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Úvodní slovo děkana FTK UP v Olomouci
Vážení přátelé,
je mi velkou ctí přivítat vás na dvanáctém setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2019,
které probíhá na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Věřím, že podobně jako v minulých letech bude toto setkání příležitostí pro navázání osobních
přátelství, předání profesních zkušeností i rozšíření odborných obzorů.
Připravovaný program reflektuje nejnovější trendy v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových
pohybových aktivit, včetně problematických témat týkajících se inkluze ve školní tělesné výchově,
měnící se motivace k pohybovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající pohybové
gramotnosti nastupující generace.
Všem účastníkům, lektorům i organizátorům přeji, aby celé setkání vydařilo dle jejich představ.

Michal Šafář
děkan FTK UP Olomouc
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Vážení účastníci,
již podvanácté se setkáváme, abychom si vzájemně vyměnili zkušenosti, společně si zacvičili
a seznámili se s novými přístupy v našem oboru, který v dnešní „sedavé“ době stále více nabývá na
důležitosti.
Ukázkou takových nových přístupů je už samotné místo konání našeho setkání. V Aplikačním centru
BALUO naše Fakulta tělesné kultury uplatňuje moderní technologie ve výzkumu zdravého životního
stylu a aplikaci jeho výsledků do praxe, mimo jiné i do hodin tělesné výchovy.
První setkání učitelů všech stupňů škol a dalších kolegů z oblasti tělesné výchovy, zdraví a sportu
a volného času jsme uspořádali před 24 lety. Z pracovního názvu se od té doby stal pojem, který nás
zavazuje, ale stejnou měrou také těší.
Věříme, že letošní ročník bude těšit i Vás, že Vám přinese hodně příjemných zážitků a pohody.
Vítejte v Olomouci!

PaeDr. Soňa Formánková, Ph.D.
vedoucí Katedry sportu FTK UP

Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
garant akce
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Program

Informační centrum

středa | 28. 8. 2019

V případě jakýchkoliv dotazů spojených s orientací ve městě, dopravou na sportoviště a vůbec
k průběhu akce Vám bude k dispozici informační
centrum, jehož tým Vám poradí se vším, co budete potřebovat.

od 14:00 hod.

• příjezd a registrace

19:00 hod.

• slavnostní zahájení Těloolomouc 2019
• budova NC | místnost NC 518

čtvrtek | 29. 8. 2019
• celodenní program dle rozvrhu
– výběr dle zájmu z nabídky seminářů, přednášek, diskusí a praktických výstupů
• večer volný program nebo můžete absolvovat komentovanou procházku Olomoucí

pátek | 30. 8. 2019
• celodenní program dle rozvrhu
– výběr dle zájmu z nabídky seminářů, přednášek, diskusí a praktických výstupů
• večerní zakončení akce

středa – pátek | 28. 8. – 30. 8. 2019
Aplikační centrum BALUO
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

přízemí

prostor naproti recepci

U Letiště 32 | Olomouc

HELPDESK

+420 739 249 082

Kontakty
Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
garant akce

T: +420 585 636 511
E: dusan.viktorjenik@upol.cz

Mgr. Jana Seidlová

administrativní zabezpečení

T: +420585 636 502
E: jana.seidlova@upol.cz
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Anotace přihlášených příspěvků

v abecedním pořadí dle příjmení hlavního lektora
NORDIC WALKING (SEVERSKÁ CHŮZE)
Bank Navrátíková Taťána
Nordic Walking je sportovní chůze s holemi, pomocí které si můžeme
snadno zlepšit fyzickou kondici bez ohledu na věk, pohlaví i aktuální
trénovanost. Je to efektivní pohyb, který může být až o 46 % účinnější
než klasická chůze. Záleží na intenzitě cvičení, která vychází z usilovné
práce horních končetin, nikoliv z rychlosti chůze. Proto mohou společně
trénovat osoby různého věku, pohlaví i fyzické kondice.

Lekce řeší provedení obrátek dle pravidel plavání s využitím v kondičním
plavání, u přijímacího řízení (talentových zkoušek) i v závodním plavání.
Budou se řešit základní chyby a jejich odstraňování.
NÁCVIK PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝLEK
Dub Jiří
V lekci se probere metodická řada plaveckého způsobu motýlek
s využitím tréninkových ploutví.

POHYBOVÉ HRY DO ZÁVĚREČNÉ ČÁSTI VYUČOVACÍ JEDNOTKY
Bělka Jan

NEBOJME SA VOLEJBALU V ŠKOLSKEJ TELESNEJ VÝCHOVE
Dudová Katarína

Cílem přednášky bude ukázka pohybových her, které lze využít do závěrečné části vyučovací jednotky.

Ukážka volejbalových cvičení zábavnou formou v školskej telesnej
výchove.

POHYBOVÉ TAŠKAŘICE S MÍČEM I BEZ NĚJ
Bělka Jan

ZÁBAVNÉ PRŮPRAVNÉ HRY S MÍČEM
Fabíková Lucie

Cílem přednášky bude ukázka pohybových her, ve kterých se bude
využívat nejen míč, ale i další zajímavé pomůcky. Důraz bude kladen i na
logické myšlení žáků a jeho rozvoj.

Lekce bude zaměřena na průpravné hry s míčem na rozvoj házení, chytání
a střílení s míčem. Hry lze použít při nácviku základních dovedností
v házené, basketbale a případně volejbale.

PRŮPRAVNÉ HRY NA FOTBAL A JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE TV
Břežný Radim

HOOPING
Fasnerová Lenka

Přednáška bude zaměřena na pohybové a průpravné hry ve fotbale, které
rozvíjí základní herní činnosti - přihrávka, střelba, uvolnění s míčem
a bez míče, které lze prakticky provádět na základních a středních
školách.

Hooping – cvičení s velkou obručí – kroužení, jednoduché triky, tvorba
choreografie, aerobní blok, jóga s obručí.

PARKOUR VE ŠKOLNÍ TV
Buben Jiří
Příspěvek se bude zabývat metodikou parkourových cvičení využitelných
v TV. Bude zaměřen na využití průpravných cvičení, pomůcek, na úpravy
vnějších podmínek a doporučení pro zařazení parkouru do TV.
NEBOJ SE ZEPTAT ŘEDITELE (KULATÝ STŮL S POZVANÝMI ŘEDITELI
ZŠ A SŠ)
Černý Martin, Helebrant Ivo, Skula Pavel, Škarka Radek
Diskuzní fórum s řediteli ZŠ a SŠ, kteří Vám rádi odpoví a poradí
jakoukoliv školní problematikou z pohledu vedení školy a legislativy.
NÁCVIK A UKÁZKA PLAVECKÝCH OBRÁTEK
Dub Jiří
Ukázka a nácvik obrátek pro jednotlivé plavecké způsoby.

STONE BOARD
Fasnerová Lenka
Stone board – zdravé chodidlo – kamínková deska a její využití, zásobník
cviků na desce.
WOUDINK
Fasnerová Lenka
Woudink – houpací deska, zábavná funkční pomůcka, ukázka aerobního
posilovacího a kompenzačního programu.
KOLOBĚŽKY DO ŠKOL - ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY HODIN TV
Fasnerová Lenka
Koloběžka jako jednoduchá a atraktivní pohybová aktivita přinášející
radost i těm, kteří nemají pohyb příliš v lásce či nejsou k němu nadaní.
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LINE DANCE – TANEC BEZ HRANIC
Fasnerová Lenka

JAK PŘISTUPOVAT K VÝUCE BASKETBALU
Hůlka Karel

Tanec, ke kterému nepotřebujete partnera, jednoduché choreografie,
možnost soutěží, varianta pro osoby na vozíku.

Příspěvek se snaží o ukázku využití taktických přístupů v TV.

STREČINK?
Formánková Soňa
V semináři vzpomeneme začátků tohoto typu cvičení, probereme
změny jeho pojetí v průběhu času, jak chápe pojem strečink lektorka.
Fyziologická podstata strečinku podaná zjednodušenou formou,
pochopitelnou i pro žáky základních škol. Praktická cvičení zaměřená na
svalové skupiny s tendencí ke zkracování.
JUGGER: TÝMOVÝ SPORT MEZI FOTBALEM A ŠERMEM
Hanzelka Jan, Funiaková Zuzana
Příspěvek představí moderní sport jménem jugger a seznámí účastníky
s jeho pravidly i vybavením. Účastníci si jugger zkusí a budou tak vědět
vše potřebné, aby jej mohli zařadit do hodin tělocviku, mezi zájmové
kroužky nebo jako táborový program.
Jugger je dynamický sport, který kombinuje prvky týmových
a individuálních sportů. Dva soupeřící týmy svádí souboje polstrovanými
holemi a snaží se uvolnit cestu k bráně jedinému spoluhráči, který může
nosit míč po hřišti a skórovat. Při juggeru hrají dívky i chlapci spolu ve
smíšených týmech a jeho mezinárodní forma je bezkontaktní. Pouze
letmý dotyk polstrované juggerové hole stačí k tomu, aby si zasažený
hráč na několik vteřin klekl a nezasahoval tak do hry. Fair play je tedy
klíčovým elementem juggeru, protože zásahy si hráči hlídají sami. Sport
vyžaduje soustředěnost, rychlost a vysoké nasazení hráčů. Každý z nich
se musí soustředit na soupeře, se kterým svádí souboj, zároveň musí
mít přehled o tom, kde a v jaké situaci se nachází běžec a kde je míč
a ještě si hlídat záda. Jugger je proto zábavným zpestřením i komplexní
sportovní aktivitou pro dlouhodobý tělesný rozvoj.
SEZNAMOVÁNÍ NEPLAVCŮ
PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ
Havrlant Roman

S

VODOU,

NÁCVIK

ZÁKLADNÍCH

Praktické seznamování s pokyny pro základní pohybové návyky
ve vodním prostředí pro neplavce nebo plavce začátečníky. Přednáška
bude vedena v prostředí plaveckého bazénu.
NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ SPORTOVNÍ HRY FOTBAL
Hrubý Michal
Lekce bude zaměřena na seznámení s novými metodami, didaktickými
postupy pro sportovní hru fotbal. Ukázka práce s novými pomůckami
a jednotlivými metodicko-organizačními formami pro řešení nácviku
jednotlivých herních činností jednotlivce.

DIDAKTICKÉ PRÍSTUPY K VÝUČBE BASKETBALU NA ŠKOLÁCH
Izáková Andrea
V našom výstupe ukážeme možnosti vyučovania športovej hry basketbal,
s využitím dvoch rôznych didaktických prístupov. Ukážeme dva vybrané
prístupy k výučbe basketbalu v edukačnom prostredí telesnej výchovy
a športu, herný a technický prístup. K jednotlivým prístupom uvedieme
príklady postupu realizácie vyučovania basketbalu s využitím vybraných
metodicko-organizačných foriem.
PREVENCE VYBRANÝCH NEGATIVNÍCH JEVŮ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A
ORGANIZOVANÉM SPORTU V ČR
Janotová Jana, Šafář Michal
Jste učitel/učitelka? Vychováváte mladou generaci? Učíte, co je dobré,
správné, bezpečné. A co Vy? Jste jako profesionál také v bezpečí? Víte,
kde jsou hranice, které nelze překročit? Co je sexuální obtěžování
a kde začíná zneužívání? Znáte právní rámec příslušných zákonů, norem
a pravidel? Jak se zachovat, když vidíte a slyšíte to, co už není ani dobré
ani správné? Jak všemu negativnímu předejít?
Lekce, organizovaná v rámci aktivit Evropského týden sportu, má za
úkol nabídnout účastníkům informace a prostor k zamyšlení nad tím,
co znamená bezpečné prostředí ve sportu a tělesné výchově a jak ho
docílit prostřednictvím prevence negativních jevů jako je obtěžování
a zneužívání. Lekce bude vedena interaktivní formou a její obsah
reflektuje poznatky a zkušenosti ze zahraničí a z ČR. Využijeme videa
Mezinárodního olympijského výboru, praxe evropských zemí, kreativně
se zapojíme do řešení situací, které I ke sportu bohužel patří.
INKLUZIVNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ANEB POSTAVENÍ MIMO HRU
Ješina Ondřej
Cílem je seznámit účastníky se základními legislativními východisky.
Vysvětlit, jak se na neúčast většiny žáků v TV dá pohlížet jinou optikou,
než je tradičně uplatňována. Představit kroky pro možnou nápravu.
Na tento teoretický úvod bude navazovat praktická aplikace hledání
modifikací pohybových a sportovních her pro možné začlenění žáků
se zdravotním znevýhodněním nebo i postižením.
HRÁTKY S OVERBALLY
Kováčová Liběna
Balanční pomůcka známá jako rehabilitační míč. Overball má omyvatelný,
neklouzavý, pružný povrch a snese zatížení až do 120 kg. S průměrem
cca 26 cm je možné míč používat plně nebo částečně nafouknutý. Cvičení
s overballem je bezpečné a je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Využití overballu v hodinách školní tělesné výchovy může být nejen
účinné, ale i zábavné.
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PRŮVODCE LEGISLATIVOU V PRÁCI TV PEDAGOGA
Kovářů Zbyněk

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKCÍ V PODMÍNKÁCH ZŠ A SŠ
Prukner Vítězslav

Lekce by měla poskytnout informace z teorie a zejména praxe
v oblasti bezpečnosti tělovýchovy a sportu v ČR a uplatňování práva
v tělovýchově a sportu. Vysvětlit význam jednotlivých faktorů, které ovlivňují bezpečnost tělovýchovy a sportu, a dát je do souvislosti
s právním rámcem příslušných zákonů, vyhlášek, norem, pravidel
a pokynů. Stanovit optimální postupy pro tělovýchovného a sportovního profesionála v souladu se zajištěním maximální bezpečnosti pro
zúčastněné aktéry tělovýchovné a sportovní činnosti.

Realizace sportovních akcí se zaměřením na zvládnutí sportovních
a ekonomických cílů je jedním z úkolů dobrého učitele tělesné výchovy
či člena managementu školy. V semináři zaměřeném na management
sportovních akcí budou účastníci seznámeni se základními principy
a zkušenostmi při plánování, vytváření organizačních struktur, získávání zdrojů, realizaci a vyhodnocení sportovních akcí pořádaných vaší
školou.

OD JEDNODUCHÝCH FUNKČNÍCH ZKOUŠEK K SOFISTIKOVANÉMU
TESTOVÁNÍ: DIAGNOSTIKA ZDATNOSTI A VÝKONNOSTI V TĚLESNÉ
VÝCHOVĚ A SPORTU
Neuls Filip
Existuje celá řada způsobů, jak diagnostikovat tělesnou zdatnost
(např. ve školní tělesné výchově) či sportovní výkonnost (v rozličných
sportovních odvětvích).
V rámci prezentace si představíme možnosti testování pomocí
jednoduchých funkčních zkoušek nebo terénních testů a zároveň
bude představena i laboratoř fyziologie zátěže na FTK UP
v Olomouci, která nabízí diagnostické vybavení pro testování sportovců
nejrůznější úrovně. Bude předvedena práce s běžeckým, bicyklovým či
plaveckým ergometrem, monitory srdeční frekvence nebo s hypoxickou
komorou.

FLORBAL PRO ŠKOLY
Sklenářová Alena
Ukázková hodina bude představovat specifické rozcvičení pro prevenci
zranění, praktická cvičení pro rychlé zvládnutí techniky, zábavné
průpravné hry pro kladný vtisk, základní pravidla a návyky hry a také
specifikou kompenzaci pro trénování dětí i pro hodiny tělesné výchovy.
ORIENTAČNÍ BĚH
Skyvová Kristýna
Orientační běh je sport pro širokou veřejnost a je velmi vhodnou
aktivitou rozvíjející také samostatnost a rychlé rozhodování. Ukázky
orientačních cvičení v parku, na atletickém hřišti, v tělocvičně s využitým
elektronického systému Sportident. Informace o spolupráci Českého
svazu orientačních sportů se školami (školní závody, výukové mapy)
a publikaci Orientační běh do škol – zábavný a výchovný orientační běh.

JAK NÁS SEZENÍ MĚNÍ ANEB CVIČENÍ PRO KOMPENZACI NÁSLEDKŮ
Nohelová Denisa

NORDIC WALKING V HODINĚ TV
Šenk Ivo

Lekce seznamuje s problematikou soudobého fenoménu – se sedavým
chováním (ve výuce, doma), které ovlivňuje vývoj našich dětí. Mimo
praktické ukázky cvičení zaměřených na kompenzaci následků
nadměrného sezení bude uveden význam adekvátní pohybové aktivity
(např. při prevenci bolestivých stavů), ukázán „ideální“ sed a „správné“
držení těla.

Nordic walking je ozdravně pohybová aktivita vhodná pro každého,
kdo se chce hýbat na čerstvém vzduchu během celého roku. Jde
o bezpečnou, jednoduchou, efektivní a zábavnou cestu ke zdokonalení
kondice bez ohledu na věk, pohlaví nebo tělesnou zdatnost. Součástí
výstroje na chození jsou speciální nordicwalkingové hole, které se liší od
holí určených na treking.

SPRÁVNÁ DOPOMOC A ZÁCHRANA U ZÁKLADNÍCH GYMNASTICKÝCH
DOVEDNOSTÍ
Poláková Martina

Nordic walking efektivně pomáhá dětem při odstraňování poruch učení
a při jiných postiženích (ADD, ADHD, epilepsie, Downův syndrom,
PANDAS, dětská mozková obrna atd.). Děti při nordic walkingu zapojí
90 % svalů, což vede ke zdravému držení těla, správné kondici a práci
dolních a horních končetin. Tip: Děti vydrží chodit jen několik minut. Do
lekcí je proto třeba zařadit mnohá cvičení, která jsou pro děti zábavou.
Procvičí a propojí si pravou a levou mozkovou hemisféru, koordinaci těla
i správný aktivní postoj.

V lekci se zaměříme na formy přímé i nepřímé dopomoci u vybraných
gymnastických dovedností, stejně tak jako na záchranu – přímou
i nepřímou u jednoduchých gymnastických prvků.
ROZVOJ RYCHLOSTI A OBRATNOSTI V ATLETICKÉM TRÉNINKU DĚTÍ
Prukner Vítězslav, Morcinek Jan
Cílem tohoto příspěvku bude seznámení účastníků s uspořádáním
vyučovací hodiny či tréninkové jednotky obsahově zaměřené na rozvoj
rychlosti a obratnosti v atletickém tréninku dětí. Obsah tréninku bude
zaměřen na děti ve věkové kategorii mladší žactvo.

STARTY A ROZVOJ RYCHLOSTI
Šíra Miroslav
Rozběhání před starty a před rozvojem rychlosti. Různé formy startů
a rychlostních cvičení.
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NEBOJME SE KONTAKTU V TV (ÚPOLY)
Štěpán Jiří

VYUŽITÍ POMŮCEK V HODINÁCH ŠKOLNÍHO PLAVÁNÍ
Viktorjeník Dušan

Ukázka začlenění základů judo do výuky na první stupni ZŠ. Včetně
výchovně vzdělávacího aspektu juda.

Cílem setkání bude prakticky si vyzkoušet pomůcky pro usnadnění
výuky plavání. Plavky s sebou!

CZEBUMBAL
Tomeš Pavel

KINEZIOLOGICKÝ TEJP
Zaatar Amr

Nová míčová pohybová hra, jejíž motto je „Hra pro lidi od 6 do 106 let“.
Hraje se s 65 cm velkým míčem a pravidla jsou jednoduchá jako u počítačových her. První turnaj byl ve VRÚ Slapy, kde hra vznikla dne 11. 9. 2001
a byl přerušen útokem na NY, čímž dostala hra jistý morální podtext
a mnohé turnaje se hrály s logem „Proti válkám a násilí!“. Mezinárodně
se hrály turnaje na ZŠ Werichova v Praze a účastnili se jich žáci nedaleké japonské školy. Jeden z učitelů, doc. Ueno, ji propaguje v Japonsku.
Při turnaji v Tyršově domě, kam jsem pozval Danu Zátopkovou, jsme
se dozvěděli, že naše hra je vlastně „plácando“. V šedesátých letech chtěl
Ťopek s dětmi hrát volejbal, neuměly to, nebavilo je to, a tak dali síť
dolů a s volejbalovým míčem plácali o zem, aby míč síť přeskakoval a to
už děti bavilo a baví dosud. Připravujeme založení ČAC (Česká asociace
Czebumbalu) s velkým vykročením do povědomí veřejnosti.

Kineziologický tejp (kineziotejp) je elastická páska, která je schopná
se natáhnout i smrštit a slouží k fixaci kloubu. Pro aplikaci kineziotejpu
je potřeba vědět, kdy ho můžeme používat a jaké jsou zásady při
tejpování. Aplikace kineziotejpu bez znalostí z anatomie a kinesiologie
nebo nesprávné tejpování může vést např. ke zhoršení stavu nebo
i k poranění. Správné tejpování pomáhá např. zmírňovat bolest, snižovat
otoky, stabilizovat klouby a podporovat svaly a vazy.

CHYŤ SI SVOU ROVNOVÁHU – BALANČNÍ CVIČENÍ V HODINÁCH
TĚLESNÉ VÝCHOVY
Urbánek Vít, Švéda Jakub
Lekce je zaměřená na rozvoj koordinačních schopností se zaměřením
na rovnováhu. Pro účastníky je připraveno velké množství praktických
ukázek a cvičení s tradičními i netradičními pomůckami, to vše střídmě
doplněno teoretickými poznatky. Cílem lekce je podělit se s kolegy
o zkušenosti vycházející z každodenní tělocvikářské praxe. Kurz je určen
pro učitele tělesné výchovy na ZŠ i SŠ.
GYMNASTIKA JAKOŽTO
DISCIPLÍNA
Vaculíková Pavlína

VŠESTRANNĚ

ROZVÍJEJÍCÍ

SPORTOVNÍ

Gymnastika jakožto všestranně rozvíjející sportovní disciplína
je vhodným základem pro každé sportovní odvětví. Cílem lekce je rozšířit
povědomí účastníků o jednotlivých druzích gymnastické motorickofunkční přípravy, jejich širokém, snadném a efektivním využití jak ve
školní TV, tak v tréninkových jednotkách konkrétních sportů.

Při aplikaci kineziotejpu může být páska natažená nebo nenatažená.
Před nalepením se páska stříhá do různých tvarů a okraje se zaoblují:
tvar písmene I, Y, X, tvar vějíře, kytičky, srdce atd. Páska se musí aplikovat
na čistou, odmaštěnou, oholenou a suchou pokožku. Kineziotejp slouží
nejen ve sportu (při zranění a k zlepšení sportovního výkonu), ale je
i vhodnou metodou při různých diagnózách (např. skolióza, vertebrogenní
algický syndrom, entezopatie, kontuze, distorze, nestabilita kloubu
atd.).

KLIKO
Projekt Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí:
zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy
v přírodě a dramatické výchovy (zkráceně KliKo) se zaměřuje na rozvoj
personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních
a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází
z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí s využitím herních
a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu
rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo
vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe
sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická
knihovna a odborná poradna. Na projektu, který je financován
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolupracují
s Univerzitou Palackého v Olomouci také Univerzita Jana Evangelista
Purkyně, Západočeská univerzita a 45 základních a středních škol.

SKOK O TYČI PRO DĚTI JEDNODUŠE A BEZPEČNĚ!
Valenta Michal
Bezpečné zvládnutí základního skoku o tyči do písku: 1) trocha teorie
snad nikoho nezabije, 2) nácvik rovnováhy na tyči, 3) seskoky z vyššího
místa, 4) průpravy na laně, 5) nesení tyče a nácvik zasouvání, 6) celé
skoky do písku do dálky a do výšky přes gumu.

Mgr. Pavel Háp, Ph.D. | hlavní řešitel projektu
T: +420 585 636 515 | E: pavel.hap@upol.cz

www.klikoprojekt.cz
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