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Úvod 
Kamarádství a přátelství chlapců a děvčat, radost ze společných setkání a touha se bavit, to 
vše provází společnou skladbu, ve které nechybí tanec, akrobacie, ale také několik 
cirkusových prvků. Pohybová choreografie vyžaduje nejen přesnost a obratnost, ale také 
radost z pohybu a smysl pro humor. 

Charakteristika skladby 
Skladba je určena pro děvčata a chlapce staršího školního věku. Její délka je 6:26 min. 
Základní celek: 6 děvčat a 3 chlapci. Každý celek potřebuje k nácviku 16 značek. 
Choreografie spojuje prvky taneční a gymnastické s cirkusovými momenty. Cvičenci se naučí 
taneční vazby ve svižném tempu, využijí gymnastické prvky – stoj na hlavě, přemety stranou, 
kotouly letmo, chlapci posilováním zdokonalí zvedačky, děvčata využijí aerobik, zaměří se na 
správné držení těla. 
Ve skladbě využijeme nářadí Rinoset, kdy jeden celek pracuje s jedním dílem tohoto nářadí, 
čtyři celky pak při spolupráci složí velkou žíněnku na akrobacii a zvedačky. Nabízí se zde 
několik podob využití nářadí. 
K cirkusu patří zářivé barvy, proto ke konci skladby překvapí diváky žonglovací stuhy 
v rukách chlapců a plochu rozsvítíme výraznými mašlemi při cvičení dívek. V závěru se 
„proměníme v klauny“ a ukážeme, že si umíme udělat ze sebe cirkusovou legraci a 
předvedeme i závěrečný taneční výkon, protože, jak se zpívá v poslední písničce: JSME 
PARTA SPRÁVNÁ! 

Časová osa skladby 
Celková délka skladby: 6:26 min. 
Časové rozdělení jednotlivých oddílů: 

I. oddíl „Cirkus“ Čas na CD 0:00 min. 
II. oddíl „Vítáme vás“  0:50 min. 

III. oddíl „Klauni“  1:26 min. 
IV. oddíl „Humberto“  2:04 min. 
V. oddíl „Akrobati“  3:51 min. 

VI. oddíl „Ještě nekončíme“  4:54 min. 
VII. oddíl „Parta“  5:15 min. 

Struktura skladby 
Skladba je rozdělena na sedm oddílů, které se shodují s hudebním doprovodem. 

I. oddíl „Cirkus“ délka 0:50 min. 

- „Fotky“ účinkujících v úvodu
- Rychlý přesun do základního postavení
- Taneční rozcvička
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II. oddíl „Vítáme vás“ délka 0:36 min. 
 

- První manipulace s Rinosetem 
- Zvedačka 
- Pomalá část 

 
III. oddíl „Klauni“ délka 0:38 min. 
 

- Manéž 
- První cirkusové číslo 

 
IV. oddíl „Humberto“ délka 1:47 min. 
 

- Manipulace s Rinosetem 
- Prostorové choreografie 
- Kánon 

 
V. oddíl „Akrobati“ délka 1:03 min. 
 

- Spolupráce čtyř celků   
- Manéž, kotouly letmo 
- Žonglování 
- Pozdrav 

 
VI. oddíl „Ještě nekončíme“ délka 0:21 min. 
 

- Mávání, loučení? 
- Přestrojení KLAUNI 

 
VII. oddíl „Parta“ délka 1:08 min. 
 

- Jsme parta správná 
- Taneční choreografie 
- Závěrečná fotografie 

 
Technické údaje o skladbě 
Základní cvičební celek je tvořen 9 cvičenci, z toho 6 dívkami a 3 chlapci na ploše 4 x 4 
značky. Pro větší choreografii se využívá seskupení čtyř celků (v popisu označeny jako A, B, 
C, D). 

 
 
Cvičební úbor 
Chlapci: červené šortky a bílý nátělník basketbalového střihu s potiskem. 
Dívky: bílá sukně se všitými šortkami a tričko s dvojvrstvým efektem červeného trička a 
bílého tílka. 
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Náčiní 
Rinoset (jeden díl pro jeden základní cvičební celek), dvě žonglovací stuhy vždy pro jednoho 
chlapce z celku, děvčata žlutá mašle pro závěrečné tři části. 
 
Metodické poznámky k nácviku 

1. Gymnastické dovednosti – kotouly letmo, přemety stranou, stoj na hlavě, čertík, 
cvičenci se mohou podle potřeby v prvcích měnit podle schopností zvládnutí prvku. 

2. Taneční průprava, doporučujeme naučit taneční kroky bez choreografických změn, 
přesné polohy paží, rychlé, ostré pohyby, úsměv při tanci. 

3. Práce s Rinosetem – zvládnutí jednotlivých aktivit, důsledný nácvik kotoulů letmo, 
přesné dodržování umístění Rinosetu. 

 
 
 
Popis skladby 
 
I. oddíl „Cirkus“ 
 
Po nástupu na plochu položit Rinoset modrou stranou vzhůru – podpor dřepmo, lokty na 
Rinoset (postavení č. 1). Změna „fotky“ na výrazný zvuk, slova hlasitě říkají všichni cvičenci.  
 
Slova: „To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš cirkus“ 
 
Předehra 4 takty 4/4 
 
Dívky 
   
I. 1. – 4. výdrž 
II. 1. stoj na jedné, druhá na Rinoset – napjaté paže libovolně (např. 

vzpažit zevnitř nebo vzpažit pravou – zapažit levou apod.) 
 3. – 4. výdrž 
III. 1. stoj na jedné, druhá na Rinoset – napjaté paže libovolně v nové 

poloze 
  nebo 
  stoj za Rinosetem – napjaté paže libovolně v nové poloze 
 3. – 4. výdrž 
 
Chlapci 
I. 1. stoj na jedné, druhá na Rinoset – napjaté paže libovolně 
 3. – 4. výdrž 
II. 1. podpor dřepmo, lokty na Rinoset 
 3. – 4. výdrž 
III. 1. stoj na jedné, druhá na Rinoset – napjaté paže libovolně 
 3. – 4. výdrž 
 
Společně dívky i chlapci 
IV. 1. – 4. běh na značky do postavení č. 2  
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To je náš jedinečnej I. neskutečnej

II. výjimečnej III. no náš cirkus.

Část a) 25 taktů 4/4 

Společně dívky i chlapci 

I. 1. – 4. hmity v podřepu rozkročném s ťukáním patami o zem – pokrčit 

upažmo dolů levou, ruku na bedra – z pokrčení předpažmo dovnitř 

předpažením upažit pravou, ruku vztyčit 

II. 1. – 4. hmity v podřepu rozkročném – pokrčit upažmo dolů pravou, ruku 

na bedra – z pokrčení předpažmo dovnitř předpažením upažit 

pravou, ruku vztyčit 

III. 1. podřep rozkročný – pánev vysunout vlevo – pokrčit upažmo dolů 

levou, ruku v bok – vzpažit pravou, ruku v pěst 

2. podřep rozkročný – pánev vysunout vpravo – skrčit připažmo

pravou, předloktí vzhůru

3. podřep rozkročný – pánev vysunout vlevo – upažit pravou

4. podřep rozkročný – pánev vysunout vpravo – skrčit připažmo

pravou, předloktí vzhůru
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IV. 1. podřep rozkročný – pánev vysunout vlevo – vzpažit pravou, ruku 

v pěst 

2. podřep rozkročný – pánev vysunout vpravo – skrčit připažmo

pravou, předloktí vzhůru

3. podřep rozkročný – pánev vysunout vlevo – upažit pravou

4. poskokem vlevo celý obrat (zády k HT) do podřepu rozkročného –

skrčit připažmo pravou, předloktí vzhůru

V. – VIII. = I. – IV. (v poslední době poskokem vlevo celý obrat čelem k HT)

IX. 1. – 2. hmity v podřepu rozkročném – připažit levou – skrčit připažmo 

dovnitř pravou, rukou 2x pohyb vlevo a vpravo před levým 

ramenem (pohladit si rameno) – otočit hlavu vlevo 

3. – 4. hmity v podřepu rozkročném – připažit pravou – skrčit připažmo

dovnitř levou, rukou 2x pohyb vpravo a vlevo před pravým 

ramenem (pohladit si rameno) – otočit hlavu vpravo 

X. = IX.

I. 1. ----------------------------------------------------------------------------- 4.

II. 1. ----------------------------------------------------------------------------- 4.

III. 1. 2. 3. 

4. IV. 1. 2. 
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3. 4. V. – VIII. = I. – IV. (zády k HT)

IX. 1. – 2. 3. – 4. X. = IX.

Dívky 

XI. 1. poskokem podřep spojný, kolena vlevo – připažit vpřed mírně 

vpravo 

2. kolena vpravo – připažit vpřed mírně vlevo

3. stoj, kolena vlevo – vzpažit vpřed mírně vpravo

4. kolena vpravo – vzpažit vpřed mírně vlevo

XII. = XI.

XIII. 1. – 4. dívka stojící po pravici (PD) od chlapce výkrokem levou stranou

dvojný obrat vlevo směrem k chlapci (navinutí) – uchopit levou 

chlapce za pravou ruku 

dívka stojící po levici (LD) od chlapce výkrokem pravou stranou 

dvojný obrat vpravo směrem k chlapci (navinutí) – uchopit pravou 

chlapce za levou ruku 

XIV. 1. – 4. PD trojný obrat vpravo (rozvinutí), zpět na značku do postavení

zády k HT 

LD trojný obrat vlevo (rozvinutí), zpět na značku do postavení 

zády k HT 

XV. 1. úkrokem pravé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí 

vzhůru, ruce v pěst 

2. přinožit levou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce v pěst

3. úkrokem pravé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

4. přinožit levou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce „tlesk“

XVI. 1. úkrokem levé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

2. přinožit pravou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce v pěst

3. úkrokem levé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

4. přinožit pravou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce „tlesk“

XVII. – XVIII. 1. celý obrat vlevo do vzporu dřepmo  spojného (čelem k HT)

2. – 7. výdrž

8. stoj – připažit
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Chlapci 

XI. – XII. 1. – 8. poskokem vzpor dřepmo spojný

XIII. – XIV. 1. stoj – upažit – uchopit děvčata za ruku

2. – 8. výdrž (děvčata se „nabalují“ před chlapce a zpět)

XV. 1. úkrokem levé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí 

vzhůru, ruce v pěst 

2. přinožit pravou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce v pěst

3. úkrokem levé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

4. přinožit pravou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce „tlesk“

XVI. 1. úkrokem pravé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

2. přinožit levou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce v pěst

3. úkrokem pravé podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí

vzhůru, ruce v pěst

4. přinožit levou – pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, ruce „tlesk“

XVII. – XVIII. 1. – 8. osm poskoků v mírném stoji rozkročném z jedné na druhou (začít

vlevo) – střídavě mírně zvednout/snížit předloktí pravé/levé 

do pokrčení  upažmo povýš/dolů pravé/levé, předloktí vzhůru, ruce 

v pěst 

XI. 1. 2. 3. 4. 

XII. = XI. XIII. 1. ------------------------------------------------- 4. XIV. 1. ----

 ------------------------------------------------ 4. 

XV. 1. 2. 3. 4.
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XVI. 1. 2. 3. 4. 

XVII. – XVIII. 1. ----------------------------- 8.

Společně dívky i chlapci 

XIX. 1. poskok na levé, skrčit přednožmo zevnitř pravou – pokrčit 

připažmo vzad dovnitř, ruce na bedra 

2. poskokem přinožit pravou

3. poskok na pravé, skrčit přednožmo zevnitř levou – pokrčit

připažmo vzad dovnitř, ruce na bedra

4. poskokem přinožit levou

XX. 1. poskok na levé, skrčit přednožmo zevnitř pravou – pokrčit

vzpažmo zevnitř, předloktí vzhůru, ruce v pěst

2. poskokem přinožit pravou – připažit vpřed, ruce v pěst

3. poskok na pravé, skrčit přednožmo zevnitř levou – pokrčit

vzpažmo zevnitř, předloktí vzhůru, ruce v pěst

4. poskokem přinožit levou – připažit vpřed, ruce v pěst

XXI. – XXII. = XIX. – XX.

XIX. 1. 2. 3. 4. 

XX. 1. 2. 3. 4.
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Dívky 

XXIII. 1. stoj rozkročný – vzpažit zevnitř 

2. – 4. výdrž

XXIV. 1. výkrokem levé/pravé (směrem k chlapci) celý obrat vlevo/vpravo 

do vzporu dřepmo spojného (zády k HT) 

2. – 4. výdrž

Dívky vedle pravé ruky chlapce 

XXV. 1. obratem vpravo (směrem za záda chlapce) výpad levou stranou – 

dlaně na levé koleno (čelem k HT, postavení č. 3) 

2. – 4. výdrž

Dívky vedle levé ruky chlapce 

XXV. 1. výpad levou stranou (směrem před chlapce) – dlaně na levé koleno 

(zády k HT, postavení č. 3) 

2. – 4. výdrž

Chlapci 

XXIII. 1. odrazem nohama vzad pád vpřed do kliku ležmo 

2. – 4. výdrž

XXIV. 1. odrazem nohama vzpor dřepmo spojný 

2. – 4. výdrž

XXV. 1. stoj rozkročný – vzpažit zevnitř (postavení č.3) 

2. – 4. výdrž

XXIII. XXIV. XXV.
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II. oddíl „Vítáme vás“ 

Část a) 12 taktů 4/4 

Společně dívky i chlapci 

I. 1. – 4. běh k delší straně Rinosetu do postavení č. 4 

II. 1. uchopit Rinoset na vzdálenější hraně pravou, na bližší hraně levou 

2. – 4. zvednout Rinoset nad hlavu žlutou stranou vzhůru

II. 1. ------------------------------------------ 4.

Tři dívky 

III. 1. – 4. pustit Rinoset – běh a přemet stranou do postavení č. 5 (na 

čtvrtou/osmou řadu značek čelem k HT) 

IV. 1. – 4. vzpor dřepmo spojný 

III. IV. 

Tři dívky a tři chlapci 

III. 1. – 2. výdrž 

3. – 4. přesun s Rinosetem do postavení č. 5 – postupně se pouštějí

Rinosetu cvičenci, kteří míjí svoji značku v novém postavení a 

zůstávají na značce ve vzporu dřepmo spojném (zády k HT), 

Rinoset stále drží dvě děvčata 

IV. 1. – 4. dvě děvčata položit Rinoset modrou stranou vzhůru – stoj čelem 

k sobě (bokem k HT) – dívka levým bokem k HT vystoupit na 

Rinoset, ostatní vzpor dřepmo spojný (zády k HT) 

přesun 

III. 1. – 2. 3. – 4. IV.
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Dívky a chlapci na značkách 

V. 1. vzpor ležmo, značka mezi rukama 

2. odrazem nohama vzpor ležmo roznožný

3. vzpor ležmo

4. odrazem nohama vzpor dřepmo spojný

VI. 1. – 3. výdrž 

4. stoj čelem k HT (cvičenci před Rinosetem stoj s celým obratem

vlevo čelem  k HT)

IV 1. – 4. V. 1. 2. 3. 4. VI. 1. – 3. 4. 

IV 1. – 4. V. 1. 2. 3. 4. VI. 1. – 3. 4. 

Dvě dívky na Rinosetu 

V. 1. – 4. dívka pravým bokem k HT kotoul vpřed na Rinosetu do vzporu 

dřepmo – dívka levým bokem k HT stoj 

VI. 1. – 4. dívka pravým bokem k HT výdrž ve vzporu dřepmo – dívka levým 

bokem k HT naskočený kotoul vpřed na Rinosetu přes dívku ve 

vzporu dřepmo 

VII. 1. – 4. posunout Rinoset do postavení č. 6 

VIII. 1. – 4. vzpor dřepmo čelem k Rinosetu
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IX. 1. – 4. stoj 

X. 1. – 2. krok na Rinoset – předpažením vzpažit 

3. – 4. seskok z Rinosetu vpřed do vzporu dřepmo

XI. – XII. 1. – 8. pádem vzad leh na Rinoset – pokrčit přednožmo, kmitání bérci

vzhůru a dolů střídnonož – v připažení se držet Rinosetu (postavení 

č. 8) 

(pauza) stoj bokem k Rinosetu (celek A, C pravým, B, D levým) 

IV. 1. – 4. V. 1. --------------------------------------- 4.

 přechod 

VI. 1. ----------------------------------------- 4. VII. VIII. 

IX. X. 1. – 2. 3. – 4. XI. – XII. (pauza) 

Tři dívky na značkách za Rinosetem 

VII. 1. – 2. stoj – oblouky dovnitř vzpažit zevnitř 

3. – 4. výdrž

VIII. 1. – 2. podřep – hluboký ohnutý předklon – pokrčit předpažmo, ruce

spojit za koleny 

3. výdrž

4. stoj – vzpřim – připažit – přechod do postavení č. 6 (čelem

k Rinosetu)

IX. 1. – 2. krok na Rinoset – předpažením vzpažit 

3. – 4. seskok z Rinosetu vpřed do vzporu dřepmo (postavení č. 7)

X. 1. – 4. výdrž 

XI. – XII. 1. – 8. pádem vzad leh na Rinoset – pokrčit přednožmo, kmitání bérci

vzhůru a dolů střídnonož – v připažení se držet Rinosetu (postavení 

č. 8) 

(pauza) stoj bokem k Rinosetu (celek A, D pravým, B, C levým) 

12



VII. 1. -------- 2. 3. – 4. VIII. 1. – 3. 4. IX.  1. – 2.

3. – 4. X XI. – XII. (pauza) 

Dívka na značce před Rinosetem 

VII. 1. – 2. stoj – oblouky dovnitř vzpažit zevnitř 

3. – 4. výdrž

VIII. 1. – 2. podřep – hluboký ohnutý předklon – pokrčit předpažmo, ruce spojit

za koleny 

3. – 4. výdrž

IX. 1. – 4. vzpřim – stoj – upažit – chůzí do postavení č. 7 (čelem k HT) 

X. 1. – 2. stoj – oblouky dovnitř vzpažit zevnitř 

3. – 4. výdrž

XI. 1. obrat do postavení č. 8 – přednožit jednu – upažit 

2. – 4. odrazem stojné nohy leh nad hlavami chlapců na jejich vzpažených

pažích – přednožit odrazovou nohu (chlapec drží druhou) 

XII. 1. – 4. výdrž 

 přechod

VII. 1. -------- 2. 3. – 4. VIII. IX. X. 1. -------- 2. 3. – 4.

XI. 1. 2. – 4. XII.
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Chlapci 

VII. 1. – 2. podřep – hluboký ohnutý předklon – upažením pokrčit předpažmo, 

ruce spojit za koleny 

3. – 4. výdrž

VIII. 1. – 2. vzpřim – stoj – upažením vzpažit zevnitř

3. – 4. výdrž

IX. 1. – 3. chůzí do postavení č. 7 (čelem k dívce uprostřed chlapců) 

4. klek na levou

X. 1. předpažit

2. – 4. výdrž

XI. 1. běh k dívce uprostřed do postavení č. 8 – uchopit dívku (dva 

chlapci jednou rukou pod ramenem, druhou za zápěstí, jeden 

chlapec za kotník přednožené nohy dívky) 

2. – 4. zvednout dívku nad hlavu

XII. 1. – 4. výdrž 

(pauza) postavit dívku na zem 

přechod

VII. VIII. IX. X. 

XI. 1. 2. – 4. XII.
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III. oddíl „Klauni“ 

Část a) 24 taktů 4/4 

Dívky 

I. – IV. 1. – 16. běh kolem Rinosetu a do postavení č. 9 (celek A, B čelem k HT,

celek C, D zády k HT) 

V. – VI. 1. – 2. běh vpřed na značky do postavení č. 10

3. – 8. běh na místě

Dívky celky A, B 

VII. 1. výkrok pravou stranou – upažit, ruce v pěst 

2. přinožit levou – skrčit upažmo, předloktí vodorovně, pěsti k sobě

3. výkrok levou stranou – upažit, ruce v pěst

4. přinožit pravou – skrčit upažmo, předloktí vodorovně, pěsti k sobě

VIII. = VII.

IX. 1. výkrok pravou stranou – připažit, ruce v pěst 

2. skrčit únožmo dolů levou, bérec vzad vzhůru – skrčit připažmo,

předloktí vzhůru, ruce v pěst

3. výkrok levou stranou – připažit, ruce v pěst

4. skrčit únožmo dolů pravou, bérec vzad vzhůru – skrčit připažmo,

předloktí vzhůru, ruce v pěst

X. = IX.

I. – VI. VII. 1. 2. 3. 4. VIII. = VII.

IX. 1. 2. 3. 4. X. = IX.

Dívky celky C, D 

VII. – X. cvičení jako dívky celků A, B na opačnou stranu 

Řada dívek blíž k Rinosetu 

XI. 1. – 2. běh vpřed 

3. – 4. uchopit chlapce za ruce – odrazem levé přeskočit Rinoset čertíkem

s dvojným obratem vlevo 

XII. 1. – 4. běh na značku do postavení č. 11 – vzpor dřepmo spojný 

XIII. 1. – 4. výdrž

XIV. 1. – 2. výdrž

3. – 4. stoj
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XI. 1. – 2. 3. --------------------------------------------------------------- 4. XII. 1. -------- 4.

XIII. XIV. 1. – 2. 3. – 4.

Řada dívek dál od Rinosetu 

XI. 1. – 4. stoj 

XII. 1. – 2. výdrž 

3. – 4. běh o jednu značkovou mezeru vpřed

XIII. 1. – 2. běh vpřed

3. – 4. uchopit chlapce za ruce – odrazem levé přeskočit Rinoset čertíkem

s dvojným obratem vlevo 

XIV. 1. – 4.  běh na meziznačku do postavení č. 11 k pravé straně cvičenky na

značce 

XI. XII. 1. – 2.  3. – 4. XIII. 1. – 2. 3. ---------------------------------------------

------------------- 4. XIV. 1. ------- 4.

Všechny dívky 

XV. 1. poskokem stoj rozkročný – skrčením připažmo vzpažit zevnitř 

2. poskokem stoj spojný – skrčit připažmo, předloktí vzhůru, ruce

v pěst

3. poskokem stoj rozkročný – vzpažit zevnitř
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4. poskokem stoj spojný – skrčit připažmo, předloktí vzhůru, ruce

v pěst

XVI. 1. poskokem podřep únožný levou – paže vlevo – otočit hlavu vlevo

2. poskokem stoj rozkročný – skrčit připažmo, předloktí vzhůru, ruce

v pěst

3. poskokem podřep únožný pravou – paže vpravo – otočit hlavu

vpravo

4. poskokem stoj rozkročný – připažit

XVII. 1. – 2. poskokem s půlobratem vlevo klek na pravou (celek A, B pravým

bokem k HT, celek C, D levým bokem k HT) – pokrčit upažmo 

dolů, ruce v bok 

3. – 4. stoj s obratem zpět (celek A, B čelem k HT, celek C, D zády k HT)

XVIII. 1. – 2. poskokem s půlobratem vpravo klek na levou (celek A, B levým

bokem k HT, celek C, D pravým bokem k HT) 

3. – 4. stoj s obratem zpět

XIX. – XX. 1. – 8. běh do postavení č. 12 (všechny dívky pod Rinoset) – podepřít

Rinoset 

XXI. – XXIV. 1. – 8. výdrž (podpírat Rinoset)

XV. 1. 2. 3. 4. XVI. 1. 2. 3. 4. 

XVII. 1. – 2.  3. – 4. XVIII. 1. – 2. 3. – 4. XIX. – XX. XXI. – XXIV.

Všichni chlapci 

I. – II. 1. – 8. běh k Rinosetu – uchopit Rinoset (chlapec na každé kratší straně a

jeden uprostřed) 

III. – IV. 1. – 8. přenést Rinoset do postavení č. 9 – položit Rinoset žlutou stranou

vzhůru 

V. – VI. 1. – 8. vzpor ležmo – chlapec na každé kratší straně a jeden uprostřed,

ruce na Rinoset 

VII. 1. – 2. klik 

3. – 4. vzpor ležmo

VIII.- IX. = VII. 

X. 1. – 4. krok na Rinoset bokem k HT (celek A, B levým bokem, celek C, D 

pravým bokem) – postavení č. 11 

XI. 1. – 2. stoj na Rinosetu 

3. – 4. uchopit dívky za ruce (jedna řada dívek přeskočí Rinoset)

XII. 1. – 4. stoj na Rinosetu 
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XIII. 1. – 2. stoj na Rinosetu

3. – 4. uchopit dívky za ruce (druhá řada dívek přeskočí Rinoset)

přesun Rinosetu 

I. – IV. V. – VI. VII. 1. – 2.

3. – 4. VIII. = VII. IX. = VII.

X. XI. 1. – 2. 3. ----------------------------------------------------------- 4.

XI. XIII. 1. – 2. 3. ----------------------------------------------------------- 4.

Jeden chlapce 

XIV. 1. – 4. sestoupit z Rinosetu

XV. – XVI. 1. – 8. běh do postavení č. 12 (chlapec vedle Rinosetu vlevo z pohledu

diváka) 

XVII. – XXIV. klek sedmo – hluboký ohnutý předklon, předloktí na zemi, lokty 

u kolen 

Dva chlapci 

XIV. 1. – 4. sestoupit z Rinosetu – uchopit Rinoset

XV. – XVI. 1. – 8. otočit Rinoset modrou stranou vzhůru a přenést do postavení č. 12

XVII. – XVIII. 1. – 8. vztyčit pravý konec Rinosetu (z pohledu diváka)

XIX. – XX. 1. – 8. chlapec stoj u každého krátkého konce Rinosetu – chlapec u konce

na zemi stoj čelem k Rinosetu – druhý chlapec ve vzpažení čelem 

k Rinosetu podpírá vztyčený konec 

XXI. – XXII. 1. – 8. chlapec u konce na zemi vyběhnout na Rinoset – stoj čelem k HT –

držet horní kratší konec Rinosetu levou, „mávat“ ve vzpažení 

pravou, druhý chlapec podpírá Rinoset 

XXIII. – XXIV. 1. – 8. výdrž
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přesun

XIV. – XVI. XVII. – XX. XXI. – XXII. XXIII. – XXIV.
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IV. oddíl „Humberto“ 

Část a) 16 taktů 3/4 

Společně dívky i chlapci 

I. – II. 1. – 6. zklouznout z Rinosetu (chlapec) – vztyčit Rinoset

III. – VI. 1. – 12. výdrž (všichni drží Rinoset)

Jeden chlapec 

VII. – XVI. přechod za Rinoset a držet ho vztyčený – postavení č. 13 

Dívky a dva chlapci 

VII. – VIII. 1. – 6. chůzí na značky do postavení č. 13

IX. 1. – 2. výkrokem pravou stranou podřep únožný levou – upažit 

3. stoj rozkročný – upažit

X. 1. – 2. přenosem na pravou podřep únožný levou – obloukem dolů levou 

paže vpravo 

3. přenosem na levou a přinožením pravé stoj – obloukem vzhůru

upažit levou

XI. 1. – 3. hmit podřepmo – oblouky dolů pokrčit předpažmo zkřižmo 

XII. 1. – 3. hmit podřepmo – upažením vzpažit 

XIII. 1. – 3. hmit podřepmo – ohnutý předklon – předpažením zapažit

XIV. 1. – 3. hmitem podřepmo a odrazem snožmo celý obrat vpravo do stoje –

předpažením vzpažit 

XV. 1. – 3. chůzí do postavení č. 14

XVI. 1. – 3. předklon – vzpažit, první cvičenec ruce na Rinoset, druhý na záda

prvního 

vztyčit Rinoset přechod 

I. – IV. V. – VIII. IX. 1. ---------------- 3. X. 1. ------------------------

 ---------------------------3. XI. 1. – 3. XII. 1. ---------------------------- 3.
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přechod 

XIII. 1. ------- 3. XIV. 1. – 3. XV. XVI.

Část b) 16 taktů 3/4 

Společně dívky i chlapci 

I. – IV. 1. – 12. chůzí do postavení č. 15, Rinoset položit žlutou stranou vzhůru

Dívky u Rinosetu 

V. – VIII. 1. – 12. stoj – držet chlapce za stehna ve stoji na hlavě

IX. – X. 1. – 6. přechod do postavení č. 16

XI. – XIII. vzpor dřepmo spojný 

Chlapci u Rinosetu 

V. – VIII. 1. – 12. odrazem střídnonož stoj na hlavě na Rinosetu – výdrž

IX. – X. 1. – 6. ze stoje na hlavě střídnonož stoj spatný a chůzí do postavení č. 16

XI. – XIII. vzpor dřepmo spojný 

21



přechod přechod

I. – IV. V. – VIII. IX. – X. XI. – XIII.

Dívky na obvodu celku 

V. – VIII. 1. – 12. vzpor dřepmo spojný

IX. – X. 1. – 6. chůzí do postavení č. 16

XI. – XIII. vzpor dřepmo spojný 

přechod 

V. – VIII. IX. – X. XI. – XIII.

Chlapec na obvodu celku 

V. – VIII. 1. – 12. vzpor dřepmo spojný

IX. – X. 1. – 6. stoj (zůstává na rohové značce) – postavení č. 16

XI. – XII. 1. – 6 běh a přemet stranou na Rinosetu 

XIII. 1. – 3. stoj na Rinosetu – vzpažit, postavení č. 17 (čelem do středu

velkého celku) 

V. – VIII. IX. – X. XI. – XII. XIII. 

Společně dívky i chlapci 

XIV. 1. – 3. běh k Rinosetu, jedna dívka sed roznožný pokrčmo na středu

Rinosetu čelem do středu velkého celku, bérce svisle z Rinosetu 

XV. – XVI. 1. – 6. zvednout Rinoset „nad hlavu“

XIV. XV. – XVI. 
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Část c) 16 taktů 3/4 

I. – II. 1. – 6. chůzí do postavení č. 18, dívka na Rinosetu rukou „mává“ ve

vzpažení 

III. – IV. 1. – 6. výdrž

V. – VI. 1. – 6. položit Rinoset na zem, dívka sestoupit z Rinosetu – obrátit Rinoset

žlutou/modrou stranou vzhůru (barva podle postavení velké 

choreografie)  

VII. – VIII. 1. – 6. přechod dovnitř čtverce z Rinosetů, čelem k Rinosetu

IX. – XII. 1. – 12. stoj – vzpažit – „mávat“ rukama

XIII. – XVI. 1. – 12. běh do postavení č. 19 – stoj
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přechod položit přechod    přechod 

I. – II. III. – IV. V. – VI. VII. – VIII. IX. – XII. XIII. – XVI.

Část d) 16 taktů 3/4 

Čtverec A „kánon“ (skupina 1) 

I. 1. – 3. poskokem podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí vzhůru, 

dlaně vpřed 

II. 1. – 3. stoj rozkročný – hluboký ohnutý předklon – ruce na kotníky 

III. 1. – 3. poskokem stoj – předpažením vzpažit 

IV. 1. – 3. předpažením vzpor dřepmo spojný 

V. – VIII. = I. – IV.

I. II. III. IV. V. – VIII. = I. – IV.

Čtverec B „kánon“ (skupina 2) 

I. 1. – 3. poskokem stoj rozkročný – hluboký ohnutý předklon – ruce na 

kotníky 

II. 1. – 3. poskokem stoj – předpažením vzpažit 

III. 1. – 3. předpažením vzpor dřepmo spojný 

IV. 1. – 3. poskokem podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí vzhůru, 

dlaně vpřed 

V – VIII. = I. – IV. 

I. II. III. IV. V. – VIII. = I. – IV.

Čtverec D „kánon“ (skupina 3) 

I. 1. – 3. stoj – předpažením vzpažit 
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II. 1. – 3. předpažením vzpor dřepmo spojný 

III. 1. – 3. poskokem podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí vzhůru, 

dlaně vpřed 

IV. 1. – 3. stoj rozkročný – hluboký ohnutý předklon – ruce na kotníky 

V – VIII. = I. – IV. 

I. II. III. IV. V. – VIII. = I. – IV.

Čtverec C „kánon“ (skupina 4) 

I. 1. – 3. předpažením vzpor dřepmo spojný 

II. 1. – 3. poskokem podřep rozkročný – pokrčit upažmo, předloktí vzhůru, 

dlaně vpřed 

III. 1. – 3. stoj rozkročný – hluboký ohnutý předklon – ruce na kotníky 

IV. 1. – 3. poskokem stoj – předpažením vzpažit 

V. – VIII. = I. – IV.

I. II. III. IV. V. – VIII. = I. – IV.

Dívky 

IX. – X. 1. – 6. běh k Rinosetu

XI. – XII. 1. – 6. přesunout Rinoset do postavení č. 20

XIII. – XVI. 1. – 12. vzpor dřepmo spojný

 přesun Rinosetu 

IX. – X. XI. – XII. XIII. – XVI.

Chlapci 

IX. – X. 1. – 6. běh do postavení č. 20

XI. – XII. 1. – 6. dva chlapci podřep rozkročný, držet třetího chlapce za nohu u

kotníku a nad kolenem  

třetí chlapec stoj rozkročný na stehnech dvou chlapců – vzpažit 

XIII. – XVI. 1. – 12. výdrž

25



IX. – X. XI. ------------------------------------------ XII. XIII. – XVI.

Část e) 16 taktů 3/4 

Společně dívky i chlapci 

I. – IV. 1. – 12. běh do postavení č. 21 (stoj v zástupu čelem k Rinosetu)

V. 1. – 3. upažit pravou 

VI. 1. – 3. vzpažit pravou, upažit levou 

VII. 1. – 3. upažit pravou, vzpažit levou 

VIII. 1. – 3. připažit – levou upažením

I. – IV. V. VI. VII. VIII. 

Dívky – liché 

IX. 1. – 3. půlobrat vpravo a výpad levou vzad – předpažit 

X. 1. – 3. pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, dlaně před oči 
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XI. 1. – 3. půlobrat vlevo – přeměnný krok vpravo – připažením upažit 

XII. 1. – 3. čertík s dvojným obratem vpravo – postavení č. 23 

XIII. – XIV. 1. – 6. vzpor dřepmo spojný

XV. – XVI. 1. – 6. běh do postavení č. 25

(dohra) výdrž 

přechod 

IX. X. XI. VI. 1. ------------------- 3. XIII. – XIV. XV. – XVI.

Dívky – sudé 

IX. 1. – 3. půlobrat vlevo a výpad pravou vzad – předpažit 

X. 1. – 3. pokrčit předpažmo, předloktí vzhůru, dlaně před oči 

XI. 1. – 3. půlobrat vpravo – přeměnný krok vlevo – připažením upažit 

XII. 1. – 3. čertík s dvojným obratem vlevo, postavení č. 23 

XIII. – XIV. 1. – 6. půlobrat vpravo – přemet stranou do postavení č. 24

XV. – XVI. 1. – 6. běh do postavení č. 25

(dohra) výdrž 

IX. X. XI. VI. 1. ------------------- 3.

přechod 

XIII. – XIV. 1. ---------------------------- 6. XV. – XVI.

Chlapci 

IX. – XVI. 1. – 24. běh k Rinosetu, přesunout Rinoset do postavení č. 25 (slepit díly

k sobě) 

(dohra) přechod do zástupů – postavení č. 25 
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V. oddíl „Akrobati“ 

Část a) 40 taktů 4/4 

Proudové cvičení – cvičí současně 1. cvičenec celků A, D, následuje 1. cvičenec celků B, C, 

dále 2. cvičenec celků A, D, následuje 2. cvičenec celků B, D atd. až po 9. cvičence 

(následující cvičenci vybíhají, když se předcházející odráží na kotoul) 

1. cvičenec celků A, D

I. 1. – 4. běh k Rinosetu 

II. 1. – 4. kotoul na Rinosetu 

III. 1. – 4. běh do postavení č. 26, dřep, připravit náčiní 

IV. – XX. výdrž 

28



1. cvičenec celků B, C

I. 1. – 4. stoj 

II. 1. – 4. běh k Rinosetu 

III. 1. – 4. kotoul na Rinosetu 

IV. 1. – 4. běh do postavení č. 26, dřep, připravit náčiní 

V. – XX. výdrž 

2. cvičenec celků A, D

I. – II. 1. – 8. stoj

III. 1. – 4. běh k Rinosetu 

IV. 1. – 4. kotoul na Rinosetu 

V. 1. – 4. běh do postavení č. 26, dřep, připravit náčiní 

VI. – XX. výdrž 

2. cvičenec celků B, C

I. – III. 1. – 12. stoj

IV. 1. – 4. běh k Rinosetu 

V. 1. – 4. kotoul na Rinosetu 

VI. 1. – 4. běh do postavení č. 26, dřep, připravit náčiní 

VII. – XX. výdrž 

Dále pokračuje ve cvičení 3. – 9. cvičenec celků A, D a B, C 

1. cvičenec celků A, D

I. II. 1. ------------------------------------------------- 4. III. 1. ----- 4. IV. – XX.

1. cvičenec celků B, C

I. II. III. 1. --------------------------------------------------- 4. IV. 1. ----- 4. V. – XX.

2. cvičenec celků A, D

I. – II. III. IV. 1. --------------------------------------------------- 4. V. 1. ----- 4. VI. – XX.
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2. cvičenec celků B, C

I. – III. IV. V. 1. --------------------------------------------------- 4. VI. 1. ----- 4. VII. – XX.

Dívky 

XXI. – XXIV. 1. – 16. běh na kruh – běh po kruhu proti směru hodinových ručiček –

postavení č. 27 

XXV. – XXVIII. 1. – 16. obrat vpravo zády do středu kruhu – klek na levou – mírně pokrčit

předpažmo dovnitř, spojit ruce – malé rychlé bočné kruhy náčiním 

střídavě vpravo a vlevo – postavení č. 28 

XXI. – XXIV. XXV. – XXVIII.

Chlapci 

XXI. – XXIV. 1. – 16. běh na Rinoset – postavení č. 27

XXV. – XXVIII. 1. – 16. chlapci v rohu Rinosetu bočné kruhy náčiním,

ostatní chlapci postavit „stavbu“: zvednout jednoho chlapce za 

nohy, jeden ho drží vzadu v pase – chlapec na vrcholu stavby čelné 

kruhy náčiním ve vzpažení 

Poznámka:  

Ve velkém celku mají dva chlapci v rozích Rinosetu dvě náčiní (žonglovací stuhy), dva 

chlapci jedno náčiní, chlapec na vrcholu stavby uprostřed Rinosetu dvě náčiní. 

XXI. – XXIV. XXV. – XXVIII.

Společně dívky i chlapci 

XXIX. – XXXII. 1. – 16. běh k Rinosetu – uchopit Rinoset

jedna dívka a jeden chlapec stoj na Rinosetu – postavení č. 29 

XXXIII. – XXXIV. 1. – 8. zvednout Rinoset nad hlavu

XXXV. – XXXVI. 1. – 8. výdrž, dívka a chlapec na Rinosetu vzpažit

XXXVII. – XXXVIII. 1. – 8. položit Rinoset
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položit 

XXIX. – XXXII. XXXIII. – XXXIV. – XXXVI. XXXVII. – XXXVIII.

Dívky 

XXXIX. – XL. 1. – 8. běh do postavení č. 30 – připravit do pravé ruky „mašli“

Chlapci 

XXXIX. – XL. 1. – 8. překlopit krajní díly Rinosetu na střední díly – otočit složený

Rinoset do postavení č. 30 

XXXIX. – XL.
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VI. oddíl „Ještě nekončíme“ 

Část a) 6 taktů 4/4 

Dívky 

I. 1. – 2. výkrokem pravou stranou podřep únožný levou – mírný úklon 

vpravo – obloukem dovnitř vzpažit zevnitř pravou, levou na bedra 

3. – 4. přenosem podřep únožný pravou – mírný úklon vlevo – vzpažit

dovnitř pravou 

II. 1. – 2. přenosem podřep únožný levou – mírný úklon vpravo – vzpažit 

zevnitř pravou 

3. – 4. přenosem na levou a přinožením pravé celý obrat vlevo do stoje –

vzpažit pravou 
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III. 1. – 2. výkrokem levou stranou podřep únožný pravou – mírný úklon 

vlevo – vzpažit dovnitř pravou 

3. – 4. přenosem podřep únožný levou – mírný úklon vpravo – vzpažit

zevnitř pravou 

IV. 1. – 2. přenosem podřep únožný pravou – mírný úklon vlevo – vzpažit 

dovnitř pravou 

3. – 4. přenosem na pravou a přinožením levé celý obrat vpravo do stoje –

vzpažit pravou 

V. 1. – 4. zvolna skrčit připažmo, předloktí vzhůru, „mašli“ před obličej 

směrem k HT 

VI. 1. – 4. výpad levou vzad – předpažit pravou 

(pauza) běh čelem k HT do postavení č. 31 – mávat mašlí 

obrat čelem do středu kroužku – nasadit mašle 

I. 1. – 2. 3. – 4. II. 1. – 2. 3. – 4. III. 1. – 2. 3. – 4.

IV. 1. – 2. 3. – 4. V. 1. – 4. VI. 1. – 4. (pauza) 

Chlapci 

I. – VI. dokončit postavení č. 30 – sed na Rinoset, bérce svisle z Rinosetu 

VII. oddíl „Parta“ 

Předehra 4 takty 4/4 

Společně dívky i chlapci 

I. – II. 1. – 8. chůzí poskočnou do postavení č. 32 – „tlesk“ na každou lichou

dobu 

33



III. 1. – 2. poskokem s pokrčením zánožmo čtvrtobrat vpravo do podřepu 

rozkročného – „tlesk“ na lichou dobu 

3. – 4. poskokem půlobrat vlevo v podřepu rozkročném – „tlesk“ na

lichou dobu 

IV. = III.

I. – II. III. 1. ------- 2. 3. ------- 4. IV. = III.

Část a) 28 taktů 4/4 

Společně dívky i chlapci 

I. 1. – 2. půlobrat vpravo – krok – přísun – krok v podřepu rozkročném 

pravou vpřed – kruh dolů v pokrčení předpažmo dolů, předloktí 

rovně vpřed (šikmo čelem a levým bokem k HT) 

3. – 4. půlobrat vlevo – krok – přísun – krok v podřepu rozkročném levou

vpřed – dva hmity v pokrčení vzpažmo, předloktí vzhůru (šikmo 

čelem a pravým bokem k HT) 

II. = I. v I. – II. taktu o 1 ZM vpřed 

III. 1. výkrokem pravou vzad půlobrat vpravo do podřepu rozkročného – 

mírně pokrčit upažmo dolů 

2. přinožením levé podřep – pokrčit předpažmo dolů, dlaně „tlesk“

3. výkrokem levou vzad půlobrat vlevo do podřepu rozkročného –

mírně pokrčit upažmo dolů

4. přinožením pravé podřep – pokrčit předpažmo dolů, dlaně „tlesk“

IV. = III. ve III. a IV. taktu o 1 ZM vzad

V. 1. – 2. výkrokem pravou vpřed podřep zánožný pokrčmo levou – 

třičtvrtěobrat vpravo (levým bokem k HT) – hmit podřepmo – 

mírný předklon – pokrčit předpažmo poníž, předloktí dovnitř – 

„mlýnek“, ruce v pěst 

3. – 4. přenos na levou - hmit podřepmo – vzpřim – pokrčit předpažmo

vzhůru, předloktí dovnitř - „mlýnek“, ruce v pěst 

VI. = V.

I. 1. – 2. 3. – 4. II. 1. – 2. 3. – 4. III. 1 2. 3. 4.
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IV. 1. 2. 3. 4. V. 1. – 2. 3. – 4. VI. 1. – 2. 3. – 4.

Dívky 

VII. 1. – 4. půlobrat vlevo (čelem k HT) – zvolna dřep s opakovaným 

vysunováním pánve vpravo a vlevo – upažit dolů 

VIII. 1. – 2. vzpor dřepmo spojný

3. - 4. nápřah pažemi vzad a skok se skrčením zánožmo – vzpažit zevnitř

VII. 1. 2. 3. 4. VIII. 1. – 2. 3. – 4.

Chlapci 

VII. 1. – 4. vzpor dřepmo spojný čelem k TH 

VIII. 1. – 2. skok s roznožením – vzpažit zevnitř

3. - 4. stoj

VII. 1. – 4. VIII. 1. – 2. 3. – 4.

Společně dívky i chlapci – 1. a 3. řada 

IX. 1. – 3. půlobrat vlevo – klus poskočný vpřed, začít pravou (pravým bokem 

k HT) 

4. odrazem pravé poskok vpřed, doskok snožmo – pokrčit předpažmo

dolů, dlaně „tlesk“

X. 1. – 3. celý obrat vpravo a klus poskočný vpřed, začít pravou (levým 

bokem k HT)  

4. odrazem pravé poskok vpřed, doskok snožmo – pokrčit předpažmo

dolů, dlaně „tlesk“

XI. 1. – 3. celý obrat vlevo a klus poskočný vpřed, začít pravou (pravým 

bokem k HT) 
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4. odrazem pravé poskok vpřed, doskok snožmo – pokrčit předpažmo

dolů, dlaně „tlesk“

IX. 1. 2. 3. 4. X. 1. 2. 3. 4. 

XI. 1. 2. 3. 4. 

Společně dívky i chlapci – 2. řada 

IX. – XI. = 1. a 3. řada IX. – XI. opačně

Společně dívky i chlapci 

XII. 1. – 3. klusem poskočným do postavení č. 33 

4. přinožit – pokrčit předpažmo dolů, dlaně „tlesk“

XIII. 1. – 2. krok – přísun – krok vlevo stranou – připažit

3. – 4. zákrok pravou dovnitř – skrčením připažmo vzpažit

XIV. 1. – 2. krok – přísun – krok vpravo stranou – připažit

3. – 4. zákrok levou dovnitř – skrčením připažmo předpažit

XV. 1. – 2. výkrok pravou stranou – otočit trup vlevo – dva hmity vzad

v pokrčení upažmo, předloktí vzhůru 

3. – 4. přenosem na levou stoj únožný pravou – otočit trup vpravo – dva

hmity vzad v pokrčení upažmo, předloktí vzhůru 

XVI. 1. – 2. přinožením pravé podřep – hluboký ohnutý předklon – pokrčit

předpažmo, ruce spojit za koleny – postavení č. 33 

3. – 4. skok s roznožením – vzpažit zevnitř

XII. 1. 2. 3. 4. XIII. 1. ----------------- 2. 3. – 4.
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XIV. 1. -------------------- 2. 3. – 4. XV. 1. – 2. 3. – 4. XV. 1. – 2. 3. – 4.

XVII. 1. – 4. klusem poskočným do postavení č. 34

XVIII. 1. – 2. přinožením hmit podřepmo – pokrčit předpažmo vzhůru, předloktí

vzhůru, na lichou dobu „tlesk“ nad hlavou 

3. – 4. hmit podřepmo – pokrčit předpažmo vzhůru, předloktí vzhůru, na

lichou dobu „tlesk“ nad hlavou 

XIX. 1. – 2. úkrokem pravou podřep rozkročný – dvěma hmity podřepmo

přenos na pravou – připažit levou – obloukem dovnitř skrčit 

předpažmo pravou, předloktí rovně před čelem – hřbet ruky před 

čelem 

3. – 4. dvěma hmity podřepmo přenos na levou – připažit pravou –

obloukem dovnitř skrčit předpažmo levou, předloktí rovně před 

čelem – hřbet ruky před čelem 

XX. 1. – 2. dvěma hmity podřepmo přenos na pravou – připažit levou –

obloukem dovnitř skrčit předpažmo pravou, předloktí rovně před 

čelem – hřbet ruky před čelem 

3. – 4. dvěma hmity podřepmo přenos na levou – připažit pravou –

obloukem dovnitř skrčit předpažmo levou, předloktí rovně před 

čelem – hřbet ruky před čelem 

XVII. 1. 2. 3. 4. XVIII. 1. – 2. 3. – 4. XIX. 1. – 2. 3. – 4. XX. 1. – 2. 3. – 4.

XXI. – XXII. 1. – 8. klusem poskočným do postavení č. 35

XXIII. 1. výkrokem pravou stranou podřep rozkročný, pánev vysunout 

vpravo – pokrčit upažmo dolů levou, ruku v bok – vzpažit zevnitř 

pravou 

2. pánev vlevo – připažit vpřed dovnitř pravou

3. pánev vpravo – vzpažit zevnitř pravou

4. pánev vlevo – připažit vpřed dovnitř pravou

XXIV. 1. pánev vpravo – vzpažit zevnitř pravou

2. pánev vlevo – připažit vpřed dovnitř pravou

3. pánev vpravo – vzpažit zevnitř pravou

4. pánev vlevo – připažit vpřed dovnitř pravou
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XXV. 1. – 2. krok – přísun – krok vpravo ve stoji rozkročném do stoje na pravé

– skrčit zánožmo levou – kruhy vpravo vzhůru v pokrčení

předpažmo dolů, dlaně vpřed

3. – 4. krok – přísun – krok vlevo ve stoji rozkročném do stoje na levé –

skrčit zánožmo pravou – kruhy vlevo vzhůru v pokrčení předpažmo 

dolů, dlaně vpřed  

XXVI. = XXV.

XXVII. 1. – 4. klusem poskočným do postavení č. 36

XXVIII. 1. – 3. klusem poskočným dokončit přechod (cvičenci kolem i na

Rinosetu) 

4. póza – napjaté paže libovolně

XXI. – XXII. XXIII. 1. 2. 3. 4. XXIV. 1.

2. 3. 4. XXV. 1. --------------------------------------- 2.

3. -------------------------------------------- 4. XXVI. = XXV. XXVII. 

XXVIII. 1. – 3. 4.
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