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VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme při prezenci v INFOCENTRU. Aktuální program bude upřesňován na 
nástěnkách ve vestibulu UK FTVS, kde se dozvíte i případné změny a dodatky. Areál UK FTVS je opatřen 
podrobnými informačními tabulemi. 
 
IDENTIFIKAČNÍ KARTA 
Karta Vás opravňuje ke vstupu do všech prostor, kde se koná výuka semináře. Noste ji všude s sebou.  
 
INFOCENTRUM 
Naleznete v Menze – otevírací doba: 
St 27.8.        15.00 – 21.00  
Čt 28.8.       7.30 –   9.00  
  11.30 – 14.00 
  17.00 – 18.00  
Pá 29.8.       7.45 –   9.00  
  11.30 – 14.00  
                  16.00 – 17.30  
Orientační tabule budou umístěny u vrátnice a budou na nich zveřejněny aktuální informace k programu 
aktivit a případné změny. 
 
UBYTOVÁNÍ 
Je zajištěno v areálu kolejí a hostelu UK FTVS, klíče od pokojů vracejte na vrátnici, od každého pokoje je 
pouze jeden klíč. Klíče budou vydávány službou na vrátnici po předložení akreditační karty. Při ztrátě klíče 
poplatek 300,‐ Kč. 
 
STRAVOVÁNÍ 
Je zajištěno po odevzdání stravenky v Menze SPORT v areálu UK FTVS. V průběhu semináře bude otevřeno 
bistro Na Kurtech, kde si můžete zakoupit občerstvení.  
 
AKTIVITY TĚLOPRAHA 2014  
Veškerý program  je pro účastníky volitelný a každý účastník si může vybrat aktivity z nabídky, která  je 
v programu. Aktuální  informace  sledujte na nástěnkách  ve  vestibulu UK  FTVS. Každý účastník obdrží 
vlastní  rozvrh, který  je sestaven na základě závazné přihlášky. Chcete‐li změnit svou původní volbu, 
přeškrtněte prosím své jméno na seznamu původní lekce na nástěnce. Případné zrušení / změna lekce 
bude oznámeno na informačních tabulích v INFOCENTRU. 
 
DOPRAVA NA SPORTOVIŠTĚ 
Většina aktivit probíhá v areálu UK FTVS. Bazén a další tělocvičny se nacházejí v areálu ZŠ Červený vrch (2 
stanice tramvají dolů směrem ke stanici Dejvická – vystoupit na zastávce Červený vrch)  
Loděnice Troja – bus č. 112 ze zastávky Nádraží Holešovice do zastávky Povltavská. Přejít směrem k řece 
a po náplavce k loděnici – viz mapa dále. 
Lístky na MHD jsou k dostání v automatech ve vestibulu UK FTVS, nebo můžete využít služeb SMS jízdenky 
(odešlete textovou zprávu ve tvaru: DPT24 nebo DPT32 (jízdenka na 30 nebo 90min) na telefonní číslo: 
90206.  Přibližně  do  2  minut  Vám  dorazí  potvrzení  tj.  SMS  jízdenka.  
 
 
 
SEMINÁŘE 
Témata seminářů jsou vypsána společně s učebnou časovém harmonogramu. Pokud se seminář nebude 
konat, informace naleznete v INFOCENTRU na nástěnce. 



 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
Ve středu a ve čtvrtek bude otevřeno bistro Na Kurtech v areálu UK FTVS. Na multifunkční ploše si můžete 
vyzkoušet aktivitu Project. Bude otevřené lanové centrum 17‐20hod, multifunkční plocha pro basketbal, 
volejbal, případně minigolf.  Ve čtvrtek, po kulatém stole je zajištěna hudební produkce pod širým nebem 
v bistru na kurtech, součástí bude i vědomostní sportovní kvíz. 
 
 
VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ 
Každý účastník semináře TĚLOPRAHA 2014 obdrží certifikát o absolvovaném školení. Certifikát bude 
vydáván  v INFOCENTRU  v pátek 29. srpna od 12.00 hodin. 
 
TECHNICKÉ INFORMACE 
Veškerý program je pro účastníky volitelný a každý účastník si může vybrat z nabídky, která je vypsána 
v prostřední části tohoto bulletinu. Osobní rozvrh máte v obálce, pokud si chcete změnit lekci, škrtněte 
se na původním místě, aby jste uvolnili místo dalším případným zájemcům. 
 
 
 
  
 
 

Prodejna Centrum Aktivit v přírodě 

středa:   10.00 – 18.00 
čtvrtek:  10.00 – 18.00 
pátek:   10:00 – 18.00 

 

 
5% sleva pro účastníky semináře TĚLOPRAHA2014 na tréninkové 

pomůcky. Prodejna se nachází v areálu fakulty za bufetem. 
 

 

 

Falon – Copycentrum a prodejna skript 

středa:   8.00 – 19.00   
čtvrtek:  8.00 – 17.00 
pátek:   8:00 – 17.00 

 

Prodejna Falon nabízí odbornou literaturu, skripta a  
možnost tisku a kopírování  

Prodejna se nachází v hlavní budově vpravo od vrátnice. 
 

   

 

Bistro kurty 

 
Otevřeno denně 

 

 
Nabízí nealko/alko nápoje, polévky, teplou i studenou kuchyni. 

 

 
   



Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2014 
čtvrtek – 28. 8. 2014 -18:30, kongresový sál 

 
 

Podpora aktivit  
Školních sportovních klubů 

Místo pro využití volného času žáků   
 

Nový občanský zákoník 
Sazka Olympijský víceboj, Sportovní liga základních škol… 

Třetí Hodina Pohybové aktivity  

 
 

Česká společnost učitelů TV 
Informace k založení nové profesní organizace 

v úvodu kulatého stolu 

 

 
 

Sportovně vědomostní kvíz 
Přijďte si změřit své vědomosti v bistru na kurtech ve čtvrtek cca 20.30 hod.  

(po skončení kulatého stolu).  Soutěžit budeme v 5-členných družstvech. 

 
 

   



Přehled lekcí TĚLOPRAHA 2014 
1  Kruhový trénink v přírodní tělocvičně. 

Mgr. Tomáš Brtník  ‐ UK ‐ Fakulta tělesné výchovy a 
sportu, Praha 
Formou praktických ukázek poukážeme na možnosti 
cvičení v přírodní tělocvičně. Seznámíme vás 
s možností stavby v prostorách škol,  veřejných hřišť 
apod.  Upozorníme na modifikace cvičení pro různé 
věkové kategorie.  

2  Lezení na umělé stěně ‐ začátečníci  
Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Základní informace o lezení na umělých stěnách. 
V posledních letech zažívá lezení na umělých stěnách 
dynamický rozvoj. Lekce poskytuje informace o 
možnostech lezení nejenom na lezeckých stěnách, 
provedeme vás základním výcvikem dovedností 
nutných pro bezpečné provozování lezení. 
Poukážeme na zkušenosti  z výuky lezení dětí při TV 
ve školách. Možnosti stavby lezeckých stěn ve 
školách. 
 

3  Mořský kajak 
PhDr. Petr O. Novotný, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Základy techniky, taktiky a metodiky jízdy na 
mořském kajaku. Výlet na mořském kajaku na trase 
Troja‐Klecany cca 8km. 
1 skupina – lekce 3‐4. 

4  Orientační běh do škol 
Ing. Kristýna Skyvová – Český svaz orientačních 
sportů 
Orientační běh je moderním sportem vhodný i pro 
zájemce, kteří mají menší fyzickou kondici, protože 
výsledek závisí na schopnosti orientovat se podle 
mapy.  
Ukázky orientačních cvičení v parku, na atletickém 
hřišti, v budově a tělocvičně s využitým 
elektronického systému Sportident. 

5  Parkour 
Mgr. Martin Dvořák ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
Parkour se dá provozovat bez koně. Parkour je 
pohybová aktivita, kterou je možné stále častěji vidět 
i u nás. Principem je dostat se přímo, rychle a plynule 
z bodu A do bodu B (a samozřejmě i zpět). Traceur 
(člověk, který provozuje Parkour) může překonávat 
překážky jak v městském, tak přírodním prostředí.  
Využívá k tomu řadu pohybů jako jsou skoky, 
přeskoky, balancování atp. Zábradlí, obrubník, lavička 
nebo betonová zeď mohou být zdrojem zábavy a 
cvičebním nářadím při tréninku Parkouru. Letos si 
společně zatrénujeme v nově postaveném 
parkourovém parku na UK FTVS. Přijďte si zkusit 
Parkour. 

6 Pohybové hry s kompetencemi 
doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. – Univerzita 
Tomáše Bati, Zlín 
Propojení her a hraní se všemi předměty i částmi 
oblečení. Jak motivovat, komunikovat hrou, řešit 
problémy a učit se aniž byste učivo prezentovali? Jak 
si hrají děti v USA, Austrálii, Indii a Evropě si zkusíme 
několika hrách. 

7 Pražské cyklostezky
PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Účastníci se seznámí s pražskými cyklostezkami, 
nejcennější pražskou zelení a s pražskými památkami 
tak, jak je často neznají ani obyvatelé Prahy. 
Komentovaná cykloturistická vyjížďka je netradičním 
příkladem, jak žáky a studenty pražských i 
mimopražských škol seznámit s Prahou ze sedla 
novodobého koně. 

8 Slackline
Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.  ‐ UK – Fakulta tělesné výchovy 
a sportu 
Chůze na slackline se v posledních letech objevila jako 
nová forma rekreační pohybové aktivity. Získala 
oblibu především u mladší generace a ukazuje se jako 
zajímavá forma trávení volného času. Slackline se díky 
materiální a finanční nenáročnosti rychle rozšířila do 
širšího povědomí učitelů, trenérů i fyzioterapeutů. 
Slackline se již objevuje v programech školní TV, 
trenéři využívají slackline jako formu tréninku na 
nestabilních plochách, fyzioterapeuti shledávají 
slackline jako vhodný doplněk při rehabilitaci a léčbě 
vad páteře. 

9 Tradičně netradiční překážky – procházka lanovým 
parkem 
Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. ‐ UK ‐ Fakulta tělesné 
výchovy a sportu, Praha 
Přírodní a umělé překážky jako výzvová činnost pro 
všechny žáky při TV.  Lekce nabídne průchod lanovým 
parkem s odborným dozorem, ale také seznámí 
účastníky s možností stavby jednoduchých překážek. 
Poukáže na možnost tvorby překážek v areálu škol 
apod.  

10 Využití lan ve školní tělesné výchově  
 Mgr. Lucie Kalkusová  ‐ UK Fakulta tělesné výchovy 
a sportu v Praze 
Využití lana v hodinách TV. Ukázky her a cvičení kde je 
lano klíčovou pomůckou. Od podlézání, přeskakování, 
šplhání až po týmové činnosti. 



11  Basketbal – základy přihrávání a uvolňování bez 
míče 
PaedDr. Michael Velenský, PhD. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Přihrávání a uvolňování bez míče jsou činnosti, které 
tvoří předpoklad pro součinnosti mezi hráči. Možnosti 
nácviku a tréninku činností na úrovni začátečníků a 
hráčů mírně pokročilé úrovně. Vytváření herních 
podmínek. 

14  Kin‐ball – ideální hra pro všechny typy škol
Martin Paur – Český svaz Kin‐ballu 
Kin‐ball je akční, moderní  a zcela netradiční míčová 
hra, původem z Kanady. Netradiční je náčiní – velký, 
lehký míč o průměru cca 1,2m, netradiční je počet 
družstev ve hře – 3 čtyřčlenná družstva hrají 
současně,  netradiční je pohybový obsah. Jako herní 
plocha vyhovuje běžná tělocvična či venkovní hřiště. 
Kin‐ball je technicky nenáročná hra bez speciálních 
herních dovedností, která je však fyzicky poměrně 
náročná se 73% aktivního využití herního času pro 
každého hráče na ploše. Zcela přirozeně a spontánně 
rozvíjí základní pohybové dovednosti, zvyšuje 
celkovou zdatnost,  zlepšuje pohybovou koordinaci, 
rozvíjí taktické myšlení, týmovou spolupráci a silně 
preferuje myšlenku fair‐play. Velmi cenná na této hře 
je skutečnost, že díky své technické nenáročnosti 
(zdvihání, chytání a odpalování míče spolu s rychlými 
krátkými přeběhy) nechává prostor i méně 
talentovaným žákům, kteří se stávají plnohodnotnými 
členy hráčského kolektivu.Kin‐ ball motivuje, baví, 
provokuje, pomáhá! 

16  Kooperačné pohybové hry
Gustav Argaj – FTVŠ Bratislava 
Pohybové hry patria v edukačnom prostredí telesnej a 
športovej výchovy medzi najobľúbenejšie pohybové 
aktivity. Sú obľúbené medzi žiakmi, hráčmi, učiteľmi 
aj trénermi. Ich význam sa prejavuje vo viacerých 
oblastiach:Rozširovaie vedomostí hráčov (názvy 
pohybových hier, pravidlá pohybových hier, využitie 
pohybových hier v telesnej výchove a športe). Rozvoj  
pohybových zručností a návykov hráčov (prihrávanie 
a chytanie lopty, vedenie lopty). Stimulácia  
pohybových schopností hráčov (rýchlostné 
schopnosti,  koordinačné schopnosti). Rozvoj 
senzorických schopností hráčov (periférne videnie, 
priestorová orientácia). 
Socializácia  hráčov (začlenenie hráčov do kolektívu, 
súťaživosť, spolupráca). Osobnostné vlastnosti hráčov  
(motivácia hráčov, úroveň ašpirácií, hodnotová 
orientácia). Intelektuálne schopnosti hráčov 
(anticipácia, taktické myslenie a improvizácia). 
Obsahom praktickej časti sú pohybové hry zamerané 
na spoluprácu hráčov, na spoločné hľadanie riešenia 
ako splniť pohybovú úlohu.  

17 Modifikace korfbalu
PhDr. Jan Křiček, CSc. ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
Korfbal od základu až po hru. Pravidla se budeme učit 
v průběhu výuky. 

18 Možnosti seznámení s tenisem 
Mgr. Tomáš Kočíb ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 

Seznámení s tenisem pro začátečníky „herní formou“. 

Prezentace principů minitenisu a Low‐T‐ballu jako 

průpravných her pro tenis. Organizace lekcí v 

tělocvičnách či na dvorcích pro různý počet žáků, 

seznámení se základními pomůckami a možnostmi 

zkrácení času nácviku u tenisových dovedností.  

19 Nebojte se házené, je tady miniházená 
Mgr. Tomáš Černý – Český svaz házené, Bolevecká ZŠ 
Plzeň 
Miniházená je dynamická hra, kterou může hrát každý, 
kdo umí  jenom  trochu běhat, skákat, chytat a házet. 
Nejsou zde žádná složitá pravidla ani herní systémy a 
proto  je dětem velmi blízká a hrají  ji s chutí a velkým 
zápalem.  Věk  ani  úroveň  schopností  a  dovedností 
nejsou  důležité.  Ani  prostory  a  materiál  nejsou 
omezující. Hraje se na jakémkoli hřišti nebo tělocvičně 
a s měkkým míčem, nehrozí tedy zranění prstů nebo 
bolestivé údery. Součástí ukázkové hodiny bude nácvik 
a  zdokonalování  chytání  a  házení  míče,  cvičení  na 
manipulaci s míčem a pohybové hry na nácvik pohybu 
hráče  bez míče  a  na  rozvoj  rychlostních  schopností. 
Nakonec proběhne  samotná hra mezi účastníky  této 
hodiny a všichni si na vlastní kůži vyzkouší dynamičnost 
této hry, která  se hraje na mnoha  školách  v  Česku  i 
jinde v Evropě. Každý aktivní účastník  této ukázkové 
hodiny  o miniházené  získá  kromě  velmi  zajímavých 
informací  i metodický materiál a gumový míč značky 
Molten zdarma. 

20 Od pohybových hier k basketbalu  
Gustav Argaj – FTVŠ Bratislava 
Pri vyučovaní basketbalu sa využívajú rôzne prístupy a 
postupy. Učiteľ telesnej a športovej výchovy  ich 
prispôsobuje podmienkam na školách ( počet žiakov, 
počet hodín, obsah tematického celku basketbal) a 
tréner podmienkam v športovom klube (menší počet 
hráčov, väčší počet tréningových jednotiek, iné 
zameranie obsahu športovej prípravy). V oboch 
prípadoch však môžeme hovoriť o vyučovaní 
basketbalu. V súčasnosti sa dostáva do popredia 
herný prístup k výučbe basketbalu (Martens, 2006) a 
koncepcia integrovanej hernej praxe (Dobrý a kol., 
2011; Velenský, Kaprálek, 2012). Podstatou týchto 
koncepcií je heslo „Nechajme deti hrať!“ Z toho 
vychádza aj praktická časť, ktorú tvorí komplex 
pohybových hier zameraných na basketbal. 



21  Speed badminton 
Michal Scholze ‐ Česká asociace speed badmintonu 
Vyzkoušejte si na vlastní kůži nejrychlejší raketový 
sport! Speed badminton spojuje to nejlepší 
z badmintonu, tenisu a squashe a představuje skvělou 
alternativu k těmto sportům. Základy lze rychle 
zvládnout a díky těžšímu a rychlejšímu košíčku jde 
hrát venku ‐ stačí tak dostatek volného prostoru na 
louce, hřišti, betonu nebo i na pláži. Ideální sport pro 
letní zábavu, tábory a školy v přírodě. A díky svítícím 
košíčkům jde hrát i v noci! 
Představíme základní pravidla a úderové techniky, 
všichni si vyzkouší některá cvičení, dvouhru i čtyřhru, 
poskytneme informace o možnostech zapůjčení sady 
do školy/klubu. 

22  Výuka ovládání míče s možností přechodu na 
základy volejbalu především na 1. Stupni Doc. PhDr. 
Jaroslav Buchtel, CSc. ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
V úvodu první části budou účastníci – učitelé ZŠ, 
cvičitelé, případně trenéři seznámeni s pojmem 
ovládání míče a jeho jednotlivými druhy. 
V praktických cvičeních si potom sami v praxi ověří 
možnost provádět v hodinách TV  řadu  průpravných a 
herních cvičení i průpravných her. Ty mohou sloužit 
jako příprava pro budoucí nácvik a zdokonalování 
volejbalu (mimivolejbalu).  
V druhé části se účastníci seznámí s metodikou 
nácviku volejbalu na základní úrovni, který je možný 
realizovat i na 1. stupni ZŠ, ale samozřejmě také ve 
vyšších třídách. Závěr druhé části bude věnován 
diskusi účastníků k vybranému tématu.   

23  Základy plážového volejbalu 
PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Lekce bude zaměřena na nácvik základních 
pohybových dovednosti v plážovém volejbale. 
Konkrétně pak na lokomoci v písčitém terénu 
(přesuny, výskoky, apod.), dále pak na nácvik 
individuálních herních činností (podání, přihrávky, 
nahrávky a útočného úderu. 

24  Začínáme s badmintonem
Mgr. Martina Bernarcikova 
Trenérsko‐metodická komise Českého svazu 
badmintonu 
Badminton je populární raketový sport, jehož 
zařazením do výuky můžeme žákům zpestřit hodiny 
tělesné výchovy. A mít k dispozici další pohybovou 
aktivitu, která rozvíjí hravou formou pohybové 
schopnosti (především koordinaci, rychlost 
a výbušnou sílu). Seznámíme vás se základy techniky, 
poradíme jak zorganizovat velkou skupinu a ukážeme, 
jak lze hrát badminton i bez dostatečného vybavení. 
Ukážeme praktická cvičení a hry pro úplné 
začátečníky, ale i mírně pokročilé. V rámci lekce Vás 
seznámíme s připravovanými kurzy světové 
badmintonové federace pro učitele : Začni s 
badmintonem, které se letos rozjíždí i u nás v České 
republice. 
 

25 Ultimate Frisbee
Mgr. Tomáš Veselý 
Česká asociace létajícího disku 
Ultimate je hra s létajícím diskem, hraje se bez 
rozhodčích, hráči rozhodují o průběhu hry 
samostatně na základě pravidel. V průběhu lekce se 
účastníci seznámí se s základy hry, výkladem 
nejdůležitějších pravidel a jejich aplikací při hře v 
hodinách školní TV. Dále se seznámí s různými 
průpravnými cvičeními ve skupinkách, průpravnými 
hrami a tipy na zlepšení herního projevu. 

27 Běh a cvičení s runningovými holemi 
Mgr.Milan Kůtek ‐  
Využití runningových holí v tréninku a kondiční 
přípravě sportovců všech výkonnostních úrovní. 
Odlišnosti nordic runningu od podobných pohybových 
aktivit. Rozbor přínosů metody běhu s holemi, která 
byla oceněna cenou Evropské atletiky. Pro praktickou 
část doporučeny tenké  (běžecké) rukavičky. 

28 Zábavné rozcvičení.
Radim Jebavý, Vladimír Hojka, Aleš Kaplan ‐ UK 
Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze  
Všichni víme, že je důležité před jakoukoliv sportovní 
(pohybovou) aktivitou se rozcvičit. Z praxe ale známe, 
že většina sportovců nezná správné zásady a pravidla 
rozcvičování včetně obsahu i samotné délky trvání. 
Většinou se kvalitním rozcvičením začínáme zaobírat 
až v době, kdy jsme si při sportu přivodili nějaké 
nepříjemné zranění. Často kolem sebe vidíme mladé 
sportovce i v dětském věku, kteří rozcvičení na 
sportovní výkon úplně vynechávají. Na nás trenérech, 
učitelích a rodičích je, abychom jim potřebné návyky 
vštípili.  
Snažíme se ukázat současný trend v rozcvičování 
v různých sportovních odvětvích. V běžné sportovní 
praxi i na školách často rozcvičky nepatří k zábavné 
části sportovních aktivit. V rozcvičení se vyskytuje celá 
řada statických a neefektivních cviků. Proto se 
snažíme nabídnout efektivnější a pestřejší varianty 
rozcviček bez i s celou řadou cvičebních pomůcek. 
Vybíráme i pohybové a zábavné hry s jednoduchými 
pravidly a se základními atletickými prvky  

32 Country dances
Mgr. Marie Fričová ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
Country dances nabízejí široké pole uplatnění 
v tělovýchovné praxi i zájmové mimoškolní činnosti. 
Tyto tance jsou vhodné pro úplné začátečníky i 
pokročilé. Během lekce si osvojíme některé z tanců 
dle popisu. Popisy tanců se naučíme číst pro další 
práci s materiálem. Prakticky si vyzkoušíme jak 
jednoduše vytvořit vlastní country tanec. 



33  Cvičení s gumovými expandery 
PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Jednoduché opředené gumové lano (doporučená 
délka – 5‐6 m, průměr 8‐10 mm) je vhodným, 
univerzálním posilovacím náčiním s nízkou pořizovací 
cenou. Představíme vám sestavy cvičení vhodné pro 
všechny věkové skupiny zaměřené na posílení 
pletence ramenního a horních končetin. Jednotlivá 
cvičení lze zařadit i do různých typů kruhových 
tréninků. 

35  Sebeobrana ve škole 
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Vyzkoušíme si jak správně ovládat své tělo při pádech 
jako prevence zranění. Ukážeme si jednotlivé 
sebeobranné situace a jejich možnosti řešení 
prostřednictvím technik z bojových sportů. Vysvětlení 
okolností vylučujících protiprávnost. 

36  Čhikungová gymnastika a šiacu 
Doc. PhDr. Ivan Fojtík, CSc. ‐ UK ‐ Fakulta tělesné 
výchovy a sportu, Praha 
ČCHI‐KUNG je odedávna součástí čínské kultury. 
Termín je složen ze dvou ideogramů: čchi a kung. 
ČCHI znamená vzduch, dech, vánek atd., ale také 
vnitřní faktor životní energie člověka. Její význam je 
však mnohem širší, neboť čchi je energie nebo síla 
univerzální, jak udává výrok ?všechno je čchi?. Čchi se 
týká všech projevů existence, vše jsoucí obsahuje a 
také je tvořeno čchi, jež je stavební látkou celého 
vesmíru. ČCHI má vzájemně se doplňující složky JIN a 
JANG s protikladnými kvalitami. JANG původně 
znamenalo osvětlenou stranu hory, JIN zastíněnou 
stranu. 
Ideogram KUNG, vyskytující se také v termínu kung‐
fu, znamená dokonalost v jakémkoli oboru, 
dosaženou tvrdou prací. Termín čchi‐kung tedy 
znamená práce s dechem, práce na rozvoji čchi aj. 
 

37  Tchaj‐ťi – tradiční cvičení pro moderní způsob života
Mgr. Libuše Čadová, Ph. D. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Tchaj‐ťi čchüan je tradiční cvičení pocházející z Číny. 
Původně bylo vyvinuto jako efektivní sebeobranný 
systém. Dnes ale svou oblibu získalo díky svým 
hlubokým zdravotním a relaxačním účinkům. Tato 
lekce je koncipována jako teoreticko‐praktická. 
Vyzkoušíte si část forem tradiční sestavy, také 
současnou průpravnou sestavu a vysvětlíme si jeho 
základní principy a přínos, jež má pro naše tělo a 
mysl. 

38  TV Hravě 
Mgr. Daniela Jonášová  
Masarykova Univerzita v Brně; Česká asociace sport 
pro všechny 
Další nové náměty se zaměřením na průpravná, 
kondiční, koordinační a kompenzační cvičení a cvičení 
pro přípravu organismu před různými druhy 
pohybových cvičení, uchopeno netradiční, zábavnou 

formou s důrazem na motivaci. Praktický seminář je 
zaměřený nejen na psychomotorické hry pro práci s 
hyperaktivními dětmi, ale současně nabídne i hry pro 
získání jejich pozornosti a zklidnění. Lekce obsahuje 
sebevyjádření, prostorovou orientaci, napětí a 
uvolnění, včetně relaxačních cvičení 

41 Aqua‐fitness s plaveckými nudlemi 
Mgr. Eva Peslová, Mgr. Veronika Houdová – UK 
Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze 
Využijeme plaveckou nudli v pohybových programech 
ve vodě s hudbou i bez, v různých organizačních 
formách. Vyzkoušíme si jednoduché koordinační 
sestavy a rovnovážná cvičení. 

42 Plavecká laboratoř FLUM – diagnostika plavecké 
techniky 
Babeta Chrzanowská ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
Účastníkům bude umožněna samostatná plavecká 
lokomoce v protiproudu s různou intenzitou. Na 
pořízeném videozáznamu bude provedena ukázka 
diagnostiky plavecké techniky. 

43 Už umí plavat a co dál? 
Mgr. Jitka Pokorná ‐ UK Fakulta tělesné výchovy a 
sportu v Praze 
Plavání a další pohybové aktivity ve vodě nabízejí 
různé možnosti zatěžování ve smyslu podpory a 
rozvoje tělesné zdatnosti dětí. Lekce obsahuje 
praktické ukázky tradičních i méně tradičních forem 
zatěžování ve vodě bez využití nebo s využitím 
běžných plaveckých pomůcek. Prakticko‐teoretická 
lekce. Nutné plavecké vybavení. 
 

46 ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL 
Mgr. Iveta Rudová 
Nový projekt Českého atletického svazu pro 1. stupeň 
ZŠ (s návazností na 2. stupeň) zahrnuje školení 
učitelů/lektorů, metodiku, praktické pomůcky, 
soutěže a propagaci.  Lekce obsahuje představení 
projektu včetně praktické ukázky  atletických 
pomůcek využitelných v hodinách TV. 

47 Fórum prevence dětské nadváhy a obezity
Ing. Hana Střítecká Ph.D. – Fakulta vojenského 
zdravotnictví, U.O., Hradec Králové 
Představení projektu 
 



48  Hodnocení tělesné zdatnosti mládeže 
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy v Praze 
Možnosti hodnocení tělesné zdatnosti v tělocvičně a v 
laboratoři, zásady a příklady návrhů pohybových 
programů respektujících aktuální stav jedince, tělesné 
složení – možnosti jeho hodnocení v laboratoři a 
terénu. 

49  Jak na nadváhu? 
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., MUDr. Marie Skalská, 
PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D ‐ UK Fakulta tělesné 
výchovy a sportu v Praze 
Ve věku do čtrnácti let nacházíme cca 28‐30% dětí s 
nadváhou (zhruba stejné procento u chlapců a dívek), 
z toho je 10‐12% obézních. Od tohoto věku se u 
děvčat procento jedinců s nadváhou zvyšuje, u 
chlapců není nárůst nadváhy ve stejném věkovém 
období tak výrazný.  
Účastníkům představíme princip celostního nahlížení 
při řešení otázek spojených s problémem nadváhy, 

adekvátní postupy pro snižování nadváhy u dětí a 
mládeže. Nabídneme možnost změření vlastního 
tělesného složení na současném přístrojovém 
vybavení LSM. 

50 Pohybová nešikovnost? Pohybová dyspraxie
Mgr. Jana Veselá – FN Motol 
Vývojová dyspraxie jako jeden z možných faktorů 
vzniku hybných poruch. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapy sportovišť 
 
Mapa1. FTVS – ZŠ Červený vrch 

 
 
Mapa 2. – FTVS  

 
 

 
Mapa 3 – Celkova mapa 

 



 
 
 
 
 



Jízdní řády autobusů naleznete na nástěnce v INFOCENTRU. 
 

 

Rámcový program TĚLOPRAHA 2014 
 

Středa 
27. srpen  

  15.00 – 21.00
17:30 ‐ 20.00 
 

Příjezd, registrace,  
Večeře 

Čtvrtek 
28. srpen  

    7.00 –   8.15
  7.15 –   9.00 
  8.15 – 11:30 
11.30 – 13.30 
12.15 – 13:45 
14.00 – 17.15 
17.00 – 18.30 
 
18.30 – 20.00 
 
20.00 ‐   

Snídaně
Dodatečná registrace 
Dopolední program dle výběru 
Oběd 
Semináře a sdělení 
Odpolední program dle výběru 
Večeře 
 
Přivítání účastníků 
Kulatý stůl 
Společenský program ‐ Kurty 
20.30 hod sportovně vědomostní 
kvíz pro 5‐členná družstva 
 

Pátek 
29. srpen 

    7:00 –   8.15
  8.15 – 11.30 
11.30 – 13.30 
12.15 – 13:45 
14.00 – 17.15 
 

Snídaně
Dopolední program dle výběru 
Oběd + balíček na cestu 
Semináře a sdělení 
Odpolední program dle výběru 
odjezd 

     

 

 

 
 

 

 


