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I. ODDÍL PŘEDEHRA

část a) Malé čtverce 4 takty 12/8

obr. č. 1 – základní postavení

Všechny čtyři čtverce A, B, C, D tančí stejně. První takt se skládá ze čtyř pohybových variací 

(jedna variace se počítá na tři doby) a každá řada v základním čtverci tyto variace tančí 

v různé posloupnosti.

ZP: stoj spatný – připažit – čelem k HT

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

I. 1. řada

předtaktí zvolna zaobleně upažit

1. – 3. ta prv-ní: výkrokem pravou vpřed dvojný obrat vpravo – paže ,,košík“ –

o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta dru-há: přísunem Ln stoj spatný – připažit

1. – 3. ta tře-tí: výdrž

1. – 3. ta čtvr-tá: kruhy dovnitř

předtaktí
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ta prv ní

ta dru há

ta čtvr-tá

2. řada

1. – 3. ta prv-ní: zvolna zaobleně upažit

1. – 3. ta druh-há: výkrokem pravou vpřed dvojný obrat vpravo – paže ,,košík“ –

o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta tře-tí: přísunem Ln stoj spatný – oblouky vzhůru připažit

1. – 3. ta čtvr-tá výdrž

6



ta prv ní

ta dru há

ta  tře-tí

3. řada

1. – 3. ta prv-ní: výdrž

1. – 3. ta dru-há: oblouky dovnitř upažit
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1. – 3. ta tře-tí: výkrokem pravou vpřed dvojný obrat vpravo – paže ,,košík“ 

– o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta čtvr-tá: přísunem Ln stoj spatný – připažit

ta dru-há

ta tře tí

4. řada

1. – 3. ta prv-ní: kruhy dovnitř

1. – 3. ta dru-há: výdrž

1. – 3. ta tře-tí: zvolna zaobleně upažit

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrokem pravou vpřed dvojný obrat vpravo – paže ,,košík“ –

o jednu značkovou mezeru – přísun Ln

8



ta prv-ní

ta tře tí

ta čtvr tá

II. Všechny cvičenky stejně.

1. – 3. ta prv- ♪♪ zvolna podřep, vlna trupem – záklon hlavy

ní: ♪ stoj – předklon hlavy

1. – 3. ta dru- ♪♪ zvolna vlnovkou upažit – zvolna vzpřim hlavy

há: ♪ rychle vlnovkou připažit

1. – 3. ta tře-tí: oblouky dovnitř upažit

9



1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou vpřed – vodorovný kruh levou nad hlavou dovnitř 

vedený hřbetem ruky – upažit

ta prv ní

ta dru há

ta tře-tí

ta čtvr-tá
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III. Všechny cvičenky stejně.

1. – 3. ta prv-ní: 1. – 2. ♪♪ výkrokem pravou vzad dvojný obrat vpravo – paže

„košík“  (pravotočivou otáčkou návrat na svou značku čelem 

k HT) – 3. ♪ skrčit upažmo, dlaně k tělu, prsty spojit

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ čtvrtobrat vpravo a výkrokem levou vpřed dovnitř mírný

podřep, mírně pokrčit přínožmo pravou – otočit dlaně dolů

a „protlačením“ připažit vpřed – 2. ♪ výkrok pravou vzad se 

čtvrtobratem vlevo (čelem k HT) – skrčit upažmo, dlaně k tělu, 

prsty spojené – 3. ♪ krok levou na místě

1. – 3. ta tře-tí: 1. ♪ čtvrtobrat vlevo a výkrokem pravou vpřed dovnitř mírný

podřep, mírně pokrčit přínožmo levou – otočit dlaně dolů

a „protlačením“ připažit vpřed – 2. ♪ výkrokem levou vzad 

se čtvrtobratem vpravo (čelem k HT) – skrčit upažmo, dlaně 

k tělu, prsty spojené – 3. ♪ přísunem postavit Pn na špičku –

upažit levou, pravá v „košíku“

1. – 3. ta čtvr-tá: obejít třemi kroky svou značku vpravo (Pn, Ln, Pn) – otočit 

hlavu vpravo

ta prv ní

ta dru há
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ta tře tí

ta čtvr tá

IV. Všechny cvičenky stejně.

1. – 3. ta prv-ní: přísunem levé stoj spatný – mírným úklonem vpravo, záklonem 

a mírným úklonem vlevo vzpřim – oblouky nad hlavou vpravo 

napjatými pažemi paže vlevo („kornout“)

1. – 3. ta dru-há: 1. – 2. ♪♪ výpad pravou stranou, úklon vpravo, úklon hlavy

vpravo – a připažením paže vpravo 3. ♪ vzpřim – poskok

přísunný vlevo – úklon vlevo – úklon hlavy vlevo – kruhy 

dolů

1. – 3. ta tře-tí: 1. – 2. ♪♪ totéž, jen opačně: výpad levou stranou – úklon vlevo –

úklon hlavy vlevo – připažením paže vlevo – 3. ♪ přenos na Pn –

Lp výdrž v upažení, Pp čelný kruh vzhůru

1. – 3. ta čtvr-tá: 1. ♪ křížením levou před pravou dvojný obrat  na místě vpravo

o 360° (Pn, Ln) – Pp „košík“ 2. – 3. ♪♪ paže výdrž

12



ta prv-ní

ta dru-

há

ta tře-
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tí

ta čtvr-tá

část b) Velký čtverec 3,5 taktu 12/8

Počítáme: raz, dva, tři,   čtyř, pět, šest,   raz, dva, tři,   čtyř, pět, šest

I. Takt se skládá ze čtyř pohybových variací, každý sloupec začíná postupně po

sloupci po své pravici.

Čtverec A a C  a  čtverec B a D, postupky po sloupcích = popis po sloupcích.

Variace 1v, 2v, 3v, 4v

1v ♪♪♪ paže vlevo – hmitem dřepmo stoj – kruhy dolů

2v ♪♪♪ A a C – pravotočivá otáčka na místě – paže „košík“

B a D – pravotočivá otáčka s posunem o jednu značkovou mezeru

vpravo – paže „košík“ 

3v ♪♪♪ stoj spatný, připažit

4v ♪♪♪ „vývrtka“ 4. – otočit  dlaně vpřed, skrčit připažmo (lokty u těla), otočit

dlaně zevnitř 5. – vzpažit, dlaně zevnitř 6. – upažením upažit dolů poníž – ruce 

vztyčit do tzv. „sukničky“ 

14



↓

sloupec 1 (cvičenky č. 1, 5, 9, 13) – od první doby

1v – 1,2,3 2v – 4,5,6 3v – 1,2,3 4v – 4,5,6

sloupec 2 (cvičenky č. 2, 6, 10, 14) – od druhé doby

1v – 2,3,4 2v – 5,6,1 3v – 2,3 4v – 4,5,6

sloupec 3 (cvičenky č. 3, 7, 11, 15) – od třetí doby

1v – 3,4,5 2v – 6,1,2 3v – 3 4v – 4,5,6

sloupec 4 (cvičenky č. 4, 8, 12, 16) – od čtvrté doby

1v – 4,5,6 2v – 1,2,3 4v – 4,5,6

1v – první variace

2v – druhá variace 

15



4v – čtvrtá variace - čtyř

pět

šest

obr. č. 2 – připojení čtverců (a)

II. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

1. – 3. ta prv-ní: ruce v „sukničce“ – valčíkový krok vpřed (Pn,

Ln, Pn) s půlotáčkou  vpravo (o 180°) zády k HT

1. - 3. ta dru-há: valčíkový krok vpřed (Ln, Pn, Ln) čelem k HT s půlotáčkou 

vlevo (o 180°) čelem k HT

16



1. – 3. ta tře-tí A a B valčíkový krok (Pn, Ln, Pn) pravá půlotáčka na místě –

cvičenky končí čelem do velkého čtverce (některé šikmo, jiné

rovně – obr. č. 2 – připojení čtverců (b))

C a D pravotočivou otáčkou (Pn, Ln, Pn) se všechny cvičenky 

posunou vpřed o jednu značkovou mezeru, čímž vznikne jeden 

velký čtverec bez volných řad a sloupců, cvičenky končí čelem

do velkého čtverce (některé šikmo, jiné rovně – obr. č. 2 –

připojení čtverců (b))

Začínají „postupky“ od vnějšího velkého čtverce č. ■1 směrem k vnitřnímu malému

čtverci č. ■4, ve dvou krokových variacích na 2x 1. – 3. (♪♪♪  ♪♪♪)

První variace 1. – 3. ☺: valčíkový krok s hmitem podřepmo: výkrok levou vpřed 

Pn, Ln na místě – mírný nápřah a předpažit

Druhá variace 1. – 3.☼: hmitem podřepmo výkrok pravou vzad – přísun levou –

výkrokem pravou vpřed mírný podřep zánožný 
pokrčmo levou – mírný předklon – předklon hlavy –
bočnými kruhy dolů a předpažením připažit vpřed, dlaně 
na pravé stehno („zabalení“)     

1. – 3. ta čtvr-tá: - ☺: cvičenky 13a, 9a, 5a, 1a,2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b, 8b, 12b,

16b, 1c, 5c, 9c, 13c, 14c, 15c, 16c, 13d, 14d, 15d, 16d, 12d, 8d, 

4d – tj. ■1

ta prv ní

17



ta dru há

ta tře tí

První variace 1. – 3. ☺: 

III. Pokračování postupek ve velkém čtverci.

1. – 3. ta prv-ní: - ☼: cvičenky 13a, 9a, 5a, 1a,2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b, 8b, 12b,

16b, 1c, 5c, 9c, 13c, 14c, 15c, 16c, 13d, 14d, 15d, 16d, 12d, 8d, 

4d – tj. ■1
1. – 3. ta prv-ní: ☺ a  1. – 3. ta dru-há: ☼: - cvičenky 14a, 10a, 6a, 7a, 8a, 5b,

6b, 7b, 11b, 15b, 2c, 6c, 10c, 11c, 12c, 9d, 10d, 

11d, 7d, 3d - tj. ■2

18



1. – 3. ta dru-há: ☺ a  1. – 3. ta tře-tí: ☼: - cvičenky 15a, 11a, 12a, 9b, 10b,

14b, 3c, 7c, 8c, 5d, 6d, 2d - tj. ■3

1. – 3. ta tře-tí: ☺ a  1. – 3. ta čtvr-tá: ☼: - cvičenky 16a, 13b, 4c, 1d - tj. ■4

Druhá variace 1. – 3.☼: „zabalení“

obr. č. 3 – velký čtverec – „zabalení“ (a)

půl taktu Další postupky v „rozbalování“ po jednotlivých dobách, pohyb stejný pro 

všechny – na konkrétní dobu rychle: vzpřim – stoj – celým obratem vlevo

(nohy na místě) podřep zánožný pravou, pravá napjatá – vzpažit zevnitř, dlaně  

zevnitř – výdrž do šesté doby.

Počítáme: raz, dva, tři, čtyř, pět, šest

■4 - raz,  ■3 - dva,  ■2 - tři,  ■1 - čtyř,

pět, šest – výdrž

„rozbalování“

19



obr. č. 3 – velký čtverec – „rozbalování“ (b)

část c) Větrníčky 2 takty 12/8

Všechny čtyři čtverce stejně.

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá 

I. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí:

V rámci svého šestnáctičlenného čtverce se vytvoří čtyři čtyřčlenné čtverce =

větrníčky, cvičenky nejkratší cestou obrat pravým bokem ke středu svého

větrníčku, kde se všechny čtyři pravé ruce spojí do kříže, levou ruku za záda a třemi

valčíkovými základy (Pn, Ln, Pn), (Ln, Pn, Ln), (Pn, Ln, Pn) chůze po směru točení

hodinových ručiček - dbát na držení středu a ve svém větrníčku se každá posune o tři

značky.

ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí

obr. č. 4a – větrníčky

1. – 3. ta čtvr-tá: levotočivou otáčkou (Ln, Pn, Ln) se každá cvičenka dostane 

na značku, ke které došla posunem o tři značky při větrníčcích –

cvičenky na vnějších značkách svého čtverce (4 x 4) končí

čelem do středu

ta čtvr tá
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Cvičenky na vnitřních značkách (č. 2, 8, 9, 15) končí levým bokem do středu.

obr. č. 4b – kruh a vnitřní větrníček

II. Cvičenky na vnitřních značkách (č. 2, 8, 9, 15) opět vytvoří větrníček,

drží se za levé ruce, pravou ruku za záda a čtyřmi valčíkovými kroky

(ta pr-vní – od Pn, ta dru-há – od Ln, ta tře-tí – od Pn, ta čtvr-tá – od Ln) se

v rotaci větrníčku v protisměru hodinových ručiček posunou o čtyři značky.

Cvičenky na vnějších značkách se uchopí za ruce a vytvoří jeden velký kruh,

který se bude otáčet ve směru hodinových ručiček stejnými kroky jako vnitřní

větrníček a také se ve svém směru posunou o čtyři značky.

+ dva dlouhé tóny První tón na nové značce pustit ruce – paže vlevo dolů – každá

cvičenka zvolna pravotočivou otáčkou obrat čelem k HT – otočit hlavu

vpravo – a připažit.

Na druhý tón připažit a zvolna čelné kruhy zevnitř – v době, kdy dojde 

ke zkřížení paží stoj zánožný pravou dovnitř – upažit dolů – otočit 

hlavu vlevo a mírný předklon hlavy, hled na levou ruku.

první tón

druhý tón
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obr. č. 4c – na značkách

II. ODDÍL VELICKÉ ZVONY

část a) Čtyři v jednom 4,5 taktu 12/8

ZP: postoj z konce I. oddílu 

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

I. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há – výdrž v postoji

čtverce  A  a  D

1. – 3. ta tře-tí: stoj – vzpřim hlavy – P.ot. na místě (Pn, Ln, Pn) – paže výdrž 

v upažení dolů

1. – 3. ta čtvr-tá: přísunem levé stoj spatný – kruhy dovnitř

ta tře-tí ta čtvr tá

čtverce  B  a  C

1. – 3. ta tře-tí: přísunem pravé stoj – vzpřim hlavy – kruhy dovnitř

1. – 3. ta čtvr-tá: P.ot. na místě (jen dva kroky Pn, Ln) – připažit
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ta tře tí ta čtvr-tá

II. čtverce  A  a D

1. – 3. ta prv-ní: vzpor dřepmo – předklon hlavy

1. – 3. ta dru-há: zvolna stoj – zvolna vzpřim hlavy až ve stoji

1. – 3. ta tře-tí: výkrokem pravou vpřed poskok na pravé – nejkratší cestou ruce     

v týl

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou vzad (zpět na značku) a obrat

nejkratší cestou čelem do středu svého malého čtverce 2 x 2 –

připažit

ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí ta čtvr-tá

čtverce  B a C

1. – 3. ta prv-ní: výkrokem pravou vpřed poskok na pravé – nejkratší cestou ruce 

týl

1. – 3. ta dru-há: výkrok levou vzad (zpět na značku) – nejkratší cestou připažit

1. – 3. ta tře-tí: vzpor dřepmo – předklon hlavy
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1. – 3. ta čtvr-tá: stoj a obrat nejkratší cestou do středu svého malého 

čtverce 2 x 2 cvičenky – vzpřim hlavy

ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí ta čtvr-tá

III. Všechny čtyři čtverce stejně

Výměny po úhlopříčkách ve čtvercích 2 x 2 cvičenky, nejdřív dvě protilehlé cvičenky na „ta 

prv-ní, ta dru-há“ a potom další dvě cvičenky na „ta tře-tí, ta čtvr-tá“.

1. – 3. ♪♪♪: tři klusové skoky, začít pravou (tři drobné běhy od Pn) na 

protilehlou značku, cvičenky se míjejí zprava (pravidlo aut na 

silnici) – ruce za záda

1. – 3. ♪♪♪: poskok na levé – a ty, které se posunuly o jednu řadu vzad v poskoku

obrat vlevo čelem k HT, ruce za zády 

1. – 3. ♪♪♪ 1. – 3. ♪♪♪

ta prv-ní, ta dru-há – výměny cvičenek č. 4 + 2, 12 + 10, 7 + 5, 15 + 13

ta tře-tí, ta čtvr-tá – výměny cvičenek č. 11 + 3, 16 + 8, 9 + 1, 14 + 6

obr. č. 5a - přeběhy
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půl taktu 1. – 3. ta pr-vní, 1. – 3. ta dru-há

Všechny čtyři čtverce stejně.

1. – 3. ta pr-vní: hmitem podřepmo výkrok pravou stranou – otočit hlavu 

vpravo – s nápřahem připažit a paže vpravo

1. – 3. ta druhá: hmitem podřepmo přenos na levou – otočit hlavu vlevo –

připažit a paže vlevo

ta prv-ní

ta dru-há

IV. Postupné pravotočivé otáčky na místě o 360°, paže „košík“ – po jednotlivých velkých

čtvercích (výdrž v předešlém postoji – otáčka – stoj spatný) – připažit, čelem k HT,

(1. – 3. ta čtvr-tá: čtverec A, B a D – zaobleně upažit)

otáčky - ta prv-ní: čtverec  A

ta dru-há: čtverec  B

ta tře-tí: čtverec  D

ta čtvr-tá: čtverec  C – po otáčce ihned upažit
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pravotočivá otáčka

zaobleně upažit

část b) Unisono 4,5 taktu 12/8

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

ZP: stoj spatný - upažit

4 x valčík - tančený kosočtverec vpravo s půlobraty vpravo

Všechny čtyři čtverce stejně.

Na zem před svou značku si pomyslně nakreslíme kosočtverec, délka jedné strany 

odpovídá délce jednoho kroku a po konturách tohoto kosočtverce tančíme valčík  

s půlobraty vpravo po úhlopříčkách – Pp po celou dobu výdrž v upažení.

I. 1. – 3. ta prv-ní: první valčíkový krok šikmo vpravo vpřed (Pn, Ln, Pn) 

s půlobratem vpravo (levým bokem k HT) – Lp vodorovný kruh 

nad hlavou vedený hřbetem ruky a upažit  

1. – 3. ta dru-há: druhý valčíkový krok šikmo vpravo vzad (Ln, Pn, Ln) 

s půlobratem vpravo (zády k HT) – paže výdrž v upažení 

1. – 3. ta třetí: třetí valčíkový krok šikmo vpravo vpřed  (Pn, Ln, Pn) 

s půlobratem vpravo (pravým bokem k HT) – Lp vodorovný 

kruh nad hlavou vedený hřbetem ruky a upažit 
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1. – 3. ta čtvr-tá: čtvrtým necelým valčíkovým krokem se vracíme na svou značku 

šikmo vpravo vzad (Ln, Pn – jen dva kroky čelem k HT) – paže 

výdrž v upažení

ta prv-ní

ta dru-há

ta tře-tí
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ta čtvr-tá

II. 4 x valčík - tančený kosočtverec vlevo s půlobraty vlevo

1. – 3. ta prv-ní: první valčíkový krok šikmo vlevo vpřed  (Ln, Pn, Ln) 

s půlobratem vlevo (pravým bokem k HT ) – předpažit  

1. – 3. ta dru-há: druhý valčíkový krok šikmo vlevo vzad (Pn, Ln, Pn) 

s půlobratem vlevo (zády k HT) – otočit dlaně vzhůru 

a připažením zapažit 

1. – 3. ta třetí: třetí valčíkový krok šikmo vlevo vpřed  (Ln, Pn, Ln)  

s půlobratem vlevo (levým bokem k HT) – předpažit

1. – 3. ta čtvr-tá: čtvrtým necelým valčíkovým krokem se vracíme na svou značku 

šikmo vlevo  (Pn, Ln – jen dva kroky čelem k HT) – připažením 

upažit

ta prv-ní
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ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvr-tá

III. Skočné otáčky

čtverec A a C

1. – 3. ta prv-ní: skočná otáčka vpravo (ve výkroku upažit, v rotaci „ košík“)

1. – 3. ta dru-há: výkrok pravou stranou (Ln napjatá) – náklon vpravo – otočit 

hlavu vpravo – upažit

1. – 3. ta tře-tí: skočná otáčka vlevo zpět na značku (ve výkroku upažit, v rotaci 

„košík“)
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1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou stranou (Pn napjatá) – náklon vlevo – otočit hlavu 

vlevo – upažit

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

čtverec B a D

1. – 3. ta prv-ní: skočná otáčka vlevo (upažit ve výkroku, v rotaci „košík“)

1. – 3. ta dru-há: výkrok levou stranou (Ln napjatá) – náklon vlevo – otočit hlavu 

vlevo – upažit

1. – 3. ta tře-tí: skočná otáčka vpravo zpět na značku (upažit ve výkroku, 

v rotaci „košík“)

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok pravou stranou (Ln napjatá) – náklon vpravo - otočit 

hlavu vpravo) – upažit 

ta prv-ní ta dru-há
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ta tře-tí ta čtvr-tá

obr. č. 5b – skočná otáčka tam a zpět

půl taktu = 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, všechny čtyři čtverce stejně

1. – 3. ta prv-ní: stoj spatný – kruhy pažemi dolů 

1. – 3. ta dru-há: vzpor dřepmo – předklon hlavy

ta prv-ní ta dru-há

IV. postupně stoj spatný od zadních řad vždy po dvou řadách – zvolna vzpřim hlavy – ve

stoji výdrž

1. – 3. ta prv-ní: cvičenky č. 9cd, 7cd, 14cd, 15cd, 5cd, 1cd, 13cd, 6cd

1. – 3. ta dru-há: cvičenky č. 11cd, 4cd, 16cd, 12cd, 2cd, 3cd, 10cd, 8cd

1. – 3. ta tře-tí: cvičenky č. 9ab, 7ab, 14ab, 15ab, 5ab, 1ab, 13ab, 6ab

1. – 3. ta čtvr-tá: cvičenky č. 11ab, 4ab, 16ab, 12ab, 2ab, 3ab, 10ab, 8ab

a všechny cvičenky příprava paží na následující dobu: skrčit

upažmo tak, že oba ukazováčky táhneme po bocích těla až 

k podpaží, ruce sklopit
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IV. ♪                  ♪ ♪ ta čtvr-tá

obr. č. 6 - postupné vstávání

část c) Zpěv 5 taktů 12/8 + rozložený akord 

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

I. všechny čtyři čtverce stejně „Ty Velické zvony“

1. – 3. ta prv-ní: 1. ♪: výkrok Pn vpřed, 2. ♪: přenos vzad na Ln, 3. ♪: přísun Pn

– první doba se tančí v mírném kulatém předklonu – předklon

hlavy a postupně vzpřim trupu a hlavy

paže – skrčení upažmo, ruce sklopené a pokračujeme v pohybu:

předpažit – dlaně vzhůru a upažit – dlaně dolů

1. – 3. ta dru-há: paže – připažením skrčit upažmo, prostředníčky rukou se 

dotýkají

1. – 3. ta tře-tí: zvolna upažit dolů poníž – otočit hlavu a podívat se na cvičenku 

vedle (první sloupec s druhým sloupcem a třetí sloupec se 

čtvrtým)

1. – 3. ta čtvr-tá: dvojice, které se podívaly na sebe, posun na meziznačku mezi 

sebou – upažit dolů

první a třetí sloupec levotočivá otáčka (360°) čelem k HT

druhý a čtvrtý sloupec půl pravotočivé otáčky (180°) zády k HT

(postavení cvičenek je zády k sobě)
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ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí

ta čtvr-tá

obr. č. 7 (A = D)  a obr. č. 8 (B = C)

II. všechny čtyři čtverce stejně „pěkně vyzváňajů“

1. – 3. ta prv-ní: hmitem podřepmo výkrok levou stranou – paže vlevo – otočit 

hlavu vlevo

1. – 3. ta dru-há: hmitem podřepmo přenos na pravou – připažením paže vpravo –

otočit hlavu vpravo 

1. – 3. ta tře-tí: přísun Ln k Pn – kruhy dolů

1. – 3. ta čtvrtá: otočit trup vpravo a v mírném předklonu uchopí cvičenky jedna 

druhou v pase – otočit hlavu vpravo a v tomto postoji se spolu 

otočí třemi krátkými kroky o třičtvrtě kruhu (Pn, Ln, Pn), každá 

končí na opačné straně, než z které vycházela ze své značky
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvr-tá

obr. č. 7 (A = D)  a č. 8 (B = C) Velické zvony

III. čtverce A a D a B a C a tančíme - první sloupec s druhým a třetí se čtvrtým

„ludé sa čudujů“

V tomto taktu dochází v každém čtverci k utvoření dvou úhlopříčně situovaných

kruhů, každý kruh v rozmezí malého čtverce 2 x 2 značky. Kruh v začátku tvoří čtyři

cvičenky („domácí“) a do tohoto v pohybu točeného kruhu (ve směru hodinových

ručiček, pravým ramenem dovnitř kruhu) se postupně zařadí čtyři cvičenky („hosté“).
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1. – 3. ta prv-ní: rozpuštění dvojice – poskok na Ln – ruce za záda

1. – 3. ta dru-há: tři klusové skoky (Pn, Ln, Pn)

1. – 3. ta tře-tí: poskok na Ln

1. – 3. ta čtvr-tá: tři klusové skoky (Pn, Ln, Pn)

Utvoří se tak v jednom čtverci 4 x 4 dva kruhy po osmi cvičenkách, „domácí“

cvičenky se po směru kruhu posunuly o tři značky a končí na značkách, „hosté“ končí 

v meziznačkách.

ta prv-ní ta dru-há

obr. č. 7 (A = D)  a č. 8 (B = C) Velické zvony

IV. Základní útvar ve čtverci 4 x 4 značky jsou dva kruhy – každý o osmi cvičenkách 

vždy pravým ramenem dovnitř kruhu.

1. – 3. ta pr-vní: hmitem podřepmo výkrok levou stranou – paže vlevo –

otočit hlavu vlevo

1. – 3. ta dru-há: hmitem podřepmo přenos na pravou – připažením paže vpravo 

– otočit hlavu vpravo

kruhy A2, B2, C1, D1

1. – 3. ta tře-tí: rychle přenos na levou a přísun pravou – kruhy dolů

1. – 3. ta čtvr-tá: vzpor dřepmo - předklon hlavy

kruhy A1, B1, C2, D2

1. – 3. ta tře-tí: každá cvičenka se levotočivou otáčkou o 360° (výkrok

levou stranou, v otáčce krok na Pn – paže „košík“)

paprskovitým směrem roztočí ven z kruhu
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1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou stranou s půlobratem vlevo (zády do kruhu) –

vzpažit zevnitř, dlaně vpřed

ta prv-ní ta dru-há

kruhy  A2, B2, C1, D1

ta tře-tí

ta čtvr-tá

kruhy  A1, B1, C2, D2
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ta tře-tí

ta čtvr-tá

obr. č. 7 (A = D)  a č. 8 (B = C) Velické zvony

V. kruhy A2, B2, C1, D1

1. – 3. ta prv-ní a 1. – 3. ta dru-há: zvolna stoj s půlobratem vlevo zády do kruhu –

zvolna vzpřim hlavy

kruhy A1, B1, C2, D2

1. – 3. ta pr-vní (Pn, Ln, Pn) a 1. – 3. ta dru-há (Ln, Pn, Ln): šest krátkých kroků vzad

v mírném předklonu zpět do kruhu – postupně vzpřim – zvolna zaobleně 

předpažením dlaněmi vzhůru připažit
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ta prv-ní   ta dru-há

Všechny kruhy stejně.

1. – 3. ta tře-tí: stoj zády do kruhu (těsný kruh) - uchopit se za ruce – hmitem 

podřepmo mírný výkrok pravou stranou – otočit hlavu vpravo

1. – 3. ta čtvr-tá: hmitem podřepmo přenosem na levou stoj únožný pravou –

otočit hlavu vlevo

ta tře-tí ta čtvr-tá

obr. č. 7 (A = D)  a č. 8 (B = C) Velické zvony

+ rozložený akord

„Hosté“ na meziznačkách  pravotočivou půlotáčkou na místě obrat čelem do kruhu –

předklon hlavy.

„Domácí“ na značkách pravotočivou otáčkou obrat směrem úhlopříčně ze své značky 

do středu meziznačkového prostoru (paprskovitě ven z kruhu) – připažit – končí 

v postavení různými směry:

zády do svého čtverce cvičenky A 11, 3, 6, 14 

cvičenky B 12, 10, 7, 5
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cvičenky C 12, 10, 7, 5

cvičenky D 11, 3, 6, 14

šikmo zády do čtverce cvičenky A4, B8, C9, D13

šikmo zády do svého kruhu cvičenky A2, A15, B16, B1, C16, C1, D2, D15

šikmo zády ke svému kruhu cvičenky A13, B9, C8, D4 („větrníček“)

všechny stoj spatný – předklon hlavy

obr. č. 7 (A = D)  a č. 8 (B = C) Velické zvony

obr. č. 9 – konec Velických zvonů + začátek Zafúkané

III. ODDÍL ZAFÚKANÉ

část a) Předehra 6 taktů 12/8

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

ZP: stoj spatný – připažit – předklon hlavy

I.⃰ 1. – 3. ta prv-ní: zvolna vzpřim hlavy

1. – 3. ta dru-há: cvičenky „hosté“ v malých kruzích uchopit se za ruce

cvičenky zády do svého čtverce a šikmo zády do svého kruhu si

uchopí šaty

cvičenky šikmo zády ke svému kruhu („větrníček“) A13, B9, C8, D4 

obrat levým ramenem ke svému původnímu kruhu a pravou rukou 

uchopí cvičenku naproti – levou ruku za záda 

ostatní cvičenky – stoj

!!!  od ta tře-tí – různé choreografie po jednotlivých podtržených skupinách (I.⃰ a II.⃰ )

cvičenky „hosté“: na meziznačkách tančí „přetáčení v kruzích“:
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1. – 3. ta tře-tí: cvičenky „hosté“ na meziznačkách začnou valčíkovým krokem 

točit v protisměru hodinových ručiček svůj malý kruh

v uchopení za ruce (Pn, Ln, Pn)

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) cvičenky se pustí a výkrokem Ln půlotáčka vpravo 

– opět se vzájemně uchopí vždy čelem do kruhu – dva krátké

kroky Pn, Ln, tak couvají po směru kruhu (pomůcka – po

půlotáčce se musí držet za stejně ruce jako před půlotáčkou)

ta tře-tí

ta čtvr-tá

II.⃰ 1. – 3. ta prv-ní: valčíkový krok (Pn, Ln, Pn) po obvodu kruhu

1. – 3. ta dru-há: (Ln, Pn, Ln) cvičenky se pustí a výkrokem Ln  půlotáčka vpravo 

– opět se vzájemně uchopí vždy čelem do kruhu – dva krátké

kroky Pn, Ln, tak couvají po směru kruhu (pomůcka – po

půlotáčce se musí držet za stejně ruce jako před půlotáčkou) 

Za tyto čtyři základy valčíkových kroků se musí každá cvičenka dostat opět na 

svou výchozí meziznačku.
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ta prv-ní

ta dru-há

1. – 3. ta tře-tí: (Pn, Ln, Pn) valčíkový krok do středu kruhu – stále se drží za 

ruce a předpažit vzhůru = „korunka“

1. – 3. ta čtvr-tá: valčíkový krok vzad (Ln, Pn, Ln) ze středu kruhu – pustit ruce –

upažit dolů, protože kruh se musí zvětšit, aby se do něho mohly 

včlenit „domácí“ cvičenky

ta tře-tí ta čtvr-tá
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obr. č. 9 – konec Velických zvonů + začátek Zafúkané

Cvičenky zády do svého čtverce:

boční posun – začínají vycházet vpravo – A3, A6, B5, B10, C7, C12, D11, D14

boční posun – začínají vycházet vlevo – A11, A14, B7, B12, C5, C10, D3, D6

DŮLEŽITÉ – co slabika, to krok!

Vycházející vpravo: A3, A6, B5, B10, C7, C12, D11, D14

I.⃰ 1. – 3. ta tře-tí, 1. -3. ta čtvr-tá:

krok Pn stranou – Ln vpřed zkřižmo, otočit pánev vpravo – Pn stranou – Ln vzad 

zkřižmo, otočit pánev vlevo – Pn stranou – přísun Ln a ťuknout levou špičkou u Pn       

a opačně:

II.* 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há

krok Ln stranou – Pn vpřed zkřižmo, otočit pánev vlevo – Ln stranou – Pn vzad 

zkřižmo, otočit pánev vpravo – Ln stranou – Pn přísun

to celé je posun v meziznačkách délkově o značku a půl – po celou dobu si drží šaty 

v upažení dolů  

I.⃰ ta tře-tí

I.⃰ ta čtvr-tá
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II.⃰ ta prv-ní

II.⃰ ta dru-há

Vycházející vlevo: A11, A14, B7, B12, C5, C10, D3, D6

I.⃰ 1. – 3. ta tře-tí, 1. -3. ta čtvr-tá:

krok Ln stranou – Pn vpřed zkřižmo, otočit pánev vlevo – Ln stranou – Pn vzad 

zkřižmo, otočit pánev vpravo – Ln stranou – přísun Pn a ťuknout pravou špičkou u Ln 

a opačně:

II.* 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há

krok Pn stranou – Ln vpřed zkřižmo, otočit pánev vpravo – Pn stranou – Ln vzad 

zkřižmo, otočit pánev vlevo – Pn stranou – přísun Ln končí na výchozí meziznačce –

to celé je posun v meziznačkách délkově o značku a půl, po celou dobu si drží šaty 

v upažení dolů
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I.⃰ ta tře-tí

I.⃰ ta čtvr-tá

II.⃰ ta prv-ní

II.⃰ ta dru-há
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II.* 1. – 3. ta tře-tí: nejkratší cestou necelou půlotáčkou vlevo nebo vpravo na místě

obrat čelem ke svému původnímu kruhu

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) vřadí se do kruhu a uchopí za ruce

Cvičenky šikmo zády do čtverce A4, B8, C9, D13:

I.* 1. – 3. ta tře-tí: valčíkový krok (Pn vpřed, Ln, Pn na místě) – předpažit

1. – 3. ta čtvr-tá: valčíkový krok (Ln vzad, Pn, Ln na místě) – připažením zapažit

II.* 1. – 3. ta prv-ní: valčíkový krok (Pn vpřed, Ln, Pn na místě) – připažit a velké 

čelné kruhy dovnitř, které se dokončí v následující době

1. – 3. ta dru-há: valčíkový krok (Ln vzad, Pn, Ln na místě) – paže dokončují

kruh z předcházející doby

I.* ta tře-tí:

I.⃰ ta čtvr-tá
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II.⃰ ta prv-ní

II.⃰ ta dru-há

II.⃰⃰ 1. – 3. ta tře-tí: půlotáčka vpravo (Pn, Ln, Pn)  končí čelem ke svému 

původnímu kruhu – připažit

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) vřadí se do kruhu a uchopí za ruce

Cvičenky šikmo zády do svého kruhu: A2, A15, B16, B1, C16, C1, D2, D15

stojící úhlopříčně proti sobě opisují (jako ve II. oddílu část b) „unisono“) čtyřmi 

základy valčíkových kroků s půlobraty kosočtverec, na jehož protilehlých vrcholech 

stojí dvě cvičenky – délka jedné strany odpovídá délce jednoho kroku a po konturách 

tohoto kosočtverce tančíme valčík – po celý kosočtverec si cvičenky lehce drží šaty.

I.* 1. – 3. ta tře-tí: první valčíkový krok šikmo vpravo vpřed z pohledu cvičenky 

v šikmém postavení (Pn, Ln, Pn) – cvičenky ze sousedních 

základních celků jsou zády k sobě 

1. – 3. ta čtvr-tá: druhý valčíkový krok šikmo vpravo vzad (Ln, Pn, Ln) 

s půlobratem vpravo

II.* 1. – 3. ta prv-ní: třetí valčíkový krok šikmo vpravo vpřed  (Pn, Ln, Pn)  

cvičenky jsou zády k sobě

1. - 3. ta dru-há: čtvrtým valčíkovým krokem šikmo vpravo vzad zpět na svou 

značku čelem k sobě
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I.* ta tře-tí: I.⃰ ta čtvr-tá

II.⃰ ta prv-ní II.⃰ ta dru-há

1. – 3. ta tře-tí: (Pn, Ln, Pn) půlotáčka vpravo čelem ke svému původnímu 

kruhu

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) vřadit se do kruhu a uchopit se za ruce

Čtyři cvičenky šikmo zády ke svému kruhu: A13, B9, C8, D4 (ve středu základního 

choreografického celku) tvoří uprostřed velkého čtverce „větrníček“ – pravé ruce 

spojí do kříže, levou ruku za záda.

I.* 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

II.* 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há:

čtyři valčíkové kroky (Pn, Ln, Pn), (Ln, Pn, Ln), (Pn, Ln, Pn), (Ln, Pn, Ln)  po směru 

hodinových ručiček – je třeba dbát na držení středu a každá po čtyřech valčíkových 

krocích dojde zpět na své výchozí místo 
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I.* ta tře-tí: I.⃰ ta čtvr-tá II.⃰ ta prv-ní II.⃰ ta dru-há

1. – 3. ta tře-tí: (Pn, Ln, Pn) obrat čelem ke svému původnímu kruhu

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) vřadit se do kruhu a uchopit se za ruce

obr. č. 9 – konec Velických zvonů + začátek Zafúkané

III. Všechny kruhy ve všech čtvercích stejně tančí „přetáčení v kruzích“.

1. – 3. ta prv-ní: valčíkovým krokem točit kruh v protisměru hodinových ručiček

(Pn, Ln, Pn)

1. – 3. ta dru-há: (Ln, Pn, Ln) pustit ruce a s výkrokem Ln půlotáčka vpravo

a opět se vzájemně uchopí čelem dovnitř kruhu – dva krátké 

kroky Pn, Ln – tak vlastně couvají po směru kruhu (pomůcka –

po půlotáčce se všechny musí držet vždy za stejné ruce jako 

před půlotáčkou)

1. – 3. ta tře-tí: (Pn, Ln, Pn) valčíkový krok = ta prv-ní

1. – 3. ta čtvr-tá: (Ln, Pn, Ln) = ta dru-há – za tyto čtyři valčíkové kroky každá 

cvičenka posun o pět míst

ta prv-ní
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ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvr-tá

obr. č. 10a – přetáčení v kruzích

IV. Všechny kruhy ve všech čtvercích stejně.

Počítáme: 1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

cvičenky: A2, 3, 4, 11     A6, 13, 14, 15     B1, 5, 7, 9     B8, 10, 12, 16

C1, 5, 7, 9     C8, 10, 12, 16     D2, 3, 4, 11    D6, 13, 14, 15

1. – 3. ta pá-tá: pustit ruce a nově se uchopit výše uvedené cvičenky 

v rámci svého kruhu – krátký výkrok pravou vpřed do středu 
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kruhu a přísun levou (aby se kruh příliš nezmenšil) –

a předpažením vzhůru vytvořit „korunku“

1. – 3. ta šes-tá: výdrž

1. – 3. ta sed-má: výdrž

1. – 3. ta os-má: pustit ruce a velkým výkrokem levou vzad opět vytvoří původní 

kruh po osmi cvičenkách

cvičenky: A1, 5, 7, 9     A8, 10, 12, 16     B2, 3, 4, 11     B6, 13, 14, 15

C2, 3, 4, 11    C6, 13, 14, 15     D1, 5, 7, 9    D8, 10, 12, 16

„podcházení korunky“ – po celou dobu ruce za zády

1. – 3. ta pá-tá: pustit ruce – výše uvedené cvičenky se vyřadí z kruhu obratem 

vpravo a obejdou valčíkovým krokem (začít pravou) „svou“ 

cvičenku, kterou měly v kruhu po levé ruce, za  jejími zády tak,

aby ji měly po pravici a stály u otvoru do „korunky“

1. – 3. ta šes-tá: v mírném ohnutém předklonu vejdou do „korunky‘‘– pokračují 

v obcházení své cvičenky 

1. – 3. ta sed-má: a vyjdou druhou mezerou z „korunky“ ven

1. – 3. ta os-má: pravotočivou půlotáčkou zpět na své původní místo v kruhu 

čelem do středu kruhu

ta pá-tá ta šes-tá
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ta sed-má ta os-má

obr. č. 10b – podcházení korunky

V. + VI. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,                    

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá,  1. – 3. ta sed-má,  1. – 3. ta os-má

celé dva takty – 8x stejný krok – lašská polka: 

1. – 3. ta prv-ní: odrazem ♪Pn delší skok na Ln – ♪Pn kratší krok – ♪Ln kratší krok

1. – 3. ta dru-há: odrazem ♪Ln delší skok na Pn - ♪Ln kratší krok - ♪Pn kratší krok

opakuje se ještě 3x: ta tře-tí, ta čtvr-tá

ta pá-tá, ta šes-tá

ta sed-má, ta-os-má

po celou dobu ruce za zády

ta prv-ní – od Ln,  ta dru-há – od Pn,  ta tře-tí – od Ln,  ta čtvr-tá – od Pn                    

ta pá-tá – od Ln,  ta šes-tá – od Pn,  ta sed-má – od Ln,  ta os-má – od Pn

Každý kruh se rozdělí na dva půlkruhy, které vytvoří pomyslná diagonála ve čtverci.

Tzv. „startovací místo“ bude vždy mezi dvěma cvičenkami, které stojí vedle sebe na 

obou koncích diagonály svého čtverce 4 x 4, ke „startovacímu místu“ se čelně vytočí 

oba půlkruhy každého původního kruhu, na jednotlivé doby se k němu posouvají 

a z tohoto místa na každou dobu vybíhají z každé strany diagonály současně dvě 

cvičenky = tzn. celkem v každém čtverci čtyři na „ta prv-ní“, čtyři na „ta dru-há“, čtyři 

na „ta tře-tí“ a čtyři na „ta čtvr-tá“.

obr. č. 11 – přeběhy v kruzích
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Takto se vytvoří čtyři protilehlé zástupy cvičenek (dva a dva v každém čtverci), které 

běží proti sobě a míjejí se zprava (jako auta na silnici).

Od páté doby („ta pá-tá“) se na druhém konci celé diagonály jednoho čtverce 

rozdělují, mění směr (pravý zástup vpravo, levý zástup vlevo) a v rámci svého čtverce 

vytvářejí po jeho obvodu velký kruh.

Na osmou dobu („ta os-má“) doběhne poslední cvičenka v každém zástupu po

diagonále na druhou stranu a tím dojde k uzavření velkého kruhu ze dvou stran

a všechny cvičenky na tuto dobu obrat po dvojicích čelem k sobě.

obr. č. 12 – velké kruhy výchozí a došlé

část b) Sloka 4 takty 12/8+ 3/4 taktu 12/8

I. + II. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá,  1. – 3. ta sed-má,  1. – 3. ta o-smá

první až šestá doba – „Větr sněh zanésl z hor do polí, já idu přes kopce“

Ve vytvořeném velkém kruhu stojí vždy dvě cvičenky čelem k sobě bokem do 

kruhu – ,,průplet“ valčíkovým krokem (začít výkrokem levou) s uchopením 

střídavě za levou a pravou ruku – paže se pohybuje předpažením

(s uchopením), připažením, zapažením a upažením dolů před dalším 

předpažením a uchopením. Každou dobu jedno střetnutí – to se střídá až do 

šesté doby.

Na ta šes-tá se cvičenky ve dvojici pravým bokem k sobě uchopí pravou rukou 

za levé boky, levou  upažit dolů a v tomto postavení na ta sed-má, ta os-má 

(„přes údolí“) spolu otáčí 2x 360° šesti krátkými kroky (začít pravou) ve 

směru hodinových ručiček (plynulá rychlá chůze přes paty, NE! běh, aby se 

cvičenky „nenatřásaly“).

ta prv-ní  až  ta pá-tá
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ta šes-tá  až  ta os-má

obr. č. 12 – velké kruhy výchozí a došlé

III. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

1. – 3. ta prv-ní: pustit ruce – poskok na levé – připažit „idu k tvej“

1. – 3. ta dru-há: tři klusové skoky na značku čelem k HT „dědině“

obr. č. 13 – „idu k tvej dědině“

1. – 3. ta tře-tí: přísunem levé stoj spatný – vodorovné kruhy nad hlavou vpravo 

napjatými pažemi = „kornout“ – a připažením paže vpravo dolů

„zatúla-“

1. – 3. ta čtvr-tá: obrat vpravo na místě zády k HT nebo dvojný obrat vpravo

,,-nej“ čelem k HT podle toho, kterou alternativu bude čtverec 

dále tančit

ta tře-tí
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»
ta čtvr-tá nebo ta čtvr-tá

IV. + ½ taktu Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí,
1. – 3. ta čtvr-tá, 1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá

„cestičky sněhem sú zafúkané“

Čtyři alternativy přechodů celých velkých čtverců stojících ve sloupcích za sebou

obr. č. 14 – označení čtverců (alternativ) na ploše

(alternativy na obr. č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21) 

Pro sletová vystoupení při počtu jednoho čtverce (64 cvičenek) nebo více 

čtverců v řadě vedle sebe používejte alternativu č. 2, která je s posunem pouze o jednu

značkovou řadu vzad a bez přečíslování, obr. č. 18.

Při počtu dvou čtverců stojících ve sloupci za sebou používejte pro přední čtverec 

alternativu. č. 2 a pro zadní čtverec č. 3.
Cvičenky čtverce č. 3 musí být po přebězích přečíslovány, obr. č. 20.

Při počtu tří čtverců stojících ve sloupci za sebou používejte alternativy č. 1, 2, 3.
Cvičenky čtverce č. 1 a čtverce č. 3 musí být po přebězích přečíslovány –

čtverec 1 – obr. č. 16 a  čtverec 3 – obr. č 20.

Na velké ploše při postavení čtyř čtverců za sebou musí být také čtverec alternativy   

č. 4 přečíslován – obr. č. 16.

V přechodech v tomto taktu a v následujícím třičtvrtě taktu se musí velké čtverce 8 x 8

stojící za sebou ve sloupci napojit na sebe tak, aby mezi nimi nebyla žádná značková 

mezera, centrálně je dostat k sobě do vertikálních pruhů.

54



Cvičenky stojící spolu v jedné řadě mají stejné přechody, proto je na obrázku 

popsána přechodová trasa pouze jedné krajní cvičenky každé řady jednotlivých 

malých čtverců.

Řady ve čtverci A mají stejné přechody jako řady čtverce B.

Řady čtverce C mají stejné přechody jako řady čtverce D.

Vždy na dvě doby (např: ta prv-vní, ta dru-há) má každá cvičenka jeden přechodový 

krok.

Popis kroků:

krok č. 1 = K1, krok č. 2 = K2, krok č. 3 = K3

alternativa č. 1 obr. č. 15 (začínat od Pn) (K1, K3)

alternativa č. 2 obr. č. 17 (začínat od Pn) (K1, K2, K3)

alternativa č. 3 obr. č. 19 (začínat od Ln) (K1, K2, K3)

alternativa č. 4 obr. č. 21 (začínat od Ln) (K1, K3)

K1 na dvě doby dva základy lašské polky, kterou se budeme posouvat obloukovou 

trajektorií o dvě nebo o jednu značku, značeno obloučkovou šipkou – ruce za 

zády – vždy uvedeno, kterou nohou začíná první základ

K2 na dvě doby dva základy valčíkových kroků, kterými budeme  couvat o jednu 

značku vzad – v prvním základu předpažit – v druhém základu otočit dlaně 

vzhůru a připažením zapažit – na obrázku značeno rovnou šipkou, vždy

uvedeno, kterou nohou začíná první základ
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K3 na dvě doby dva základy valčíkových kroků, kterými se nebudeme nikam    

posouvat, prvním základem výkrok mírně vpřed, předpažit – druhým základem 

výkrok mírně vzad, otočit dlaně vzhůru a připažením zapažit (tančíme na 

místě) – na obrázku značeno podtržením značky, vždy uvedeno, kterou nohou 

začíná první základ

obr. č. 22 – plocha po přechodech před refrénem

1. – 3. ta sed-má: všechny cvičenky obrat na místě vpravo nebo dvojný obrat vpravo –

všechny končí čelem k HT

část c) Refrén 4 takty 12/8  + 1/4 taktu 12/8

Postupky – vždy po dvou sloupcích – pro všechny stejný krok (každý sloupec na jednu 

dobu ♪♪♪).

Počítáme:  1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

„Zafúkané, zafúkané“

ZP: všechny cvičenky stoj spatný – připažit – čelem k HT

obr. č. 23 – zafúkané

první dvojsloupec označen - 1/DS, druhý dvojsloupec označen - 2/DS,  

třetí dvojsloupec označen - 3/DS, čtvrtý dvojsloupec označen - 4/DS

I. 1. – 3. ♪♪♪ krok pletený

1. ♪ - výkrok pravou stranou

2. ♪ - výkrok levou vzad dovnitř

3. ♪ - výkrok pravou vpřed dovnitř

paže: nápřah vlevo a čelné kruhy vpravo  
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♪♪♪

1. – 3. ♪♪♪ 1. ♪ - podřep únožný levou, levou na celé chodidlo – předklon trupu

a hlavy – ruce spojit a opřít pokrčené o pravé koleno, lokty stranou –

2. – 3. ♪♪ - výdrž

(tuto dobu nemají krajní dvojsloupce, které tančí na „ta čtvr-tá“)

♪♪♪

ta prv-ní + 1. ♪ 1/DS A11, 2, 4, 8, 3, 7, 16, 12,  C9, 13, 5, 1, 6, 7, 15, 3

ta dru-há + 1. ♪ 2/DS A14, 9, 1, 6, 15, 5, 10, 13, C2, 12, 10, 8, 14, 16, 11, 4

ta tře-tí + 1. ♪ 3/DS B15, 3, 9, 13, 6, 7, 5, 1, D4, 8, 16, 12, 3, 7, 11, 2

ta čtvr-tá + 1. ♪ 4/DS B11, 4, 2, 12, 14, 16, 10, 8, D1, 6, 10, 13, 15, 5, 14, 9

(v ostatních dobách výdrž ve stoji a po provedeném pohybu výdrž v podřepu 

únožném)

obr. č. 23 - zafúkané

II. Všechny tančí stejně.

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

„kolem mňa všecko je zafúkané“
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krok křížený

1. – 3. ta prv-ní: 1. ♪ - vzpřim trupu a hlavy – paže nápřah vpravo, zvednout levé 

chodidlo a poskok stranou na levou, pravou mírně přizvednout,

ale nechat na místě

2. ♪ - výkrok pravou stranou

3. ♪ - výkrok levou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po levé straně těla

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ - poskok stranou na pravou, levou mírně přizvednout, ale

nechat na místě

2. ♪ - výkrok levou stranou

3. ♪ - výkrok pravou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po pravé straně těla

1. – 3. ta tře-tí: 1. ♪ - poskok stranou na levou, pravou mírně přizvednout, ale 

nechat na místě 

2. ♪ - výkrok pravou stranou

3. ♪ - výkrok levou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po levé straně těla

1. – 3. ta čtvr-tá: 1. ♪ - poskok stranou na pravou, levou mírně přizvednout, ale

nechat na místě

2. ♪ - výkrok levou stranou

3. ♪ - výkrok pravou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po pravé straně těla - připažit

(1/DS, 2/DS a 3/DS – stoj spatný – připažit)

ta prv-ní
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ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvrtá

III. postupky – vždy po dvou sloupcích stejně jako v I. taktu, jen řady v opačném

pořadí

krok pletený tančíme opačně (výkrokem levou stranou)
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1. - 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

obrázky – zadní pohled

1. – 3. ♪♪♪  krok pletený

1. ♪ - výkrok levou stranou

2. ♪ - výkrok pravou vzad dovnitř

3. ♪ - výkrok levou vpřed dovnitř

paže: nápřah vpravo a čelné kruhy vlevo  

♪♪♪

1.– 3.  ♪♪♪ 1. ♪ - podřep únožný pravou, pravou na celé chodidlo – předklon trupu 

a hlavy – ruce spojit a opřít pokrčené o levé koleno, lokty stranou 

2. – 3. ♪♪ - výdrž

(tuto dobu nemají krajní dvojsloupce, které tančí na „ta čtvr-tá“) 

♪♪♪

ta prv-ní + 1. ♪ 4/DS B11, 4, 2, 12, 14, 16, 10, 8, D1, 6, 10, 13, 15, 5, 14, 9

ta dru-há + 1. ♪ 3/DS B15, 3, 9, 13, 6, 7, 5, 1, D4, 8, 16, 12, 3, 7, 11, 2

ta tře-tí + 1. ♪ 2/DS A14, 9, 1, 6, 15, 5, 10, 13, C2, 12, 10, 8, 14, 16, 11, 4

ta čtvr-tá + 1. ♪ 1/DS A11, 2, 4, 8, 3, 7, 16, 12,  C9, 13, 5, 1, 6, 7, 15, 3 

obr. č. 23 - zafúkané
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IV. Všechny tančí stejně jako ve II. taktu, jen krok křížený tančíme opačně.

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

krok křížený

1. – 3. ta prv-ní: 1. ♪ - vzpřim trupu a hlavy – paže nápřah vlevo, zvednout pravé

chodidlo a poskok stranou na pravou, levou mírně přizvednout, 

ale nechat na místě

2. ♪ - výkrok levou stranou

3. ♪ - výkrok pravou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po pravé straně těla

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ - poskok stranou na levou, pravou mírně přizvednout, ale

nechat na místě

2. ♪ - výkrok pravou stranou

3. ♪ - výkrok levou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po levé straně těla

1. – 3. ta tře-tí: 1. ♪ - poskok stranou na pravou, levou mírně přizvednout, ale

nechat na místě 

2. ♪ - výkrok levou stranou

3. ♪ - výkrok pravou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po pravé straně těla

1. – 3. ta čtvr-tá: 1. ♪ - poskok stranou na levou, pravou mírně přizvednout, ale

nechat na místě

2. ♪ - výkrok pravou stranou

3. ♪ - výkrok levou vzad zkřižmo

♪♪♪ - paže – bočné kruhy po levé straně těla – připažit

ta prv-ní
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ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvr-tá

+ 1/4 taktu 12/8 1. – 3. raz, dva, tři: tři kroky v pravotočivé otáčce na místě (Pn, Ln,
Pn) – ruce v bok – čelem k HT
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raz, dva, tři

část d) Rocková část 4 takty 12/8

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

ZP: po pravotočivé otáčce čelem k HT – váha těla na pravé noze – ruce v bok

I. 1. – 3. ta prv-ní: 1. ♪ - výkrok Ln vpřed – ruce v bok

2. ♪ - přednožit dolů pravou

3. ♪ - pokrčit přednožmo dolů pravou a poskok na levé

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ - výkrok pravou vzad

2. ♪ - přísun levou

3. ♪ - jednou tlesknout těsně nad čelem

ta prv ní ta dru há

1. – 3. ta tře-tí + 1. – 3. ta čtvr-tá:

počítáme: raz, dva, tři, čtyř, pět šest a tančíme „zadní otáčku“: šesti kroky dvojný 

obrat o 360° – rovný předklon – mírný záklon hlavy – ruce za zády (kolena u sebe, 

nohy se nesmí křížit):

čtverec A = čtverec B pravou patou vykročíme vpravo (pravá špička směřuje 

k levému chodidlu) a postupně klademe nohy za sebou 

tak, jakoby opisovaly kružnici, otáčka je levotočivá, za 

šest kroků musí být každá cvičenka opět čelem k HT –
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vzpřim – paže nápřah zkřižmo před tělem

raz dva tři

čtyř pět šest

čtverec C = čtverec D levou patou vykročíme vlevo (levá špička směřuje

k pravému chodidlu) a postupně klademe nohy za sebou 

tak, jakoby opisovaly kružnici, otáčka je pravotočivá, za 

šest kroků (ta tře-tí, ta čtvr-tá) musí být každá cvičenka 

opět čelem k HT – a vzpřim – paže nápřah zkřižmo před 

tělem

raz dva tři
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čtyř pět šest

II. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

Přechody čtverec A a čtverec B - přesun vpravo o dvě značkové mezery

1. – 3. ta prv-ní: čelem k HT – přeměnný poskok vpravo (krok pravou –

přísun levou – krok pravou) – upažit – odrazem pravé 

skočná pravotočivá otáčka – paže košík – (3. ♪ krok

pravou je současně odrazem pro skočnou otáčku) 

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ - doskok po skočné otáčce na Ln s půlobratem

vpravo levým ramenem k HT – 2. ♪ + 3. ♪ - dva kroky 

vpřed (Pn, Ln) – ruce v bok

1. – 3. ta tře-tí: krok lašské polky (Pn, Ln, Pn)     

1. – 3. ta čtvr-tá: l. ♪ výkrok levou vpřed – 2. ♪ + 3. ♪ - výdrž ve stoji

zánožném pravou

ta prv ní -
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- ní ta

dru há

ta čtvr-tá

Přechody čtverec C a čtverec D - přesun vlevo o tři značkové mezery

1. – 3. ta prv-ní: čelem k HT – přeměnný poskok vlevo (krok levou –

přísun pravou – krok levou) – upažit – odrazem levé 

skočná levotočivá otáčka – paže košík – (3. ♪ krok 

levou je současně odrazem pro skočnou otáčku) 

1. – 3. ta dru-há: 1. ♪ - doskok po skočné otáčce na Pn s půlobratem

vlevo pravým ramenem k HT – 2. ♪ + 3. ♪ - dva kroky 

vpřed (Ln, Pn) – ruce v bok

1. – 3. ta tře-tí: krok lašské polky (Ln, Pn, Ln)     

1. – 3. ta čtvr-tá: krok lašské polky (Pn, Ln, Pn)     
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ta prv ní-

-ní ta

dru há

Tím se vytvořily z jednoho velkého čtverce dva obdélníky, které se za sebou kryjí ve 

třech sloupcích.

obr. č. 24 – posuny obdélníků

obr. č. 25 – posun o dvě nebo o tři značky

III. 1. – 3. ta prv-ní: čtverce A  a B - poskok na pravé s jedenapůlobratem vpravo

(třičtvrtě otáčka vpravo) – čelem k HT

čtverce C  a D - poskok na levé s jedenapůlobratem vlevo 

(třičtvrtě otáčka vlevo) – čelem k HT
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čtverce A  a B - ta prv-ní ta dru-há

čtverce C  a D - ta prv-ní ta dru-há

1. – 3. ta dru-há: stoj spatný, 3x potlesk v úrovni hlavy

1. – 3. ta tře-tí: všechny cvičenky tančí stejně

1. ♪ odrazem levé poskok na pravou do stoje únožného levou,

chodidlo vztyčit (pata na zemi) – upažit dolů pravou – ruku v týl 

levou

2.♪ přenos na levou – pažemi oblouky vzhůru

3.♪ pravou za levou vzad zkřižmo a „ťuknout“ pravou špičkou –

upažit dolů levou – ruku v týl pravou

1. – 3. ta čtvr-tá = 1. – 3. ta tře-tí

ta tře-tí
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ta čtvr-tá

obr. č. 26 - obdélníky

IV. Dva popisy podle umístění čtverců na ploše - 01
- 02

01 1. – 3. ta prv-ní: ♪♪♪ přísunem pravé stoj spatný – paže vlevo (pravá

nejkratší cestou) a kruhy dolů

1. – 3. ta dru-há: ♪♪♪ vzpor dřepmo – předklon hlavy

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪♪ zvolna stoj – zvolna vzpřim hlavy

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪♪♪ výdrž

02 1. – 3. ta prv-ní: ♪♪♪ výdrž ve stoji únožném levou, pravé chodidlo

vztyčeno

1. – 3. ta dru-há: ♪♪♪ přísunem pravé stoj spatný – paže vlevo (pravá

nejkratší cestou) a kruhy dolů

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪♪ vzpor dřepmo – předklon hlavy

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪♪♪ zvolna stoj – zvolna vzpřim hlavy
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♪♪♪

♪♪♪ ♪♪♪

Pokud vystupuje pouze jeden velký čtverec 8 x 8, tančí popis 01 malé čtverce A a B
a popis 02 tančí čtverce C a D. Při větším počtu velkých čtverců na ploše

přizpůsobit podle obrázku č. 26.

IV. ODDÍL HRUŠKA

část a) Předehra 8 taktů 12/8

První dva takty zasouváme všechny obdélníky do středu bez značkových mezer do jednoho

velkého útvaru (do obdélníku nebo čtverce – podle počtu cvičenek na ploše).

obr. č. 27 – začátek Hrušky pro jeden čtverec 8 x 8 na vystoupení

I. + II. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má
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na zvukový povel (rozložený akord) ruce v bok

Krok pro přesun

ZP: stoj spatný čelem k HT – ruce v bok

obr. č. 28 – přesuny a houpačky

1. – 3. ta prv-ní: půlobrat vlevo nebo vpravo (podle obr. č. 28) – výkrok levou 

vpřed a poskok na levé o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta dru-há: tři běhové skoky (Pn, Ln, Pn) o jednu značkovou mezeru

Pokračujeme podle toho, o kolik značek se musí daný obdélník posunout, střídá se 

poskok a běh.

Po doběhu na svou značku na danou dobu podle obr. č. 28 (značka je mezi chodidly)

půlobrat čelem k HT a do sedmé doby se „houpeme“ – některé začínají vlevo, některé

vpravo podle obr č. 28

1. – 3. ♪♪♪ hmitem podřepmo výkrok levou stranou na značku – náklon vlevo –

otočit hlavu vlevo – upažit

1. – 3. ♪♪♪ hmitem podřepmo přenos na pravou – náklon vpravo – otočit hlavu 

vpravo.

ta prv-ní = ta tře-tí = ta pá-tá = ta sed-má – vlevo

ta dru-há = ta čtvr-tá = ta šes-tá – vpravo

♪♪♪ ♪♪♪

1. – 3. ta os-má: otáčka pravotočivá třemi kroky na místě (Pn, Ln, Pn) – upažit 

dolů  – čelem k HT
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ta os má

Při účasti jednoho čtverce 8 x 8 na ploše (tzn. dvou obdélníků, obr. č. 27) jsou tyto 

přesuny a „houpačky“:

obdélník A a B se vrací zpět o dvě značky vlevo jako v taktech I. + II.

1. – 3. ta prv-ní: poskok na Ln

1. – 3. ta dru-há: běh Pn, Ln, Pn

1. – 3. ta tře-tí: houpačka vlevo

1. – 3. ta čtvr-tá: houpačka vpravo

1. – 3. ta pá-tá: houpačka vlevo

1. – 3. ta šes-tá: houpačka vpravo

1. – 3. ta sed-má: houpačka vlevo

1. – 3. ta os-má: otáčka pravotočivá na místě (Pn, Ln, Pn) – upažit dolů

– čelem k HT

obdélník C a D se vrací zpět o tři značky vpravo jako v taktech I. + II.

1. – 3. ta prv-ní: poskok na Ln, posun o jednu značku

1. – 3. ta dru-há běh Pn, Ln, Pn, posun o jednu značku

1. – 3. ta tře-tí: poskok na Ln, posun o jednu značku

1. – 3. ta čtvr-tá: houpačka vpravo

1. – 3. ta pá-tá: houpačka vlevo

1. – 3. ta šes-tá: houpačka vpravo

1. – 3. ta sed-má: houpačka vlevo

1. – 3. ta os-má: otáčka pravotočivá na místě (Pn, Ln, Pn) – upažit dolů

– čelem k HT

Při účasti více velkých čtverců na ploše postupujeme podle obrázku č. 28 – v daném 

obdélníku šipka na boku ukazuje směr posunu a číslice říká, o kolik značek se obdélník 

posune, šipka v obdélníku ukazuje, na kterou stranu se obdélník začíná houpat a číslice k ní 

říká, na kterou dobu se obdélník začíná houpat, obr. č. 28.

72



III. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

Všechny cvičenky tančí stejně

čardášový krok 1. – 3. (♪♪♪) ♪ čelem k hlavní tribuně skok stranou na jednu nohu

♪ druhou nohou zkřižmo vpřed ťuknout špičkou

na zem (nepřenášet na ni váhu těla)

♪ poskok na místě na stojnou nohu:

1. – 3. ta prv-ní: čardášový krok vlevo – ruce v týl

1. – 3. ta dru-há: čardášový krok vpravo – upažit dolů

1. – 3. ta tře-tí: čardášový krok vlevo – ruce v týl

1. – 3. ta čtvr-tá: pravotočivá otáčka nebo půlotáčka na místě do směru

dalšího přesunu – upažit dolů

ta prv ní

ta dru há

ta tře tí
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ta čtvr tá

IV. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

lehký klus na nové místo do útvarů podle obrázku č. 29.

obr. č. 29 – kruhy a vlny

čtverec A a čtverec D

Cvičenky v rámci svého čtverce vytvoří kruh kolem čtyř vnitřních značek, tzn., že ve 

čtverci A zůstanou na značkách cvičenky č. 8, 1, 15, 7 a ostatní se podle obrázku

zařadí mezi ně - ve čtverci D zůstanou na značkách cvičenky č. 12, 10, 15, 7 a ostatní 

se podle nákresu zařadí mezi ně, v obou kruzích všechny cvičenky stojí zády do kruhu 

a drží se za zády za ruce ob jednu cvičenku.

čtverec B a čtverec C

Cvičenky v rámci svého čtverce vytvoří diagonálu podle obrázku svého čtverce  a 

uchopí se za ruce, cvičenky č. B5 a C12 se drží za ruce každá otočená svým směrem,

čtverec B je otočen šikmo zády a pravým bokem k HT, čtverec C šikmo čelem a

levým bokem k HT.

V. + VI. čtverec A a čtverec D (obrázky pro každý čtverec zvlášť:
A = obr. č. 30a, D = obr. č. 33a)

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

na všech osm dob točíme kruh ve směru hodinových ručiček vpravo:
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1. – 3. ta prv-ní: Ln krok zkřižmo vpřed (♪♪) – Pn krok stranou (♪)

1. – 3. ta dru-há: Ln krok zkřižmo vzad (♪♪) – Pn krok stranou (♪)

až do osmé doby se střídá křížení Ln vpřed a vzad – každá cvičenka je 

po osmé době posunutá o polovinu kruhu

VII. + VIII. čtverec A a čtverec D
(obrázky pro každý čtverec zvlášť:

A = obr. č. 30b,  D = obr. č. 33b)
Počítáme:

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

1. – 3. ta prv-ní: půlobrat vpravo – (pravým ramenem dovnitř kruhu)

pustit ruce a uchopit se za ruce se cvičenkami

vedle sebe – volný klus (běh Ln, Pn, Ln) stále ve stejném směru

točení hodinových ručiček – každá cvičenka posun o ¾  kruhu 

z původního místa

1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn

1. – 3. ta tře-tí: kruh rozpustíme:

ve čtverci A mezi cvičenkami č. 2 a 14 a mezi cvič. č. 12 a 10

ve čtverci D mezi cvičenkami č. 8 a 1 a mezi cvič. č. 2 a 14

všechny cvičenky pustit ruce, uchopit šaty v upažení dolů –

pokračovat čelně po svém směru ve volném klusu (Ln, Pn, Ln).

poskok – ta druhá, ta čtvrtá, ta šestá, ta osmá

Ve čtverci A cvičenky č. 14 a 12 a ve čtverci D cvičenky č. 1 a 2

vedou svůj půlkruh směrem dovnitř kruhu a když se střetnou, změní směr svého 

pohybu půlobratem vpravo

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Pn 

1. – 3. ta pá-tá: běh Ln, Pn, Ln
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1. – 3. ta šes-tá: poskok na Pn

1. – 3. ta sed-má: běh Ln, Pn, Ln

1. – 3. ta osmá: poskok na Pn a v tomto poskoku půlobrat vpravo

nebo vlevo nejkratší cestou tak, aby cvičenky stály střídavě 

šikmo zády a levým bokem k HT a šikmo čelem a pravým 

bokem k HT – pustit šaty – upažit dolů

(obrázky pro každý čtverec zvlášť:
A = obr. č. 30c,  D = obr. č. 33c)

V. + VI. čtverec B a čtverec C (obrázky pro každý čtverec zvlášť:
B = obr. č. 31a, C = obr. č. 32a)

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

krok pro všechny čtyři takty (V. + VI. + VII. + VIII.)  
všechny liché doby – běh Ln, Pn, Ln

všechny sudé doby – poskok na Pn

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí: 

krajní cvičenky v diagonálách po celou dobu pohyb na místě, od středu 

diagonál, kde mají cvičenky nejdelší dráhu, se přetváří diagonála do

,,kulatého rohu“                                                                                        

1. – 3. ta čtvr-tá: pustit ruce – poskok na Pn s celým obratem vpravo

a opět se uchopit za ruce

ta pá-tá, ta šes-tá, ta sed-má, ta os-má: zpět do původní diagonály a v taktu VII.

pokračovat do opačného ,,kulatého rohu“ 

VII. + VIII. čtverec B a čtverec C (obrázky pro každý čtverec:
B = obr. č. 31b, C = obr. č. 32b)

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

krok pro všechny čtyři takty (V. + VI. + VII. + VIII.)
všechny liché doby – běh Ln, Pn, Ln

všechny sudé doby – poskok na Pn
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1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí:

krajní cvičenky v diagonálách po celou dobu pohyb na místě, od středu 

diagonál, kde mají cvičenky nejdelší dráhu, se přetváří diagonála do ,,kulatého 

rohu“,

1. – 3. ta čtvr-tá: pustit ruce – poskok na Pn s celým obratem vpravo

a opět se uchopit za ruce

ta pá-tá, ta šes-tá, ta sed-má: zpět do původní diagonály 

1. – 3. ta osmá: poskok na Pn a v tomto poskoku celý obrat vpravo 

tak, aby cvičenky stály střídavě  šikmo zády a pravým

bokem k HT a šikmo čelem a levým bokem k HT, upažit 

dolů

(obrázky pro každý čtverec:
B = obr. č. 31c, C = obr. č. 32c)

část b) 1. sloka 6 taktů 12/8

I. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

(„sto“) „jí hruška v širém poli“

1. – 3. ta prv-ní: výkrok levou vzad – otočit trup vlevo – otočit hlavu vpravo -

hled na cvičenku naproti sobě

1. – 3. ta dru-há: ♪ - výkrok pravou vpřed a celý obrat vpravo na místě

♪♪ - přísun levou a dokončit obrat

1. – 3. ta tře-tí: výkrok pravou vzad - otočit trup vpravo – otočit hlavu vlevo -

hled na cvičenku naproti sobě

1. – 3. ta čtvr-tá: čtverec A a D - ♪♪  - výkrok levou vpřed - ♪ - přísun pravou

čtverec B a C – výkrok levou vpřed a výdrž
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ta prv-ní

ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

II. („vr“) „šek se jí zelená“

Cvičenky se dělí na „stromy“ a „obíhající“:

čtverec A a čtverec D

„strom“ A 12, 7, 4, 8, 10, 13, 6, 9 D 2, 7, 16, 12, 14, 9, 13, 6

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: „stromy rozkvetou“: z připažení oblouky dovnitř

vzpažit zevnitř

1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá: „stromy“ dvojný obrat na místě vpravo
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

„obíhající“ A 16, 3, 11, 2, 15, 5, 1, 14 D 11, 3, 4, 8, 15, 5, 10, 1

ruce za záda a obíhají každá svůj „strom“, který mají vlevo

1. – 3. ta prv-ní: klus (Ln, Pn, Ln)

1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn - poskokem opět zařazení do diagonály

1. – 3. ta tře-tí: klus (Ln, Pn, Ln),

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Pn - návrat na své výchozí místo

(obrázky pro každý čtverec zvlášť:
A = obr. č. 30d,  D = obr. č. 33d)

čtverec B a čtverec C

„strom“ B 4, 12, 2, 13, 15, 7, 10, 6 C 12, 8, 10, 1, 9, 7, 11, 6

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: „stromy rozkvetou“: z připažení oblouky dovnitř 

vzpažit zevnitř

1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá: „stromy“ dvojný obrat na místě vlevo
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„obíhající“ B 11, 16, 3, 14, 8, 9, 1, 5 C 2, 16, 13, 14, 4, 5, 3, 15

ruce za záda a obíhají každá svůj „strom“, který mají vpravo

1. – 3. ta prv-ní: klus (Pn, Ln, Pn)

1. – 3. ta dru-há: poskok na Ln – poskokem opět zařazení do diagonály

1. – 3. ta tře-tí: klus (Pn, Ln, Pn),

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Ln – návrat na své výchozí místo

ta prv ní

ta dru há

ta tře tí
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ta čtvr-tá

(obrázky pro každý čtverec:
B = obr. č. 31d, C = obr. č. 32d)

III. + IV. Točení malých čtyřek v diagonále.

(„pod“) „ní se pase kůň vraný, pase ho má milá“

Počítáme:   1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

Cvičenky stejnými boky k sobě se uchopí za lokty tak, aby ve své diagonále utvořily 

čtyři čtveřice, krajní cvičenky ze čtveřice mají volnou ruku za zády.

čtverec A a čtverec D

čtveřice A – 12, 16, 7, 3  /  4, 11, 8, 2  /  10, 15, 13, 5  / 6, 1, 9, 14

čtveřice D – 2, 11, 7, 3  /  16, 4, 12, 8  /  14, 15, 9, 5  /  13, 10, 6, 1

Každá čtyřka se za osm dob jednou otočí kolem své osy v protisměru hodinových 

ručiček krokem –„krok sun zhoupnout“, dvě krajní cvičenky jdou čelem po 

směru točení, dvě vnitřní cvičenky tímto krokem couvají a mezi sebou drží osu 

otáčení.

„krok sun zhoupnout“:

1. – 3. ta prv-ní : ♪♪ výkrok levou - ♪ přísun pravou

1. – 3. ta dru-há: ♪ výkrok levou - ♪ výpon na levé – mírně pokrčit přednožmo

pravou - ♪ levou na celé chodidlo

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ výkrok pravou - ♪ přísun levou

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ výkrok pravou - ♪ výpon na pravé – mírně pokrčit přednožmo

levou - ♪ pravou na celé chodidlo
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Pozor! Po čtvrté době musí být opět velká diagonála.

ta pá-tá, ta šes-tá = ta prv-ní, ta dru-há 

ta sed-má, ta os-má = ta tře-tí, ta čtvr-tá

Pozor! V osmé době všechny cvičenky na původním místě, ze kterého vyšly, opět      

diagonála.

cvičenky A 16, 3, 8, 15, 6, 9   a  cvičenky D 11, 3, 12, 15, 13, 6 se v osmé době pustí

– celý obrat vlevo a rychle se uchopí za lokty

cvičenky A 12, 14 (sólistky) a  cvičenky D 2, 1 (sólistky) se v osmé době pustí 

a obrat ramenem k HT  =  A12 a D2 – levým ramenem,  A14 a D1 – pravým 

ramenem

(obrázky pro každý čtverec zvlášť:
A = obr. č. 30d,  D = obr. č. 33d)

čtverec B a čtverec C

čtveřice B – 4, 11, 12, 16  /  2, 3, 13, 14  /  15, 8, 7, 9  /  10, 1, 6, 5

čtveřice C – 12, 2, 8, 16  /  10, 13, 1, 14  /  9, 4, 7, 5  /  11, 3, 6, 15

Každá čtyřka se za osm dob jednou otočí kolem své osy ve směru hodinových 

ručiček krokem – „krok sun zhoupnout“, dvě krajní cvičenky jdou vždy čelem po 

směru točení, dvě vnitřní cvičenky tímto krokem couvají a mezi sebou drží osu 

otáčení.

„krok sun zhoupnout“:

1. – 3. ta prv-ní : ♪♪ výkrok pravou - ♪ přísun levou

1. – 3. ta dru-há: ♪ výkrok pravou - ♪ výpon na pravé – mírně pokrčit  přednožmo

levou - ♪ pravou na celé chodidlo

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ výkrok levou - ♪ přísun pravou

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ výkrok levou - ♪ výpon na levé – mírně pokrčit přednožmo

pravou - ♪ levou na celé chodidlo

Pozor! Po čtvrté době musí být opět velká diagonála.

ta pá-tá, ta šes-tá = ta prv-ní, ta dru-há 

ta sed-má, ta os-má = ta tře-tí, ta čtvr-tá
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Pozor! V osmé době všechny cvičenky na původním místě, ze kterého vyšly, opět 

diagonála.

cvičenky B 11, 16, 13, 8, 10, 6 a  cvičenky C 2, 16, 1, 4, 11, 6 se v osmé době pustí –

celý obrat vpravo a opět se rychle uchopí za lokty

cvičenky B 4, 5 (sólistky) a    cvičenky C 12, 15 (sólistky) se v osmé době pustí 

a obrat čelem k HT (cvičenky B4 a C12) a obrat zády k HT (cvičenky B5 a C15)

(obrázky pro každý čtverec:
B = obr. č. 31d, C = obr. č. 32d)

obr. č. 34 – přetáčení čtyřek a sedmiček – čtverec 8 x 8

V. + VI. Točení velkých sedmiček v diagonále + sóla

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

Cvičenky se uchopí za lokty tak, aby vytvořily ve své diagonále dvě řady po 

sedmi, krajní cvičenky v sedmičkách mají volnou ruku za zády, dvě krajní 

cvičenky ve velké diagonále budou tančit sóla.

čtverec A a čtverec D

sedmičky A – 16, 7, 3, 4, 11, 8, 2  /  10, 15, 13, 5, 6, 1, 9 sólo A – 12, 14

sedmičky D – 11, 7, 3, 16, 4, 12, 8  /  14, 15, 9, 5, 13, 10, 6 sólo D – 2, 1

Tučně označeny „sloupy“.

Každá sedmička se za osm dob jednou otočí kolem své osy v protisměru hodinových 

ručiček - všechny liché doby – běh Ln, Pn, Ln

- všechny sudé doby – poskok na Pn

Všechny cvičenky jsou otočeny čelem po směru otáčení, čtvrtá cvičenka v řadě – tzv. 
„sloup“ – stejným krokem na místě drží osu sedmičky, aby se při otáčení nevychýlila.

Pozor! Po čtvrté době musí být opět velká diagonála a po osmé době všechny 

cvičenky na původním místě, ze kterého vyšly, v poslední osmé době se v poskoku na 

Pn pustit a cvičenky „Čtyřlístků“ obrat nejkratší cestou úhlopříčně zády do středu 

velkého čtverce 8 x 8.
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Zde se dochází k rozdělení jedné choreografie na dvě choreografie – velké čtverce 8 x 8

se rozdělí na choreografii „Čtyřlístků“ a choreografii „Velkých diagonál“.

Na velké ploše při účasti více velkých čtverců se část c) 2. sloka dále tančí 

v šachovnicovém uspořádání. Při vystoupení pouze jednoho čtverce 8 x 8 se tančí 

choreografie „Čtyřlístků“.

Cvičenky „Velkých diagonál“ v osmé době vytvoří posledním poskokem půlobratem 

nejkratší cestou dvojici podle obr. č 39.

sólo  A12 a D2 – levým ramenem k HT a  A14 a D1 – pravým ramenem k HT

1. – 3. ta prv-ní: hmitem podřepmo výkrok pravou stranou – upažit dolů – otočit 

hlavu vpravo

1. – 3. ta dru-há: hmitem podřepmo přenos na levou – otočit hlavu vlevo

1. – 3. ta tře-tí: hmitem podřepmo přenos na pravou – otočit hlavu vpravo

1. – 3. ta čtvr-tá: hmitem podřepmo přenos na levou – otočit hlavu vlevo

1. – 3. ta pá-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík

1. – 3. ta še-stá: výkrok pravou stranou – otočit hlavu vpravo – upažit

1. – 3. ta sed-má: skočná otáčka vlevo – paže košík

1. – 3. ta os-má: výkrok levou stranou – otočit hlavu vlevo – upažit

čtverec B = čtverec C

sedmičky B – 11, 12, 16, 2, 3, 13, 14  /  15, 8, 7, 9, 10, 1, 6 sólo B – 4, 5

sedmičky C – 2, 8, 16, 10, 13, 1, 14  /  9, 4, 7, 5, 11, 3, 6 sólo C – 12, 15

Tučně označeny „sloupy“.

Každá sedmička se za osm dob jednou otočí kolem své osy ve směru hodinových 

ručiček krokem - všechny liché doby – běh Pn, Ln, Pn

- všechny sudé doby – poskok na Ln

všechny cvičenky jsou otočeny čelem po směru otáčení – čtvrtá cvičenka v řadě – tzv. 

„sloup“¨ – stejným krokem drží osu sedmičky, aby se při otáčení nevychýlila.

Pozor! Po čtvrté době musí být opět velká diagonála a po osmé době všechny cvičenky 

na původním místě, ze kterého vyšly, v poslední osmé době se v poskoku na Ln pustit 

a cvičenky „Čtyřlístků“ nejkratší cestou obrat úhlopříčně zády do středu velkého 

čtverce 8 x 8.

Zde dochází k rozdělení jedné choreografie na dvě choreografie – velké čtverce 8 x 8

se rozdělí na choreografii „Čtyřlístků“ a choreografii „Velkých diagonál“.

Na velké ploše při účasti více velkých čtverců se část c) 2. sloka dále tančí 
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v šachovnicovém uspořádání. Při vystoupení pouze jednoho čtverce 8 x 8 se tančí 

choreografie „Čtyřlístků“.

Cvičenky „Velkých diagonál“ v osmé době vytvoří posledním poskokem půlobratem 

nejkratší cestou dvojici podle obr. č 39.

sólo  B4 a C12 – čelem k HT a  B5 a C15 – zády k HT

1. – 3. ta prv-ní: hmitem podřepmo výkrok pravou stranou – upažit dolů – otočit 

hlavu vpravo

1. – 3. ta dru-há: hmitem podřepmo přenos na levou – otočit hlavu vlevo

1. – 3. ta tře-tí: hmitem podřepmo přenos na pravou – otočit hlavu vpravo

1. – 3. ta čtvr-tá: hmitem podřepmo přenos na levou – otočit hlavu vlevo 

1. – 3. ta pá-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík

1. – 3. ta še-stá: výkrok pravou stranou – otočit hlavu vpravo – upažit

1. – 3. ta sed-má: skočná otáčka vlevo – paže košík

1. – 3. ta os-má: výkrok levou stranou – otočit hlavu vlevo – upažit

Sóla

ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí ta čtvr-tá

ta pá-tá
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ta šes-tá

ta sed-má

ta os-má

obrázky pro každý čtverec:A = obr. č. 30e,  D = obr. č. 33e,
B = obr. č. 31e, C = obr. č. 32e

obr. č. 34 – přetáčení čtyřek a sedmiček – čtverec 8 x 8
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část c) 2. sloka 6 taktů 12/8

Dvě choreografie podle základních choreografických celků (velkých čtverců 8 x 8)

„Čtyřlístky“ a „Velké diagonály“

„Čtyřlístky“

I. + II. Každý čtverec A, B, C, D vytvoří svůj lístek = jeden velký čtyřlístek

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

„proč má milá dnes pasete z večera do rána“

čtverec A a čtverec D – každý čtverec 4 x 4 vytvoří svůj lístek

- všechny liché doby – běh Ln, Pn, Ln – ruce za zády

- všechny sudé doby – poskok na Pn – ruce za zády

Běh v zástupu středem lístku, sólistky A12 a D1vedou zástup úhlopříčně zády do

středu velkého čtverce 8 x 8 a postupně posun po diagonále až k rohové značce, na 

které se postupně rozdělujeme – systém opačného zipu, první vpravo, druhá vlevo, 

třetí vpravo atd. – poslední šestnáctá před rohovou značkou, na osmou dobu obrat

vpravo čelem do středu lístku.

obr. č. 35 – „Čtyřlístek“ čtverec A - část c

obr. č. 38 – „Čtyřlístek“ čtverec D - část c

čtverec B a čtverec C – každý čtverec 4 x 4 vytvoří svůj lístek

- všechny liché doby – běh Pn, Ln, Pn – ruce za zády

- všechny sudé doby – poskok na Ln – ruce za zády

Běh v zástupu středem lístku, sólistky B4 a C15 vedou zástup úhlopříčně zády do 

středu velkého čtverce 8 x 8 a postupně posun po diagonále až k rohové značce, na 

které se postupně rozdělujeme – systém opačného zipu, první vlevo, druhá vpravo, 

třetí vlevo atd. – poslední šestnáctá před rohovou značkou, na osmou dobu obrat 

vpravo čelem do středu lístku.

obr. č. 36 – „Čtyřlístek“ čtverec B - část c

obr. č. 37 – „Čtyřlístek“ čtverec C - část c
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III. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

Všechny cvičenky tančí stejně, při posunech tančí na kontuře lístku.

„kam můj milý pojedete“  

1. – 3. ta prv-ní: čardášový krok ♪ čelem dovnitř lístku skok na Pn vpravo

♪ Ln zkřižmo vpřed ťuknout špičkou  na zem

♪ poskok na místě na pravé

paže: nápřah vlevo a připažením paže vpravo

1. – 3. ta dru-há: čardášový krok ♪ čelem dovnitř lístku skok na Ln vlevo

♪ Pn zkřižmo vpřed ťuknout špičkou  na zem

♪ poskok na místě na levé

připažením paže vlevo

1. – 3. ta tře-tí: pravotočivá otáčka – předpažením upažit pravou - ve výkroku upažit,

v rotaci košík

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok pravou stranou - upažit – výdrž

ta prv-ní

ta dru-há
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ta tře-tí

ta čtvr-tá

IV. já pojedu s váma“  =   III. takt, ale opačně:

1. – 3. ta prv-ní: čardášový krok vlevo, paže vlevo

1. – 3. ta dru-há: čardášový krok vpravo, paže vpravo

1. – 3. ta tře-tí: levotočivá otáčka, paže košík

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou stranou – upažit – výdrž 

ta prv-ní ta dru-há
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ta tře-tí

ta čtvr-tá

V. „kam můj milý pojedete“

1. – 3. ta prv-ní: přísunný poskok vpravo – připažit zkřižmo

1. – 3. ta dru-há: ♪ výkrok pravou stranou

♪♪ poskok na pravé – skrčit přednožmo dolů levou

– připažením upažit

1. – 3. ta tře-tí: přísunný poskok vlevo – připažit zkřižmo

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ výkrok levou stranou

♪♪ poskok na levé – skrčit přednožmo dolů pravou

– připažením upažit

ta prv-ní ta dru-há
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ta tře-tí ta čtvr-tá

VI. „já pojedu s váma“

po celé čtyři doby dvě „přešlapávané“ pravotočivé otáčky (dvakrát 360°) na místě,

končit čelem do středu lístku – v otáčce upažit dolů

„Velké diagonály“

cvičenky v diagonále dvě čelem k sobě  stoj spatný – připažit

obr. č. 39 – „Velké diagonály“

I. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

„proč má milá dnes pasete“

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: nápřah – kruhy dovnitř

1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá: pravotočivá otáčka na místě – ruce za záda –

čelem k sobě
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ta prv-ní ta dru-há

II. „z večera do rána“

Dvojice cvičenek se obejde po kontuře malého kosočtverce s půlobraty vpravo:

1. – 3. ta prv-ní: krok šikmo vpravo vpřed (Pn, Ln, Pn) s půlobratem vpravo 

– ruce za zády – končit zády k sobě

1. – 3. ta dru-há: krok šikmo vpravo vzad (Ln, Pn, Ln) s půlobratem vpravo 

– čelem k sobě

1. – 3. ta tře-tí: krok šikmo vpravo vpřed (Pn, Ln, Pn) s půlobratem vpravo

– zády k sobě

1. – 3. ta čtvr-tá: krok šikmo vpravo vzad (Ln, Pn,) a přísun Ln s půlobratem 

vpravo – čelem k sobě

ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí ta čtvr-tá

III. „kam můj milý pojedete“

Cvičenky tančí stále ve dvojicích čelem k sobě po diagonále – stoj spatný:
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1. – 3. ta prv-ní: hmit podřepmo – nápřah, paže vpravo

1. – 3. ta dru-há: hmit podřepmo – připažením paže vlevo

1. – 3. ta tře-tí: hmit podřepmo – kruhy dolů

1. – 3. ta čtvr-tá: hmit podřepmo – a připažením paže vpravo

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí

ta čtvr-tá

IV. „já pojedu s váma“

1. – 3. ta prv-ní: hmit podřepmo – paže vlevo

1. – 3. ta dru-há: hmit podřepmo – připažením paže vpravo
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1. – 3. ta tře-tí: hmit podřepmo – kruhy dolů

1. – 3. ta čtvr-tá: hmit podřepmo – připažit 

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí

Cvičenky v diagonálách se uchopí za ruce čelem do středu diagonály ve čtverci 4 x 4,

(8 a 8 cvičenek naproti sobě) a vytvoří čtveřice (hady) podle obr. č. 40 – levou rukou uchopí 

cvičenku před sebou a pravou rukou uchopí cvičenku za sebou, první cvičenka ve čtveřici má 

levou ruku v bok a poslední (čtvrtá) cvičenka ve čtveřici má pravou ruku v bok – chůze z velké 

diagonály do malých šikmých diagonál.

obr. č. 40 – Velké diagonály – čtveřice

V. „kam můj milý pojedete“

„krok sun zhoupnout“:

1. – 3. ta prv-ní : ♪♪ výkrok pravou - ♪ přísun levou

1. – 3. ta dru-há: ♪ výkrok pravou - ♪ výpon na pravé – mírně pokrčit  přednožmo

levou - ♪ pravou na celé chodidlo

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ výkrok levou - ♪ přísun pravou
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1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ výkrok levou - ♪ výpon na levé – mírně pokrčit přednožmo

pravou - ♪ levou na celé chodidlo

VI. „já pojedu s váma“

„krok sun zhoupnout“:

1. – 3. ta prv-ní : ♪♪ výkrok pravou - ♪ přísun levou

1. – 3. ta dru-há: ♪ výkrok pravou - ♪ výpon na pravé – mírně pokrčit  přednožmo

levou - ♪ pravou na celé chodidlo

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ výkrok levou - ♪ přísun pravou

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ výkrok levou - ♪ výpon na levé – mírně pokrčit přednožmo

pravou - ♪ levou na celé chodidlo

Touto chůzí cvičenky vytvořily v rámci svého čtverce 4 x 4 čtyři malé diagonály 

podle obr. č. 41 – část d) čelem dovnitř čtverce (stále se drží za ruce).

obr. č. 41 – část d)

část d) Mezihra (malé diagonály, kruh) 8 taktů 12/8

+3/4 taktu

I. Pozor! Pro choreografie Čtyřlístku a Velkých diagonál jsou různé obrázky!

Čtyřlístku: obr. č. 35 – „Čtyřlístek“ čtverec A - část d
obr. č. 36 – „Čtyřlístek“ čtverec B - část d
obr. č. 37 – „Čtyřlístek“ čtverec C - část d
obr. č. 38 – „Čtyřlístek“ čtverec D - část d

Velkých diagonál: obr. č. 41 – část d)

Počítáme: 1. – 3. ta první, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

Cvičenky Velkých diagonál: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há – stoj

Cvičenky Čtyřlístku:

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: libovolným krokem vytvořit v rámci svého 

čtverce 4 x 4 čtyři malé diagonály podle obrázků 

čelem dovnitř čtverce a uchopit se za ruce

Dále pro všechny cvičenky stejně.
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1. – 3. ta tře-tí: hmitem podřepmo výkrok pravou vpřed do výponu, skrčit 

přednožmo dolů levou – předpažit, stále se ve čtveřici držet za 

ruce – krajní cvičenky volné paže předpažit = „houpačka vpřed“

1. – 3. ta čtvr-tá: hmitem podřepmo výkrok levou vzad do výponu, skrčit 

přednožmo dolů pravou – zapažit – krajní cvičenky volné paže 

zapažit – „houpačka vzad“

ta tře-tí ta čtvr-tá

II. Výměny v malých diagonálách (pravá přední s levou zadní)

Z pohledu od HT tančí pravá přední diagonála s levou zadní a levá přední s pravou

zadní diagonálou.

Levé přední a pravé zadní diagonály ve všech čtvercích  II. takt tančí „houpačky“:

1. – 3. ta prv-ní: „houpačka vpřed“,  1. – 3. ta dru-há: „houpačka vzad“,

1. – 3. ta tře-tí: „houpačka vpřed“,  1. – 3. ta čtvr-tá: „houpačka vzad“

Pravé přední a levé zadní diagonály ve všech čtvercích  II. takt tančí „výměny“:

cvičenky těchto diagonál pustit ruce, ruce za záda a vymění se s protilehlou

diagonálou levým bokem k sobě.

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) – Pn, Ln, Pn – posun o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta dru-há: poskok na Ln, pokrčit přednožmo dolů pravou – otočit trup 

vlevo (dvě cvičenky z protilehlé čtveřice jsou čelem proti sobě,

všech osm cvičenek v poskoku v jedné diagonále)

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) – Pn, Ln, Pn – posun o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Ln, pokrčit přednožmo dolů pravou s celým obratem 

vlevo čelem do svého čtverce – uchopit se za ruce

Foto – „výměny“
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

III. Výměny v malých diagonálách (levá přední s pravou zadní)

Z pohledu od HT tančí pravá přední diagonála s levou zadní a levá přední

diagonála s pravou zadní.

Pravé přední a levé zadní diagonály ve všech čtvercích  III. takt tančí: „houpačky“

1. – 3. ta prv-ní: „houpačka vpřed“,  1. – 3. ta dru-há: „houpačka vzad“,

1. – 3. ta tře-tí: „houpačka vpřed“,  1. – 3. ta čtvr-tá: „houpačka vzad“

Levé přední a pravé zadní diagonály ve všech čtvercích  III. takt tančí: „výměny“

cvičenky těchto diagonál pustit ruce, ruce za záda a vymění se s protilehlou 

diagonálou levým bokem k sobě.

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) – Pn, Ln, Pn – posun o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta dru-há: poskok na Ln, pokrčit přednožmo dolů pravou – otočit trup 

vlevo (dvě cvičenky z protilehlé čtveřice jsou čelem proti sobě, 

všech osm cvičenek v poskoku v jedné diagonále)

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) – Pn, Ln, Pn – posun o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Ln, pokrčit přednožmo dolů pravou s celým obratem 

vlevo čelem do svého čtverce 
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Dvě choreografie rozdělené podle velkých čtverců 8 x 8

na  „Velký kruh“ + „Malý kruh“ = čtverec „Čtyřlístků“

a „Větrníčky“ = čtverec „Velkých diagonál“

„Velký kruh“(čtverec „Čtyřlístků“)

obr. č. 42 – vytvoření velkého a malého kruhu

IV. Chůzí utvořit velký kruh v rámci celého čtverce 8 x 8 o padesáti dvou cvičenkách a

uvnitř tohoto velkého kruhu malý vnitřní kruh o dvanácti cvičenkách.

obr. č. 43 – velký kruh a malý kruh

Velký kruh se drží za ruce pravým ramenem dovnitř kruhu a chůze ve směru

hodinových ručiček:

V. 1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ delší krok Ln - ♪ kratší krok Pn  

1. – 3. ta dru-há: ♪♪♪ hmitem podřepmo krok Ln a výpon („zhoupnout“) –                                

skrčit přednožmo dolů pravou, chodidlo k lýtku

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ delší krok Pn - ♪ kratší krok Ln

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪♪♪ hmitem podřepmo krok Pn a výpon („zhoupnout“) –                                

skrčit přednožmo dolů levou, chodidlo k lýtku – s celým 

obratem vpravo

VI. = V. takt, ale v protisměru hodinových ručiček a na ta čtvr-tá celý obrat vlevo 

pravým ramenem dovnitř kruhu

VII. Běh ve směru hodinových ručiček, stále se držet za ruce:

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) Ln, Pn, Ln

1. – 3. ta dru-há: krok Pn a poskok – skrčit přednožmo dolů levou

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) Ln, Pn, Ln

1. – 3. ta čtvr-tá: krok na Pn a poskok s celým obratem vpravo

VIII. = VII. takt, ale v protisměru hodinových ručiček
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+3/4 taktu 12/8 – rozběh na značky

„Malý kruh“ (čtverec „Čtyřlístků“)

obr. č. 42 – vytvoření velkého a malého kruhu

obr. č. 43 – velký kruh a malý kruh

cvičenky A 6, 9, 14,     B 9, 1, 5,     C 12, 8, 10,     D 2, 11, 3

IV. Chůzí utvořit malý vnitřní kruh ve středu čtverce 8 x 8, levým ramenem do středu –

a od V. taktu tanečními kroky pohyb od středu směrem k velkému kruhu (odstředivě).

V. 1. – 3. ta prv-ní: nápřah (připažit vpřed zkřižmo) – přísunný krok vpravo – upažit

1. – 3. ta dru-há: výkrokem pravou stranou a odrazem pravé skočná otáčka 

vpravo, doskok na levou – paže košík

1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – připažením upažit (pravým ramenem 

k velkému kruhu)

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok pravou stranou a poskok na pravé, skrčit přednožmo 

dolů levou – skrčit předpažmo zkřižmo

ta prv-ní

ta dru-há
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ta tře-tí ta čtvr-tá

VI. = V. takt, ale opačně a směrem dovnitř malého kruhu

1. – 3. ta prv-ní: přísunný krok vlevo – upažit

1. – 3. ta dru-há: výkrokem levou stranou a odrazem levé skočná otáčka 

vlevo, doskok na pravou – paže košík

1. – 3.  ta tře-tí: přísunný krok vlevo – připažením upažit (levým ramenem ke 

středu kruhu)

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok levou stranou a poskok na levé, skrčit přednožmo dolů 

pravou – skrčit předpažmo zkřižmo

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá
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VII. cvičenky v malém kruhu se uchopí za ruce a točí kruh v protisměru hodinových

ručiček:

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) Pn, Ln, Pn

1. – 3. ta dru-há: poskok na Ln

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) Pn, Ln, Pn

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Ln s celým obratem vlevo (v VIII. taktu pustit ruce)

VIII. = VII., ale ve směru hodinových ručiček

„Větrníčky“ (čtverec „Velkých diagonál“)

obr. č. 44 – vytvoření malých diagonál

IV. Chůzí přechod do malých diagonál tvořených čtveřicí cvičenek v šikmém postavení –

podle obr. č. 44

Cvičenky v malých diagonálách obrat čelem do středu svého čtverce 4 x 4 (dvě malé

diagonály naproti sobě), uchopí se za ruce a vytvoří čtveřice (hada) – levou rukou

uchopí cvičenku před sebou a pravou rukou uchopí cvičenku za sebou, první cvičenka

ve čtveřici má levou ruku v bok a poslední (čtvrtá) cvičenka ve čtveřici má pravou

ruku v bok, první cvičenky vedoucí hada stojí na značce vnitřního čtverce.

obr. č. 45 – malé diagonály před výměnou

Z pohledu od HT tančí pravá přední diagonála s levou zadní a levá přední diagonála 

s pravou zadní diagonálou. Tyto dvě diagonály se budou míjet zleva, pravým bokem,

tzn., že při míjení se střetnou pohledem.

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) Ln, Pn, Ln 1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) Ln, Pn, Ln 1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Pn

V. běží pravá přední s levou zadní = posun hada, cvičenky o dvě značkové mezery

v diagonále, po výměně stoj zády do středu čtverce, ostatní cvičenky stoj, drží se za

ruce

VI. běží levá přední s pravou zadní – diagonály po výměně stoj a drží se za ruce
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Všechny vyměněné diagonály budou zatáčet do malého kroužku čtyř cvičenek ve 

směru hodinových ručiček u krajní značky, ke které došla cvičenka, která vedla hada,

– spojí kroužek, který točí uvnitř čtyř značek  a tančí stále stejnými kroky.

VII. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

běh ve směru hodinových ručiček, držet se za ruce v kroužku

obr. č. 46 – malé diagonály po výměně a „Větrníčky“

1. – 3. ta prv-ní: klus (běh) Ln, Pn, Ln 1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn

1. – 3. ta tře-tí: klus (běh) Ln, Pn, Ln 1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Pn s celým

obratem vpravo (v VIII. taktu pustit ruce)

VIII. = VII., ale v protisměru hodinových ručiček

+3/4 taktu 12/8 – rozběh na značky

obr. č. 47 - postavení cvičenek na 3. sloku ve čtvercích „Čtyřlístků“
obr. č. 48 - postavení cvičenek na 3. sloku ve čtvercích „Velkých diagonál“

část e) 3. sloka 6 taktů 12/8

Všechny cvičenky tančí stejně.

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

I. „ó já pojedu daleko“

1. – 3. ta prv-ní: krok lašské polky Pn vpřed – nápřah vzad a připažením 

předpažit, dlaně vzhůru

1. – 3. ta dru-há: krok lašské polky Ln vzad – připažením zapažit

1. – 3. ta tře-tí: krok lašské polky Pn vpravo (♪ Pn skok vpravo, ♪ Ln 

špičkou ťuknout zkřižmo vpřed - ♪ doskok na Pn) – paže 

vpravo

1. – 3. ta čtvr-tá: krok lašské polky Ln vlevo (♪ Ln skok vlevo, ♪ Pn 

špičkou ťuknout zkřižmo vpřed - ♪ doskok Ln) – připažením 

paže vlevo
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

II. „přes hory hluboké“

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ Pn pravotočivá otáčka na místě – paže vlevo, pravá dlaní

k tělu – ♪ Ln

1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn – obloukem předpažit, dlaně vzhůru („rozbalení“)

1. – 3. ta tře-tí: upažit

1. – 3. ta čtvr-tá: připažit, uchopit sukni

ta prv-ní
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ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

III. + IV. „kéž bych byl nikdy nepoznal panny černooké“

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. – 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

Posuny stranou o dvě značkové mezery na první čtyři doby – první a třetí řada

každého čtverce 4 x 4 vlevo, druhá a čtvrtá řada vpravo – od páté doby zpět na 

původní značku, po celou dobu si lehce držet šaty – otáčet pánev, paže rovnoběžně 

s HT

první a třetí řada:

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ Pn výkrok zkřižmo vzad a otočit pánev vpravo - ♪ výkrok

Ln vlevo

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ Pn výkrok zkřižmo vpřed a otočit pánev vlevo - ♪ výkrok

Ln vlevo

1. – 3. ta tře-tí: = 1. – 3. ta prv-ní
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1. – 3. ta čtvr-tá: Pn výkrok zkřižmo vpřed a poskok na pravé, mírně pokrčit

přínožmo levou a obloukem kolenem pokrčit přednožmo dolů 

(aby se mohla na první dobu postavit zkřižmo před pravou)

změna směru:

1. – 3. ta pá-tá: ♪♪ Ln výkrok zkřižmo vpřed a otočit pánev vpravo – výkrok ♪

Pn vpravo

1. – 3. ta šes-tá: ♪♪ Ln výkrok zkřižmo vzad a otočit pánev vlevo – výkrok ♪ Pn

vpravo

1. – 3. ta sed-má: = 1. – 3. ta pá-tá

1. – 3. ta os-má: přísunem levé stoj spatný – cvičenky jsou zpět na své původní 

značce

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá
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ta pá-tá ta šes-tá

ta sed-má ta os-má

druhá a čtvrtá řada:

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ Ln výkrok zkřižmo vzad a otočit pánev vlevo – ♪ výkrok  Pn

vpravo

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ Ln výkrok zkřižmo vpřed a otočit pánev vpravo – ♪ výkrok

Pn vpravo

1. – 3. ta tře-tí: = 1. – 3. ta prv-ní

1. – 3. ta čtvr-tá: Ln výkrok zkřižmo vpřed  a poskok na levé, mírně pokrčit       

přínožmo pravou a obloukem kolenem pokrčit přednožmo dolů   

(aby se mohla na první dobu postavit zkřižmo před levou)

změna směru:

1. – 3. ta pá-tá: ♪♪ Pn výkrok zkřižmo vpřed a otočit pánev vlevo – ♪ výkrok Ln

vlevo

1. – 3. ta šes-tá: ♪♪ Pn výkrok zkřižmo vzad a otočit pánev vpravo – ♪ výkrok Ln

vlevo

1. – 3. ta sed-má: = 1. – 3. ta pá-tá

1. – 3. ta os-má: přísunem pravé stoj spatný – cvičenky jsou zpět na své původní 

značce
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

ta pá-tá ta šes-tá

ta sed-má ta os-má

V. „kéž bych byl nikdy nepoznal“

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá
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Všechny cvičenky tančí stejně krokem lašské polky kosočtverec s půlobraty vpravo:

1. – 3. ta prv-ní: lašská polka šikmo vpravo vpřed (Pn, Ln, Pn) s půlobratem 

vpravo (levým bokem k HT) – ruce v týl 

1. – 3. ta dru-há: lašská polka šikmo vpravo vzad (Ln, Pn, Ln) s půlobratem 

vpravo (zády k HT) – upažit dolů

1. – 3. ta tře-tí: lašská polka šikmo vpravo vpřed (Pn, Ln, Pn) s půlobratem 

vpravo (pravým bokem k HT) – ruce v týl 

1. – 3. ta čtvr-tá: lašská polka šikmo vpravo vzad (Ln, Pn, Ln) s půlobratem 

vpravo (čelem k HT) – upažit dolů – zpět na své značce

ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

VI. „panny černooké“

1. – 3. ta prv-ní: čardášový krok: ♪ skok na pravou vpravo – upažit 

- ♪ Ln ťuknout špičkou zkřižmo vpřed (nepřenášet na ni váhu

těla)

- ♪ poskok na místě na pravé

1. – 3. ta dru-há: čardášový krok: ♪ skok na levou vlevo 

- ♪ Pn ťuknout špičkou zkřižmo vpřed (nepřenášet na ni váhu
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těla)

- ♪ poskok na místě na levé

1. – 3. ta tře-tí: pravotočivá otáčka na místě dvěma kroky (Pn, Ln) - paže košík

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok Pn vpřed – náklon vpřed – upažit

ta prv-ní

ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá
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část f) Květinka 6 taktů 12/8

I. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: - výdrž v postoji

1. – 3. ta tře-tí: přenos vzad na Ln – mírný náklon vzad – otočit dlaně vzad 

a předpažit (pohyb vést hřbety rukou)

1. – 3. ta čtvr-tá: přenos vpřed na Pn – otočit dlaně vzhůru a připažením zapažit 

(pohyb vést hřbety rukou)

ta tře-tí ta čtvr-tá

II. 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá: chůzí do útvaru

„květinky“ v rámci čtverce 8 x 8 – paže volně

Dělení na okvětní lístky (v každém 9 cvičenek) a  střed (10 cvičenek)

Okvětní lístky

obr. č. 49 – Květinka – cvičenky „Čtyřlístků“

obr. č. 50 – Květinka – cvičenky „Velkých diagonál“

III. + IV. Okvětní lístky

Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá,

1. - 3. ta pá-tá, 1. – 3. ta šes-tá, 1. – 3. ta sed-má, 1. – 3. ta os-má

1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há: stoj spatný - mírný hmit podřepmo – zvolna 

mírný předklon a předklon hlavy – zvolna vzpřim

– nápřah a oblouky dolů upažit

Okvětní lístky na jednotlivé doby pravotočivá otáčka na místě - upažit 

dolů - v ostatních dobách výdrž ve stoji spatném – upažit dolů:

1. – 3. ta tře-tí: lístky č. 1 a 4
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1. – 3. ta čtvr-tá: lístky č. 2 a 5

1. – 3. ta pá-tá: lístky č. 3 a 6

1. – 3. ta šes-tá: lístky č. 1 a 4

1. – 3. ta sed-má: lístky č. 2 a 5

1. – 3. ta os-má: lístky č. 3 a 6

Pro hlavní sletové vystoupení bude pohyb okvětních lístků upraven pro celoplošnou 

choreografii, župní vedoucí budou informovány.

ta prv-ní

ta dru-há

V. + VI. Rozpuštění Květinky

Okvětní lístek se rozdělí na dvě poloviny středem od páté cvičenky v pořadí, která 

stojí na špičce lístku. Tato cvičenka prochází středem lístku a dále postupuje na svou 

novou značku, stejně jako ostatní cvičenky, které postupují a přicházejí na její 

původní místo na špičce lístku, ve dvojicích procházejí okvětním lístkem a postupují 

na své nové značky – ruce po celou za zády:

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ delší krok Pn - ♪ Ln kratší krok
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1. – 3. ta dru-há: ♪ - hmitem podřepmo výkrok pravou vpřed 

♪ - do výponu na pravé

♪ - zpět na celé chodidlo (zhoupnout) 

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ delší krok Ln - ♪ Pn kratší krok 

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ - hmitem podřepmo výkrok levou vpřed 

♪ - do výponu na levé

♪ - zpět na celé chodidlo (zhoupnout)

1. – 3. ta pá-tá: klus (běh) Pn, Ln, Pn

1. – 3. ta šes-tá: výkrok levou vpřed a poskok

1. – 3. ta sed-má: klus (běh) Pn, Ln, Pn 

1. – 3. ta os-má: výkrok levou vpřed a poskok

obr. č. 51 – rozpuštění Květinky

Střed

III. + IV. Střed květinky se uchopí za ruce a na osm dob točí kruh v protisměru 

hodinových ručiček:

liché doby klus (běh) Pn, Ln, Pn – sudé doby výkrok levou a poskok na Ln –

na osmou dobu návrat na výchozí místo

V. + VI. Cvičenky se stále drží za ruce a vytvoří „korunku“:

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ delší krok Pn na dovnitř kruhu - ♪ Ln kratší krok – předpažit

1. – 3. ta dru-há: ♪ - hmitem podřepmo výkrok pravou vpřed 

♪ - do výponu na pravé

♪ - zpět na celé chodidlo (zhoupnout)

– předpažit vzhůru („korunka“)

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ delší krok Ln vzad - ♪ Pn kratší krok vzad – předpažit

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪ - hmitem podřepmo výkrok levou vzad

♪ - do výponu na levé

♪ - zpět na celé chodidlo (zhoupnout) – připažit
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Běh na nové značky:

1. – 3. ta pá-tá: klus (běh) Pn, Ln, Pn

1. – 3. ta šes-tá: výkrok levou vpřed a poskok

1. – 3. ta sed-má: klus (běh) Pn, Ln, Pn 

1. – 3. ta os-má: výkrok levou vpřed a poskok

část g) Gradace 5 taktů 12/8

Dvě alternativy: 1. pro malou formu jednoho čtverce 8 x 8

2. pro velkou formu více čtverců 8 x 8

obr. č. 52 – rozestupy po Květince („Čtyřlístek“) + přesuny v Gradaci pro vystoupení 

jednoho čtverce 8 x 8

obr. č. 53 – rozestupy po Květince („Velké diagonály“) + přesuny v Gradaci pro vystoupení

jednoho čtverce 8 x 8

1. alternativa – následující popis je pro vystoupení jednoho základního čtverce = 64 cvičenek 

na malou plochu, kde se krajní řady mohou posunout rozpínavě na všechny čtyři strany pouze 

o dvě značky. Všechny cvičenky – čelem k HT. 

I. Počítáme: 1. – 3. ta prv-ní, 1. – 3. ta dru-há, 1. – 3. ta tře-tí, 1. – 3. ta čtvr-tá

1. – 3. ta prv-ní: výkrok pravou vpřed a poskok – nápřah vzad a připažením a 

předpažením vzpažit

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ výkrok levou vzad - ♪ přísun pravou – připažením zapažit

1. – 3. ta tře-tí: výkrok levou vpřed a poskok – skrčit předpažmo, předloktí 

svisle vzhůru, dlaně k tělu

1. – 3. ta čtvr-tá: po jednotlivých řadách:

1. řada - ♪♪ výkrok pravou vzad - ♪ přísun levou – připažit

2. řada – výkrok pravou vzad s půlobratem vpravo (levým 

ramenem k HT) – připažit

3. řada – jeden a půlobrat vpravo (pravým ramenem k HT) –

připažit

4. řada - ♪♪ výkrok pravou vzad - ♪ přísun levou – připažit

113



ta prv-ní ta dru-há ta tře-tí

ta čtvr-tá

1. řada a 4. řada: 2. řada:

3. řada:

II. obr. č. 52 – rozestupy po Květince („Čtyřlístek“) + přesuny v Gradaci pro vystoupení

jednoho čtverce 8 x 8

obr. č. 53 – rozestupy po Květince („Velké diagonály“) + přesuny v Gradaci pro 

vystoupení jednoho čtverce 8 x 8

Po jednotlivých řadách:

1. řada

1. – 3. ta prv-ní: půlobrat vpravo levým ramenem k HT
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1. – 3. ta dru-há: výdrž

1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – upažit s nápřahem (při tomto pohybu se 

míjí s cvičenkou, která postupuje z druhé řady do první řady 

(zády k sobě)

1. – 3. ta čtvr-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík – do druhé řady svého 

čtverce a obrat čelem k určené tribuně pro další choreografii

2. řada

1. – 3. ta prv-ní: přísunný krok vpravo – upažit s nápřahem (při tomto pohybu se 

míjí s cvičenkou, která postupuje z třetí řady do druhé řady –

zády k sobě)                    

1. – 3. ta dru-há: skočná otáčka vpravo – paže košík – do třetí řady svého čtverce 

– levým ramenem k HT

1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – upažit – (při tomto pohybu se míjí 

s cvičenkou, která postupuje ze čtvrté řady do třetí  řady – zády 

k sobě)

1. – 3. ta čtvr-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík – do čtvrté řady svého 

čtverce a obrat čelem k určené tribuně pro další choreografii

3. řada

1. – 3. ta prv-ní: přísunný krok vpravo – upažit s nápřahem (při tomto pohybu se 

míjí s cvičenkou, která postupuje z druhé  řady do třetí řady –

zády k sobě)

1. – 3. ta dru-há: skočná otáčka vpravo – paže košík – cvičenky tak dojdou do 

druhé řady svého čtverce (pravým ramenem k HT)

1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – upažit – (při tomto pohybu se míjí 

s cvičenkou, která postupuje z první  řady do druhé řady – zády 

k sobě)

1. – 3. ta čtvr-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík – do první řady svého 

čtverce a obrat čelem k určené tribuně pro další choreografii

4. řada

1. – 3. ta prv-ní: jeden a půlobrat vpravo pravým ramenem k HT                      

1. – 3. ta dru-há: výdrž
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1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – upažit s nápřahem (při tomto pohybu se 

míjí s cvičenkou, která postupuje ze třetí řady do čtvrté  řady –

zády k sobě)

1. – 3. ta čtvr-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík – do třetí 

řady svého čtverce a obrat čelem k určené tribuně pro další 

choreografii

obr. č. 54 - po poslední výměně („Čtyřlístek“)

obr. č. 55 - po poslední výměně („Velké diagonály“)

III. Všechny cvičenky stejně, posun o dvě značkové mezery ve svém směru, cvičenky

A10, B 10,  C 13 a D 13 – čtverec „Čtyřlístku“  a cvičenky A2, B9, C10  a D15 –

čtverec „Velkých diagonál“ - první a druhou dobu šikmo vlevo do meziznačky a třetí

a čtvrtou dobu udržují směr v meziznačce.

Pohyb paží ve třetím taktu je plynulý.

1. – 3. ta prv-ní: výkrok Pn vpřed a poskok - upažit s mírně pokrčenými pažemi,

dlaně vzhůru

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ krok Ln vpřed, ♪ krok Pn vpřed – a připažit vpřed zkřižmo –

o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta tře-tí: krok Ln vpřed a poskok – oblouky zevnitř skrčit upažmo –

předloktí dovnitř zkřižmo, prsty roztáhnout

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪♪ krok Pn vpřed, ♪ krok Ln vpřed – a zvolna upažením připažit

vpřed zkřižmo – o jednu značkovou mezeru, v této fázi je každá 

cvičenka posunutá o dvě značky vpřed ze svého pohledu

ta prv-ní ta dru-há
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ta tře-tí ta čtvr-tá

obr. č. 56 – poslední rozestup – jeden čtverec („Čtyřlístek“)

obr. č. 57 – poslední rozestup – jeden čtverec („Velké diagonály“)

2. alternativa - popis druhé alternativy je pro více čtverců a pro velkou plochu, kde se

mohou cvičenky ve svém směru posunout ke svému divákovi o čtyři značkové mezery ve

všech směrech:

I. Jednotlivé čtverce již před I. dobou (po květince) obrat ke svému divákovi (ve směru

svého dalšího postupu zády do středu cvičební plochy), podle počtu čtverců na daném

vystoupení a podle míst, kde budou diváci.

1. – 3. ta prv-ní: výkrok pravou vpřed a poskok – nápřah a připažením a 

předpažením vzpažit

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ výkrok levou vzad - ♪ přísun pravou – připažením zapažit

1. – 3. ta tře-tí: výkrok levou vpřed a poskok – skrčit předpažmo, předloktí 

svisle vzhůru, dlaně k tělu

1. – 3. ta čtvr-tá: jeden a půlobrat vpravo pravým ramenem ke svému divákovi –

připažit

II. 1. – 3. ta prv-ní: přísunný krok vpravo – upažit

1. – 3. ta dru-há: skočná otáčka vpravo – paže košík – posun o jednu značkovou 

mezeru pravým ramenem ke svému divákovi

1. – 3. ta tře-tí: přísunný krok vpravo – upažit 

1. – 3. ta čtvr-tá: skočná otáčka vpravo – paže košík – posun o jednu značkovou 

mezeru – čelem ke svému divákovi
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III. Všechny cvičenky tančí stejně, posun o dvě značkové mezery ve svém směru,

pohyb paží ve třetím taktu je plynulý.

1. – 3. ta prv-ní: výkrok  Pn vpřed a poskok – upažit s mírně pokrčenými pažemi, 

dlaně vzhůru

1. – 3. ta dru-há: ♪♪ krok Ln vpřed, ♪ krok Pn vpřed – a připažit vpřed zkřižmo –

o jednu značkovou mezeru

1. – 3. ta tře-tí: krok Ln vpřed a poskok – oblouky zevnitř skrčit upažmo –

předloktí dovnitř zkřižmo, prsty roztáhnout

1. – 3. ta čtvr-tá: ♪♪ krok Pn vpřed, ♪ krok Ln vpřed – a zvolna upažením připažit

vpřed zkřižmo – o jednu značkovou mezeru

V této fázi je každá cvičenka posunutá o čtyři značkové mezery z původního místa      

(v I. taktu) vpřed ze svého pohledu.

obr. č. 58 – závěr pro celou plochu

Další doby pro všechny stejně.

IV. Všechny cvičenky tančí stejně, každá čelem ke svému divákovi.

1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ výkrok pravou stranou do mírného podřepu na pravé –

vysunout pánev vpravo – mírný náklon vlevo – hlava rovně –

upažit, ruce vztyčit

♪ poskok levou zkřižmo vzad (Pn zvednout) – volně připažit

1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn vpřed dovnitř – připažit vpřed zkřižmo 

1. – 3. ta tře-tí: ♪♪ výkrok levou stranou do mírného podřepu na levé – vysunout

pánev vlevo – mírný náklon vpravo – hlava rovně – upažit, ruce 

vztyčit

♪ poskok pravou zkřižmo vzad (Ln zvednout) – volně připažit

1. – 3. ta čtvr-tá: poskok na Ln vpřed dovnitř – připažit vpřed zkřižmo
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ta prv-ní ta dru-há

ta tře-tí ta čtvr-tá

V. 1. – 3. ta prv-ní: ♪♪ výkrok pravou stranou do mírného podřepu na pravé –

vysunout pánev vpravo – mírný náklon vlevo – hlava rovně –

upažit, ruce vztyčit

♪ poskok levou zkřižmo vzad  (Pn zvednout) – volně připažit

1. – 3. ta dru-há: poskok na Pn vpřed dovnitř – připažit vpřed zkřižmo 

1. – 3. ta tře-tí: levotočivá otáčka na místě ♪♪ Ln, ♪ Pn – paže vpravo – otočit 

hlavu vlevo

1. – 3. ta čtvr-tá: výkrok Ln vpřed – zvolna předpažením upažit levou na dlouhý 

tón

ta prv-ní ta dru-há
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ta tře-tí ta čtvr-tá

část h) Dohra nepočitatelné

Všechny cvičenky tančí stejně čelem ke svému divákovi.

ticho – přísunem pravé stoj spatný – oblouky dolů vzpažit zevnitř – při křížení mírný podřep a 

předklon hlavy – zvolna stoj a vzpřim hlavy 

hudba – na druhý dlouhý tón – dvě otáčky na místě vpravo rychlými kroky ve výponu

(2 x 360°)

hudba – nejvyšší tón – vzpažit a skrčením předpažmo, dlaně k tělu zvolna dřep – předklon 

hlavy – zvolna stoj – zvolna vzpřim trupu a hlavy – připažit – ruce táhnout po straně těla až 

do podpaží  a skrčením upažmo vzpažit zevnitř, dlaně dovnitř

120



první tři doby - ♪♪ - zvolna zaobleně upažit - ♪ - levou napnout a upažit dolů, otočit dlaň dolů 

– a pravou pokrčit předpažmo dolů dovnitř (zaobleně)

čtyř, pět šest - ♪♪♪ pravotočivá otáčka na místě (Pn, Ln,) – a výkrok pravou vpřed

sedm - ♪ - otočit dlaně zevnitř, předpažením vzpažit zevnitř – končit čelem ke svému divákovi

– výdrž

raz dva tři
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čtyř pět šest

sedm

©
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