
                                                     

                                              

 

 

 
V Praze, 21. 02. 2022 

Vážení a milí sportovní přátelé,  
 

posíláme vám další informace o průběhu příprav hromadné koedukované skladby dospělých pro 
World Gymnaestradu 2023 (dále jen WG). 
 

1) Společné oblečení (dodavatel, výběr velikostí, cena a objednávka) 
Česká gymnastická federace, která je partnerem pořadatele světové gymnaestrády, pověřila 
skupinu pro výběr dodavatele společného oblečení pro celou českou výpravu na WG 
v Amsterodamu. Tato skupina, tvořená ze zástupců ČGF, ČASPV a ČOS, po pečlivé úvaze 
vybrala firmu HANNAH. 
 

Výrobce nám již poskytl vzorky oblečení (bundy, kalhoty, trička) které jsou k dispozici na 
sekretariátu ČASPV v Praze. Protože většina našich cvičenců nemá možnost si je tam 
vyzkoušet, přikládáme velikostní tabulky firmy HANNAH, podle nichž si vyberte vaši správnou 
velikost, kterou nám potom vyplňte do tabulky pro objednání velikostí (rovněž přikládáme). 
Tuto informaci od vás potřebujeme nejpozději do 31. května 2022.  
 

Cena společného oblečení pro jednu osobu je nasmlouvána na 3000,- Kč. Tato částka je 
závazná a nevratná. V případě odstoupení od nácviku (např. ze zdravotních důvodů) si 
samozřejmě zaplacené oblečení můžete ponechat. Částku za oblečení ve výši 3000,- Kč 
uhraďte do 15. 6. 2022 na účet 53437011/0100. VS = 500200. Do poznámky pro příjemce 
napište jména a příjmení osob, za které oblečení hradíte. 
 

2) Cenové podmínky pro účastníky WG 2023 (výše účastnického poplatku a jeho úhrada) 
Celková účastnického poplatku za osobu se bude odvíjet od několika faktorů, zahrnujících 
registrační průkaz, ubytování, stravování, dopravu, pojištění a další související náklady. Jejich 
výši v této chvíli zatím neznáme, ale budeme vás informovat, jakmile to bude možné.  
 

V říjnu 2022 budeme vybírat zálohu ve výši 3000,- Kč (máte možnost žádat o sponzorské dary 
a dotace), v první polovině roku 2023 bude následovat doplatek. 
 

3) Nácviky pro vedoucí a pro cvičence (termíny, podmínky, pokyny k úhradě úč. popl.) 

 První nácvik je určen pouze pro vedoucí nácviku, případně cvičence, které si vedoucí 
s sebou vybere (pokyny již byly zaslány). Proběhne v Praze dne 9. dubna 2022 v tělocvičně 
ZŠ Janského 2189, Praha 5 – Velká Ohrada. 

Prezence: 08:00 – 08:45  
Zahájení: 08:45 – 09:00   

Případné pozdější příjezdy účastníků z Moravy z důvodu horšího spojení respektujeme. 
 

 Nácvik v Doubí v termínu 16. – 18. 09. 2022 pro všechny cvičence 
Účastnický poplatek za osobu činí 750,- Kč. Zahrnuje nocleh ve vlastním spacáku, plnou 
penzi (od sobotní snídaně do nedělního oběda), poplatek místnímu úřadu. Tuto částku, 
prosím, zašlete do 30. 08. 2022 na účet 53437011/0100. VS = 500202. Do poznámky pro 
příjemce napište jména a příjmení osob, za které poplatek budete hradit. Další 
podrobnosti ohledně tohoto nácviku vám ještě zašleme.  



Dotazy týkající se WG 2023 směřujte na M. Havrlantovou +420 602585048, marhavrlantova@seznam.cz  

 

Na setkání se těší  

Marie Havrlantová - vedoucí OV ČASPV WG23, Jaroslav Sauer, Viléma Novotná, Iveta Holá - autoři 

 

Zde si vyberte vaši správnou velikost a vyplňte ji do tabulky pro objednání (v příloze mailu). 
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