XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018
SBÍRKA SLETOVÝCH SKLADEB 6

SILUETY
SKLADBA PRO DOROSTENKY A ŽENY

ELIŠKA KAREŠOVÁ, KATEŘINA KAREŠOVÁ
HUDBA MANDRAGE
STŘIHOVÁ ÚPRAVA ZDENĚK BARTÁK

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
2017

Autorský kolektiv
Autor: BcA. Eliška Karešová, Bc. Kateřina Karešová, konzultant: Ing. Jana Kosařová
Úvod
Skladba Siluety je primárně určena pro dorostenky a mladší ženy, je ale fyzicky zvládnutelná
pro osoby mladší i starší. Jejím hlavním cílem je představit nový pohybový směr a tím
upozornit na mladou a moderní generaci v Sokole.
Charakteristika skladby
Pro skladbu se používá moderní tanec Hoop dance. Jedná se o pohybovou aktivitu se
speciální obručí. Hoop dance je zábavný, přirozený a ladný pohyb.
Skladba by měla být dynamická a hravá. Kombinuje proto jak pohyb s obručí, tak i pohyb bez
ní. Obruč je sice tradiční a prověřené cvičební náčiní, ale ve skladbě se využívá novým
a originálním způsobem, jako je cvičení se složenou obručí nebo skládání do nových tvarů.
Choreografie
Skladba je z části rychlejší – dynamická a z části pomalejší, kdy by měly vyniknout pohyby
a drobné triky s obručí, které se cvičenky naučí. Využívá pohyby z aerobiku a tance a prvky
stylu Hoop dance. Prvky by měly být zvládnutelné pro všechny. V druhé polovině skladby se
cvičenky dělí na dvě části, kdy v diagonále by měly být „zdatnější“ cvičenky, které dokážou
kroužit i se dvěma obručemi a předvést tak divákovi různé možnosti pohybu s obručí. Ve
skladbě jsou tyto cvičenky nazývány sólistky (čísla: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32).
Struktura skladby, rozdělení na oddíly
Skladba má čtyři oddíly. Každý z oddílů charakterizuje jedna píseň. Všechny písně jsou
systematicky vybrány z repertoáru mladé, ale již úspěšné chlapecké skupiny Mandrage. Mají
výrazný rytmus a chytlavá slova, jsou tedy vhodné k cvičení.
Oddíl I.
Oddíl II.
Oddíl III.
Oddíl IV.

Šrouby a matice
Na dlani
Siluety
Hledá se žena

Nástup
Cvičení se složenou a napůl rozloženou obručí
Pomalý pohyb zaměřený na představení pohybu s obručí
Kombinace pohybu bez obruče a s jednou nebo dvěma
obručemi

Technické údaje o skladbě
Základní nácvičný útvar je v pravidelné čtvercové síti 8 x 8 značek pro 32 cvičenek. Tento
útvar se dělí do 4 čtverců: A, B, C, D po osmi cvičenkách. Je tedy možné nacvičovat skladbu
pouze jako jeden čtverec (v počtu 8 cvičenek). Při nacvičování dvou čtverců doporučujeme
nacvičovat čtverce stojící na začátku za sebou, tj. A a C nebo B a D. Tyto čtverce spolupracují
a s protilehlými se často zrcadlí. Nákresy postavení v popisu jsou pro přehlednost číslovány
pro každou cvičenku zvlášť, tedy 1až 32. Číslování cvičenek je zepředu zleva, dozadu
doprava. Ve schématech postavení je HT vždy dole.
Čtyři čtverce tvoří jeden blok (4 x 32cvičenek) viz Příloha 1. Popis je primárně tvořen pro
nácvik 32 cvičenek. Od začátku čtvrtého oddílu jsou choreografická postavení rozkreslována
do bloků (tj. 4 x 32 cvičenek).
Konkrétní cvičební části bloku budou jednotám přiděleny až po předběžném nahlášení počtu
cvičenců.
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Cvičební úbor
Cvičební úbor pro skladbu Siluety má působit mladistvě a energicky. Je pohodlný
a univerzální pro další sportovní využití. Skládá se z elastických ¾ legín s rozparkem se
vzorem „space dye“ ve fialovo-růžové barvě. Tričko s krátkým rukávem je klasického střihu,
s barevně odděleným sedlem. Pro tričko je opět použitý vzor z legínových kalhot, se sedlem
v jasně růžové barvě.
Pro skladbu je povinná bílá obuv vhodná pro sport.
Časová osa skladby
Oddíl I. 3/4 takt
Šrouby a matice

Oddíl II. 4/4 takt
Na dlani

Oddíl III. 4/4 takt
Siluety

Oddíl IV. 4/4 takt
Hledá se žena

Věta

Takty

Věta

Takty

Věta

Takty

Věta

Takty

A

VIII

A

V

A

II

A

VI

B

XII

B

IV 1/2

B

IV

B

VIII

C

IV

C

IV ½

C

VIII

D

IV

D

II

D

IV

E

IV

E

IV

E

VIII

F

IX

F

II

F

VIII

G

IV

H

VIII

I

I

Náčiní
Skladba jako své náčiní využívá obruč pro Hoop dance. Obruč je rozkládací a těžší než
klasická gymnastická obruč. Díky tomu s ní lze jednodušeji kroužit v pase.
Metodické poznámky k nácviku
V části skladby je pro základní postavení potřeba 9 značek na šířku. Proto doporučujeme od
začátku nacvičovat na šířku tělocvičny.
Zkratky
HT = hlavní tribuna
ZM = značková mezera
LP = levá paže
PP = pravá paže
LR = levá ruka
PR = pravá ruka
LN = levá noha

PN = pravá noha
h = hodina
12 h = ruka na dvanácté hodině
F = fotografie
„32“ = postavení pro 32 cvičenek
„128“ = postavení pro 4 x 32 cvičenek = blok
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Slovník
Světlé poznámky se týkají choreografie a postavení.
Kapka
Složená obruč na čtvrtiny. V tomto tvaru nosíme obruč na těle a to vždy položenou na pravém
rameni.
Nekonečno
Složená obruč na poloviny s překřížením uprostřed.
Vlna obručí
Vlna obručí může probíhat v čelné nebo bočné rovině.
V bočné rovině vlna probíhá po pravé a levé straně těla, ve výši ramen. Základní postavení:
skrčit připažmo, obruč bočně podhmatem. Předpažením a otočením dlaně dolů bočný kruh po
levé straně těla, ve výši ramen – předpažit otočit dlaň vzhůru a bočný kruh po pravé straně
těla ve skrčení připažmo – předpažit, otočit dlaň dolů a střídavě pokračovat.
Důležité: ruka obruč nikdy nepouští, dlaň musí být uvolněná. Jedná se o kroužení paže,
především pak zápěstí.
V čelné rovině vlna probíhá před tělem a za tělem ve výši ramen. Základní postavení: vzpažit
pravou, obruč za hlavou čelně podhmatem. Upažením čelný kruh zevnitř, otočit dlaň k tělu –
přes skrčení připažmo otočit dlaň vzad – skrčením připažmo kruh za tělem a dále střídavě
pokračovat.
Escalator
Cvik Escalator začínáme z pozice držení luku, tedy PP skrčit upažmo, PR nadhmatem drží
obruč. LP upažit, LR nadhmatem drží obruč.
LR obruč pustí a připaží. PP vzpaží zevnitř a dále otáčí obruč ve vertikální pozici o 360 ° za
hlavu. Ve chvíli, kdy se obruč dotkne hlavy PR obruč pouští a připaží. Obruč se setrvačností
obtočí okolo těla a PR ji opět chytá nadhmatem nad hrudníkem a dokončí rotaci 360 ° –
upažit dolů poníž. Důležité u cviku je nutný trochu švih pro dostatečné obtočení obruče okolo
těla.
Rozmazávání
Cvik, kdy se obruč otáčí okolo těla ve vertikální rovině. Začínáme z pozice „okno“. LR+PR
nadhmatem drží obruč na 3 a 9 hodinách. Kruh obručí vlevo vzad horním okrajem dolů kolem
těla a vpřed vzhůru. Důležité: obruč stále držíme v kontaktu s tělem, ruce obruč nepouštějí.
Obruč je stále ve stejné výškové úrovni.
Kolotoč
Obruč obouruč čelně levou zkřižmo před pravou nadhmatem – upažit dolů levou, obruč se
musí dostat za rameno – pokračujeme ve směru vzpažit levou – vzpažit dovnitř zkřižmo, levá
za pravou – vzpažit pravou – upažit dolů pravou – připažit zkřižmo, levá před pravou.
Důležité: hodně uvolnit ramena a zatlačit je vzad. Obruč je po celou dobu cviku čelně. Ruce
nepouštějí obruč.
Míchačka
Obruč v předpažení pravé – mírný předklon – vodorovné kroužení před tělem v úrovni kolen.
Kroužení probíhá mezi ukazováčkem a palcem. Obruč se obtáčí okolo dlaně.
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Okno
Okno je cvik, kdy je obruč svisle čelně před tělem v úrovni tak, aby hlava byla ve středu
obruče, tedy „kouká skrz okno“. Poloha rukou se může měnit.
Základní točení obruče mimo tělo
Chytneme LR nadhmatem obruč a točíme obruč okolo těla vlevo. Za tělem předat obruč
nadhmatem do pravé. Před tělem předat obruč nadhmatem do levé. Důležité: obruč je ve
sklonu cca 45 °. Dlaně stále dolů.
Základní kroužení obruče na ruce
Může probíhat v čelné, bočné nebo horizontální rovině, ve skladbě používáme pouze točení
v čelné a horizontální (viz laso) rovině.
Základní postavení při kroužení v čelné rovině: pravá skrčit připažmo podhmatem, levá skrčit
upažmo nadhmatem. Levá ruka dává impulz ke kroužení vpravo. Kroužení probíhá na PR,
poté se připojuje levá – ruce dlaněmi k sobě. Kruhy před tělem čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček.
Kroužení probíhá mezi ukazováčkem a palcem. Obruč se obtáčí okolo dlaně. Loket lehce
pokrčený. Obruč se nevychyluje z čelné roviny.
Laso
Cvik laso je kroužení obruče na ruce mezi ukazováčkem a palcem v horizontální rovině.
Držíme nadhmatem obruč pravou a začneme kroužit vlevo. Cvik probíhá s napjatou paží nad
hlavou. Obruč se obtáčí okolo dlaně.
Kroužení v pasu
Vodorovné kroužení obruče kolem pasu. Základní postavení: stoj rozkročný s otočením trupu
vpravo. Obruč obouruč vodorovně, PR+LR podhmat. Pravá ruka dává impuls ke kroužení
zprava vlevo. Pro kroužení dává impuls střídavě levý a pravý bok.
Důležité poznámky k pohybu v celé skladbě
Všechny nápřahy jsou mírné, v poloze upažit dolů poníž.
Všechny stoje, výpony, podřepy a dřepy jsou spojné, to znamená paty, špičky a kolena u sebe.
Tmavě jsou vyznačeny sólistky.
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Popis skladby
DOBY

TRUP, PAŽE, HLAVA

NOHY

ODDÍL I. Šrouby a matice – ¾ takt
Postavení Seřazení, Postavení Nástup

5

Cvičí Levá část „32“ – čtverce A, C
Věta A
I.
„Postavení Seřazení“
1–5

Pět krátkých běhových skoků (začíná P
o jednu ZM) – pouze cvičenky dle
„Postavení Nástup“, ostatní běh na místě

Paže volně

6

Přísun levou

1–3

Výpad levou stranou

Mírným pokrčením připažmo
upažit, dlaně vpřed, prsty
roztáhnout

4–6

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Prsty semknout, mírným
pokrčením upažmo připažit

Hmit podřepmo

Mírný nápřah vpravo a čelné
kruhy vlevo

1–3

Výpad pravou stranou

Mírným pokrčením připažmo
upažit, dlaně vpřed, prsty
roztáhnout

4–6

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Prsty semknout, mírným
pokrčením upažmo připažit

Hmit podřepmo

Mírný nápřah vlevo a čelné
kruhy vpravo

II.

III.
IV.

jako I.
1–6

V.
VI.

jako I.

VII. jako I.
VIII.
1–6

I.

II. 1–3

IV. 1

6

–

6

VI. 1–3

–

VIII. 1

6

Věta B
I.
1–6

Běh vpřed

Paže volně

1–3

Výpad levou stranou

Pokrčením připažmo upažit,
dlaně vpřed, prsty roztáhnout

4–6

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Prsty semknout, připažit

Hmit podřepmo

Mírný nápřah vpravo a čelné
kruhy vlevo

1–3

Výpad pravou stranou

Pokrčením připažmo upažit,
dlaně vpřed, prsty roztáhnout

4–6

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Prsty semknout, připažit

II.

III.
IV.

jako I.
1–6

V.
VI.

jako I.

VII. jako I
VIII. „Postavení Nástup – poslední schéma“
1–6

Hmit podřepmo

Mírný nápřah – čelné kruhy
dovnitř mírně pokrčenými
pažemi

1–6

Výdrž

Čtyři nesoudobé čelné kruhy
pokrčenými pažemi, začít
pravou dovnitř (procházet
předloktím za hlavou a
připažením)

IX.
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X.
1–3

Výpad levou vpřed zevnitř

Náklon vpřed, hlava
v prodloužení trupu – předpažit
vzhůru

4–6

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj
s půlobratem vpravo (levým bokem k HT)

Vzpřim – připažit

1–6

Výdrž

XI.
XII.

Doznívání hudby

VIII. 1–6

IX. 1

–

6

X. 1–3

Pravá část „32“– čtverce B, D
Věta A
I.
„Postavení Seřazení“
1–5

Pět krátkých běhových skoků (začíná P
o jednu ZM) –
pouze cvičenky dle „Postavení Nástup“,
ostatní běh na místě

Paže volně
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Přísun levou

1–3

Výpad pravou stranou

Mírným pokrčením připažmo
upažit, dlaně vpřed, prsty
roztáhnout

4–6

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Prsty semknout, mírným
pokrčením upažmo připažit

Hmit podřepmo

Mírný nápřah vlevo a čelné
kruhy vpravo

II.

III.
IV.

jako I.
1–6
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VI.
1–3

Výpad levou stranou

Mírným pokrčením připažmo
upažit, dlaně vpřed, prsty
roztáhnout

4–6

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Prsty semknout, mírným
pokrčením upažmo připažit

Hmit podřepmo

Mírný nápřah vpravo a čelné
kruhy vlevo

VII. jako I.
VIII.
1–6

I.

II. 1–3

VI. 1–3

VIII. 1

–

IV. 1

–

6

6

Věta B
I.
1–6

Běh vpřed

Paže volně

1–3

Výpad pravou stranou

Pokrčením připažmo upažit,
dlaně vpřed, prsty roztáhnout

4–6

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Prsty semknout, připažit

II.

III.

jako I.
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IV.
Hmit podřepmo

Mírný nápřah vlevo a čelné
kruhy vpravo

1–3

Výpad levou stranou

Pokrčením připažmo upažit,
dlaně vpřed, prsty roztáhnout

4–6

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Prsty semknout, připažit

1–6
V.
VI.

jako I.

VII. jako I
VIII. „Postavení Nástup – poslední schéma“
1–6

Hmit podřepmo

Mírný nápřah – čelné kruhy
dovnitř mírně pokrčenými
pažemi

1–6

Výdrž

Čtyři nesoudobé čelné kruhy
pokrčenými pažemi, začít
pravou dovnitř (procházet
předloktím za hlavou a
připažením)

1–3

Výpad pravou vpřed zevnitř

Náklon vpřed, hlava
v prodloužení trupu – předpažit
vzhůru

4–6

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj
s půlobratem vpravo (levým bokem k HT)

Vzpřim – připažit

1–6

Výdrž

IX.

X.

XI.
XII.

Doznívání hudby

VIII. 1–6

IX. 1

–

6
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X. 1–3

ODDÍL II. Na dlani
Věta A
2x cinknutí pro upozornění na začátek
I.
cvičí všichni

II.
III.
IV.

1–3

Grapevine: 1. krok levou stranou 2. krok
pravou vzad zkřižmo 3. krok levou stranou
o 1 ZM

Upažením předpažit levou, ruku
vztyčit

4

Celý obrat vlevo na levé (180 °), skrčit
přínožmo pravou

Ruku sklopit, připažit levou

5–7

Grapevine: 1. krok pravou stranou 2. krok
levou vzad zkřižmo 3. krok pravou stranou
o 1 ZM

Upažením předpažit pravou,
ruku vztyčit

8

Celý obrat vpravo na pravé, skrčit
přínožmo levou

Ruku sklopit, připažit pravou

Pozn. Počet opakování podle postavení cvičenky.
jako I.
jako I.
1–2

Podřep únožný levou

Upažením předpažit levou, ruku
vztyčit

3–4

Přísun levou a celý obrat vlevo na místě
(180 °)

Ruku sklopit, připažit levou

5–6

Podřep únožný pravou

Upažením předpažit pravou,
ruku vztyčit

7–8

Přísun pravou a celý obrat vpravo na
místě

Ruku sklopit, připažit pravou

Pozn. Takt I. se opakuje, než cvičenka dojde na svoji značku dle „Postavení 1 –
Základní řady“. Takt IV. na značce.
V.

Doznívání

I. 1–3

4

5–7

8

11

IV. 1–2

5–6

Postavení 1 – Základní řady

Věta B
I.
1–2

Stoj – připažit

Úklon hlavy vpravo
Úklon hlavy vlevo

3–4
5–8
II.a

II.b

Zvolna hmit podřepmo

Kroužením hlavy zleva vpravo
vpřed hlavu rovně

cvičí cvičenky: 9 až 16 (čtverec B), 17 až 24 (čtverec C)
1–2

Půlobrat vpravo – předkrokem pravou
hlubší podřep rozkročný bočný

Pokrčit předpažmo, předloktí
vzhůru a k sobě, ruce v pěst
dlaněmi k tělu

3–4

Půlobratem vlevo hmit v širokém podřepu
rozkročném

Pokrčit upažmo, předloktí
vzhůru

5–6

Půlobratem vlevo hmit v hlubším podřepu
rozkročném bočném

Pokrčit předpažmo jako 1–2

7–8

Půlobratem vpravo stoj rozkročný

Připažit

cvičí cvičenky: 1 až 8 (čtverec A), 25 až 32 (čtverec D)
1–2

Výpad pravou stranou – náklon vpravo

Hlava rovně – skrčením upažmo
a trčením vzpažit levou

3–4

Přenosem stoj rozkročný – vzpřim

Skrčením připažmo uchopit
obruč

5–6

Přenosem na levou podřep únožný
pravou, obě na celých chodidlech –
náklon vlevo

Hlava rovně – skrčením upažmo
a trčením vzpažit pravou

7–8

Přenosem stoj rozkročný – vzpřim

Skrčením připažit
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III.a

III.b

IV..

cvičí cvičenky: 9 až 16 (čtverec B), 17 až 24 (čtverec C)
1–2

Přenosem na pravou podřep únožný
levou, obě na celých chodidlech – náklon
vpravo

Hlava rovně – skrčením upažmo
a trčením vzpažit levou

3–4

Přenosem na levou stoj rozkročný –
vzpřim

Skrčením připažmo uchopit
obruč

5–6

Přenosem na levou podřep únožný pravou Hlava rovně – skrčením upažmo
– obě na celých chodidlech – náklon
a trčením vzpažit pravou
vlevo

7–8

Přenosem stoj rozkročný – vzpřim

Skrčením připažit

cvičí cvičenky: 1 až 8 (čtverec A), 25 až 32 (čtverec D)
1–2

Půlobrat vpravo – předkrokem pravou
hlubší podřep rozkročný bočný

Pokrčit předpažmo, předloktí
vzhůru a k sobě, ruce v pěst
dlaněmi k tělu

3–4

Půlobratem vlevo hmit v širokém podřepu Pokrčit upažmo, předloktí
rozkročném
vzhůru

5–6

Půlobratem vlevo hmit v hlubším podřepu Pokrčit předpažmo jako 1–2
rozkročném bočném

7–8

Půlobratem vpravo stoj rozkročný

Připažit

cvičí všechny cvičenky
1–2

Výdrž ve stoji rozkročném

Připažit vpřed, dlaně vpřed, ruce
v pěst – lokty u těla
Skrčit připažmo, ruce k sobě

3–4
5–6

Podřep rozkročný

Bubnování rukama v pěst ve
výši pasu

7

Stoj rozkročný

Ruce otevřít – upažit, dlaně
vpřed, prsty roztáhnout – otočit
hlavu vlevo
Otočit hlavu zpět – vzpažit a
tlesknout

8
V.
1–2

Podřep rozkročný

Bubnování rukama v pěst ve
výši pasu

3

Stoj rozkročný

Ruce otevřít – upažit, dlaně
vpřed, prsty roztáhnout – otočit
hlavu vlevo
Otočit hlavu zpět – vzpažit a
tlesknout

4
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I. 1–2

3–4

5

3–4

IV. 1–2

–

5–6

3–4

8

II.a., III.b 1–2

II.b, III.a 1–2

5–6

5–6

7

8

Věta C
I.
padaly hvězdy, padaly
1–8

II.

Odrazem ze stoje rozkročného skok do
stoje a krok poskočný
do „Postavení 2 – Čtverce“

Zvolna oblouky zevnitř připažit,
dlaně vpřed, prsty roztažené
hmitají

poslaly krátké signály
1–2

Step tep LN: půlobrat vpravo a krátký
výkrok levou vzad – náklon vzad –
pravou ťuknout ve stoji přednožném
špičkou o zem

Připažit

3–4

Step tep PN: celý obrat vlevo – přenos na
pravou – náklon vzad – levou ťuknout ve
stoji přednožném špičkou o zem

Výdrž

5

14

LP pokrčením předpažit, dlaň
dovnitř, prsty roztáhnout

III.

6

PP pokrčením předpažit povýš,
dlaň dovnitř, prsty roztažené

7

LP pokrčením předpažit vzhůru,
dlaň dovnitř, prsty roztažené

8

PP pokrčením vzpažit, dlaň
dovnitř, prsty roztažené

spaste naše duše
1–4

Půlobratem vpravo stoj rozkročný

Oblouky vlevo a připažením
paže vpravo a obloukem levou
vzhůru upažit

5

Knee-up PN: přenos na levou – skrčit
přednožmo pravou – stoj rozkročný

Skrčit levou loktem ke koleni –
pravá výdrž v upažení
Levou chytit obruč

6

7

Knee-up LN: přenos na pravou – skrčit
přednožmo levou – stoj rozkročný

Pravou chytit obruč

8

IV.

Skrčit pravou loktem ke koleni

naše životy
1

Skok pravou vpřed zkřižmo

Držet obruč

2

Skok do stoje rozkročného

3

Skok levou vpřed zkřižmo

4

Celý obrat vpravo do stoje rozkročného

5

Skok levou vpřed zkřižmo

6–8

Celý obrat vpravo do stoje rozkročného
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I. 1

II. 1–2

–

Postavení 2 – Čtverce

8

3–4

5

6

–

III. 1

6

7

7

8

4

8

IV. 1

16

5

2

3

4

5

6–8

Věta D
I.
padaly hvězdy nad námi
1–8

II.

Držet obruč

zaměřily je tvoje radary
1

Čtvrtobrat vpravo a výkrok pravou vpřed

2

Knee-up LN: skrčit přednožmo levou,
Předpažit pravou, ruku vztyčit
chodidlo ke koleni – stoj rozkročný bočný
levou vzad
Skrčit upažmo pravou, dlaň dolů

3
4
5

Nůžky: poskokem stoj rozkročný bočný
levou vpřed – poskokem stoj rozkročný
pravou vpřed

Skrčit upažmo pravou, dlaň dolů
– levá drží obruč

Upažit pravou, dlaň dolů
Skrčit upažmo pravou, dlaň dolů

7

Knee-up LN: skrčit přednožmo levou,
Předpažit pravou, ruku vztyčit
chodidlo ke koleni – stoj rozkročný bočný
levou vzad
Skrčit upažmo pravou, dlaň dolů

8

Přísun pravou

6

III.

Přesun do „Postavení 3 – Šachovnice“ –
obrat podle obr. Postavení 3 – ponny,
začít pravou (poskok na pravou a dva
kroky – celkem 4x) – končit zády k HT

Pustit obruč, připažit

tak hlavně žádnej strach
1–3

Výpad pravou stranou

Kroužení ramen vzad
nesoudobě, začít pravým (3x)

4

Výdrž ve výpadu

Předpažit, ruce vztyčit

5

Upažit, dlaně dolů

6

Vzpažit zevnitř
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7–8
IV.

I. 1

Přenos na levou, přísun pravou a celý
obrat vpravo (čelem k HT)

Skrčením připažmo připažit

a žádnou paniku
1–3

Výpad pravou stranou

Kroužení ramen vzad
nesoudobě, začít pravým (3x)

4

Výdrž ve výpadu

Předpažit, ruce vztyčit

5

Upažit, dlaně dolů

6

Vzpažit zevnitř

7–8

Přenos na levou, přísun pravou

–

8

Skrčením uchopit obruč

Postavení 3 – Šachovnice

II. 1

2

III. 1

–

3

3

4

5

4

5

18

6

7

6

7–8

–

IV. 1

3

4

5

6

7–8

Věta E
I.
jenom jedna z hvězd
1–4

Celý obrat vpravo, klus poskočný do
„Postavení 4 – Úzké čáry“

Nadzvednutím sundat obruč
z těla, svisle držet před tělem ve
tvaru „kapka“ ve špičkách,
postupně LR, PR

5–8

IIa.

si našla jednu z cest
cvičí cvičenky: 1 až 4, 9 až 12, 17 až 20, 25 až 28
1–2

IIb.

Držet obruč

Vzpažit pravou – skrčit
připažmo levou – „kapka“ před
tělem čelně svisle

Stoj

3–4

Upažit pravou – „kapka“ před
tělem čelně vodorovně

5–6

Oblouky dolů, upažit levou,
skrčit připažmo pravou

7–8

„Kapkou“ vodorovně upažit
pravou, skrčit připažmo levou

si našla jednu z cest
cvičí cvičenky: 5 až 8, 13 až 16, 21 až 24, 29 až 32
1–2

Výdrž

Vzpažit pravou – skrčit
připažmo levou – „kapka“ před
tělem čelně svisle
Upažit pravou – „kapka“ před
tělem čelně vodorovně

3–4
5–6

Výkrok levou stranou mezi značky a
přísun pravou

Oblouky dolů, upažit levou,
skrčit připažmo pravou
„Kapkou“ vodorovně upažit
pravou, skrčit připažmo levou

7–8
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III.

aby se mohla snést
cvičí všechny cvičenky
1–2

Vzpažit pravou

Stoj

Pustit pravou přední část obruče,
úprava obruče do pozice
„nekonečno“ zasunutím dílů do
sebe

3–8

IV.

padnout až na tvá oční víčka
1–8

I. 1–4

Poskoky se skrčováním přínožmo
(zakopávání) dvojný obrat vpravo

Postavení 4 – Úzké čáry

5–8

5–6

7–8

III. 1–2

3–8

„Nekonečno“ svisle před tělem
čelně

II.a 1–2

IV. 1 –

3–4

8

Věta F
I.a
Jé, jé. Dáváš jim jména
cvičí cvičenky: 1 až 4, 9 až 12, 17 až 20, 25 až 28
1–8

Točení „nekonečna“ v čelné
rovině vlevo kolem středové osy
o 2 kola (2x 360 °) ve směru
hodinových ručiček

Stoj
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I.b

II.a

II.b

II.c

II.d

III.a

Jé, jé. Dáváš jim jména
cvičí cvičenky: 5 až 8, 13 až 16, 21 až 24, 29 až 32
1–2

Výkrok pravou stranou a přísun levou

3–8

Stoj

Točení „nekonečna“ v čelné
rovině vpravo kolem středové
osy o 2 kola (2x 360 °) proti
směru hodinových ručiček

a příjmení
cvičí cvičenky: 1 až 4, 9 až 12
1–4

Třemi kroky vpřed (P, L, P) dvojný obrat
vpravo a přísun levou do „Postavení 5:
Široké čáry“ (o půl ZM)

5–8

Výdrž

„Nekonečno“ v držení uprostřed
čelně svisle před tělem

a příjmení
cvičí cvičenky: 5 až 8, 13 až 16
1–4

V-step turn, obrat vpravo: výkrok pravou
vpřed zevnitř – výkrok levou stranou
s celým obratem vpravo – výkrok pravou
vpřed na značku – přinožit levou (zády
k HT)

5–8

V-step turn, obrat vpravo: = 1–4 (čelem
k HT)

„Nekonečno“ v držení uprostřed
čelně svisle před tělem

a příjmení
cvičí cvičenky: 17 až 20, 25 až 28
1–4

V-step turn, obrat vpravo: výkrok pravou
vpřed zevnitř – výkrok levou stranou
s celým obratem vpravo – výkrok pravou
vpřed na značku – přinožit levou (zády
k HT)

5–8

V-step: výkrok pravou vpřed zevnitř –
výkrok levou stranou – výkrok pravou
vzad na značku – přinožit levou (zády
k HT)

„Nekonečno“ v držení uprostřed
čelně svisle před tělem

a příjmení
cvičí cvičenky: 21 až 24, 29 až 32
1–4

Výdrž ve stoji

„Nekonečno“ v držení uprostřed
čelně svisle před tělem

5–8

Celý obrat vpravo a dva kroky vpřed (P,
L) a přísun pravou (zády k HT) –
„Postavení 5 – Široké čáry“

Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 1 až 16
1–2

„Nekonečno“ v držení uprostřed
obouruč šikmo – vzpažit vlevo

Stoj
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III.b

3–4

Pustit levou – vzpažit zevnitř
pravou – „nekonečno“ šikmo

5–8

Obloukem dovnitř připažit
dovnitř pravou s „nekonečnem“
k levému boku – levá paže se
připojí ve vzpažení zevnitř
k pravé – „nekonečno“ čelně
šikmo

Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 17 až 32
1–2

IV.a

„Nekonečno“ v držení uprostřed
obouruč šikmo – vzpažit vpravo

Stoj

3–4

Pustit pravou – vzpažit zevnitř
levou – „nekonečno“ šikmo

5–8

Obloukem dovnitř připažit
dovnitř levou s „nekonečnem“
k pravému boku – pravá paže se
připojí ve vzpažení zevnitř
k levé – „nekonečno“ čelně
šikmo

na dlani
cvičí cvičenky: 1 až 16
1–8

Výdrž

Čelným kruhem vzhůru připažit
pravou – „nekonečno“ svisle

IV.b na dlani
cvičí cvičenky: 17 až 32
1–8
V.a

Výdrž

Čelným kruhem vzhůru připažit
levou – „nekonečno“ svisle

Jé, jé. Chráníš je ať se
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 3, 7, 19, 23, 9, 13, 25, 29, 11, 15, 27, 31
1

Poskokem stoj rozkročný

2–4

Výdrž

5

Výdrž

Skrčením připažmo vzpažit –
„nekonečno“ obouruč uprostřed
čelně nad hlavu (vodorovně)

Předklon – skrčením připažmo,
nekonečno čelně ve výši kolen
Výdrž

6–8
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V.b

Jé, jé. Chráníš je ať se
cvičí cvičenky: 2, 6, 18, 22, 4, 8, 20, 24, 10, 14, 26, 30, 12, 16, 28, 32
1

Poskokem stoj rozkročný

2–4

Výdrž

5

Výdrž

Předklon – „nekonečno“
obouruč uprostřed čelně ve výši
kolen (vodorovně)

Skrčením připažmo vzpažit –
„nekonečno“ čelně nad hlavu
(vodorovně)
Výdrž

6–8
VI.a

nezraní
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 3, 7, 19, 23, 9, 13, 25, 29, 11, 15, 27, 31
1

VI.b

Stoj rozkročný

Vzpřim – skrčením připažmo
vzpažit

2

Skrčit připažmo

3–4

Vzpažit

5–8

Zvolna skrčit připažmo

nezraní
cvičí cvičenky: 2, 6, 18, 22, 4, 8, 20, 24, 10, 14, 26, 30, 12, 16, 28, 32
1

Stoj rozkročný

Předklon – skrčením připažmo,
nekonečno čelně ve výši kolen

2

V předklonu skrčit připažmo

3–4

„Nekonečno“ do výše kolen

5–8

Vzpřim – zvolna skrčit připažmo

VII.a Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 1, 5, 3, 7, 9, 13, 11, 15
1–3

Přenosem na levou podřep únožný
pravou, obě na celých chodidlech

PR drží střed, LR uchopí levou
špičku „nekonečna“ – náklon
vlevo – upažit levou dolů,
„nekonečno“ šikmo, hled na
spojené špičky

4

Přenosem stoj rozkročný – otočit trup
zpět a vzpřim

Obruč před tělo čelně

5–7

Přenosem na pravou podřep únožný levou Náklon vpravo – upažit pravou
dolů, „nekonečno“ šikmo, hled
na spojené špičky

8

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně

Pozn. Pohyb těla přizpůsobit tak, aby se vedlejší dvojice špičkami „nekonečna“ dotkly.
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VII.b Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 2, 6, 4, 8, 10, 14, 12, 16
1–3

Přenosem na pravou podřep únožný
levou, obě na celých chodidlech

PR drží střed, LR uchopí levou
špičku „nekonečna“ – náklon
vpravo – upažit pravou dolů,
„nekonečno“ šikmo, hled na
spojené špičky

4

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně

5–7

Přenosem na levou podřep únožný
pravou, obě na celých chodidlech

Náklon vlevo – upažit levou
dolů, „nekonečno“ šikmo, hled
na spojené špičky

8

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně

VII.c Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 17, 21, 19, 23, 25, 29, 27, 31
1–3

Přenosem na pravou podřep únožný
levou, obě na celých chodidlech

LR drží střed, PR uchopí pravou
špičku „nekonečna“ – náklon
vpravo – upažit pravou dolů,
„nekonečno“ šikmo, hled na
spojené špičky

4

Přenosem stoj rozkročný – otočit trup
zpět a vzpřim

Obruč před tělo čelně

5–7

Přenosem na levou podřep únožný pravou Náklon vlevo – upažit levou
dolů, „nekonečno“ šikmo, hled
na spojené špičky

8

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně

Pozn. Pohyb těla přizpůsobit tak, aby se vedlejší dvojice špičkami „nekonečna“ dotkly.
VII.d Jé, jé. Držíš je jako srdce
cvičí cvičenky: 18, 22, 20, 24, 26, 30, 28, 32
1–3

Přenosem na levou podřep únožný
pravou, obě na celých chodidlech

LR drží střed, PR uchopí pravou
špičku „nekonečna“ – náklon
vlevo – upažit levou dolů,
„nekonečno“ šikmo, hled na
spojené špičky

4

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně

5–7

Přenosem na pravou podřep únožný
levou, obě na celých chodidlech

Náklon vpravo – upažit pravou
dolů, „nekonečno“ šikmo, hled
na spojené špičky

8

Přenosem stoj rozkročný

Obruč před tělo čelně
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VIII.a na dlani
cvičí cvičenky: 5 až 8, 13 až 16, 17 až 20, 25 až 28
1–3

Chůzí do „Postavení 6 – Vločky“

4–8

Stoj

Viz foto

VIII.b na dlani
cvičí cvičenky: 1 až 4, 9 až 12, 21 až 24, 29 až 32
1–3

Chůzí do „Postavení 6 – Vločky“

4

Dřep těsně předkročný pravou nebo
levou, koleno přední nohy výš než zadní
nohy

5–8

Viz foto

cvičí cvičenky: 5 až 8, 13 až 16, 17 až 20, 25 až 28

IX.a

1–8

Výdrž ve stoji

Zvolna otevírání do pozice
„vločky“, viz foto

cvičí cvičenky: 1, 3, 9, 11, 22, 24, 30, 32

IX.b

1–8

Výdrž ve dřepu levým kolenem vzhůru

Zvolna otevírání do pozice
„vločky“, viz foto

cvičí cvičenky: 2, 4, 10, 12, 21, 23, 29, 31

IX.c

1–8

Výdrž ve dřepu pravým kolenem vzhůru

Zvolna otevírání do pozice
„vločky“, viz foto

Pozn.: Doznívání hudby, „vločka“ se zvolna otevírá, až do úplného otevření, kdy se
spodní špičky obručí dotknou země – výdrž. Vločka je utvořena diagonálně mezi
dvěma metami. Pouze jedna cvičenka z otevřené Vločky se dotýká vrcholem
„nekonečna“ mety.

I.a 1

II.b 1

–

8

I.b 1

–

–

8

4

5
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II.a 1

–

–

4

8

II.d 1

–

III.a 1–2

V.a 1–4

VII.a 1–3

VII.c 1–3

4

Postavení 5 – Široké čáry

5–8

3–4

5–8

5–8

IV.a 1

–

VI.a, VI.b 8

VII.b 1–3

VII.d 1–3
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VII.a 5–7

VII.b 5–7

VII.c 5–7

VII.d 5–7

8

Postavení 6 – Vločky

IX.b

IX.c

ODDÍL III. Siluety
Věta A
I.
1–6

Chůze na značky do „Postavení 7 –
Hrášek“

Držet obruč za střed jednoruč

7–8

Dřep těsně předkročný pravou, pravé
koleno vzhůru

Rozkládání obruče opřené o zem
do kruhu čelně

1–3

Výdrž

Rozkládání obruče do kruhu

II.

Nadhmat obruče PR na 12 h –
připažit levou

4
5–6

Přísunem levé stoj

Výdrž

7

Výpad levou stranou

Oblouk obručí dovnitř, paže
vlevo – uchopit obruč levou a

8

Přenos na pravou a přísun levou

skrčit upažmo pravou – upažit
levou, levá nadhmat (pozice
držení luku)
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Postavení 7 – Hrášek

II. 1–4

5–6

7

8

Věta B
I.
Kdybych měl pro tebe, vyšplhat do nebe
1

II.

Vzpažit zevnitř pravou a otáčet
obruč kolem těla vzad
zavěšením za krk (360 °)

Stoj

2

Pustit obruč pravou

3

a nadhmatem pravou chytit
obruč před hrudníkem – cvik
„Escalator“ (360 °)

4

Mírným hmitem podřepmo stoj únožný
pravou za obručí

Upažit dolů poníž pravou, dlaň
vpřed – obruč čelně, cvičenka
v obruči

5

Přinožit pravou a výpon spojný

Čelný oblouk za zády vlevo, LR
nadhmatem chytne obruč
v připažení dovnitř

6

Mírným hmitem podřepmo stoj únožný
levou za obručí

Upažit dolů poníž levou, dlaň
vpřed – připažit pravou

7

Přinožit levou a výpon spojný

Čelný oblouk za zády vpravo,
PR nadhmatem chytne obruč
v připažení dovnitř

8

Mírným hmitem podřepmo stoj únožný
pravou za obručí

Upažit dolů poníž pravou, dlaň
vpřed – připažit levou

postavím z ocele, kovový chrám
1–2

Přinožit pravou

3

Podřep a bočná vlna trupu vpřed
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Skrčit upažmo a roztočit obruč
vpřed dovnitř kolem osy těla do
pozice „okno“ – obruč před tělo
čelně

III.

IV.a

4

Stoj

Výdrž

5

Pokrčit přednožmo levou

5 – 8a: čtyři kruhy obručí pod
koleny zleva vpravo.
Pustit pravou – oblouk dolů
levou – pravá chytne pod
kolenem obruč dlaní vzhůru

5a

Přinožit

Oblouk vzhůru pravou – LR
chytne obruč dlaní dolů

6

Pokrčit přednožmo pravou

Oblouk dolů levou – pravá
chytne pod kolenem obruč dlaní
vzhůru

6a

Přinožit

Oblouk vzhůru pravou – LR
chytne obruč, dlaní dolů ve výši
pasu

7

Pokrčit přednožmo levou

Oblouk dolů levou – P chytne
pod kolenem obruč dlaní vzhůru

7a

Přinožit

Oblouk vzhůru pravou – LR
chytne obruč dlaní dolů ve výši
pasu

8

Pokrčit přednožmo pravou

Oblouk dolů levou – pravá
chytne pod kolenem obruč dlaní
vzhůru

8a

Přinožit

Kruh v pravé, obruč obtočení
okolo dlaně

Na cestě k měsíci, sestrojím pramici
1–3

Půlobrat vpravo a výpad pravou vpřed

Předpažit vzhůru – obruč bočně
obouruč, ruce u sebe

4

Přenos na levou a půlobratem vpravo
široký podřep rozkročný (plie) na
meziznačce

Obruč čelně, pozice „okno“

5

Přenos na pravou a dřep pravou těsně
před levou, pravé koleno výš než levé

6–8

Celým obratem vlevo (o 180 °) dřep
levou těsně před pravou, levé koleno výš
než pravé

„Rozmazávání“ – kruh obručí
vlevo vzad horním okrajem dolů
kolem těla a vpřed vzhůru –
v 8. době předklon hlavy

Nakreslím dálnici a po ní se dám
cvičí cvičenky: 2, 6, 18, 22, 4, 8, 20, 24, 10, 14, 26, 30, 12, 16, 28, 32
1–2

Zvolna vzpřim hlavy – obruč

Zvolna stoj
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opřít o zem a zvolna přehmat do
pozice 12 h

IV.b

3–4

Výdrž

Předpažením překlopit obruč o
360 ° – vzpažit, obruč za hlavu

5

Dlouhý výkrok vlevo na značku do
„Postavení 8 – Zástupy“

Doba 5 až 8: upažit pravou a
čelné osmy skrčenou paží, začít
vpřed dolů.
„Vlna“ před tělem

6

Stoj

„Vlna“ za tělem

7

„Vlna“ před tělem

8

„Vlna“ za tělem

Nakreslím dálnici a po ní se dám
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 3, 7, 19, 23, 9, 13, 25, 29, 11, 15, 27, 31
1–2

Zvolna stoj

Zvolna vzpřim hlavy – obruč
opřít o zem a zvolna přehmat do
pozice 12 h

3–4

Výdrž

Předpažením překlopit obruč o
360 ° – vzpažit, obruč za hlavu

5

Dlouhý výkrok vpravo na značku
do „Postavení 8 – Zástupy“

Doba 5 až 8: upažit pravou a
čelné osmy skrčenou paží, začít
vpřed dolů.
„Vlna“ před tělem

6

Stoj

„Vlna“ za tělem

7

„Vlna“ před tělem

8

„Vlna“ za tělem

I. 1

–

2
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4

5

6

7

6

8

II. 1–2

8a

4

III. 1–3

–

6

4

3

5

4

6

5

IV.b 1 –

8

7
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5

2

Postavení 8 – Zástupy

3

Věta C
I.a
Dovol mi prosím, abych dnes v noci zastínil měsíc, přeházel hvězdy
cvičí cvičenky: 2, 3, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 30, 31

I.b

II.a

1–2

Výpon

Velký čelný kruh obručí dovnitř
napjatou pravou paží a připažit

3–4

Výpad pravou stranou

Ruce volně položit v upažení
dolů na obruč – hlubší úklon
trupu a hlavy vpravo

5–6

Zvolna úhyb vlevo

Hlubší úklon trupu a hlavy vlevo
– obruč se kutálí po zemi

7

Zvolna úhyb vpravo

Hlubší úklon trupu a hlavy
vpravo – obruč se kutálí po zemi

8

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Vzpřim – obruč před tělem čelně
opřená o zem

Dovol mi prosím, abych dnes v noci zastínil měsíc, přeházel hvězdy
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 4, 9, 8, 13, 20, 25, 24, 29, 12, 16, 28, 32
1–2

Výpon

Velký čelný kruh obručí dovnitř
napjatou pravou paží a připažit

3–4

Výpad levou stranou

Ruce volně položit v upažení
dolů na obruč – hlubší úklon
trupu a hlavy vlevo

5–6

Zvolna úhyb vpravo

Hlubší úklon trupu a hlavy
vpravo – obruč se kutálí po zemi

7

Zvolna úhyb vlevo

Hlubší úklon trupu a hlavy vlevo
– obruč se kutálí po zemi

8

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Vzpřim – obruč před tělem čelně
opřená o zem

proměnil svět na ostrov pustý, kam kromě nás nikdo nesmí
cvičí cvičenky: 2, 6, 18, 22, 4, 8, 20, 24, 10, 14, 26, 30, 12, 16, 28, 32
1

Výdrž

Upažit levou, obruč čelně –
připažit pravou

2

Hmitem podřepmo dlouhý výkrok pravou
stranou

Ve skrčení připažmo, obě ruce
podhmat – oblouk obručí vpravo

3

Přísun levou

Ve skrčení připažmo oblouk
obručí vlevo

4

Hmitem podřepmo výkrok pravou na
značku – zpět do „Postavení 7 – Hrášek“

V připažení dovnitř obruč do
pravé a upažit, obruč čelně –
připažit levou
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5–8
II.b

III.a

III.b

Přísun levou

Vodorovné kroužení obručí nad
hlavou „laso“ – čtyři kruhy

proměnil svět na ostrov pustý, kam kromě nás nikdo nesmí
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 3, 7, 19, 23, 9, 13, 25, 29, 11, 15, 27, 31
1

Stoj

Upažit levou, obruč čelně –
připažit pravou

2

Hmit podřepmo

Ve skrčení připažmo, obě ruce
podhmat – oblouk obručí vpravo

3

Hmit podřepmo

Ve skrčení připažmo oblouk
obručí vlevo

4

Hmit podřepmo

V připažení dovnitř obruč do
pravé a upažit, obruč čelně –
připažit levou

5–8

Stoj

Vodorovné kroužení obručí nad
hlavou „laso“ – čtyři kruhy

Dovol mi najít slova a rýmy, matoucí smyslem, synonymy.
cvičí cvičenky: 1, 5, 17, 21, 9, 13, 25, 29
1

Výpad levou vzad zevnitř a třičtvrtěobrat
vlevo (šikmo zády a pravým bokem
k HT)

Obruč obouruč před tělo rovně,
předpažit, dlaně vzhůru

2–4

Výdrž

5

Třičtvrtěobrat vpravo přenosem na
pravou a přísunem levé

PP kruh obručí nad hlavou rovně
– ve vzpažení předat do levé a

6–7

Výpad pravou vpřed zevnitř šikmo čelem
a levým bokem k HT

upažením obruč před tělo rovně
obouruč

8

Přenosem na levou a přísunem pravé
půlobrat vlevo šikmo čelem a pravým
bokem k HT

„Okno“, LR 6h, PR 9h

Dovol mi najít slova a rýmy, matoucí smyslem, synonymy.
cvičí cvičenky: 2, 6, 18, 22, 10, 14, 26, 30
1

Stoj

„Laso“ – jeden kruh nad hlavou

2

Výpad levou vzad zevnitř a třičtvrtěobrat
vlevo (šikmo zády a pravým bokem
k HT)

Obruč obouruč před tělo rovně,
předpažit, dlaně vzhůru

3–4

Výdrž

5

Třičtvrtěobrat vpravo přenosem na pravou PP kruh obručí nad hlavou rovně
a přísunem levé
– ve vzpažení předat do levé a
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III.c

III.d

IV.

6–7

Výpad pravou vpřed zevnitř šikmo čelem
a levým bokem k HT

upažením obruč před tělo rovně
obouruč

8

Přenosem na levou a přísunem pravé
půlobrat vlevo šikmo čelem a pravým
bokem k HT

„Okno“, LR 6h, PR 9h

Dovol mi najít slova a rýmy, matoucí smyslem, synonymy.
cvičí cvičenky: 3, 7, 19, 23, 11, 15, 27, 31
„Laso“ – dva kruhy nad hlavou

1–2

Stoj

3

Výpad levou vzad zevnitř a třičtvrtěobrat Obruč obouruč před tělo rovně,
vlevo (šikmo zády a pravým bokem k HT) předpažit, dlaně vzhůru

4

Výdrž

5

Třičtvrtěobrat vpravo přenosem na pravou PP kruh obručí nad hlavou rovně
a přísunem levé
– ve vzpažení předat do levé a

6–7

Výpad pravou vpřed zevnitř šikmo čelem
a levým bokem k HT

upažením obruč před tělo rovně
obouruč

8

Přenosem na levou a přísunem pravé
půlobrat vlevo šikmo čelem a pravým
bokem k HT

„Okno“, LR 6h, PR 9h

Dovol mi najít slova a rýmy, matoucí smyslem, synonymy.
cvičí cvičenky: 4, 8, 20, 24, 12, 16, 28, 32
1–3

Stoj

„Laso“ – tři kruhy nad hlavou

4

Výpad levou vzad zevnitř a třičtvrtěobrat
vlevo (šikmo zády a pravým bokem
k HT)

Obruč obouruč před tělo rovně,
předpažit, dlaně vzhůru

5

Třičtvrtěobrat vpravo přenosem na pravou PP kruh obručí nad hlavou rovně
a přísunem levé
– ve vzpažení předat do levé a

6–7

Výpad pravou vpřed zevnitř šikmo čelem
a levým bokem k HT

upažením obruč před tělo rovně
obouruč

8

Přenosem na levou a přísunem pravé
půlobrat vlevo šikmo čelem a pravým
bokem k HT

„Okno“, LR 6h, PR 9h

A sdělit všem, na všechny směry, dokud nás smrt nerozdělí.
cvičí všechny cvičenky
1

Výdrž

Pustit obruč levou – upažit dolů
pravou
Připažit dovnitř pravou – levou
zkřižmo před pravou – obruč
obouruč čelně

2
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Kruh za záda vlevo, cvik
„kolotoč“

3–4
5

Stoj zkřižmo, pravá před levou

Kruh v čelné rovině, vzpažením
zkřižmo – připažit zkřižmo,
obruč před tělem čelně

6–8

Jedenatřičtvrtěobrat vlevo do stoje
zkřižmo levá před pravou čelem k HT

1–4

Chůzí vpřed (vzad) o 1 ZM do „Postavení
9 – Hrášek – prohození“

V.

–

I.a 1

5–6

2

7

2

Roztočit obruč kolem svislé osy
obouruč nesoudobě vlevo –
2x 360 °

8

3

I.a 3–4

II.a 1

4
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5

6 –8

III.a 1–4

IV. 1

5

2

4

6–7

–

3

–

5

Postavení 9 – Hrášek – prohození
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8

V. 1–4

Věta D (Mezihra)
I.
1

Stoj

2

Dřep

3–4

Stoj

„Základní točení obruče mimo
tělo“ Obruč v levé – vodorovné
kruhy kolem těla, začít vlevo, za
zády předat obruč do pravé –
před tělem předat obruč do levé
– tři kruhy

5–6

Obruč v pravé – mírný předklon
– dva vodorovné kruhy před
tělem v úrovni kolen –
„míchačka“

7

Vzpřim – obruč nad hlavu rovně
(ve vzpažení zevnitř)

8

Obruč kolem těla dolů rovně

II.

I. 1

1

Kroky ve výponu na místě půlobrat vlevo

Obruč nad hlavu rovně

2

Kroky na místě půlobrat vlevo

Obruč kolem těla dolů rovně

3

Kroky ve výponu na místě půlobrat vlevo

Obruč nad hlavu rovně

4

Kroky na místě půlobrat vlevo

Obruč kolem těla dolů rovně

5

Výpon

Obruč nad hlavu rovně

6–8

Půlobrat vpravo nebo vlevo a běh do
„Postavení 10 – Postupky“ –
obrat čelem k HT

Při běhu obruč v pravé před tělo
k HT čelně, obruč před tělo
čelně opřít o zem

2

5–6

7
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8

II. 1

2

3

4

5

Postavení 10 – Postupky

Věta E
I.
Rozsviťte světla, už začalo se stmívat, když jsi tu ty, je na co se dívat
cvičí cvičenky na doby: 1. doba – 1, 3, 9, 11
2. doba – 2, 4, 10, 12
3. doba – 5, 7, 13, 15
4. doba – 6, 8, 14, 16
5. doba – 17, 19, 25, 27
6. doba – 18, 20, 26, 28
7. doba – 21, 23, 29, 31
8. doba – 22, 24, 30, 32
Ostatní výdrž
1–2

Kruh pravou dovnitř a

Stoj

opřít obruč o zem obouruč

3–8
II.a

Chci dobrý výhled, využívat a ze rtů tvých odezírat
výpad cvičí cvičenky: 1, 2, 5, 6, 17, 18, 21, 22, 9, 10, 13, 14, 25, 26, 29, 30
dřep cvičí cvičenky na doby: 5. doba – 1, 3, 9, 11
5. 1/2 doba – 2, 4, 10, 12
6. doba – 5, 7, 13, 15
6 1/2 doba – 6, 8, 14, 16
7. doba – 17, 19, 25, 27
7. 1/2 doba – 18, 20, 26, 28
8. doba – 21, 23, 29, 31
8. 1/2 doba – 22, 24, 30, 32
Ostatní výdrž
1–2

Výpad pravou stranou a

Otočit hlavu vpravo – pustit
levou – obloukem zevnitř
vzpažit pravou

3

přenosem na levou a přísunem pravé stoj

Otočit hlavu zpět – upažením
levé obruč nad hlavu čelně
obouruč
Výdrž

4
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II.b

5

Dřep mírně předkročný pravou, pravé
koleno výš než levé

6–8

Výdrž

Chci dobrý výhled, využívat a ze rtů tvých odezírat
výpad cvičí cvičenky: 3, 4, 7, 8, 19, 20, 23, 24, 11, 12, 15, 16, 27, 28, 31, 32
klek cvičí cvičenky na doby: viz II.a
1–2

Výpad levou stranou a

Otočit hlavu vlevo – pustit
pravou a obloukem zevnitř
vzpažit levou

3

přenosem na pravou a přísunem levé stoj

Otočit hlavu zpět – upažením
levé obruč nad hlavu čelně
obouruč
Výdrž

4

III.

IV.a

Pustit obruč levou – obloukem
zevnitř obruč před tělo čelně

5

Dřep mírně předkročný pravou, pravé
koleno výš než levé

6–8

Výdrž

Pustit obruč pravou – oblouky
zevnitř obruč před tělo čelně

Chci slyšet slova i celý věty, chci vidět tvary siluety
1

Půlobrat vlevo ve dřepu (i s obručí)

Obruč pozice „okno“

2

Stoj

Uchopit pravou obruč vedlejší
cvičenky

3–8

Běh do kruhu do „Postavení 11 –
Kytička“

Obruč pozice „okno“

Pozn. Čtverce A, C zavádí cvičenka 24 po směru hodinových ručiček, čtverce B, D
zavádí cvičenka 9 proti směru hodinových ručiček.
a hvězdný prach z meteoritů, kontrasty stínů, šerosvitů
cvičí cvičenky: (první a dál ob jednu cvičenku) 1, 2, 5, 6, 17, 18, 21, 22, 9, 10, 13, 14,
25, 26, 29, 30
1–3

Běh do „Postavení 11 – Kytička“

Obruč pozice „okno“
Obruč před tělo bočně obouruč
(předpažit dolů)

4
5

Předpažit vzhůru s obručí

Stoj

6

Předpažit dolů s obručí

7

Předpažit vzhůru s obručí

8

Předpažit dolů s obručí
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IV.b

a hvězdný prach z meteoritů, kontrasty stínů, šerosvitů
cvičí cvičenky: 3, 4, 7, 8, 19, 20, 23, 24, 11, 12, 15, 16, 27, 28, 31, 32
1–3

Běh do „Postavení 11 – Kytička“

Obruč pozice „okno“
Obruč před tělo bočně obouruč
(předpažit dolů)

4
5

I. 1–2

Výdrž

Stoj

6

Předpažit vzhůru s obručí

7

Předpažit dolů s obručí

8

Předpažit vzhůru s obručí

3–8

Postavení 11 – Kytička

II.a 1–2

IV.a 4

3–4

5
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5

III. 1

Věta F (Dohra)
I.
1

Stoj

Předpažit dolů s obručí

2

Krok vpřed pravou a přísun levou

Obruč čelně vpravo

3

Dřep

PR chytí spoj sousedních obručí
Spoj obručí držet obouruč

4
6–7

Zvolna stoj

Výdrž

8

Kroky na místě půlobrat vpravo

Skrčit vzpažmo – spojené
obruče nad hlavy

1

Kroky na místě půlobrat vpravo

2–6

Stoj

Předklon hlavy – sklopit obruče
(přední okraje obručí šikmo
dolů)

II.

7

Vzpřim hlavy – vztyčit obruče
(přední okraje obručí šikmo
vzhůru)

8

Výdrž

II. 1

7
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ODDÍL IV. Hledá se žena
Věta A (Předehra)
I.a
cvičí cvičenky: čtverec A, C v sudém sloupci a B, D v lichém sloupci
Pozn. Rozdělení na sudé a liché sloupce. Viz Příloha 2.
1–4

Krok vpřed levou a přísun pravou

Uchopit nadhmatem levou svou
obruč

5–8

Půlobrat vpravo

Upažit – obruč čelně

Pozn. Běh a rozbíhání z kroužků vyznačeno v Příloze 3.
II.a
1–8

Běh v kruhu

Paže výdrž

1–8

Běh v kruhu

Vzpažit levou, obruč čelně

1–8

Běh v kruhu

Upažit levou, obruč čelně

1–8

Běh do „Postavení 12 – Blesk“ – po
doběhu stoj

Pravá paže volně, obruč v levé
bočně – po doběhu obruč před
tělo čelně opřít o zem

III.a
IV.a
V.a

Pozn. Řazení cvičenek (po dobíhání z kruhu) probíhá v obou sloupcích u čtverců A, C
zprava z prava vlevo a u čtverců B, D zleva vpravo. V lichém sloupci od zadní řady.
V sudém sloupci od přední řady. Viz Příloha 3.
VI.a

I.b

1–4

Skok snožmo do obruče

Obruč obouruč vodorovně

5–8

Výpad pravou stranou s otočením trupu
vpravo

Příprava obruče pro vodorovné
kroužení kolem těla v pase, PR
nepouští obruč, LR podhmat

cvičí cvičenky: čtverec B, D v sudém sloupci a A, C v lichém sloupci
Pozn. Rozdělení na sudé a liché sloupce viz Příloha 2.
1–4

Krok vpřed pravou a přísun levou

Uchopit nadhmatem pravou svou
obruč

5–8

Půlobrat vlevo

Upažit – obruč čelně

Pozn. Běh a rozbíhání z kroužků vyznačeno v Příloze 3.
II.b
1–8

Běh v kruhu

Paže výdrž

1–8

Běh v kruhu

Vzpažit pravou, obruč čelně

1–8

Běh v kruhu

Upažit pravou, obruč čelně

III.b
IV.b
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V.b
1–8

Běh do „Postavení 12 – Blesk“ – po
doběhu stoj

Levá paže volně, obruč v pravé
bočně – po doběhu obruč před
tělo čelně opřít o zem

Pozn. Řazení cvičenek (po dobíhání z kruhu) probíhá v obou sloupcích u čtverců A, C
zprava vlevo a u čtverců B, D zleva vpravo (z pohledu od HT). V lichém sloupci od
zadní řady. V sudém sloupci od přední řady. Viz Příloha 3.
VI.b
1–4

Skok snožmo do obruče

Obruč obouruč vodorovně

5–8

Výpad pravou stranou s otočením trupu
vpravo

Příprava obruče pro vodorovné
kroužení kolem těla v pase, PR
nepouští obruč, LR podhmat

I.a 5–8

VI.a 1

Postavení 12 – Blesk

III.a 1–8

–

4
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5–8

Věta B
I.
Hledá se žena

II.

III.

IV.

1–4

Přenosem na levou stoj rozkročný

Otočit trup zpět – roztočení
obruče zprava vlevo v pase –
upažit, dlaně dolů

5–8

Podřep rozkročný

Vzpažit zevnitř

mladá slečna
1–4

Stoj rozkročný

Upažit, dlaně dolů

5–8

Stoj přednožný pravou dovnitř

LP výdrž, PP skrčit upažmo

Kdekoliv ona
1–4

Stoj rozkročný

Upažit, dlaně dolů

5–8

Stoj přednožný levou dovnitř

PP výdrž, LP skrčit upažmo

může být
1–2

Přenosem na levou podřep únožný pravou Chytit obruč podhmatem
s otočením trupu vlevo
obouruč a zastavit kroužení ve
výši pasu

3–4

V.a

V.b

5

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

6–8

Výdrž

Obruč v levé – překlopení
obruče vpravo vzad do svislé
roviny ve skrčení připažmo
kolem osy těla do pozice „okno“
(PR podhmat na 12 h)

Pozn. Při pádu obruče při kroužení v pase až v 5–8 době sebrat ze země
Pozn. V této chvíli se cvičenky dělí dle příslušných sloupců. Viz Příloha 4. (Liché
sloupce se nepřesouvají, sudé se mění dle následných pokynů.)
Hledá se žena
cvičí cvičenky (1. a 7. řada) : 9 až 12, 21 až 24 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vlevo na značku

5–6

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vlevo na značku
do „Postavení 13 – Blesk po přesunu“ Viz
Příloha 5

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři
kruhy, při každém poskoku
jeden kruh

Hledá se žena
cvičí cvičenky (2. a 6. řada): 13 až 16, 1 až 4 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři kruhy
obručí, při každém poskoku
jeden kruh
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V.c

V.d

V.e

V.f

VI.a

VI.b

Hledá se žena
cvičí cvičenky (3. a 5. řada): 25 až 28, 5 až 8 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vpravo na značku

5–6

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vpravo na značku
do „Postavení 13 – Blesk po přesunu“
Viz. Příloha 5

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři kruhy
obručí, při každém poskoku
jeden kruh

Hledá se žena
cvičí cvičenky (4. řada): 29 až 32 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vpravo na značku

5–6

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vpravo na značku

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři kruhy
obručí, při každém poskoku
jeden kruh

Hledá se žena
cvičí cvičenky (8. řada): 17 až 20 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vlevo na značku

5–6

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vlevo na značku

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři kruhy
obručí, při každém poskoku
jeden kruh

Hledá se žena
cvičí cvičenky: všechny V LICHÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

PR roztáčí kruhy před tělem
čelně ve výši pasu ve směru
hodinových ručiček – LR pouští
obruč a připojuje se. Čtyři
kruhy, při každém poskoku
jeden kruh

nebezpečná
cvičí cvičenky (1. a 7. řada): 9 až 12, 21 až 24 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně

nebezpečná
cvičí cvičenky (2. a 6. řada): 13 až 16, 1 až 4 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně
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VI.c

VI.d

VI.e

VI.f

VII.

nebezpečná
cvičí cvičenky (3. a 5. řada): 25 až 28, 5 až 8 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně

nebezpečná
cvičí cvičenky (4. řada): 29 až 32 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vpravo na značku

5–6

Přísunný poskok vpravo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vpravo na značku
do „Postavení 13 – Blesk po přesunu“
Viz. Příloha 5

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně

nebezpečná
cvičí cvičenky (8. řada): 17 až 20 – POUZE V SUDÉM SLOUPCI
1–2

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

3–4

Přísunný poskok vlevo na značku

5–6

Přísunný poskok vlevo o půl ZM

7–8

Přísunný poskok vlevo na značku
do „Postavení 13 – Blesk po přesunu“
Viz. Příloha 5

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně

nebezpečná
cvičí cvičenky: všechny v LICHÉM SLOUPCI
1–4

Step tep vpravo

5–8

Step tep vlevo

Čtyři kruhy obručí před tělem
čelně

Jsem Sherlock Holmes
cvičí všechny cvičenky
1–8

Po předání obruče stoj

Zastavení obruče v čelné rovině
– přenosem na levou předávání
obruče postupně cvičence vlevo.
Levá krajní cvičenka půlobrat
vlevo a v podřepu výkročném
levou vpřed pokládá obruče na
značku podle choreografie

VIII. a Billy the Kid
1–8

Po předání obruče přenos na pravou a
přísun levou – výdrž
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Připažit

I. 1–4

5–8

5–8

II. 1–4

–

IV. 1

5–8

4

5

–

V.a 1

VI.a 1

–

4

III. 1–4

–

7

8

8

–

VI.a 5

8

Věta C
I.
Hledá se žena, dobrá zpráva
1

Stoj čelem k HT

Skrčit připažmo zkřižmo, ruce
na protilehlá ramena

2

Poskokem stoj rozkročný

Ve skrčení připažmo, ruce ze
stran na ramena (pravá na pravé
– levá na levé)
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II.

III.

IV.

3

Poskokem stoj

LR na pravý pas, PR na levý pas
zkřižmo

4

Výdrž

LR na levý bok, PR na pravý
bok

5

Skrčit zánožmo levou

LR na levou patu, připažit
pravou

6

Přinožit

Připažit levou

7

Pokrčit přednožmo levou

PR na levé koleno

8

Přinožit

Připažit pravou

může chtít víc než moje práva.
1–2

Mírný podřep, kolena vlevo

PP upažit, LP skrčit upažmo,
dlaně dolů

3–4

Hlubší podřep, kolena vpravo

LP upažit, PP předpažením
skrčit upažmo, dlaně dolů

5

Kolena vlevo

PP upažit, LP skrčit upažmo,
dlaně dolů

6

Kolena vpravo

LP upažit, PP skrčit upažmo,
dlaně dolů

7

Kolena vlevo

PP upažit, LP skrčit upažmo,
dlaně dolů

8

Kolena vpravo – v 5. –8. době zvolna stoj

LP upažit, PP skrčit upažmo,
dlaně dolů

Stále čekám marná sláva,
1

Úkrokem pravé stoj rozkročný

2–4

Výdrž

Hlubokým předklonem a
oblouky dolů paže vpravo –
otočit trup a hlavu vpravo

5

Skrčit upažmo levou – ruce
v pěst

6

Napnout levou (paže vpravo) –
ruce v pěst

7–8

Skrčit upažmo levou – ruce
v pěst

budu hledat kde budeš chtít.
1–3

Výkrok pravou vzad dovnitř – krátký
výkrok levou vpřed – úkrokem pravé stoj
rozkročný („zášlap“)
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Paže vpravo, ruce v pěst –
obloukem pravým předloktím
dolů skrčit upažmo

4

LN Leg curl: přenos na pravou
s půlobratem vpravo – skrčit zánožmo
levou – trup rovně

5

LN tep: podřep únožný levou, ťuknout
levou špičkou o zem

LP předpažit, ruce v pěst

6

LN Leg curl: půlobrat pravou – skrčit
zánožmo levou

LP+PP skrčit upažmo, ruce
v pěst

7

Stoj rozkročný

PP předpažit, ruce v pěst
LP+PP skrčit upažmo, ruce
v pěst

8
V.–VII.a
1–8

Raději volná, nežli vdaná. Raději žádná, nežli vadná. Tady je každá
Poklus na místě – běh na místo, stoj, připažit – do „Postavení 14 – Březové
listí zavřené“ Viz Příloha 6, 7 a 8

cvičí cvičenky na doby: V. 1. doba – 1. a 8. řada (včetně sólistky zavádějící svou řadu)
5. doba – 2. a 7. řada (vč. sólistky zavádějící svou řadu)
VI. 1. doba – 3. a 6. řada (vč. sólistky zavádějící svou řadu)
5. doba – 4. a 5. řada (vč. sólistky zavádějící svou řadu)
V.–VII.b
cvičí cvičenky 12, 16, 28, 32, 8, 4, 24, 20
1–8

Chůze pro obruče, uchopit dvě do každé ruky a opřít bočně o zem – obratem
vlevo stoj na své značce, viz Příloha 8 – výdrž

VIII.a rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: tvořící list – Levou část (po levém boku sólistek)
1

Stoj čelem do středu listu

Vzpažit zevnitř

2–4

Výdrž

Výdrž

5–6

Mírným poskokem na místě celý obrat
vpravo – podřep

Ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

7–8

Výdrž

Výdrž

VIII.b rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: tvořící list – Pravou část (po pravém boku sólistek)
1

Stoj čelem do středu listu

Vzpažit zevnitř

2–4

Výdrž

Výdrž

5–6

Mírným poskokem na místě celý obrat
vlevo – podřep

Ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

7–8

Výdrž

Výdrž
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VIII.c rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: 12, 20, 16, 24, 28, 4, 32, 8
1–4

Stoj šikmo zády a levým bokem
k HT

5

Dřep

6–8

Výdrž

I. 1

2

5

5

VIII.a 1–4

3

4

5

6

V každé ruce dvě obruče bočně
opřené o zem

7

7

IV. 1–3

4

8

5

5–8
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II. 1–2

3–4

III. 1–3

6

4

7

8

Věta D (Mezihra) – Cvičenky tvořící list – Levou část (po levém boku sólistek)
I.

II.
III.

1–2

Vzpřim – dvěma poskoky na místě celý
obrat vlevo

Ruce otevřít, skrčením připažmo
vzpažit a po obratu

3–4

Poskokem na místě podřep

ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

5–6

Vzpřim – dvěma poskoky na místě celý
obrat vpravo

Ruce otevřít, skrčením připažmo
vzpažit a po obratu

7–8

Poskokem na místě podřep

ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

jako I.
1

Vzpřim – obrat vpravo a

Upažit dolů poníž, dlaně vpřed
(PP před LP sousední cvičenky)

2–8

běh do „Postavení 15 – Březové listí
otevřené“ Viz Příloha 9

1–6

Běh na místo

Upažit dolů poníž, dlaně vpřed

7–8

Obrat vlevo

Připažit

IV.

I. 1

–

2

3–4

5

–

6

7–8

Věta E
I.
Hledá se žena
1–4

Výpad levou stranou (do středu obrazce)

5–8

Půlobratem vlevo podřep zánožný pravou Náklon vpřed – předpažit vzhůru
(pravá zapažením, připažením a
předpažením – levá nejkratší
cestou), ruce vztyčit, dlaně vpřed
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Úklon vlevo – hlava rovně –
upažením vzpažit pravou –
pokrčit levou a opřít o stehno

II.

III.

všeho schopná
1–4

Vzpor dřepmo únožný pravou

5–8

Vzpor ležmo vlevo na levé – posunem
levé k pravé snožit

Smrt nebo slávu
Výdrž

1–2

IV.

V.

VI.

VII.

Připažit pravou

Vlnovkou upažit pravou

3–4

Vlnovkou připažit pravou

5–6

Vlnovkou upažit pravou

7–8

Vlnovkou připažit pravou

a nic víc
1–4

Půlobratem vlevo vzpor ležmo obouruč

5–6

Odrazem vzpor ležmo zánožný levou

7–8

Odrazem vzpor ležmo zánožný pravou

Taková může být
1–4

Odrazem vzpor dřepmo

Výdrž

5–8

Stoj s půlobratem vpravo

Čelným kruhem dovnitř připažit
pravou – připažit levou

1–2

Výpad pravou stranou

Předklon – upažit a oblouky dolů
připažením zkřižmo

3–4

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

skrčit upažmo – vzpřim

5–6

Výpad levou stranou

Předklon – upažit a oblouky dolů
připažením zkřižmo

7–8

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

skrčit upažmo – vzpřim

jen ona

Hledá se žena
1–8

Obrat vlevo a běh do „Postavení 16 –
Středový kruh“ Viz. Příloha 10

Paže volně

VIII. pro můj byt.
1–4

Pokračování běhu – stoj pravým bokem
k HT

Paže volně – po doběhu připažit

5

Poskokem stoj rozkročný

Připažit vzad

6–8

Výdrž
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I. 1–4

5–8

5–8

III. 1–2

IV. 1–4

V. 1–4

3–4

II. 1–4

3–4

5–6

5

–

5–6

7–8

8

VI. 1

7–8
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VIII. 5–8

–

2

Věta D (Mezihra) – Cvičenky tvořící list – Pravou část (po pravém boku sólistek)
I.

II.
III.

1–2

Vzpřim – dvěma poskoky na místě celý
obrat vpravo

Ruce otevřít, skrčením připažmo
vzpažit a po obratu

3–4

Poskokem na místě podřep

ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

5–6

Vzpřim – dvěma poskoky na místě celý
obrat vlevo

Ruce otevřít, skrčením připažmo
vzpažit a po obratu

7–8

Poskokem na místě podřep

ohnutý předklon – předklon
hlavy – skrčit připažmo, ruce
v pěst

1

Vzpřim – obrat vlevo a

Upažit dolů poníž, dlaně vpřed
(PP před LP sousední cvičenky)

2–8

běh do „Postavení 15 – Březové listí
otevřené“ Viz Příloha 9

1–6

Běh na místo

Upažit dolů poníž, dlaně vpřed

7–8

Obrat vpravo

Připažit

jako I.

IV.

Věta E
I.
Hledá se žena

II.

III.

1–4

Výpad pravou stranou (do středu
obrazce)

Úklon vpravo – hlava rovně –
upažením vzpažit levou – pokrčit
pravou a opřít o stehno

5–8

Půlobratem vpravo podřep zánožný levou Náklon vpřed – předpažit vzhůru
(levá zapažením, připažením a
předpažením – pravá nejkratší
cestou), ruce vztyčit, dlaně vpřed

všeho schopná
1–4

Vzpor na pravé dřepmo únožný levou

5–8

Vzpor ležmo vpravo na pravé – posunem
pravé k levé snožit

Připažit levou

Smrt nebo slávu
1–2

Výdrž

Vlnovkou upažit levou
Vlnovkou připažit levou

3–4
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IV.

V.

VI.

VII.

5–6

Vlnovkou upažit levou

7–8

Vlnovkou připažit levou

a nic víc
1–4

Půlobratem vpravo vzpor ležmo obouruč

5–6

Odrazem vzpor ležmo zánožný pravou

7–8

Odrazem vzpor ležmo zánožný levou

Taková může být
1–4

Odrazem vzpor dřepmo

Výdrž

5–8

Stoj s půlobratem vlevo

Čelným kruhem dovnitř připažit
levou – připažit pravou

1–2

Výpad levou stranou

Předklon – upažit a oblouky dolů
připažením zkřižmo

3–4

Přenosem na pravou a přísunem levé stoj

skrčit upažmo – vzpřim

5–6

Výpad pravou stranou

Předklon – upažit a oblouky dolů
připažením zkřižmo

7–8

Přenosem na levou a přísunem pravé stoj

skrčit upažmo – vzpřim

jen ona

Hledá se žena
1–8

Obrat vpravo a běh do „Postavení 16 –
Středový kruh“ Viz Příloha 10

Paže volně

VIII. pro můj byt.
1–4

Pokračování běhu – stoj pravým bokem
k HT

Paže volně – po doběhu připažit

5

Poskokem stoj rozkročný

Připažit vzad

6–8

Výdrž

Věta F Cvičenky tvořící list – Pravou i levou část
cvičí cvičenky: 10, 11, 9, 14, 15, 13, 26, 27, 25, 30, 31, 18, 19, 17, 22, 23, 21, 2, 3, 1,
6, 7, 5
I.
Hledá se žena dobrá zpráva
1

Podřep rozkročný

Předpažit – ruce v pěst

2

Stoj rozkročný

Skrčit upažmo – ruce v pěst

3

Upažit, ruce otevřít – otočit
hlavu vlevo

4

Skrčit upažmo, ruce v pěst –
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otočit hlavu zpět

II.

III.

IV.

5–6

Skrčit únožmo levou, špičku ke koleni

Vzpažit zevnitř pravou – levou
na koleno

7–8

Stoj rozkročný

Obloukem dovnitř připažit
pravou – připažit levou

může chtít víc než moje práva.
1–2

„Kyvadlo“ vpravo: poskok na levé –
unožit dolů pravou – mírný hmit
podřepmo

Oblouky vlevo vzpažit vpravo

3–4

„Kyvadlo“ vlevo: poskok na pravé –
unožit dolů levou – mírný hmit podřepmo

Vzpažit vlevo

5–6

„Kyvadlo“ vpravo: mírný předklon a
předklon hlavy – poskok na levé – unožit
dolů pravou – mírný hmit podřepmo

Oblouky vlevo paže vpravo dolů

7–8

„Kyvadlo“ vlevo: poskok na pravé –
unožit dolů levou – mírný hmit podřepmo

Paže vlevo dolů

Stále čekám marná sláva,
1–2

Vzpřim trupu a hlavy – čtvrtobrat vlevo a
výkrok levou vzad – krátký výkrok
pravou vpřed

3

Výkrok levou vpřed

4

Double leg curl PN: skrčit zánožmo
pravou – ťuknout pravou špičkou o zem –
skrčit zánožmo pravou

Připažit vzad

Skrčit připažmo, ruce v pěst,
dlaně k tělu

5

Připažit

6

Skrčit připažmo, ruce v pěst,
dlaně k tělu

7

Čtvrtobrat vpravo a stoj rozkročný

Připažit, ruce otevřít

8

Leg curl LN: skrčit zánožmo levou

Připažit vzad

budu hledat kde budeš chtít.
1–2

LN mambo dopředu: krátký výkrok levou
vpřed dovnitř – přenos na pravou

Otočit trup vpravo

3–4

LN mambo dozadu: krátký výkrok levou
vzat zevnitř – přenos na pravou

Otočit trup vlevo

5–7

LN pivot: výkrok levou vpřed s celým
obratem vpravo – výkrok pravou vpřed –
výkrok levou vpřed s celým obratem
vpravo – výkrok pravou vpřed

Upažit, dlaně dolů

8
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Vzpažit

V.

VI.

VII.

Raději volná nežli vdaná.
1

Skrčit přednožmo levou

Skrčit připažmo, ruce v pěst

2

Přinožit levou

Vzpažit

3

Skrčit přednožmo pravou

Skrčit připažmo

4

Přinožit pravou

5

Úkrokem levé užší stoj rozkročný

Upažit dolů levou, ruku otevřít

6

Úkrokem pravé širší stoj rozkročný

Upažit dolů pravou, ruku otevřít

7

Poskokem stoj

Vzpažit

8

Výdrž

Výdrž

Raději žádná nežli vadná.
1

Skrčit přednožmo levou

Skrčit připažmo, ruce v pěst

2

Přinožit levou

Vzpažit

3

Skrčit přednožmo pravou

Skrčit připažmo

4

Přinožit pravou

5

Poskokem stoj rozkročný

6

Výdrž

7

Vzpor dřepmo

8

Výdrž

Oblouky dovnitř vzpažit

Předklon hlavy – paže skrčením
připažmo

Tady je každá
1–2

Vzpor stojmo rozkročný

3–4

Vzpor dřepmo

Vzpřim hlavy

5–6

Vzpor dřepmo únožný pravou

Výdrž

7–8

Přenosem na pravou zvolna podřepem
únožným levou

Mírný nápřah vlevo

VIII. rada velmi drahá.
1–8

přenosem na levou a přísunem pravé stoj
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Zvolna kruhy vpravo připažit

I. 1

2

5–6

7–8

8

IV. 1–2

2

3

7–8

3

4

III. 1–2

3–4

3

4

–

5

4

5

VII. 1–2

3–4

5–6

6

5–6
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7–8

II. 1–2

3–4

5

6

7

V. 1

VI. 5

VIII. 1

–

6

–

8

Věta D (Mezihra) – Tvorba stvolu – Sólistky
cvičí cvičenky: 12, 20, 16, 24, 28, 4, 32, 8
I.
Výdrž ve dřepu

Obruče bočně opřené o zem

1

Stoj

Obruče bočně opřené o zem

2–8

Běh do „Postavení 15 – Březové listí
otevřené“ Viz Příloha 9

1

Dřep

2–4

Výdrž

5

Stoj

6–8

Výdrž

1–8
II.
III.

jako I.

IV.
Položit obruče na zem
(vykývnutím dolního okraje
zevnitř) – z každé strany vzít
jednu obruč – přehmat do
podhmatu

Věta E Sólistky
I.
Hledá se žena
1–8

II.

Výdrž

Kroužení dvěma obručemi
bočně, levou vpřed, pravou vzad
– čtyři kruhy – v 8 době zastavit
kroužení

smrt nebo slávu
1–8

IV.
V.
VI.

Kroužení dvěma obručemi
bočně, levou vpřed, pravou vzad
– čtyři kruhy

všeho schopná,
1–8

III.

Výdrž

Výdrž

Kroužení obručí nesoudobě:
začít kruh pravou pod levou –
levou nad pravou – pravou po
pravé straně těla – levou po levé
straně těla –
pravou pod levou –
levou nad pravou –
pravou po pravé straně těla –
levou po levé straně těla

jako III. a nic víc.
jako III. Taková může být
jako III. jen ona – v 8 době zastavit kroužení
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VII.

Hledá se žena
1–8

Výdrž

Kroužení dvěma obručemi
bočně, levou vpřed, pravou vzad
– čtyři kruhy

VIII. pro můj byt.
1–8

Výdrž

Kroužení dvěma obručemi
bočně, levou vpřed, pravou vzad
– čtyři kruhy

Věta F Sólistky
I.
Hledá se žena dobrá zpráva

II.

III.

1–4

dřepem obruče položit na zem vedle sebe

5–8

Posunout obruče před sebe zkřížením předloktí a položit na sebe

může chtít víc než moje práva.
1–4

Ve dřepu krok vpřed do obručí

Uchopit dvě vrchní obruče

5–6

Úkrokem pravé stoj rozkročný uprostřed
obručí

Příprava obou obručí do pasu
vodorovně vněhmatem – obruče
oddálit v dlaních cca 5 cm od
sebe

7–8

Výdrž

Mírně otočit trup vpravo, obruče
opřít o levý bok

Stále čekám marná sláva,
1–4

Kroužení spodní obručí v pasu vlevo

Kroužení obručí v pravé nad
hlavou –„laso“ ve vodorovné
rovině, začít vpřed dovnitř –
upažit levou

5–8

IV.– VII.
1–8

Vrchní obruč vzpažením nad
hlavu

budu hledat, kde budeš chtít. Raději volná nežli vdaná, raději žádná
nežli vadná, tady je každá
Pokračování kroužení

VIII. rada velmi drahá.
1–4

Výdrž

5–8

Přísunem pravé dřep

Vzpažit levou – chytit vrchní
obruč vnitřhmatem – připažit –
chytit spodní obruč – obruče na
zem
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I. 1

II. 5–6

–

8

III. 1

–

III. 1

–

8

8

Věta G (Mezihra) Všechny cvičenky
I.a
cvičí cvičenky: 12, 20, 16, 24, 28, 4, 32, 8
1–4

Ve dřepu krok vzad na značku

5–8

Stoj – obrat ke svému celku

Příprava obručí pro předání –
obruče před tělem bočně

I.b
cvičí cvičenky: 10, 11, 9, 14, 15, 13, 26, 27, 25, 30, 31, 18, 19, 17, 22, 23, 21, 2, 3, 1,
6, 7, 5
1–8

II.a

Přebrání své obruče

cvičí cvičenky: mající sousední cvičenku po levém boku
1–8

II.b

Běh ke cvičenkám s obručemi,
„Postavení 17 – Diagonála“ Viz Příloha
11
Dřep mírně předkročný pravou, pravé
koleno výš než levé

Obruč podhmatem pravou čelně
opřít o zem, levá připažit

cvičí cvičenky: mající sousední cvičenku po pravém boku
1–8

III.–IV.

Dřep mírně předkročný levou, levé
koleno výš než pravé

Obruč podhmatem levou čelně
opřít o zem, pravá připažit

cvičí cvičenky: V PŘEDNÍ ČÁSTI BLOKU „128“
III. takt: 1. doba – 9 až 12
III. takt: 3. doba – 17 až 20
III. takt: 5. doba – 13 až 14
III. takt: 7. doba – 21 až 24
IV. takt: 1. doba – 25 až 28
IV. takt: 3. doba – 1 až 4
IV. takt: 5. doba – 29 až 32
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IV.a

IV.b

IV.c

IV. takt: 7. doba – 5 až 8 (viz IV.c)
cvičí cvičenky: V ZADNÍ ČÁSTI BLOKU „128“
III. takt: 1. doba – 17 až 20
III. takt: 3. doba – 9 až 12
III. takt: 5. doba – 21 až 24
III. takt: 7. doba – 13 až 14
IV. takt: 1. doba – 1 až 4
IV. takt: 3. doba – 25 až 28
IV. takt: 5. doba – 5 až 8
IV. takt: 7. doba – 29 až 32 (viz IV.c)
cvičí cvičenky: mající sousední cvičenku po levém boku
1–4

Přenosem na pravou, dřepem únožným
levou, stojem únožným levou přenos na
levou a přísunem pravé stoj

Obruč v pravé – upažením pravé
i levé vzpažit

5–8

Stoj

Obruč obouruč nad hlavu čelně

Pozn. Postupka podle choreografie.
cvičí cvičenky: mající sousední cvičenku po pravém boku
1–4

Přenosem na levou, dřepem únožným
pravou, stojem únožným pravou přenos
na pravou a přísunem levé stoj

Obruč v levé – upažením levé i
pravé vzpažit

5–8

Stoj

Obruč obouruč nad hlavu čelně

cvičí cvičenky na doby: IV. takt: 7. doba – 5 až 8 v přední části bloku a 29 až 32
v zadní části bloku (tj, všechny v protnutí diagonál)
7–8

II.a 1–8

Vzpažit, obruč v čelné rovině

Stoj

II.a 1–4

5–8

Věta H
I.
Hledá se žena, mladá slečna.
1–8

II.

Čtyři ponny, začít výkrokem pravou do
„Postavení 18 – Skoky v hrášku“ Viz
Příloha 12

Obruč obouruč nad hlavou čelně

Hledá se žena, nebezpečná.
1

Běh na značku, po doběhu stoj – obrat
čelem k HT

Předpažením obruč před tělo
čelně
Výdrž

7–8
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III.

IV.

Ráno líná, v noci věčná.
1–4

Dva přeskoky snožmo přes kroužící obruč (bez meziskoku)

5

Skok do stoje rozkročného

6–8

Výdrž

Levá drží obruč před tělem
opřenou o zem – předpažením
vzpažit pravou, prsty roztáhnout

jenom ona to může být.
Přenos na pravou – půlobrat vlevo –
přenos na levou a přísunem pravé stoj
pravou pokrčmo a na špičce

Prsty semknout – upažením
připažit pravou

5–6

Přenos na pravou, levou na špičku

Předpažit levou – ohnout prsty,
ukazovákem ukázat vpřed

7–8

Přenos na levou, pravou na špičku

Připažit levou, prsty semknout

1–3
4

V.

VI.

VII.

a podhmatem uchopit obruč,
skrčit připažmo, obruč na
rameno – připažit levou

Raději volná, nežli vdaná.
1–2

Podřep zánožný pravou

PP vlna obručí vlevo

3–4

Přísunem pravé stoj

PP vlna obručí vpravo

5–6

Podřep zánožný levou

PP vlna obručí vlevo

7–8

Přísunem levé stoj

Připažit

Raději žádná, nežli vadná.
1–4

Půlobrat vpravo – dřep mírně předkročný
pravou, pravé koleno výš než levé

Obruč podhmatem obouruč –
upažením dolů podhmat

5

Skokem stoj rozkročný

Skrčením vzpažit, obruč nad
hlavu čelně

6–8

Výdrž

tady je každá
1–4

Běh do „Postavení 19 – „Hledá se …“
Viz. Příloha 13

Středová cvičenka poločí obruč
na zem – stoj rozkročný v obruči

5–8

Stoj

Postupné překlopení obruče do
vodorovné roviny na středovou
cvičenku – od přední pravé
cvičenky proti směru
hodinových ručiček k levé
přední
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VIII. a rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: cvičenky po levém boku středové cvičenky
1–4

Stoj

Postupné překlopení obruče do
vodorovné roviny na středovou
cvičenku do výše pasu – od
přední pravé cvičenky proti
směru hodinových ručiček
k levé přední

5–8

Podřep zánožný pravou

Náklon vpřed, levá drží obruč,
vzpažit pravou nad hlavu
středové cvičenky

VIII. b rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: cvičenky po pravém boku středové cvičenky
1–4

Stoj

Postupné překlopení obruče do
vodorovné roviny na středovou
cvičenku do výše pasu – od
přední pravé cvičenky proti
směru hodinových ručiček
k levé přední

5–8

Podřep zánožný levou

Náklon vpřed, pravá drží obruč,
vzpažit levou nad hlavu středové
cvičenky

VIII. c rada velmi drahá.
cvičí cvičenky: cvičenky ve středu
1–8

I. 1–8

5–6

Výdrž

II. 1–8

7–8

III. 1

V. 1

–

4

–

5–8

2
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IV. 1–3

3

–

4

4

–

5

6

7

–

8

VI. 1

–

4

5–8

Věta I Závěr
Ia.
Hledá se ŽENA!
cvičí cvičenky: všechny cvičenky okolo středové cvičenky
1

Ib.

Přenesením váhy těla vně kruhu,
závěrečné pozice podle foto s obratem
čelem k HT „Postavení 20 – ŽENA“

Vnější paže obloukem do
závěrečné pozice podle foto

Hledá se ŽENA!
cvičí cvičenky: cvičenky ve středu
1

Stoj rozkročný „Postavení 20 – ŽENA“

Vzpažit zevnitř, dlaně vpřed

Zrušení skupiny
Na signál režijní komise všechny cvičenky obrat čelem do středu – dřep, nepouštět svoji
obruč – středová cvičenka krok vpřed z obruče, celý obrat vpravo a dřep – cvičenky držící
obruč stoj – středová cvičenka bere poslední obruč – všechny stoj čelem k HT.

Postavení 19 – Hledá se …

Postavení 20 – ŽENA!
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Obrazová příloha – Větší choreografie
Příloha 1: Základní rozmístění na ploše pro 4 x 32 cvičenek – jednotlivé části bloku „128“

Příloha 2: Postavení 11 – Kytička – s vyznačením sudých a lichých sloupců na ploše celého
stadionu
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Příloha 3: Postavení 11 – Kytička – s vyznačením otáčení jednotlivých kroužků dle
choreografie a rozbíhání

Příloha 4: Postavení 11 – Blesk – s vyznačením sudých a lichých sloupců na ploše celého
stadionu
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Příloha 5: Postavení 12 – Blesk po přesunu pro 4 x 32 cvičenek „128“

Příloha 6: Schéma „Postavení 12 – Blesk po přesunu“ pro 4 x 32 cvičenek „128“
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Příloha 7: Schéma „Postavení 13 – Březové listí zavřené“ pro 4 x 32 cvičenek „128“

Příloha 8: Postavení 13 – Březové listí zavřené pro 4 x 32 cvičenek „128“
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Příloha 9: Postavení 14 – Březové listí otevřené pro 4 x 32 cvičenek „128“

Příloha 10: Postavení 15 – Středový kruh pro 4 x 32 cvičenek „128“
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Příloha 11: Postavení 16 – Diagonály pro 4 x 32 cvičenek „128“

Příloha 12: Postavení 15 – Skoky v hrášku pro 4 x 32 cvičenek „128“
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Příloha 13: Schéma „Postavení 16 – Hledá se…“ pro „32“
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