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P O Z V Á N K A 

 
na cvičitelský sraz  

 
konaný u příležitosti 20. výročí založení naší brněnské ASPV 

 
 
 
Pořadatel:               RC SPV Brno-město,o. s.   
 
Termín:                   15. dubna  2012 
 
Místo:                     Tělocvična ZŠ Herčíkova 19 

Doprava z Žerotínova náměstí trolejbusem č. 32 na konečnou nebo     
el. dráhou č. 1 směr Řečkovice, zastávka u Zagrebu.  

Program:  Dopolední praktická část 

  - kinball, molky, woddbal, kubb – včetně pravidel, 
  - porte de brass, 
  - kondiční průprava, 
   - psychomotorika pro všechny. 
 
                                Odpolední společenská část 

- neformální setkání se všemi aktivními i neaktivními členy, kteří s 
námi měli během 20 let fungování naší organizace něco společného      
a přijmou naše pozvání ke společnému posezení  

 
Časový rozvrh:       Prezence                 8:30 -   9:00 h 
 
                                I.    blok (praxe)                 9:00 - 10:00 h   

        II.   blok (praxe)         10:15 - 11:15 h 
        III.  blok (praxe)      11:30 - 12:30 h 
 
       Polední přestávka  12:30 - 13:00 h 
 
 Odpolední část  13:00 - cca 16:00 h 

   (posezení s malým občerstvením nebo volná činnost v tělocvičně) 
 
  



 
Přihlášky:  Do 31. 3. 2012 
  elektronicky:  metrada@rcbrnomesto.cz 
  telefonicky:  Eva Jalovecká, 603 553 997  
  Dodržení termínu je tentokrát nezbytně nutné! 

Program srazu bude totiž aktuálně upraven podle skladby přihlášených 
cvičitelů a s ohledem na jejich cvičitelskou praxi a okruh zájmů. 

 
Symb. vložné:         Kč 50,-- (platí pouze pro účastníky praktické části) 
 
S sebou:  Oblečení do tělocvičny, včetně sportovního obutí 
   Poznámkový blok, psací potřeby 
   Ručník (jako cv. pomůcka) 
 
Poznámka: Sraz je určen pro všechny cvičitele RC SPV Brno-město, cvičící ve 

všech věkových kategoriích a v různých odvětvích.  
Cílem srazu je obnovit tradici každoročního setkávání cvičitelů, kde se 
nejen vzájemně lépe poznáme, ale také si můžeme předat různé 
zkušeností a poznatky z vlastní cvičitelské praxe. 

 
 
Těšíme se na Vaši účast.   
 
 
  

            
 
 
                                  
Eva Jalovecká                    prof. Ing. Rudolf Jalovecký, Csc. 
předsedkyně MR RC       předseda RC  
 


