
Příloha č. 1 Seznam použitých zkratek 

 

ČASPV – Česká asociace sport pro všechny 

GOLDEN AGE – Zlatý věk, mezinárodní přehlídky hromadných skladeb pro cvičence 50+ 

EUROGYM – Gymnaestráda dětí a mládeže 

ČOS – Česká obec sokolská 

ČSR – Československá republika 

Svaz ZTV – Svaz základní tělesné výchovy 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

KSČ – Komunistická strana Československá 

CNS – Centrální nervová soustava 

  



Příloha č. 2 Seznam tabulek a grafů 

 

Tab. 1 Dělení skladeb podle počtu cvičenců 

Tab. 2 Místo cvičení 

Tab. 3 Počet cvičenců 

Tab. 4 Počet cvičenců dle pohlaví 

Tab. 5 Délka skladby 

Tab. 6 Tempo hudby – BPM 

Tab. 7 Celoplošné útvary 

Tab. 8 Útvary v základním celku 

Tab. 9 Orientace pohybu 

Tab. 10 Vzájemné postavení cvičenců 

Tab. 11 Využití náčiní 

 

Graf 1 Přehled průměrných hodnot BPM 

  



Příloha č. 3 Seznam obrázků 

 

Obr. 1 Čerstvé květy mladosti (novinový článek) 

Obr. 2 Okno do světa (novinový článek) 

Obr. 3 XV. všesokolský slet vyvrcholil v Edenu (novinový článek) 

Obr. 4 XV. Navzdory počasí (část novinového článku) 

Obr. 5 Byli jsme hosty všesokolského sletu (článek z časopisu) 

Obr. 6 Dělení gymnastiky 

Obr. 7 Uzavřená formace 

Obr. 8 Otevřená formace 

Obr. 9 Volná formace 

Obr. 10 Symetrie, asymetrie 

Obr. 11 Fotografie symetrie, asymetrie 

Obr. 12 Kulón – náčiní 

  



Příloha č. 4 Popis cvičení – skladba Mezi hvězdami 

  

POPIS  HROMADNÉ  SKLADBY  DĚTÍ   A  MLÁDEŽE  ČASPV. 

 

 

MEZI  HVĚZDAMI. 
 

Skladba trvá 6:42 minut a má 5 oddílů. 

 

  

 

Předehra – 4/4 takt – 4 takty   

 

Z.P.  -  Vzpor dřepmo.         Viz obr. 1 

 

I. – II. Výdrž v Z.P. 

III. – IV. Zvolna vztyk, pokrčit předpažmo zevnitř, pravá ruka nad levou a 8x výměna  

 rukou, na 4 dobu IV. taktu stoj spatný, připažit. 

 

I. ODDÍL – Věta A – 4/4 takt – 8 taktů 

 

I. 1-2 výkrokem pravou stranou přinožit levou, levá v bok, pravá předpažením  

  upažením připažit, dlaň vzhůru 

 3-4 totéž, ale na druhou stranu a druhou rukou 

II. 1-2 výkrokem pravou vpřed přinožit levou pokrčmo na špičce, oblouky dovnitř  

  (pravá vpřed), vzpažit zevnitř, dlaně zevnitř 

 3-4 výkrokem levou vzad přinožit pravou, oblouky dovnitř (pravá vpřed), připažit 

III. 1-4 poskokem vzpor dřepmo, kruhy dovnitř 

IV. 1-2 poskok pokrčmo, bérce směřují vzad zevnitř do mírného stoje  



  rozkročného, připažením skrčmo vzpažit 

 3-4  čtvrtobrat vpravo (45°), ruce složit na prsa, pravá noha pokrčená a je na špičce 

V. 1-2 mírně pokrčit přednožmo pravou, pravá upažit, levá pokrčit  

  předpažmo předloktí dovnitř, obě ruce v pěst 

 3-4 totéž opačně (mírný výkrok pravou, mírně pokrčit přednožmo levou, levá  

  připažit zevnitř, pravá pokrčit předpažmo předloktí dovnitř, obě ruce v pěst) 

VI. 1-2 výkrok pravou stranou (mírně vzad), pravá přinožením pokrčmo na špičce, 

   náklon vlevo, ruce v pěst před tělem v pokrčení  

  předpažmo  -  levou pokrčit připažmo, ruka před ramenem, pravou mírně  

  pokrčit připažmo zevnitř (ruka směřuje dolů) 

 3-4 totéž opačně (výkrok pravou stranou (mírně vzad na značku), levá přinožením  

  pokrčmo na špičce, náklon vpravo, ruce v pěst před tělem  

  v pokrčení předpažmo, pravou pokrčit připažmo, ruka před ramenem, levou  

  mírně pokrčit připažmo zevnitř (ruka směřuje dolů) 

VII. 1-2 lifting na místě (3x), předpažit a střídavě klopit a vztyčovat dlaně 

 3-4 lifting na místě (3x), upažit a střídavě klopit a vztyčovat dlaně 

VIII. 1-2 úkrokem levou dvojný obrat na levé (360°), (pravá došlápne zpět na značku),  

  náklon vlevo, upažit 

 3-4 přinožit levou,  

 

 

Mezihra – 4/4 takt – 2 takty   

 

I. 1-2 hluboký předklon, zapažit 

 3-4 vzpor dřepmo     

II. 1 vztyk, ruce v bok 

 2-4 lifting na místě, na 4 dobu tlesknutí na stehna 

 

 

I. ODDÍL – Věta B – 4/4 takt – 8 taktů 

 



Určení cvičenců ve čtveřici: C   D 

        A   B   Viz obr. 1 

b 

I. 1-2 s půlobratem (90°) a náklonem drobnými krůčky vpřed  

   A+C - vlevo, B+D - vpravo, upažit 

 3-4 plynule s půlobratem (90°) a náklonem drobnými krůčky vpřed  

   A+C - vpravo do meziznačky, B+D - vlevo, do mezi-meziznačky (dostanou se  

  do zástupu na meziznačkách)                 Viz obr. 2 

II. 1 vzpažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 2 upažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 3 upažit dolů, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 4 připažit 

III. = I.  pokračují ve směru pohybu a vymění si značky 

IV. 1-2 podřep, ruce na stehna, prsty dovnitř 

 3-4 s náklonem vpravo kruhy vpravo 

V. = I.  ale opačně ( A+C = B+D  a  B+D = A+C) opět do zástupu            Viz obr. 2 

VI. 1 podřep, upažit dolů, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 2 upažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 3 vzpažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 4  vztyk, oblouky zevnitř, připažit 

VII. = III. (opět si vymění značku – dostanou se na svojí značku) 

VIII. 1-3 A+C - výponem kruhy vlevo,  B+D - výponem kruhy vpravo 

 4 A+C - paže vlevo     B+D - paže vpravo   

  (ukážou na protějšího cvičence ukazováčky)  

 

 

Mezihra – 4/4 takt – 4 takty   

 

I. 1-3 A - poklusem ke středu kulónu  

 4       vzpor dřepmo, uchopí kulón uprostřed  

 1-3 B - poklus na místě, C + D obratem ke středu poklusem do mezi-meziznačky a  



        meziznačky (za sebe)    Viz obr. 3  

 4 všichni vzpor dřepmo 

II. + III.  A – vztyk, zvedne kulón oblouk směřuje vzhůru, vzpažit a točí se s ním doleva 

  ostatní výdrž 

IV. 1-4 A – zastaví točení a podá jedním koncem kulón B, uchopí jej na konci před  

  obličejem (s obloukem nahoře) a je na značce (drží značku) 

  B – vztyk uchopí kulón za konec před obličejem (je stále na značce) 

  C + D – vztyk      Viz obr. 4 

 

 

I. ODDÍL – Věta C – 4/4 takt – 13 taktů 

 

I. 1-4 A+B – protočit kulón směrem k HT 

  C – vyběhne vpřed, přeskočí kulón a vrací se vpravo na místo výběhu 

  D – posune se na místo cvič. B 

II. 1-4 A+B = I takt 

  C – doběhne na svoje místo a výdrž 

  D – vyběhne vpřed, přeskočí kulón a vrací se vpravo na svoje původní místo  

  (za cvičence C) 

III. 1-4 A+B – protočí kulón a s dvojným obratem (360°) jej přeskočí (končí opět  

  s kulónem obloukem nahoře) 

  C – výdrž 

  D - doběhne na svoje místo a výdrž     Viz obr. 4 

IV. 1-4 Všichni poklusem přeběh do postavení     Viz obr. 5 

  vnější cvičenec klek na pravou, vnitřní cvičenec - klek na levou    

V.  1-2 A+B – kulón vzhůru oporem o koleno 

 3-4  kulón sklopit dolů svisle 

 1-2  C+D – klus vpřed 

 3-4  přeskočit kulón 

VI. = V.  pokračují v přeskoku kulónu další čtveřice až do postavení  Viz obr. 6 

VII. 1-4 vnější držící cvičenec vztykem a krokem pravou vpřed s celým obratem  



  vlevo (180°) dřep („schová se“ pod kulón)  

  vnitřní držící cvičenec – vztyk, vzpažit 

  C + D – úkroky vpravo přeběh do postavení    Viz obr. 7  

VIII.  1-2 vnější držící cvičenec – vztyk a krokem pravou vpřed s jeden a půl obratem  

  vlevo (270°), vzpažit (do směru pohybu) 

  vnitřní držící cvičenec půlobrat vpravo (90°) (do směru pohybu) 

 3-4  A + B – nechat kulón tak jak je 

 1-4 C + D – uchopí se za zády a propojí křížem s ostatními C a D a poklusem o  

   225° (tzv. malý větrník) se dostanou až ke „svému“ kulónu Viz obr. 8 

IX. – XII. „Velký větrník“ = poklusem oběhnou celý kruh (360°) a dostanou se do  

  výchozího postavení  Viz obr. 

9 

XIII. 1-4 Přeběh do postavení (oblouk směřuje po úhlopříčce ven ze čtverce)Viz obr. 10  

 

I. ODDÍL – Věta D – 4/4 takt – 8 taktů 

 

I. 1-4 klusem vpřed o jednu značku po úhlopříčce    Viz obr. 11 

II.-III.   celá čtveřice – provede otočení vpravo  o 405°,  

   315°, 225° nebo 135° do směru přechodu      Viz obr. 12 

IV. 1-4 celky 1, 4, 7, 3, 6 a 9 poklus o jednu značku vpřed 

  celky 2, 5 a 8 klus na místě     Viz obr. 13 

V. 1-4 celky 1, 2 a 3 a první poloviny celků 4, 5 a 6 otočit čelem k HT,  

  ostatní otočit zády k HT, zvolna vzpažit     Viz obr. 14 

VI. 1-4 celky 1, 2, 3, 7, 8 a 9 poklus o jednu značku vpřed, ostatní klus na místě  

  zvolna připažit       Viz obr. 15 

VII. 1-4 A + B  obrat čelem k sobě, vzpažením protočit kulón směrem k HT celky   

  stojící zády k HT kruh od HT  (celý kruh) 

  C + D vyběhnout vpřed na 3 dobu přeskočí kulón a kolem „svého“ krajního  

  cvičence se klusem vrací  

VIII. 1-4 A + B  vzpažením protočit kulón směrem k HT (od HT) (celý kruh) 

  C + D doběhnou na své původní místo – stoj, připažit 



Přechod k II. oddílu – 4/4 takt – 4 takty   

 

1 A + B – obloukem směrem k HT s kulónem vzpažit 

  C + D – výpad pravou vpřed, vzpažit 

 2-4 všichni výdrž 

II. – IV.  Otočit do směru pohybu a poklusem přechod do úhlopříček (kulón je stále  

  obloukem vzhůru ve vzpažení, po doběhnutí otočit šikmo levým bokem k HT 

      Viz obr. 16 

 

 

II. ODDÍL – Věta A – 4/4 takt – 19 taktů 

  

I. 1-2 všichni výdrž 

 3-4 A + B  sklopit kulón vpřed, dřep 

  C + D kruhy vzad, vzpor dřepmo  

II. 1-4 A + B  vztyk, obloukem kulón do vzpažení (zpět) 

  C + D vztyk, oblouky vpřed, vzpažit zevnitř 

III. 1-4 A         jeden a půl obrat (270°) pod kulónem vpravo 

  B jeden a půl obrat (270°) pod kulónem vlevo (stojí proti sobě) 

  C + D překřížením levou nohou vpřed jeden a půl obrat (270°) vpravo,  

  oblouky zevnitř, připažit 

IV.-V.  všechny celky – A+B  kruh a oblouk vpřed s kulónem, připažit,        

             C+D  kruhy a oblouky vpravo, připažit,  

VI.-VII. = IV.-V.  A+B kruh a oblouk vzad, C+D kruhy a oblouky vlevo,vzpažit –  

VIII.  A – Modrého celku krok pod kulón, vzpažit, B, C a D vzpor dřepmo 

  C+D Zeleného celku, vzpor dřepmo, ostatní výdrž 

IX.  A – Modrého celku roztočí kulón doleva (točí až do 4 doby XIII. taktu) 

A – Zeleného celku krok pod kulón, vzpažit, B- vzpor dřepmo 

  C+D Žlutého celku, vzpor dřepmo, ostatní výdrž 

X.  A – Zeleného celku roztočí kulón doleva (točí až do 4 doby XIII. taktu) 

A – Žlutého celku krok pod kulón, vzpažit, B- vzpor dřepmo 



  C+D Fialového celku, vzpor dřepmo, ostatní výdrž 

XI.  A – Žlutého celku roztočí kulón doleva (točí až do 4 doby XIII. taktu) 

A – Fialového celku krok pod kulón, vzpažit, B- vzpor dřepmo, ostatní výdrž 

XII.  A – Fialového celku roztočí kulón doleva (točí až do 4 doby XIII. taktu) 

XIII. 4. Všichni zastavit točení 

XIV. – XV. Všichni vztyk a poklusem přechod do postavení, vzpor dřepmo   

          Viz obr. 17 

XVI.-XVIII. A + B (jsou v dřepu proti sobě bokem k HT a značka je mezi nimi),   

  kulón obloukem vzhůru a připraví kulón k otevření 

XIX.  A + B  vztyk, kulón mezi sebou obloukem vzhůru, široké uchopení v podhmatu 

pro otevření 

XVI. 1-4 C – vztyk, oblouky dovnitř, vzpažit zevnitř 

  D – výdrž 

XVII. 1-4 C – oblouky dovnitř, vzpor dřepmo 

  D - vztyk, oblouky dovnitř, vzpažit zevnitř 

XVIII. 1-4   C – výkrokem vpravo stranou podřep únožný levou, vzpažit 

   D – výpad vlevo, vzpažit 

XIX. 1-4 C – přinožením pravé stoj, vzpažit, prsty od sebe a třepetání rukama 

  D - přinožením levé stoj, vzpažit, prsty od sebe a třepetání rukama 

 

II. ODDÍL – Věta B – 4/4 takt – 18 + 4 takty (dozněj) 

 

Cvičenci A+B – cvičení s kulónem: 

 

I. 1-4 dva kroky vzad (do meziznačky), otevřít kulón, vzpažit   Viz obr. 18 II. 1-4

 dva kroky vpřed, dřep, připažit – zavřít kulón (zpět) 

III. 1-2 totéž jako I. takt ale pouze celky 1, 4, a 7, ostatní výdrž 

 3-4  =  1-2 ale celky 2, 5, a 8 

IV. 1-2  =  1-2 III. taktu, ale celky 3, 6, a 9 

 3-4  všichni výdrž 

V. 1-2 přetočit kulón o 90° (kopulí od HT) držení ve výši pasu  Viz obr. 19 



 3-4  výdrž 

VI.   vzpažit a přeběh se sklopeným kulónem následně 

  Fialový a Zelený celek: A – otáčí se na místě vpravo  B – směrem od HT  

přebíhají po oblouku na meziznačky za cvičencem A 

Žlutý a Modrý celek: B – otáčí se na místě vlevo  A – směrem od HT  

přebíhají po oblouku na meziznačky za cvičencem B   (střed kulónu nad  

značkou)                    Viz obr. 20 a 

VII. 1-4 přetočit kulón vzhůru kopulí o 180°  (kopulí k HT)          Viz obr. 20 b 

VIII.-IX. Fialový a Zelený celek: A – otáčí se na místě vpravo  B – směrem k HT  

přebíhají po kruhu zpět na svojí meziznačky kolem cvičence A 

Žlutý a Modrý celek: B – otáčí se na místě vlevo  A – směrem k HT  

přebíhají po kruhu zpět na svojí meziznačky kolem cvičence B      Viz obr. 21 

X.-XI.  1-4 otočit kulón obloukem vzhůru a krokem dovnitř se skrýt pod kulónem (včetně  

  cvičenců C + D) (střed kulónu stále nad značkou)              Viz obr. 22

  

Cvičenci C + D: 

 

I. 1-2 vzpor dřepmo 

 3-4 výdrž 

II. 1 vztyk, vzpažit, prsty od sebe 

 2-4 třepat rukama 

III. 1-2 vzpor dřepmo 

 3-4 výdrž 

IV. 1-2 výdrž 

 3-4 poskokem stoj, kruhy dovnitř 

V. 1-4 C – upažit   

D – krok za C, uchopit C v pase 

VI. 1-4 ve dvojici dvojný obrat vpravo (360°), vzpřim, upažit 

VII. 1-4 D – vzpažit levou a podat jí C 

  C – vzpažit pravou a podat jí D 

VIII. 1-4 D – výdrž 



C – dvojný obrat vpravo (360°) pod levou rukou D 

IX. 1-4 pustit se a kotoul vpřed ve směru ke svému kulónu 

X. 1-4 vztyk a přeběh pod svůj kulón do postavení    Viz obr. 22 

XI. 1-4 skrýt se pod kulónem, dřep 

 

Všichni: 

 

XII. 1-4 výdrž (pod kulónem) – posunout kulón po obvodu kruhu o 90° vpravo (k A+B  

  se dostanou „šrouby“) 

XIII. 1-4 výdrž 

XIV. 1-2 vztyk, výpad pravou, vzpažit s kulónem  

 3-4 výdrž 

XV. 1-2 dřep, schovat se pod kulónem (zpět) 

 3-4 výdrž 

XVI. 1-4 vztyk, vzpažit, celý obrate vlevo (180°), předklon, kulón na lopatky 

XVII. 1-4 výdrž 

XVIII. 1-4 A + B vzpřim, vzpažit, otočit kulón o 180° směrem k HT (miska) 

   

Dozněj:  

I. – IV. „vlnění“ a přechod do postavení (po úhlopříčce o ½  značkové mezery, modrý  

 celek o 1 ½)  střed kulónu je nad mezimeziznačkou, cvičenci mají značku za  

 sebou         Viz obr. 23 

 

III. ODDÍL – Věta A – 4/4 takt – 16  taktů. 

 

Postavení čelem ke kulónům, držení v pokrčení připažmo. 

I. 1-4 kruh pravou dolů 

II. 1-4 kruh levou dolů 

III. 1-4 přední cvičenci dřep, zadní vzpažit („nakloněná rovina“) 

IV. 1-4 přední cvičenci vztyk vzpažit, zadní dřep (výměna) 

V. – VI. dvě postupné „vlny“ (začít směrem doprava) – střídavě dřepy a vztyky se  



  vzpažením)  

VII. 1-4 všichni stoj, vzpažit 

VIII. 1-4 stojem zkřižmo pravou vpřed dvojný obrat vlevo (360°) pod kulónem 

IX. 1 vzpažit a 

 2-4  cval vpravo stranou (rychlé krátké kroky) po obvodu s kulónem 

X. 1-4 pokračují ve cvalu až na své původní místo (celkem o 360°) 

XI. 1 navázat půlobrat vpravo, připažit, uchopit kulón do levé (v úrovni pasu), pravá  

  upažit dolů a  

 2-4 klus vpřed 

XII.  1-4 pokračovat v poklusu až na své původní místo (celkem o 360°) 

XIII.-XIV. pokračovat v poklusu s otáčením o 360° a při tom se posunout o  

  jednu značku (střed kulónu je opět nad mezimeziznačkou)   

XV. 1-4 A + B uchopit kulón do obou rukou, přetočit ho směrem k HT o 180° a všichni  

  ukrýt hlavu pod kulón (zády k sobě) „hříbek“   Viz obr. 24 

XVI. 1-4 výdrž    

   

III. ODDÍL – Věta B – 4/4 takt – 24 + 2 takty závěr 

 

I. – II.  s celým obratem vlevo (180°) zvolna vztyk, vzpažit, - a dřep, položit kulón na  

  zem a vztyk s obratem k HT 

III. 1-4 4 klusové skoky na místě s tlesknutím před tělem na 1 a 3 dobu 

IV. = III   

V. 1-2 poskok pravou stranou a přidup levou, ruce v bok 

 3-4 poskok levou stranou a přidup pravou 

VI. 1-4 4 klusové skoku na místě s pokrčováním zánožmo a s obratem vlevo čelem ke  

  kulónu 

VII. 1-2 podřepem výkrok pravou stranou, skrčením připažmo vzpažit, prsty od sebe 

 3-4 podřepem přenos vlevo, skrčením připažmo vzpažit, prsty od sebe 

VIII. = VII. 

IX. 1-2 celý obrat vpravo (180°) na pravé, stoj rozkročný (zády ke kulónu) upažit 

 3-4 celý obrat vpravo na levé (180°), stoj rozkročný, připažit (čelem ke kulónu) 



X. 1-4 půlobrat vpravo (90°) a 4 klusové skoky vpřed (proti svému původnímu místu),  

předpažit pravou a zapažit levou – ve 4 době obrat zpět ke kulónu  

XI.      1-4 mírným předkrokem pravou celý obrat vlevo (180°), oblouky vpřed, vzpažit 

XII. 1-4 oblouky vpřed zvolna připažit 

XIII. 1 podřep, kolena vpravo, připažit vlevo (twist) 

 2 kolena vlevo, připažit vpravo 

3-4  =  1-2 

XIV. 1 poskokem podřep únožný pravou, náklon vpřed, skrčit připažmo, ruce v pěst  

  před prsa  

 2 poskokem vyměnit nohy 

 3-4  =  1-2 

XV. 1-2 vzpor dřepmo  

 3-4 výdrž 

XVI. 1-4 poskokem půlobrat vlevo (90°), kruhy dovnitř, připažit 

XVII. 1-2 2 poskoky na levé pokrčit přednožmo pravou, ruce spojit vzadu na zadku 

 3-4 2 poskoky na pravé pokrčit přednožmo levou 

XVIII. 1-4 4 klusové skoky vpřed s pokrčováním zánožmo, ve 4 době obrat ke kulónu XIX. 1

 poskok na levé únožmo pravou (na špičce), předpažit pravou, upažit levou 

 2 poskok na levé přinožit pravou, připažit 

 3-4  =  1-2  ale na druhou stranu, předpažit levou, upažit pravou 

XX. 1-4 (C + B) 4 klusové skoky vpřed (A + D) 4 klusové skoky na místě, točení  

  pažemi v pokrčení předpažmo dolů, ruce v pěst                     Viz obr. 25 

XXI. 1-4 krajní (B + C) poskokem stoj rozkročný (levým bokem ke kulónu), vzpažit  

  zevnitř – zadní (D + A) dřep, jeden nadzvedne kulón a druhý vleze dovnitř a  

  oba připraví „rozbalení“ („výdrž“ do XXIV. taktu)      Viz obr. 26 

XXII. 1-4 krajní (B + C) dvaapůl obrat překřížením pravou vpřed na levé (450°), (čelem  

  ke kulónu), připažit  

XXIII.  1 půlobratem (90°) stoj rozkročný čelem k HT, vzpažit zevnitř 

 2-4 výdrž 

XXIV.    1 vzpor dřepmo (u kulónu) 

 2-4 výdrž 



Závěr: 

I. 1-2 všichni vztyk otevřít kulón do „koule“, vzpažit  A + D (zajistí spojení) 

 3-4 výdrž 

II. 1-4 výdrž           Viz obr. 27 

 

IV. ODDÍL – Věta A – 4/4 takt – 29 taktů 

 

I. 1-4 krokem přechod do prvních zástupů (ve vzpažení)    Viz obr. 28 

II. 1-4 kulón do výše pasu 

III. 1-4 krokem přechod do druhých zástupů (1-3 šikmo vzad, 4-6 vlevo-vpravo, 7-9  

  šikmo vpřed a 10 a 12 šikmo vpřed o 2 značky)    Viz obr. 29 

IV. 1-4 nadhodit a chytit kulón  

V. 1-4  vytvořit zástupy pod kulónem      Viz obr. 30 

VI.-VII. postupné (vějířovité) pokládání kulónů na zem s úklonem a výpadem stranou  

   1 a 3 čtveřice vpravo, 2 a 4 čtveřice vlevo – výdrž (začíná první čtveřice  

  vpředu u HT)          Viz obr. 31 

VIII. 1-4 zástupy s položenými kulóny do středu cvičiště výdrž 

  zástupy s kulóny položenými od středu cvičiště obloukem vzhůru vzpažením  

  položí kulón na druhou stranu       Viz obr. 32 

IX. – X. postupná vlna ze zadu směrem k HT (začínají poslední čtveřice celků 7,8,9) 

  tj. postupně obloukem vzhůru vzpažením položí kulón na druhou stranu  

            Viz obr. 33 

XI. 1-2 všichni vzpažit s kulónem 

 3-4 obrat do směru přechodu 

XII. 1 položit kulón na zem ve směru přechodu 

 2-4 koulení kulónu vpřed (přes „šrouby“) 

XIII. – XV. pokračuje se v koulení kulónu vpřed (přes „šrouby“) 

XVI. 1-2 dokoulení na své místo         

 3-4 srovnat šrouby kulónu na strany a zaujmout postavení před kulónem zády k HT 

  

    



            Viz obr. 34 

XVII. 1-2 celky 7,8 a 9 a 10 a 12 vzpažením s kulónem a s celým obratem (180°)  

  vlevo, jeden cvičenec z každého celku vyběhne před pohybujícím se kulónem  

  vpřed o 2,5 značky (na řadu značek do meziznačky), vzpor dřepmo zády k HT,  

  ostatní výdrž  

 3-4 celky 7,8 a 9 položit kulón směrem k HT (dokončí pohyb), celky 1,2 a 3 výdrž 

  celky 4,5 a 6 vzpažením s kulónem a s celým obratem (180°) vlevo, jeden  

  cvičenec z každého celku vyběhne před pohybujícím se kulónem vpřed o 2,5  

  značky (na řadu značek do meziznačky), vzpor dřepmo zády k HT 

XVIII. 1-2 celky 4,5 a 6 položit kulón směrem k HT (dokončí pohyb), celky 7,8 a 9 výdrž 

  celky 1,2 a 3 vzpažením s kulónem a s celým obratem (180°) vlevo, jeden  

  cvičenec z každého celku vyběhne před pohybujícím se kulónem vpřed o 2,5  

  značky (na řadu značek do meziznačky), stoj  zády k HT  

 3-4 celky 1,2 a 3 položit kulón směrem k HT (dokončí pohyb), ostatní výdrž 

            Viz obr. 35 

XIX. 1-4 (všichni) cvičenci „zadních“ řad pošlou koulením kulón vpřed svému cvičenci  

stojícímu před nimi a provedou vzpor dřepmo, cvičenec ve předu vztyk, zachytí 

kulón          Viz obr. 36 

XX. 1-2 zadní řady (3 cvičenci) vztyk, oblouky dovnitř vzpažit zevnitř 

 3-4 oblouky dovnitř vzpor dřepmo (vrací se zpět) 

 1-4 cvičenci s kulóny (přední řady) výdrž 

XXI. 1-4 cvičenci s kulóny je zvednou před sebe a s točením vlevo o 720° přenesou  

XXII. 1-3 kulón k ostatním cvičencům (ti jsou po celou dobu ve vzporu dřepmo) 

 4 položí kulón na zem a dřep 

XXIII.  zadní řady vztyk a uchopí kulón, všichni s kulónem vzpažit  Viz obr. 37 

XXIV.-XXIX  přechod točením, nadhazováním, kýváním (libovolně) do postavení Celky 

označeny černou hvězdičkou stojí na místě    Viz obr. 38 

 

 

 

V. ODDÍL – Závěr -  4/4 takt – 3 takty předehra  

 



I.-III. Položit kulón na zem, jeden cvičenec z každého celku zůstává u kulónu a  

 ostatní cvičenci se „rozprchnou do prostoru“ (mezi středem a okraji z kulónů  

 více do přední části k HT, čelem k divákům tj. i krajní i do stran) Viz obr. 39 

 

 

 

FINÁLE – 4/4 takt- 16 taktů  

Cvičenci v prostoru mimo kulónů. 

(prvních 7 taktů je téměř totožné s větou B I. oddílu) 

 

I. 1-4 s náklonem drobné krůčky vpřed vlevo nebo vpravo, upažit 

II. 1 vzpažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 2 upažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 3 upažit dolů, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 4 připažit 

III. = I.   

IV. 1-2 podřep, ruce na stehna, prsty dovnitř 

 3-4 s náklonem vpravo kruhy vpravo 

V. = I.   

VI. 1 podřep, upažit dolů, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 2 upažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 3 vzpažit, dlaně vpřed, prsty roztáhnout 

 4  vztyk, oblouky zevnitř, připažit 

VII. = I. 

VIII. 1-2 podřep, ruce na stehna 

 3-4 stoj, vzpažit zevnitř vpřed, ukazováčkem ukazujeme na diváky 

IX. 1-4 čtyři krátké krůčky vpřed s pohupem, čtyři tlesknutí v pokrčení vzpažmo 

X. 1-2 přísunný krok vpravo (může být i poskok), pokrčením ruce vpravo , hmit  

  („cáknutí“) 

 3-4 přísunný krok vlevo (může být i poskok), pokrčením ruce vlevo, hmit  



  („cáknutí“) 

XI. 1 krok pravou stranou, upažit poníž 

 2 krok levou stranou s celým obratem vlevo (180°) 

 3 krok pravou stranou  

 4 přísun levou pokrčmo na špičce, tlesknout v pokrčení předpažmo (u ucha) 

XII. 1 krok levou stranou, vzpažit 

 2 krok pravou stranou s celým obratem vpravo (180°) 

 3 krok levou stranou  

 4 přísun pravou pokrčmo na špičce, tlesknout nad hlavou 

XIII.-XIV. vytvořit libovolné dvojice a zahákovat se za předloktí, poskočným krokem se  

  otočit o 360° a po puštění se otočit do původního směru, druhá ruka upažit  

  povýš, cvičenci, kteří nevytvoří dvojici se otočí o 360° v náklonu a v upažení –  

XV. 1-2 výkrok pravou stranou, náklon vpravo, upažit 

 3-4 přenosem náklon vlevo, upažit 

XVI. 1-4 dvojný obrat (360°) na pravé vpravo 

Závěr 1 vzpor dřepmo 

 2 výskokem stoj spojný, skrčením připažmo vzpažit zevnitř 

 

Cvičenci s kulóny: 

 

I.  1-2 kulón vpravo na zemi 

 3-4 výdrž 

II. 1-2 kulón vlevo na zemi 

 3-4 výdrž 

III. 1-4 vzpažit s kulónem (kdo nedokáže pouze zvednout před prsa)  

IV. 1-4 výdrž 

V. - VIII. =  I. – IV. 

IX. 1-4 dvojný obrat (360°) vpravo (v předpažení) 

X. 1-2 spustit kulón na zem před sebe 

 3-4 výdrž 

XI. 1-4 vzpažit s kulónem (kdo nedokáže pouze zvednout před prsa) 



XII. 1-4 dvojný obrat (360°) vlevo (v předpažení) 

XIII. 1-4 libovolné zvedání, pokládání vlevo a vpravo 

XIV. 1-2 libovolné zvedání, pokládání vlevo a vpravo 

 3-4 kulón před sebe  

XV.  1-2 kulón vpravo na zemi 

 3-4 kulón vlevo na zemi 

XVI. 1-2 kulón před sebe  

 3-4 výdrž 

Závěr  XVII. VZPAŽIT S KULÓNEM 

  



Příloha č. 5 Přihláška skladby Mezi hvězdami 

 

PŘIHLÁŠKA 

hromadné skladby ČASPV pro mládež  

na XV. všesokolský slet 1. – 7. července 2012. 

 
Autorský kolektiv: 

 

Jiřina Slabyhoudová,     adr.    Sokolská 3620,     430 03 Chomutov, 

         tel.     603297857   

Lucie Slabyhoudová       adr.    Sokolská 3620,    430 03 Chomutov, 

         tel.     603297857  E-mail:  c.i.b.u.l.e@seznam.cz 

Jaroslav Sauer       adr.    Sokolská 2877/9,  430 03 Chomutov  

(kontaktní osoba)      Tel.     603828955  E-mail:  naca.sauer@volny.cz 

 

Hudba – Pavel Poledníček 

 

 

Název skladby:  „MEZI HVĚZDAMI“ 
 

Hlavní myšlenka skladby, charakteristika obsahu, tematické zaměření: 

skladba by měla volně navazovat na předchozí dvě hromadné skladby „Na vzduchu“ a 

„Pod vodou“, předvedené na minulých dvou sokolských sletech. Děti, jako budoucnost 

lidstva, nemající zábrany se zábavnou formou cvičení s netradičním náčiním postupně 

dostávají ze země přes měsíc, až se zharmonizují s vesmírem.  

Hudba, délka skladby: 

hudební doprovod bude rytmická hudba pro děti s motivační písní „Kašpárek v rohlíku“.  

Délka skladby do 7 minut. 

Choreografie skladby, řešení prostoru a půdorysu: 

základní cvičební skupina je čtveřice, základní cvičební celek 16, velký cvičební celek 

ve čtverci 12x12 značek je 144 cvičenců. Celkový předpokládaný počet cvičenců 432 

(nebo 576). Části skladby lze použít pro malá vystoupení v základním celku 16 cvičenců a 

jejich násobků, popřípadě i  8-mi cvičenců. 

Použité náčiní, pracovní název „kulón“: 

je připraveno speciální náčiní z oranžové látky a drátěné kostry, které z počátku připomíná 

půlměsíc, dále dochází k rozvinutí na polokoule a následně bude plocha zaplněna koulemi 

o průměru 140 cm. S jedním náčiním budou cvičit čtyři cvičenci.  

Cvičební úbory: 

úbory budou pro chlapce i děvčata stejné – kalhoty ¾, vesta s kapucí – obojí v tyrkysové 

barvě v pravděpodobný materiál „viskosa“. 

Věk cvičenců: 

Koedukovaná skladba cvičenci ve věku od 7 do 15 let – výkonnost cvičenců střední. 

Nácvik: 

Proběhnou dva nácvičné a jeden kontrolní sraz cvičitelů (vedoucích celků), v červnu 2012 

pak secvičný sraz všech cvičenců v Doubí. Na prvním nácvičném srazu vedoucí obdrží 

DVD se skladbou, hudební doprovod, popis skladby a pravděpodobně i jeden „kulón“. 

 

      Za autorský kolektiv: Jaroslav Sauer 

mailto:c.i.b.u.l.e@seznam.cz
mailto:naca.sauer@volny.cz


Příloha č. 6  DVD záznam skladby Mezi Hvězdami 

 

 

 

  



Příloha č. 7 Smlouva s Českou televizí – DVD spartakiádní skladby mladších 

žákyň 1980 

  



Příloha č. 8 Fotografie skladby Mezi hvězdami

 

Obrázek 13 Náčiní - kulón 



 

Obrázek 14 Základní čtveřice - detail 

 

Obrázek 15 Celoplošná choreografie - základní postavení 



 

Obrázek 16 Spolupráce - celek 

 

Obrázek 17 Spolupráce celek 2 



 

Obrázek 18 Diagonála - celoplošné postavení 

 

Obrázek 19 Celoplošná choreografie 



 

Obrázek 20 Přesun do konečného postavení 


