou 
VII. 1.-3. hmity  podřepmo vodorovný kruh nad hlavou zevnitř a vodorovný kruh 
  před tělem zevnitř 
 4. upažit dolů pravou, hrot hůlky na zem, vzpažením chytit hůlku obouruč 
  a čtvrtobratem vlevo podřep a předpažit dolů  
VIII. v osmém taktu se hudba zpomaluje, je nutno cvičit podle melodie, popis podle 
 dob je pouze orientační   
 1. několika kroky dvojný obrat vpravo, vzpažit vpřed (hůlka obouruč) 
 2. několika kroky dvojný obrat vpravo, vzpažit a pustit cíp sítě u držadla 
  (síť je samostatně zavěšena na hrotu hůlky) 
 3.-4. stoj spatný (čelem k HT), vzpažit a dva vodorovné kruhy obouruč sítí na 
  hůlce vpravo 
 
Dohra 1T 4/4 
I. 1.-4. výkrokem pravé vpřed a hmitem podřepmo stoj zánožný levou,  
  předpažením dolů předpažit povýš – hůlka v prodloužení paží, síť visí 
  svisle dolů 
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5. oddíl Skladba číslo 5: In the mood 
čas: 5:41 – 6:53 
společný taneček „Desítky“ 
 
Předehra 2T 4/4 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Část B (Věta B) 6T 4/4 
Část C (Věta C) 6T 4/4 
Mezihra 1T 4/4 
Část D (Věta D) 6T 4/4 
 
Ženy a muži cvičí společně 
ZP: Červené ženy: stoj zánožný levou – síť na pažích a trup vpravo na diagonálu 
vlevo 
Žluté ženy: klek na levé, předpažit, hůlka obouruč před tělem, bokem k HT 
Muži: stoj zánožný levou, předpažením dolů předpažit povýš – hůlka v prodloužení 
paží, síť visí svisle dolů 
 
Předehra 2T 4/4 
I.-II.  červené ženy připravit síť na uvázání uzle, žluté ženy odmotat svou síť 
  z hůlky muže (a složit síť) a předat hůlku mužům, muži převzít hůlku 
  od ženy a složit druhou hůlku   
 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
I.-IV.   všichni přechod na další postavení – ženy při chůzi provléknout síť do 
  kříže na třetiny, předpažit poníž a provléknout ruce zevnitř – uvázat na 
  síti uzel na kraji jednoho konce sítě (uzel ve 4/5 složené sítě) a odložit 
  síť na zem, muži položit složené hůlky na zem – přejít do dvojic čelem 
  k sobě bokem k HT 
V.  1.-4. čtyřmi kroky, začít pravou, obejít se zleva, střídavě vzpažit levou a 
  skrčit připažmo pravou a opačně, ruce v pěst 
VI. 1.-4. čtyři kroky vzad (dokončit vzájemné obejití) – postupně ze vzpažení 
  předpažením připažit a třepat prsty („prší“) 
VII.  1.-2.  „pony“ směrem k sobě, předpažit poníž, chytit se za ruce 
 3.-4.  „pony“ směrem od sebe  
VIII.=VII. 
 
Část B (Věta B) 6T 4/4 
I. 1. čtvrtobratem na diagonálu vpravo krok pravou vzad dovnitř, vzpažit 
  vpřed pravou a tlesknout si dlaní ve dvojici, upažit levou 
 2.  přenést váhu zpět na levou 
 3.-4.  přísunný krok pravou vpravo, pokrčit předpažmo, nesoudobé kruhy 
  předloktím dolů dovnitř („mlýnek“) 
II.=I.   to samé, ale opačně 
III.   „čtvereček ve dvojici“ 
 1.  půlobratem vlevo krok pravou vpravo 
 2.  půlobratem vlevo krok levou vlevo – tlesknout si dlaněmi ve dvojici před 
  tělem 
 3.  půlobratem vlevo krok pravou vpravo 
 4.  půlobratem vlevo krok levou vlevo – ukázat na sebe ve dvojici prstem  
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IV. 1.-4. osm drobných běhových kroků na místě – postupně z připažení  
  upažením vzpažit, chytit se ve dvojici za ruce 
V.  1. čtvrtobratem vpravo podřep, skrčit vzpažmo pravou, dlaň za hlavu a 
                     předpažit povýš levou 
 2.  čtvrtobratem vlevo zpět 
 3.-4.=1.-2. to samé, ale opačně 
VI.  1.-4. přechod do jiné dvojice 
 
Část C (Věta C) 6T 4/4 
I.-V.= I.-V.Část B (Věta B) 6T 4/4  
VI.  1.-4. chytit se za ruce ve dvojici a otočit se čelem do středu svého útvaru 
  (oválu) skupiny deseti cvičenek a cvičenců 
 
Mezihra 1T 4/4 
I.  1.-4. čtyři kroky vpřed, začít pravou – vytvořit ovál, otočit se ve dvojici proti 
  sobě 
 
Část D (Věta D) 6T 4/4 
II.-V.   „průplet“ s tleskáním 
 1.-2. výkrok vpřed pravou, vzpažit pravou, tlesknout si rukou ve dvojici, skrčit 
                      připažmo levou  
 3.-4. = 1.-2. ale opačně 
VI.  1.-4.  všichni seběh směrem ke středu svého útvaru do nízké polohy (stoj 
  spatný, ohnutý předklon, předklon hlavy a skrčit připažmo dovnitř) 
VII.  1.-4. „sousoší“ – každý člen skupiny provede vlastní závěrečnou polohu – 
  skupina si tak vytvoří svůj „závěrečný obraz“ 
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6. oddíl Skladba číslo 6: Tancuj, tancuj  
čas: 6:55 – 8:00 
Finále 
 
Předehra 2T 4/4 
Část A (Věta A) 8T 4/4 
Část B (Věta B) 8T 4/4 
Mezihra 2T 4/4 
Část C (Věta C) 8T 4/4 
Část D (Věta D) 8T 4/4 
Dohra 3T 4/4 

 
ZP: společný obraz z předešlé části, ženy – červené a žluté sítě (uzel ve 4/5 složené 
sítě) a muži – složené hůlky 
 
Ženy a muži cvičí společně 
 
Předehra 2T 4/4  
I.-II.  výdrž 
 
Část A (Věta A) 16T 4/4  
I.-VIII.  ženy: doběh pro své sítě a po zvednutí ze země držet síť v pravé,  
  předpažit pravou (uzel visí dolů), upažit vzad levou 
  muži: doběh pro své hůlky, po zvednutí ze země připnout složené hůlky  
  předpažit pravou, zapažit vzad levou 
  všichni: během vytvořit kruh, začít pravou – běh po kruhu čelem do 
  středu plochy (podle daného kruhu po nebo proti směru hodinových 
  ručiček), chytit se za ruce 
 
Část B (Věta B) 8T 4/4 všichni 
I.  1.-4. žádným nebo celým obratem (vpravo/vlevo) 4 běhové kroky, začít  
  pravou 
II.  1.-2.  výkrokem pravou přísunný krok pravou (na místě) „pony“  
      3.-4.  výkrokem levou přísunný krok levou (na místě) „pony“  
III.-IV.=I.-II. 
V.-VI. = I.-II.  ale obratem vytvořit dvojici čelem k sobě, upažit a chytit se za ruce 
VII.-VIII.=I.-II. ale celým obratem ve dvojici změnit směr točení 
 
Mezihra 2T 4/4  
I.-II.  ženy: přechod do postavení pravým bokem do středu kruhu – paže 
  vlevo 
  muži: do postavení zády do kruhu 
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 Ženy 
I. 1.-2.  hmitem podřepmo krok pravou do stoje únožného levou, připažit levou 
  – čelný oblouk pravou dolů zevnitř 
 3.-4.  hmitem podřepmo a přenosem stoj únožný pravou – čelný střední kruh 
  pravou dolů za hlavou  
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II.  1.-3.  přinožením pravé a drobnými kroky dvojný obrat vlevo – čelným  
  obloukem dolů dovnitř kruh sítí za zády pravou – předat síť do levé a 
  plynule pokračovat kruhem levou 
 4.  hmitem podřepmo krok pravou vpravo do stoje únožného levou –  
  obloukem vzhůru paže vpravo, předat síť do pravé 
III.  1.-4. půlobratem vlevo, přenosem a hmitem podřepmo stoj zánožný pravou,
  obloukem dolů a vpřed vyhodit síť s jednou rotací 
IV.  1.-4. chytit síť do pravé před tělem a půlobratem a hmitem podřepmo vpravo 
  krok pravou do stoje únožného levou, připažit levou a čelný kruh pravou 
  dolů 
V.-VIII.= I.-IV. to samé, ale bez kroku v I. taktu 
 
Část C (Věta C) 8T 4/4 Muži 
I. 1.-4. několika kroky postavení zády do středu kruhu, stoj spatný, předpažit a 
  2 malé kruhy v „poutkách“ dolů 
II. 1.-4. připažením zapažit a chytit hůlky 
III. 1.-4. pustit hůlky, 2 malé kruhy v „poutkách“ vpřed 
IV. 1.-4. předpažením vzpažit a chytit hůlky 
V.-III.=I.-IV.    
 
Část D (Věta D) 8T 4/4  
I.-IV.   běh do středu kruhu  
  ženy: kroužení sítí nad hlavou dovnitř pravou 
  muži: při běhu rozloží hůlky 
V.- VIII.  obratem k HT chůze vpřed  
  ženy: předpažit, malé bočné kruhy dolů (vpřed) po pravé a levé straně 
těla   pravou 
  muži: nordic walking chůze s  hůlkami 
 
Dohra 3T 4/4  
I.-III.  ženy: stoj zánožný levou stoj spatný) a ze zapažení předpažením 1 – 
  2x vyhodit síť nad hlavu s rotací, chytit síť a závěrečná póza  
   muži: stoj spatný, vzpažit zevnitř – mávání hůlkami a závěrečná póza 
 

poznámka: 

LD        hlavní meta (tribuna)   PD 

 

 

 

LH                                             PH 

 


