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Česká asociace Sport pro všechny 

Vypisuje výběrové řízení 
na tvorbu koedukované hromadné skladby pro XVII. Světovou Gymnaestrádu 2023 v Amsterdamu 

 

Koedukovaná hromadná skladba je určena pro reprezentaci ČASPV na XVII. Světové Gymnaestrádě 

v Amsterdamu (Holandsko) v roce 2023. Předpokladem je specifický přínos navrhované skladby pro 

reprezentaci ČASPV v zahraničí vyjádřený progresivitou tvorby a pohybového obsahu skladby. 

Obsah přihlášky: 

 autor (autoři) námětu, vedoucí autor kolektivu, adresa(y), telefon(y), e-mail(y) 
 název skladby 
 hlavní myšlenka skladby, charakteristika obsahu, tematické zaměření 
 hudba, charakteristika hudební složky skladby, spolupráce s hudebním odborníkem 
 choreografie skladby, řešení prostoru a půdorysu 
 použití náčiní, nářadí, pomůcek 
 cvičební úbory, střih, barevnost 
 navrhovaný počet cvičenců, z toho počet mužů a žen 
 organizace nácviku, systém nácviku, časová náročnost. 
 

Základní požadavky: 

- koedukovaná skladba, poměr žen a mužů zhruba 2 : 1 nebo 3 : 1 
- délka skladby do 15 minut 
- skladba pro předpokládaný počet 350 – 450 cvičenců 
- autorský kolektiv (pohyb + choreografie) v počtu max. tří osob. 

 

Práva: 

- písemná smlouva garantující oběma stranám realizaci vítězného námětu, např. 
o odměna za nácvičné srazy (jednodenní i víkendové) 
o odměna za secvičné srazy (víkendové) 
o odměna za písemný popis skladby a půdorysnou choreografii 
o odměna za zpracování metodického DVD 
o pobytové náklady na nácvičných a  secvičných srazech na náklady ČASPV 
o proplacení jízdného na nácvičné a secvičné srazy podle směrnic ČASPV  

 

Povinnosti: 

- do smlouvou stanovených termínů odevzdat požadované materiály 
- konzultovat skladbu s vedením MR ČASPV a vedoucí komise HPF 

 

Zaslané návrhy budou posouzeny v oponentním výběrovém řízení v komisi HPF ČASPV a předloženy ke 

schválení MR a VV ČASPV. Vzhledem k reprezentaci  ČASPV v zahraničí si odborná komise vyhrazuje právo 

požadovat od autorů akceptování případných závažných připomínek ke tvorbě a realizaci reprezentačního 

vystoupení. Skladba přihlášená do výběrového řízení bude chráněna autorskými právy. 

Závazné přihlášky pro výběrové řízení zašlete do 20. 3. 2021  

na adresu ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 - Stodůlky, 155 00,  

k rukám R. Mothejzíkové, tel.: +420 777 031 450 mothejzikova@caspv.cz, kopii a.prehnilova@seznam.cz 
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