
Česká asociace
Sport pro všechny

Centrální vzdělávaCí akCe
ČaSPv

II. POlOletí 2008letí 2008letí

Vzdělávací akce jsou určeny všem cvičitelům, ale i ostatním zájemcům
o danou problematiku. Cvičitelům ČASPV III. – I. třídy umožňují získat

kreditní body, které jsou pro cvičitele II. a I. třídy druhou nezbytnou podmínkou  
pro obnovení a prodloužení platnosti cvičitelské kvalifikace 

(první podmínkou je aktivní činnost).

Informace o všech akcích včetně přihlášek najdete na webových stránkách
ČASPV (www.caspv.cz).
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všeobecné podmínky pro účast na centrálních vzdělávacích akcích  Mr ČaSPv

A/ Vzdělávací akce MR ČASPV jednodenní – semináře.
B/ Vzdělávací akce MR ČASPV dvoudenní – republikové srazy.
C/ Vzdělávací akce MR ČASPV dlouhodobého charakteru – více konzultací kvalifikačního školení.

ÚvOdní  UStanOvení

1. Přihlášky na centrální vzdělávací akce MR je třeba zasílat co nejdříve na adresu OMM ČASPV. 
2. Základní kontakt  pro všechny vzdělávací akce je  OMM ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 
155 00 Praha 5 - Stodůlky,  tel: 242 480 316, fax: 242 480 , e-mail: metodici@caspv.cz.  
3. Vždy je třeba dodržet termín návratek uvedený na každé pozvánce.
4. Na přihlášky došlé později  než je uvedeno na pozvánce nebude brán zřetel.
5. Přihlášky musí být vždy zaslány  písemně, faxem, nebo e-mailem. Na vzdělávací akce typu A je možné 

se přihlásit i telefonicky nebo na místě. Pro tyto akce neplatí níže uvedené storno poplatky.
6. Zaručenou účast mají pouze řádně přihlášení zájemci, kteří ve stanoveném termínu zaplatili účastnický 

poplatek nebo stanovenou zálohu.
7. Při velkém počtu zájemců rozhoduje o zařazení na akci pořadí došlých přihlášek se zaplaceným účast-

nickým poplatkem.
8. U prezence je třeba vždy předložit doklad o zaplacení účastnického poplatku, a to i v případě hra-

zení bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem za více osob, musí plátce zaslat příslušnému 
metodikovi a na ekonomické oddělení informaci za které osoby byla platba provedena, včetně variabilních 
symbolů.

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 pro vzdělávací akce typu B až D následující storno poplatky:
 a/ do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku
 b/ od 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku
 c/ od 3 dnů před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

PlatnOSt

Tyto Všeobecné podmínky platí pro účastníky centrálních vzdělávacích akcí MR ČASPV od  1. března  
2006.



www.caspv.cz

aerOBIk

ŠkOlení Cvičitel aerobiku III. + II. třídy 1. – 4.konzultace 
(základní kurz)

Kurz je určen pro všechny zájemce o aerobní formy cvičení. Absolvent základního kurzu je schopen vést 
cvičební hodiny aerobiku a stepaerobiku pro cvičící veřejnost. Dokáže vytvořit optimální a zároveň velmi 
kvalitní program cvičební jednotky a řídí se příslušnými  zásadami při jeho tvorbě. Úspěšní absolventi kurzu 
získají diplom cvičitel aerobiku s celostátní platností na 5 let.

Podmínky účasti:  
 a) dovršení věku 17 let
 b) předpokladem jsou základní znalosti forem aerobního 
 cvičení, vycházející z vlastní praxe cvičence.

terMín: 20. - 21. 9. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 700 707 08
  4. - 5. 10. 2008  2. konzultace
  18. - 19. 10. 2008  3. konzultace
  1. - 2. 11. 2008  4. konzultace

MíStO:  Praha
Cena:  3 600,- Kč  za všechny konzultace + 600,- Kč zkoušky 

> SeMInáŘ dance aerobik
   

Seminář je určen všem zájemcům z řad cvičitelek a cvičitelů o nové formy dynamického aerobního cvi 
čení s využitím tanečních prvků.
Účastníci I. a II. části obdrží diplom cvičitel dance aerobiku.

terMín: 27. 9. 2008    Variabilní symbol: 700 720 08
MíStO:  Praha
Cena:  I. část  250,- Kč  

  I. + II. část 650,- Kč
   

  Počet kreditních bodů: I. část  1 
     I. + II. část 2

> SeMInáŘ dětský aerobik
Tento seminář je určen především pro všechny cvičitelky , které mají zájem o nové programy aerobního 

cvičení pro děti a mládež.
Účastníci obdrží diplom.

terMín: 18. 10. 2008    Variabilní symbol: 700 718 08
MíStO:  Praha
Cena:  650,- Kč 

  Počet kreditních bodů:   2 
           

> SeMInáŘ Pilates
Seminář je určen pro všechny cvičitelky se zájmem  o Pilatesovu metodu cvičení, která je založena na 

spolupráci duše a těla a jejímž cílem je ohebné tělo a harmonická osobnost.
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Účastníci obdrží diplom.

terMín: 22. 11. 2008    Variabilní symbol: 700 722 08
MíStO:  Praha
Cena:  650,- Kč   

  Počet kreditních bodů:    2
            

> SeMInáŘ zimní inspirace
Ke zpestření předvánočního shonu, k načerpání energie a inspirace je určen tento seminář, který jistě osloví 
mnohé zájemce z řad cvičitelek a cvičitelů. 

  
terMín: 6. 12. 2008    Variabilní symbol: 700 724 08
MíStO:  Praha
Cena:  250,- Kč
  Počet kreditních bodů:    2     
                         
kOntakt PrO vŠeCHnY akCe:

Lucie Šenková, ACI, Hostýnská 2, Praha 10,108 00
M:  608 736 309 9 -16 hod.          Fax: 274 777 666 
                                                     E-mail: aci@caspv.cz       

                                             
InStrUktOr  IndOOr CYClInGU

ŠkOlení Instruktor cyclingu III. + II.třídy 1. – 4. konzultace 
(základní kurz)

    
Cílem kurzu je vyškolit instruktory, kteří dokáží připravit optimální cvičební program pro klienty na spin-

ningových kolech.
Podmínky účasti: a) dovršení věku 17 let
   b) předpokladem jsou základní znalosti, vycházející  z vlastní praxe cvičence.
Úspěšný absolvent kurzu získá diplom instruktor cyclingu II.třídy s celostátní platností.

terMín: 8. - 9. 11. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 700 741 08
  22. - 23. 11. 2008  2. konzultace
  29. - 30. 11. 2008  3. konzultace
  13. - 14. 12. 2008  4. konzultace

MíStO:  Praha
Cena:  5 200,- Kč za všechny konzultace

kOntakt:
Lucie Šenková, ACI, Hostýnská 2, Praha 10,108 00
M: 608 736 309 9 -16 hod.       Fax: 274 777 666 
                                                 E-mail: aci@caspv.cz    
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InStrUktOr  FItCentra
           

ŠkOlení Instruktor fitcentra III. + II.třídy 1. – 4. konzultace 
(základní kurz)

    
Cílem kurzu je vyškolit cvičitele pro fitcentra, kteří dokáží připravit optimální individuální cvičební pro 

   gram  
pro klienty na posilovacích strojích a aerobních trenažérech.
Podmínky účasti:  
 a) dovršení věku 17 let
 b) předpokladem jsou základní znalosti cvičení v posilovně, vycházející z vlastní praxe cvičence. 

Úspěšný absolvent kurzu získá diplom instruktora fitcentra s celostátní platností.

terMín: 20. - 21. 9. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 700 731 08
  4. - 5. 10. 2008  2. konzultace
  18. - 19. 10. 2008  3. konzultace
  1. - 2. 11. 008  4. konzultace

MíStO:  Praha
Cena:  4 200, - Kč za všechny konzultace  

kOntakt:
Lucie Šenková, ACI, Hostýnská 2, Praha 10,108 00
M:  608 736 309 9 -16 hod.      Fax: 274 777 666 
                                                 E-mail: aci@caspv.cz       

                                             
CvIČení a POBYt v PŘírOdě

           
> SeMInáŘ Orientační běh

Seminář nabízí cvičitelům CPP, ale i ostatním zájemcům získání praktických dovedností a zkušeností 
v oblasti orientace v terénu, přípravy a průběhu orientačních her. Program je zaměřen na průpravné orien-
tační hry a soutěže, seznámí účastníky s novinkami v orientačním běhu a vyvrcholí v závěrečném závodě 
OB. Součástí bude i doprovodný program ve večerních hodinách.

terMín: 9. – 12. 10. 2008    Variabilní symbol: 100 505 08 
MíStO:  Dobronice u Bechyně
Cena:  1 350,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady 

  Počet kreditních bodů:   4

> ŠkOlení lektorů CPP l1 + l2
Školení je určeno pro stávající lektory L1 a L2, cvičitele II.tř., případně pro absolventy odpovídajícího tělo-

výchovného vzdělání. Školení bude zaměřeno na vzdělávání cvičitelů cvičení a pobytu v přírodě v rámci kva-
lifikačních vzdělávacích programů a seznámí účastníky s novinkami v oblasti cvičení a pobytu v přírodě.

terMín: 21. – 23. 11. 2008    Variabilní symbol: 100 506 08 
MíStO:  Radostín
Cena:  hrazeno z rozpočtu MR ČASPV
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CeStOvnÉ: na vlastní náklady 

kOntakt PrO vŠeCHnY akCe: 
Mgr. Jan Soucha OMM ČASPV, Ohradské nám.  1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky           
                                                     Tel.:  242 480 317      
                                                     E-mail: soucha@caspv.cz
Ing. Petr Polášek, Sojovická 643, 289 22 Lysá nad Labem 
M:  736 507 501                         E-mail: polasek.petr@centrum.cz

HUdeBně POHYBOvÉ FOrMY
             

>ŠkOlení cvičitelů HPF III. tř.  
„Cvičitel moderních tanečních a pohybových forem“
Školení je určeno všem zájemcům o nové a moderní vyjadřovaní pohybem

terMín: 24. - 26. 10. 2008 – 1. konzultace Variabilní symbol: 100 804 08 
  28. - 30.11. 2008 – 2. konzultace

MíStO:  Praha – Velká Ohrada  
Cena:  600,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady  

kOntakt:

kOMISe MládeŽe

> SeMInáŘ komise mládeže
Seminář je zaměřen na 2 sporty, které rozvíjí ČASPV ve své činnosti - taneční gymnastika a míčové hry. 

v taneční gymnastice se účastníci seznámí s různými formami hudebně pohybových forem, které mohou 
použít jak pro nácvik pohybové skladby nebo hodiny estetické gymnastiky či dalších aerobních nebo taneč-
ních lekcích. 
v oblasti míčových her se účastníci seznámí se základy vybraných míčových her (volejbal, beach volejbal, 
basketball, street basketball) a jejich variantami využitelnými v odlišných podmínkách i vzhledem k věkovým 
kategoriím populace. 
Součástí programu budou i společné aktivity a večerní  zábavný program. Účastníci si předem na přihlášce 
zvolí hlavní zaměření - taneční gymnastika/míčové hry (je možné aktivity kombinovat).

terMín: 26. - 28. 9. 2008     Variabilní symbol: 100 328 08  
MíStO:  Doubí u Třeboně  
Cena:  950,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady  

  Počet kreditních bodů:   4  

> SeMInáŘ Mezinárodní projekty pro mládež (ISCa/IYle)
Seminář je určen především mládeži ve věku 17 – 25 let. 

Účastníci se seznámí s mezinárodními projekty pro mládež, možnostmi cestování, získáním nových poznat-
ků  a zážitků v oblasti sportu pro všechny. Součástí semináře bude také povídání o Evropské dobrovolné 
službě (6 – 12 ti měsíční projekt), Mezinárodním vzdělávání pro mladé cvičitele (4 – měsíční projekt) i o dal-



www.caspv.cz

ších projektech pořádaných organizací ISCA se spoustou fotografií,  praktickými ukázkami her a drobných 
aktivit.

zváni jsou i bývalí účastníci!

terMín: 8. 11. 2008    Variabilní symbol: 100 321 08 
MíStO:  Praha  
Cena:  200,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady  

  Počet kreditních bodů:  2
kOntakt:

Mgr. Vít Hanáček,           OMM ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
                                                          Tel.: 242 480 313               
M: 777 700 491                                 E-mail: hanacek@caspv.cz
 
Mgr. Martina Zídková, Družstevní 299, 257 41 Týnec n. Sázavou
M: 775 317 963                        E-mail: zidkova.martina@tiscali.cz

                                
PŘedŠkOlní dětI
a rOdIČe a dětI

> rePUBlIkOvÝ SeMInáŘ Pd a rd
Akce je určena výhradně regionálním a krajským vedoucím cvičitelům PD a RD. Program je zaměřen na 

nové směry při pohybových aktivitách s dětmi.

terMín: 11. 10. 2008      Variabilní symbol: 100 205 08
MíStO:  Praha 
Cena:  350,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady  

  Počet kreditních bodů:   2

> ŠkOlení Cvičitel předškolních dětí II. tř. 1. – 3. konzultace
Kurz je určen absolventům školení III. třídy ke zvýšení cvičitelské kvalifikace, učitelkám MŠ k získání 

nových informací.
   

terMín: 14. – 16. 11. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 100 211 08
  23. – 25. 01. 2009  2. konzultace
  3. – 5. 04. 2009  3. konzultace

MíStO:  Žinkovy
Cena:  1 300,- Kč člen ČASPV, ostatní 2 600,- Kč
CeStOvnÉ: hrazeno z rozpočtu MR ČASPV  

> MezInárOdní SeMInáŘ „dítě pohyb – 2008“
Mezinárodní seminář je určen lektorům, cvičitelkám a cvičitelům s dlouhodobou cvičitelskou praxí a kva-

lifikací II. a III. tř. specializace PD, RD, učitelkám MŠ, pedagogickým pracovníkům a všem ostatním zájem-
cům o tuto problematiku.
téma semináře: Pohybové aktivity dětí s tradičními i netradičními pomůckami. Součástí semináře je jako 
každoročně soutěž o nejlepší FOTO roku a FOTO seriál roku 2008. Každý, kdo zašle fotografii do soutěže, 
má nárok na 100,- Kč slevy ze vstupného na seminář.
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terMín: 5. – 6. 12. 2008    Variabilní symbol: 100 287 08
MíStO:  Praha
Cena:  400,- Kč (1 den) člen ČASPV

  600,- Kč (2 dny) člen ČASP
  500,- Kč (1 den) nečlen 
  700,- Kč (2 dny) nečlen 

CeStOvnÉ:  na vlastní náklady
   Počet kreditních bodů:  6

kOntakt PrO vŠeCHnY akCe:
Mgr. Jana Zachariášová              OMM ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7,
155 00 Praha 5 – Stodůlky         Tel: 242 480 315                                                    
M: 777 700 489                          E-mail: zachariasova@seznam.cz

Mgr. Simona Skoumalová, Španielova 1270, 163 00 Praha 6
Tel.:  235 310 007 + fax           M: 723 514 574
                                                E-mail: mssochanova@volny.cz

rekreaČní SPOrtY

> ŠkOlení lektorů l1 a l2
Školení L1 + L2 je určeno všem lektorům rekreačních sportů ČASPV. V praktické části se účastníci 

seznámí s novinkami v oblasti rekreačních sportů a her. Teoretická část bude zaměřena na vzdělávací pro-
gramy školení cvičitelů a rozhodčích rekreačních sportů. Součástí školení budou také aktuální informace o 
dění v ČASPV – Konference cvičitelů ČASPV, Valná hromada ČASPV a další.

terMín: 19. – 21. 9. 2008    Variabilní symbol: 100 609 08
MíStO:  Prštice
Cena:  hrazeno z rozpočtu MR ČASPV
CeStOvnÉ: hrazeno z rozpočtu MR ČASPV  
  
kOntakt:

Mgr. Jan Soucha                             OMM ČASPV, Ohradské nám. 1628/7 155 00 Praha 5 -Stodůlky                             
Tel: 242 480 317                             E-mail: soucha@caspv.cz                                
Petr Kolář                                        Velatice 119, 664 05 Velatice
Tel: 973 442 303                             M: 603 365 804      
                                                       E-mail: kol.pe@volny.cz

SPOrt PrO vŠeCHnY

> ŠkOlení lektorů SPv l2
Školení je určeno novým zájemcům o lektorování na školeních SPV III. třídy (cvičitelům nejméně II. 

třídy) i stávajícím lektorům, kteří si chtějí rozšířit znalosti.
teorie: Efektivita cvičební jednotky - cíl, fyziologická odezva organizmu, psychická zátěž, využití cvi-
čebního času.
Metody, prostředky a styly vedoucí k efektivnímu cvičebnímu procesu.



Praxe: Pohybové hry vedoucí k rozvoji pohybových schopností aplikovaných na jednotlivá věková 
období

terMín: 1. 11. 2008    Variabilní symbol: 100 305 08
MíStO:  Praha 
Cena:  hradí MR ČASPV
CeStOvnÉ: hradí MR ČASPV   

kOntakt:
PaedDr. Dobromila Vejražková, Tyršova 233, 334 01 Přeštice
Tel.: 377 240 562                          M: 732 988 646 
                                                      E-mail: dobromila.V@seznam.cz

tělOvÝCHOvná vYStOUPení   
              

> SeMInáŘ „trendy pohybových vystoupení ČaSPv“
> SeMInáŘ vedoucích prezentačních skupin   

Akce je určena pro autory, cvičence a ostatní (i budoucí) zájemce  o pohybové skladby. 
Pro vedoucí (zástupce) prezentačních skupin je akce povinná!!

Program je zaměřen na analýzu gymnaestrády mládeže „Eurogym 2008“ v Albi (Francie) a na úroveň  
a pohybové trendy Festivalu ČASPV 2008.

terMín:  8. 11. 2008   Variabilní symbol: 100 904 08
MíStO:   Praha – Velká Ohrada VS pro prezent. skupiny: 100 903 08
Cena:   350,- Kč
CeStOvnÉ:  na vlastní náklady   

   Počet kreditních bodů  2

kOntakt:
Mgr. Dana Milatová                        OMM ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 -Stodůlky 
                                                      Tel.: 242 480 314                                           
M: 777 700 490                             E-mail: milatova@caspv.cz                                              

Jitka Literová                                  ČSAE, Ohradské nám. 1628/7. 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
                                                      Tel.: 242 480 355, 356                      
M: 777 238 517                             E-mail: souteze@csae.cz 

vŠeOBeCná GYMnaStIka

> ŠkOlení cvičitelů vG III.tř. 
Jde o specializaci všeobecná gymnastika (gymnastické zaměření). Školení je určeno novým zájemcům o 

získání kvalifikace cvičitele 
VG III. třídy a všem stávajícím cvičitelům jiných aktivit, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání a zvládnout odbor-
nost gymnastických cvičení.

terMín: 10. – 12. 10. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 100 708 08
  31. 10. – 2. 11. 2008  2. konzultace

MíStO:  Praha 

www.caspv.cz
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Cena:  600,- Kč
CeStOvnÉ: na vlastní náklady 

   
> ŠkOlení cvičitelů vG II.tř. – 1.konzultace

Jde o specializaci všeobecná gymnastika (gymnastické zaměření). Školení je určeno cvičitelům VG a SPV 
III. třídy ke zvýšení cvičitelské kvalifikace.

terMín: 21. – 23. 11. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 100 707 08   
MíStO:  Praha 
Cena:  1 300,- Kč
CeStOvnÉ: hrazeno z rozpočtu MR ČASPV 

kOntakt:
Mgr. Dana Milatová                       OMM ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
                                                     Tel.:  242 480 314                             
M: 777 700 490                            E-mail: milatova@caspv.cz

Mgr. Jitka Rosenbaumová, Pražské sdružení SPV,
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.:  242 480 371                          M: 606 485 583 
                                                      E-mail: praha@caspv.cz 

zdravOtní těleSná vÝCHOva
a

PSYCHOMOtOrIka  

> ŠkOlení Cvičitel zdr. tv I. a nebo II. třídy  
1. – 3. konzultace
Kurz je určen absolventům školení II. a III. třídy ke zvýšení cvičitelské kvalifikace. Školení I. a nebo II. třídy 

bude zahájeno při účasti alespoň 15 zájemců.

terMín: 28. – 30. 11. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 100 404 08
  16. – 18. 1. 2009  2. konzultace
  13. – 15. 3. 2009  3. konzultace

MíStO:  Praha
Cena:  I. třída: 2 000,- Kč člen ČASPV, ostatní 4 000,- Kč

  600,- Kč osvědčení
  II. třída : 1 300,- Kč člen ČASPV, ostatní 2 600,- Kč

CeStOvnÉ: hrazeno z rozpočtu MR ČASPV
   

> rePUBlIkOvÝ SeMInáŘ cvičitelů zdravotní tv
Sraz je určen krajským a regionálním vedoucím zdravotní tělesné výchovy.

Programové zaměření: Náměty na cvičení pro správné držení těla v mladším i starším školním věku.

terMín: 18. 10. 2008    Variabilní symbol: 100 403 08
MíStO:  Praha -Třebešín
Cena:  350,- Kč 
  450,- Kč - na místě



CeStOvnÉ: na vlastní náklady
  Počet kreditních bodů:   2

> ŠkOlení Cvičitel psychomotoriky III. třídy 1.- 2. konz.
Kurz je určen všem cvičitelům III. třídy všech kvalifikací, učitelům, fyzioterapeutům.

terMín: 21. – 23. 11. 2008  1. konzultace Variabilní symbol: 100 411 08
  27. – 29.  3. 2009  2. konzultace

MíStO:  Brno
Cena:  600,- Kč pro členy ČASPV, ostatní 2 000,- Kč 
CeStOvnÉ: na vlastní náklady

kOntakt PrO vŠeCHnY akCe:
Mgr. Jana Zachariášová             OMM ČASPV, Ohradské nám. 1628/7 155 00 Praha 5 - Stodůlky
                                                  Tel: 242 480 315 
M: 777 700 489                         E-mail: zachariasova@caspv.cz                                           

Mgr. Jitka Hálková                      Němčí 15, 403 27 Malečov
Tel:  472 773 515                        M: 723 333 975
                                                   E-mail: halkova.jitka@seznam.cz 

ŽáCI, ŽákYně

> SeMInáŘ pro cvičitele žactva
„novinky z domova i ze zahraničí“
Seminář je určen všem cvičitelům nebo zájemcům o rozšíření znalostí v oblasti pohybových aktivit vhod-

ných pro kategorii žactva z domova 
i ze zahraničí: Roppe skiping (krátká i dlouhá švihadla), flexibary (cvičení s pružnou tyčí), footback, hry 
z Dánska, Bossu (další balanční pomůcka).

terMín: 18. 10. 2008 Brno    Variabilní symbol: 100 312 08
  15. 11. 2008 Praha   Variabilní symbol: 100 313 08

Cena:  350,- Kč/1 akce
CeStOvnÉ:  na vlastní náklady

  Počet kreditních bodů   2 

kOntakt:
PaedDr. Dobromila Vejražková, Tyršova 233, 334 01  Přeštice
Tel.: 377 240 562                          M: 732 988 646 
                                                     E-mail: dobromila.V@seznam.cz

Soňa Procházková, Vodová 105, 612 00 Brno
                                                     Tel.: 541 216 220  kl.145    
                                                     E-mail: sona.prochazkova@isspbrno.cz 

www.caspv.cz



komise tělovýchovných 
vystoupení metodické rady Č

k
vystoupení metodické rady Č

komise tělovýchovných 
vystoupení metodické rady Č

omise tělovýchovných 
aSPv

vypisuje

výběrové řízení skladby na soutěžní přehlídku 
pódiových skladeb  

„1 st Gym for life Challenge“
15. – 19. červenec 2009 dornbirn 

délka skladby: do 5 minut

Plocha: 20 x 30 m

Autor (autoři)  mohou do výběrového řízení zaslat více různých 

skladeb.

Obsah přihlášky:

< Vedoucí skupiny, adresa, telefon, e-mail,

< autor (autoři) skladby, vedoucí autor. kolektivu,),

< název skladby,

< počet cvičících,

< věková skupina,

< použití náčiní, nářadí, pomůcek,

< charakter skladby,

< délka trvání skladby,

< cvičební plocha pro skladbu,

< stručný popis skladby 

< DVD záznam skladby.

základní informace:

- registrace účastníků přes českou gymnastickou federaci 

(ČGF)

- charakteristika: soutěžní přehlídka pódiových skupin

< rozděleno dle věku

§ pod 16 let

§ 17 let a výše

< dle velikosti skupin

§ Malé – do 20 osob včetně

§ Velké – nad 21 osob

- Délka skladby do 5 minut

- Plocha: 20 x 30metrů

- Příprava a uklizení plochy: do 4 minut

- Skladby budou posuzovány odbornou komisí FIG

< Celkový dojem

< Originalita

< Technika cvičení apod.

- Všechny skupiny obdrží medaile (zlaté, stříbrné, bronzové)

- Všechny skupiny, které obdrží zlaté medaile budou vystupovat 

na Gala v hale pro 4 tisíce diváků

- Po celou dobu festivalu budou probíhat workshopy na té-

mata:

< Gymnastika

< Tanec

< Fitness

< Zdraví

< Cvičení s náčiním apod.

- Pódiová vystoupení ve městě

< Velikost plochy cca 12 x 12 m (max. 14 x 14 m)

< Čas neomezen

- Budou i připraveny výlety a doprovodný kulturní program

- Více informací na www.gymforlife09.org

Zaslané pódiové skladby budou posouzeny v oponentním 

výběrovém řízení komisí tělovýchovných vystoupení metodické 

rady ČASPV a předloženy ke schválení metodické rady a výkon-

nému výboru ČASPV.

Budou vybrány 2 až 3 pódiové skladby (max. 40 osob). Vzhle-

dem k reprezentaci  ČASPV v zahraničí si odborná komise vyhra-

zuje právo požadovat od autorů akceptování případných připomí-

nek ke tvorbě a realizaci reprezentačního vystoupení. 

Závazné přihlášky pro výběrové řízení  zašlete do 20. 11. 2008  

na adresu ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 - Stodůlky, 

15500, k rukám Dany Milatové, milatova@caspv.cz, 777700490, 

242480314

Jitka Literová 

vedoucí komise tělovýchovných vystoupení metodické rady

Mgr. Dana Milatová

metodička ČASPV

ČeSká aSOCIaCe
SPOrt PrO vŠeCHnY




