
 

 

 

 

 

 

 

Praha, 27. 10. 2021 

Milí sportovní přátelé, posíláme vám 1. informační dopis o přípravách hromadné 

koedukované skladby dospělých pro Světovou Gymnaestrádu 2023 a Všesokolský slet 

2024. Předejte ho, prosím, cvičencům vaší skupiny a dalším zájemcům. 

Světová Gymnaestráda se bude konat ve dnech 30. 7. - 5. 8. 2023 v Amsterodamu. 

Hromadnou koedukovanou skladbu dospělých České asociace Sport pro všechny připravil 

známý kolektiv autorů Viléma Novotná, Iveta Holá a Jaroslav Sauer.   

Přihlašování: Pro zajištění všech příprav skladby – tvorbu choreografie, objednávku náčiní  

a cvičebních úborů – potřebujeme znát co nejdříve počet cvičenců. Přihlašujte  

se prostřednictvím vyplněné excelové tabulky, kterou najdete na webu ČASPV 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/ v Souborech ke stažení. 

Vyplněné tabulky – přihlášky zašlete na mail katerina.novakova@mycore.cz nejpozději do 

konce roku 2021.       

- První setkání pro vedoucí nácviku (prosím nezaměňovat s vedoucím skupiny), 

proběhne v sobotu 9. dubna 2022 v Praze – ve škole ZŠ Janského 2189, Praha 5 – 

Velká Ohrada. Na tento první nácvik ještě budeme v březnu 2022 posílat pozvánku  

s přesnými pokyny. 

Na setkání vyšlete cvičitele, kteří jsou schopni odpovědně přenést poznatky z nácviku 

ke svým cvičencům. Autoři skladby nacvičí pohyb a manipulaci s náčiním, je proto 

třeba zajistit kvalitní přenos k ostatním přihlášeným.  

Po dubnovém nácviku v Praze obdrží cvičitelé videonahrávky s metodikou nácviku 

skladby a CD s hudební nahrávkou. 

- Další nácvik bude již pro všechny cvičence skladby v termínu 16. - 18. září 2022  

ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně, kam by měli přijet všichni cvičenci  

se zvládnutým pohybem. 

Náčiní pro všechny cvičence budeme zajišťovat až podle skutečného počtu závazně 

přihlášených. 

Finanční podmínky: všichni cvičenci si hradí cestovné, noclehy a stravování na nácvicích, 

cvičební úbor a společné oblečení pro WG. 

Pro samotnou účast na WG v Amsterodamu v roce 2023 je třeba počítat s dalšími finančními 

náklady, které odhadujeme na cca 20 000,- Kč (nemáme zatím přesné podklady). 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
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To vše by zájemci měli vědět, než se závazně přihlásí. Je možné využít finanční podpory  

od měst, zaměstnavatelů, různých jiných sponzorů. Sponzorské smlouvy pro vaše případné 

sponzory – donátory – si můžete stáhnout zde http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/, vyplníte, 

necháte podepsat sponzorem a ve 2 provedeních pošlete na sekretariát ČASPV. Po podpisu 

předsedou ČASPV M. Zítkem vám jednu smlouvu pošleme zpět. 

Termíny nácviků: 

9. 4. 2022 – vedoucí nácviku, Praha 

16. – 18. 9. 2022 – nácvik skladby Doubí 

21. – 23. 4. 2023 – nácvik skladby Doubí 

23. - 25. 6. 2023 – nácvik skladby Doubí 

                                                                              Za organizační štáb Majka Havrlantová 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/

