
                                                     

                                              

 

 

 
V Praze, 11. 04. 2022 

Vážení a milí cvičenci a cvičenky, 
 
přípravy hromadné skladby dospělých WG 2023 v Amsterodamu se dostávají do další fáze. V sobotu 
9. dubna 2022 se Praze uskutečnil první nácvik pro vedoucí skupin. V následujících týdnech budete 
mít možnost vyzkoušet si společné oblečení pro WG, které se bude postupně posouvat po všech 
krajích podle dohodnutého harmonogramu. Ve stanovených termínech od vás potom budeme 
potřebovat nahlásit velikosti a uhradit částku za toto oblečení. Proto, prosím, věnujte pozornost 
následujícím pokynům: 
 

1. Na základě přiloženého harmonogramu putují nyní vzorky společného oblečení pro WG po 
všech krajích tak, aby si všichni cvičenci mohli oblečení vyzkoušet a objednat si své velikosti. 
Podívejte se tedy, které místo je pro vás nejblíž a domluvte se s místním koordinátorem na 
termínu, kdy si oblečení přijedete vyzkoušet (kontakty jsou uvedeny v harmonogramu). 
 

2. Nejpozději do 30. dubna 2022 zašlou ženy/cvičenky na mail katerina.novakova@mycore.cz 
své rozhodnutí, s jakým náčiním budou cvičit (praporce nebo batůžky). Tuto informaci 
potřebujeme pro včasné zajištění náčiní a cvičebních úborů. 

 
3. Na tomto odkazu ……………… si můžete stáhnout hudbu a nahrávky cvičení žen i mužů tak, 

abyste se doma mohli včas a kvalitně připravovat na zářijový společný nácvik v Doubí.  
 

4. Připomínáme také povinnost první platby ve výši 3000,- Kč za společné oblečení. 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. 

 
5. Případné připomínky k právě proběhlému nácviku skladby či vaše dotazy zasílejte, prosím, na 

mail Kačky Novákové, katerina.novakova@mycore.cz. Všichni máme jistě zájem na co nejlepší 
reprezentaci ČASPV a České republiky na WG 2023 v Amsterodamu, a tak je třeba jakékoliv 
detaily řešit průběžně a včas. Děkujeme za vaši účast a za spolupráci. 

 
 
Přejeme vám hodně úspěchů a radosti při společném nacvičování a těšíme se na setkání v Doubí u 
Třeboně v září 2022 (informace k tomuto nácviku budeme posílat samostatně). 
 
 
 

Za organizační výbor      Radka Mothejzíková 
Majka Havrlantová     místopředsedkyně ČASPV 
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