
 

Milada Němčíková  Radka Mothejzíková - metodička 
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Česká asociace Sport pro všechny 
 

Seminář Komise seniorů MR ČASPV 
CVIČÍME SE SENIORY  

v sobotu 18. února 2023 v Brně 

Pořadatel: Komise seniorů MR ČASPV 

Lektorky:  Marie Skopová, Markéta Hajduková, Radka Mothejzíková 

Místo konání: Brno, tělocvična SZŠ a VOŠ zdravotnické, Merhautova 290/15 

Program:  Pohyblivost, rovnováha, síla a obratnost. To jsou hlavní pilíře úspěšného stárnutí, o které 

se můžeme bezpečně opřít. Na posilování se ve cvičebních hodinách pro seniory většinou 

zapomíná, přestože udržování svalové hmoty, případně její budování, je nesmírně důležité 

pro zachování svalové síly a s tím spojené soběstačnosti. K tomu také výrazně přispívá 

snaha o zachování kloubní pohyblivosti, tělesné rovnováhy, obratnosti a duševní pohody. 

Proto program našeho semináře zahrnuje rozmanité lekce zaměřené na rozvoj síly, 

rovnováhy, hybnosti, orientace v prostoru a vnímání vlastního těla, na regeneraci sil. 

09:00 – 09:30 Prezence 

09:30 – 10:00 Ani FIT senior se neobejde bez rozcvičení (M. Skopová)  

10:00 – 11:30 Zásobník cviků do tělocvičny i na doma (R. Mothejzíková) 

11:30 – 11:45 Přestávka 

11:45 – 13:30 Senzomotorika (M. Hajduková) 

13:35 – 14:45 Rovnováha ve všech polohách (M. Skopová) 

14:45 – 15:00 Diskuse a zakončení semináře 

Změna programu vyhrazena.    

Přihlášky:  do 10. 02. 2023 prostřednictvím Kalendáře akcí zde: https://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/2042-seminar-cvicime-se-seniory-v-brne.html nebo mailem na 
mothejzikova@caspv.cz     

 

Cena:  650 Kč člen ČASPV, ostatní 1000 Kč (člen ČASPV, uplatňující výhody členství musí 

registrován v centrální evidenci v roce 2023 nejpozději do 30 dní před termínem akce) 

Číslo účtu:  53437011/0100 

VS:  10034123 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno) 

Platba do:  13. 02. 2023 

S sebou: oděv a obuv na cvičení, členové ČASPV instruktorský průkaz k zápisu kreditních bodů 

 

Popis cesty (MHD): od hlavního nádraží tramvají č. 9 (směr Čertova rokle z 1. koleje) na stanici 

Jugoslávská. Mapa ZDE 

 

 

Získáte 

2 kreditní body 
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Přihláška na seminář Komise seniorů MR ČASPV 

Cvičíme se seniory v sobotu 18. února 2023 v Brně 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

Odbor SPV: 

Region: 

 Datum narození: 

 

Kraj: 

 Adresa: 

 

 

PSČ: 

E - Mail: 

  Telefon:                            

Člen ČASPV     ano/ne Poznámka: 

 Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a uskutečnění 
akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro účely publikace  těchto 
fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při 
prezenci. 

 

STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným 

účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data 

zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, 
doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí následující storno poplatky: 

       a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

d) omluva v den akce 100% storno poplatek. 

 

 

 


