Výcviková komunita SUR – KUŠ (2014 – 2019)

Obsah dokumentu:
SUR – větev Urbanova ............................................................................................... 2
Výcvikový řád komunity SUR ...................................................................................... 4
Komunitní výcviková smlouva ..................................................................................... 9
Principy skupinové práce ...................................................................................... 10
Počet výcvikových hodin - rozklad ............................................................................ 11
Průběh a harmonogram výběrového řízení .............................................................. 12

SUR – větev Urbanova
Ve druhé polovině šedesátých let 20. století, v době přechodného politického
a ideologického uvolnění, byla doba zralá i k tomu, aby se – vedle psychoanalýzy
s nepřerušenou tradicí – ustavila u nás druhá škola psychoterapeutického výcviku –
zvaná podle iniciál svých zakladatelů SUR. Život jí dali tři zakladatelské osobnosti,
doc. MUDr. Jaroslav Skála (1916 – 2007), PhDr. Eduard Urban (1928 – 2001) a prim.
MUDr. Jaromír Rubeš (1918 – 2000). Každý z nich vložil do tohoto originálního
českého komplexního systému výcviku v psychoterapii něco ze své jedinečné
zkušenosti a znalostí, vtiskl mu svoji pečeť. V té době měli tito průkopníci také
možnost zúčastnit se opakovaně Psychoterapeutických týdnů v Lindau (SRN) a
čerpat odtud inspiraci ze setkání s předními osobnostmi evropské psychoterapie.
Skálovým vkladem bylo to, čemu bychom dnes řekli modifikace chování či kognitivně
behaviorální terapie, adaptace jedince na požadavky každodenní reality, pevný řád a
denní režim (počínaje ranní rozcvičkou) s důrazem na fyzickou kondici, využití deníků
a zejména práce s celou komunitou. Jaromír Rubeš vnášel do systému
psychodynamický a sociálně psychiatrický prvek (inspiroval se u Maxwella Jonese a
Jakoba L. Morena), pracoval rád s velkou skupinou a terapeutickou komunitou.
Eduard Urban prošel v šedesátých letech skupinově psychoterapeutickým výcvikem
u Olufa Martensena – Larsena (1912 – 2000), dánského psychiatra a
psychoterapeuta, mj. jednoho z tvůrců antabusu (léku užívaného při léčbě
alkoholismu), který se intenzivně zabýval také sourozeneckými vztahy a rodovou
historií (genealogií). Podobně jako u nás Jaroslav Skála, i on užíval při léčení
alkoholismu kombinace metod. Uvědomil si, že ani účinný nově vyvinutý lék
(antabus) sám o sobě nestačí. Intenzivně se proto věnoval skupinové psychoterapii
v psychoanalytickém a šířeji hlubinně psychologickém (tj. se zahrnutím také
individuální /rozuměj Adlerovy/ a analytické /jungovské/ psychoterapie). Ucelený
výcvikový systém postupně se rodící ve spolupráci a tvůrčím jiskření zakladatelů je
tak jedinečnou syntézou především hlubinně psychologických, a skupinově
dynamických přístupů, kdy sebezkušenost jedince probíhá ve vrstvení a prolínání
kontextu malé skupiny o osmi až deseti členech a celé komunity, zahrnující všechny
simultánně pracující skupiny a jejich vedoucí. Sestavu tří prvotních osobností
charakterizoval svého času prim. Jan Mlejnek s odkazem na Freudův model
osobnosti tak, že Skála tu představuje ego, Urban superego a Rubeš id.
Systém SUR zavedl ve větvi Urbanově jako prvý dvojici výcvikových terapeutů
pro každou skupinu (v prvé generaci byli vedoucími skupin sami zakladatelé) – muže
a ženu, ideálně jednoho lékaře a jednoho nelékaře. Vedení skupiny terapeutickou
dvojicí vytváří prostor pro aktualizaci a projekci zkušeností s rodičovskými postavami
(zatímco členové skupiny dávají ožít sourozeneckým vztahům), jak to odpovídá pojetí
skupinové psychoterapie v rodinném pojetí Raoula Schindlera, další osobnosti
Urbanovi blízké. Specifikem Urbanovy větve je, že až dosud všichni členové
výcvikového týmu vyrostli během výcviku v této větvi. Dr. Jiří Krombholz a dr.
Jaroslav Šturma vedli od r. 1975 (spolu s dalšími) poprvé skupiny v Urbanově
komunitě (ve výcviku byli od r. 1969), později, v průběhu let, vedli po boku Urbanově
další komunity, v nichž vedoucími skupin byli další z následujících komunit. Z nich
stejně tak pocházejí i současní vedoucí skupin a dr. Lea Rathausová jako
spoluvedoucí komunity. Dr. Urban byl až do své smrti v r. 2001 členem vedení
komunit a interním supervizorem. V současnosti se svému závěru blíží devátý
výcvikový běh v Urbanově větvi, tzn., že výcvik v této větvi probíhá již 45 let! Tolik
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tedy k malému nahlédnutí, do jakého příběhu se mají šanci zapojit ti, kteří se stanou
frekventanty dalšího výcvikového věku.
Těšíme se na Vás!
Jiří Krombholz, Jaroslav Šturma, Lea Rathausová, Eva Vymlátilová a Karol Pollák,
Věra Rašková a Michael Chytrý, Naďa Šolaja a Petr Popov, Vladimíra Bečvářová a
Oswald Schorm
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Výcvikový řád komunity SUR
Preambule
Tento výcvikový řád se vztahuje na psychoterapeutický výcvik ve výcvikové komunitě
KUŠ, která probíhá v rámci akreditovaného programu vzdělávání v psychoterapii
SUR – Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii a naplňuje jeho podmínky.
Cílem výcviku je zvýšení kompetence pracovníků v pomáhajících profesích.
Psychoterapeutická výcviková komunita zprostředkuje účastníkům vlastní zkušenost
psychoterapeutického procesu, zaměřeného na podporu osobního růstu a zrání, na
otevřený průzkum jeho překážek a na interpersonální učení.
1. Členem komunity je:
1) Účastník - frekventant, který byl přijat na základě kvalifikovaného výběru, splňuje
stanovené požadavky a svým podpisem vyslovil souhlas s Výcvikovým
kontraktem
2) Lektorský tým:
a) vedoucí komunity, schválený správní radou SUR pro vedení výcvikové
komunity podle akreditačních podmínek
b) vedoucí skupiny, kvalifikovaně vybraný vedoucím komunity a akceptovaný
Správní radou SUR
2. Způsob provádění výcviku
1) Výcvik zahrnuje minimálně 500 výcvikových hodin během 5 let. Započne na
podzim 2014. A celkový počet výcvikových hodin je 670.
2) Uvedený počet výcvikových hodin je rozdělen do 6 komunitních týdnů (týdenním
setkáním je výcvik zahájen i ukončen) a 14 komunitních víkendů
3) Výcvik probíhá, jak v komunitě, tak v malých skupinách s počátečním maximem
11 členů v jedné skupině. Každá skupina je vedena lektorskou dvojící, mužem a
ženou. Komunitu tvoří 4 skupiny.
4) Rozdělení účastníků do skupin a přiřazení lektorské dvojice ke konkrétní skupině
provádí lektorský tým, přitom respektuje v rámci možností vyjádření přijatých
účastníků k případným vztahovým kontraindikacím. Rozdělení a přiřazení má
platnost po celou dobu trvání výcviku a oznamuje se přijatým účastníkům
v prvních dnech prvního komunitního týdne.
5) Výcvik probíhá standardně podle způsobu obvyklého v systému SUR, podle
obecně platných a ověřených zásad psychodynamicky orientované výcvikové
psychoterapie v malé i velké skupině a na výcvik aplikovaných principů
terapeutické komunity. Při práci ve skupině a v komunitě nejsou používány
postupy a metody, v nichž členové lektorského týmu nemají řádný vlastní výcvik a
praktickou zkušenost.
6) Náplň a struktura (program) jednotlivých výcvikových setkání (tj. komunitních
týdnů, víkendů) je stanoven podle ověřených zkušeností systému SUR tak, aby
výcvik naplňoval svůj účel a odpovídal požadavkům akreditace. Program má dále
zajistit stabilitu a podnětnost výcvikového prostředí.
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7) Program komunitních týdnů a víkendů zahrnuje, jak aktivity společné pro celou
komunitu (setkání komunity, kluby), tak samostatnou práci jednotlivých skupin.
Skupinové víkendy obsahují 2 komunitní setkání 7 skupinových frekvencí.
3. Termíny a místa konání výcviku
1) Termín konání komunitních týdnů a víkendů oznamuje vedoucí komunity
účastníkům výcviku vždy na celých 5 let předem. Je možné, že v průběhu výcviku
může docházet ke změnám. Místo konání je vždy oznámeno v dostatečném
předstihu.
4. Práce lektorského týmu, vnitřní a vnější supervize
1) Porady lektorského týmu se konají denně v průběhu komunitních týdnů a
víkendů.
Předmětem porad je (a) obsah a proces práce ve skupinách a
v komunitě, (b) vnitřní vztahy, komunikace a spolupráce v týmu, (c) odborné,
programové a organizační otázky týkající se výcviku.
2) Výcvik je prováděn pod vnitřní a vnější supervizí podle akreditačních požadavků.
Cílem supervize je kvalita výcviku a profesionální rozvoj lektorského týmu.
3) Vnitřní supervizi provádí 3 vedoucí komunity na podkladě své přítomnosti na
setkání skupiny. Poznatky přenáší do následného rozhovoru s lektorskou dvojicí a
na porady a intervize lektorského týmu.
4) Vnější supervizi provádí odborníci ze seznamu supervizorů SUR nebo předem
schválený supervizor Správní a Odbornou radou SUR. Supervizor není členem
týmu.
5. Základní pravidla výcviku
Průběh výcviku by byl zásadně narušen:
1. užíváním drog nebo jejich držením
2. zatajováním (neoznámením) informací stran další formy péče, kterou by
frekventant absolvoval v oblasti psychoterapie, psychiatrie či jiné podoby
psychologické pomoci
3. navázáním intimního, sexuálního vztahu mezi členy komunity. (viz Příloha
Komunitní smlouva)
Tento problém může vést až k rozhodnutí ukončit účast frekventanta v daném
výcviku
Pro vytvoření společenství otevřeného sdělování a sdílení, učení a zrání komunita
uplatňuje tato pravidla:
1. ochrana jednotlivce před ohrožujícím tlakem skupiny či komunity (např. právo
člena říct „ne, o tom teď nebudu mluvit“);
2. ochrana osobního sdělení před zneužitím ve vnějším prostředí (nevynášení
z komunity a ze skupin, respektování komunitního, skupinového a osobního
„tajemství“ i na odborném fóru);
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3. ochrana výcvikových situací (nepořizování foto-, video-, audio- dokumentace
bez souhlasu všech, kterých se to týká; při používání případně pořízené
dokumentace je nutný informovaný souhlas všech).
4. absolvování výcvikových situací ve stavu psychiky neovlivněné alkoholem či
návykovými léky.
6. Povinná mlčenlivost, skupinové tajemství
1) Důvěrné osobní údaje, které se členové komunity (tj. účastníci i lektorský tým)
dozvědí o ostatních během výcviku, nesmí zásadně být sdělovány mimo
komunitu bez souhlasu účastníka, jehož se týkají.
2) Důvěrné osobní údaje, které se členové skupiny dozvědí o ostatních členech své
skupiny během práce ve skupině, nejsou sdělovány ostatním členům komunity
bez souhlasu účastníka, jehož se týkají (skupinové tajemství).
3) Komunikace uvnitř lektorského týmu je otevřená a jeho členové si vzájemně
sdělují všechny významné skutečnosti, které se o účastnících výcviku dozvídají
při skupinovém či individuálním kontaktu. Znamená to kromě jiného, že se na ně
nevztahuje „skupinové tajemství“ skupin, které vedou nebo jichž se účastní při
vnitřní supervizi.
4) Vnitřní záležitosti týmu a obsah porad je pro členy týmu důvěrný a není sdělován
mimo tým bez souhlasu jeho členů. To se nevztahuje na komunikaci se
supervizorem.
5) Supervizor zachovává mlčenlivost o důvěrných osobních údajích účastníků
výcviku i členů lektorského týmu, které se dozvěděl při supervizní práci.
Mimořádné případy je oprávněn konzultovat s odbornou radou SUR.
6) Tyto zásady jsou nezbytné pro řádný průběh výcviku a prostředí důvěry ve
skupinách, v komunitě i v lektorském týmu. Jejich závažné porušení může mít za
následek ukončení příslušného kontraktu.
7) Vnitřní předpisy o.s.SUR nevyžadují a nepřipouštějí, aby ve zprávách, které
vedoucí komunity a vnější supervizor předkládá správní radě SUR, byly tyto
zásady porušeny.
8) Správní rada SUR má k dispozici jmenný seznam účastníků výcviku s uvedením
jejich adresy, věku, titulu a životopisy členů lektorského týmu a supervizora.
9) Účast ve výcviku sama o sobě je předmětem povinné mlčenlivosti pouze na
žádost účastníka.
7. Výcvikové kontrakty
1) Odpovědným organizátorem výcviku je vedoucí komunity, který provádí a
organizuje výcvik na základě smlouvy s SUR podle platných stanov SUR.
2) Vedoucí komunity zastupuje právnickou osobu Sdružení výcvikově terapeutických
komunit KUŠ a uzavírá dále smlouvy (kontrakty): s přijatými účastníky výcviku, a
se supervizorem.
3) Vedoucí komunity může jednostranně odstoupit od kontraktu s účastníkem
výcviku (vyloučit z výcviku) pokud účastník závažným způsobem nebo opakovaně
porušil závazná pravidla (viz oddíl 5) nebo za výcvik nehradí stanovený honorář.
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Vyloučení projednává s ostatními členy týmu a komunity. Má-li dotčený účastník
za to, že vedoucí odstoupil od kontraktu neoprávněně, má právo se obrátit v této
věci na správní radu SUR.
4) Účastník může odstoupit od kontraktu (vystoupit z výcviku) podle vlastního
uvážení; je žádoucí to projednat se skupinou, s lektory, případně s celou
komunitou.
8. Platby
1) V letech 2009 – 2014 se pohybují v rozmezí 160 – 170 Kč á 1 výcvikovou hodinu.
2) Rozpis plateb na pětileté období je uveden v příloze Finanční a termínový rozklad
3) Platba za první zkrácený rok výcviku se poukazuje buď převodem na účet KUŠ k
31.8.2014 nebo po dohodě se Správcem KUŠ v hotovosti či jinak na podkladě
dohody, viz další bod.
4) Zbylé platby se poukazují ve shodném režimu vždy k 31.1. daného roku
5) Frekventant, případě potřeby může pořádat i individuální splátkový kalendář.
Pokud frekventant neuhradí částku v daném termínu, bez předchozí dohody,
zvyšuje se částka automaticky za každý další neuhrazený měsíc o 200,- Kč
6) Výši plateb potvrzuje vedoucí komunity předem. Platba se týká vždy následujícího
roku běhu výcviku.
7) Frekventant obdrží na požádání Příjmový doklad, Daňový doklad či výpis z b.ú.
jako doklad o přijetí platby
8) Platba zahrnuje pouze samotný výcvik, nikoliv náklady na ubytování, stravu a
dopravy.
9) Absence na programu nebo předčasné ukončení výcviku nezakládá nárok na
vrácení již zaplacené částky.
9. Osvědčení
1) Osvědčení o absolvování výcviku SUR se vydává účastníkům, kteří absolvovali
minimálně 80% výcvikových hodin a splnili podmínky závěrečného hodnocení.
2) Závěrečné hodnocení zahrnuje:


hodnocení podle kritérií přínosu výcviku pro účastníka: kritéria jsou:
a) absolvoval s úspěchem
b) absolvoval
c) zúčastnil se v počtu hodin:

Skupina se podílí na hodnocení svého člena.


písemnou práci reflektující výcvik; obsahem je i sebehodnocení podle zadaných
kritérií



závěrečný pohovor s lektorským týmem

3) Účastníci, kteří neabsolvovali požadovaný počet výcvikových hodin a/nebo
nesplnili podmínky závěrečného hodnocení, získávají potvrzené o absolvovaném
počtu hodin výcviku.
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10. Další složky psychoterapeutického vzdělávání SUR
SUR jako akreditovaný výcvikový institut zajišťuje frekventantům
psychoterapeutické vzdělání, sestávající se ze tří samostatných programů

ucelené

1) Sebezkušenostní výcvik ve výcvikových komunitách – k tomu se vztahuje
tento výcvikový řád. Účastníci budou podporování v zapojení do dalších
programů.
2) Teoretické vzdělávání ve Školičce SUR je organizováno odděleně od výcviku.
Trvá 3,5 let a probíhá distanční formou s víkendovými konsultacemi 2 x ročně.
Je společně pro absolventy všech komunit SUR; účastníci dosud probíhajících
komunit se mohou zapojit po absolvování prvního roku výcviku.
3) Supervize: probíhá po ukončení výcviku dle individuálního plánu u zvoleného
supervizora či supervizorů ze seznamu SUR nebo ve skupinových
supervizních programech, které SUR organizuje či podporuje.
Závěrečné osvědčení, udělené absolventům tohoto uceleného psychoterapeutického
vzdělání („velký diplom SUR“), umožní funkční specializaci v systematické
psychoterapii (podle současných právních předpisů jen pro zdravotnické pracovníky).
Osvědčení SUR jsou běžně uznávána i pro práci mimo zdravotnickou profesi a
resort. SUR vytváří pro své absolventy předpoklady k získání Evropského
psychoterapeutického certifikátu podle standardů EAP (Evropská psychoterapeutická
asociace).
11. Etické principy
Ve všech svých aktivitách se SUR řídí Etickým kodexem České psychoterapeutické
společnosti a etickými směrnicemi EAP. Totéž se týká výcviku v komunitě KUŠ.
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Komunitní výcviková smlouva
1. Do pětiletého, dynamicky a hlubinně orientovaného, psychoterapeutického
výcviku (dále PST výcvik) vstupuji z vlastní vůle, motivován snahou rozpoznat,
posílit a vytvářet svůj terapeuticky lidský potenciál a ve stejném smyslu jsem
připraven - připravena být prospěšný - prospěšná i ostatním členům výcvikové
skupiny a komunity.
2. Prohlašuji, že si nejsem vědom závažných okolností ve svém zdravotním, zvláště
psychickém stavu, které by byly kontraindikací PST výcviku (např. probíhající
psychiatrická nebo psychoterapeutická léčba, v minulosti stanovená diagnosa
duševní choroby, neléčená drogová či alkoholová závislost v akutní fázi).
3. Po dobu tohoto PST výcviku nepodstoupím další dlouhodobý individuální nebo
skupinový PST výcvik.
4. Jádrem výcvikového procesu je práce ve skupině a komunitě.
5. Jsem si vědom - vědoma toho, že v průběhu práce ve skupině i komunitě může
docházet k individuálním i skupinovým krizím. Jejich příčiny mohou spočívat v
mých osobních záležitostech mimo skupinu a komunitu, v samotném výcvikovém
procesu, ve skupinové dynamice anebo případně ve vzájemném spolupůsobení.
Tyto situace, nastanou-li, mi budou výzvou k jejich překonávání prohloubením
sebezkušenosti.
6. Ve výcviku budu respektovat principy skupinové práce
7. Celkové hodnocení bude obsaženo v rámci závěrečného OSVĚDČENÍ O
ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU, a to v následujícím odstupňování:
1) absolvoval s úspěchem
2) absolvoval
3) zúčastnil se v rozsahu ......
8. Při celkové pětileté účasti nižší než 80% nemám nárok na získání prvních dvou
stupňů.
9. Uvědomuji si, že základním předpokladem úspěšné a smysluplné výcvikové
práce je zážitek, koheze a pocit vzájemné důvěry. Proto se zavazuji k naprosté
diskrétnosti vůči všemu a všem ve skupině i komunitě. Diskrétnost je závazná
pro všechny, včetně celého výcvikového týmu, supervizorů a případných lektorů.
Totéž se týká písemností, jmenovitě deníků.
10. Zavazuji se uhradit stanovené roční částky za výcvik vždy do stanoveného
termínu. V případě odstoupení z výcviku nemám nárok na navrácení uhrazené
částky za probíhající rok.
11. Předčasné ukončení výcviku může mít negativní důsledky nejen pro mne, ale i,
vzhledem k vytvořené skupinové dynamice, pro další účastníky PST výcviku
12. Prohlašuji, že jsem byl seznámen a souhlasím s Výcvikovým řádem komunity
KUŠ

Podpis účastníka výcviku: .................................................
Podpis vedoucích skupin: …...............................

…...............................

Podpis vedoucího komunity: …………...................................
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Principy skupinové práce
1. Princip otevřenosti a upřímnosti
2. Princip zodpovědnosti v jednání
3. Princip dodržování důvěrnosti sdělení - mlčenlivost o dění ve skupině a komunitě
mimo skupinu a komunitu
4. Princip sexuální abstinence po dobu PST výcviku vzhledem k ostatním členům
komunity
5. Právo říct STOP
6. Povinnost přinést do skupiny případnou mimoskupinovou aktivitu na nejbližším
skupinovém setkání
7. Zásada dochvilnosti a dodržování denního programu
8. Tématika rozhovoru je přenechána na iniciativě skupiny, komunity
9. V průběhu setkání komunity se doporučuje omezit požívání alkoholických nápojů a
dalších látek ovlivňujících psychiku
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Počet výcvikových hodin - rozklad

Jednotky výcvikových aktivit
Výcviková aktivita

Jednotka

Komunita

45 min

Skupina

45 min

Klub

45 min

Deníky

45 min

AT

30 min

Týdenní setkání
den

Komunita

Skupina

Klub

Deníky

AT

CELKEM

sobota

1,5

-

-

-

-

1,5

neděle

0,5

7,5

2

1,5

1

12,5

pondělí

0,5

7,5

2

1,5

1

12,5

úterý

0,5

7,5

2

1,5

1

12,5

středa

0,5

7,5

2

1,5

1

12,5

čtvrtek

0,5

7,5

2

1,5

1

12,5

pátek

1

-

-

-

-

1

celkem

5

37,5

10

7,5

5

65

Víkendové setkání
den

KOS

Skupina

AT

Klub

Deníky

CELKEM

pátek

1

2

-

-

průběžně

3

sobota

-

10

-

-

neděle

1

2

-

-

4

7

celkem

2

14

-

-

4

20

11

10

Průběh a harmonogram výběrového řízení
1. Výběrové řízení proběhne v neděli 25.5.2014 v zařízení Dětského centra
Paprsek
2. Místo konání Výběrového řízení:
Dětské centrum Paprsek
Šestajovická 580/19
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Spojení metrem:
Linkou B do stanice Hloubětín, po výstupu z metra se dáte doprava a sledujete
ukazatele "Areál Paprsek", po asi 5 min. chůze uvidíte vilku v zahradě - první
budova je Paprsek.
Spojení autem:
Ve směru z centra Prahy pojedete Poděbradskou ulicí. Za křižovatkou s ulicí
Průmyslová (světla) na prvých světlech po asi 300 m doprava (sledovat ukazatele
"Areál Paprsek"), pak za kostelem doleva, v prostoru před Paprskem je
parkoviště.
Ve směru od severu (od Teplic) na křižovatku Kbelská - Průmyslová, zde doleva
směr z města ven, na prvých světlech doprava (viz výše).
Ve směru od jihu po Průmyslové na křižovatku s Kbelskou (světla), zde doprava a
na světlech opět doprava (viz výše).
Ve směru od Černého Mostu (Hradce Králové, Mladé Boleslavi...) Poděbradskou
směrem do centra, na prvých světlech (malá křižovatka) za stanicí metra
Hloubětín doleva a dále viz výše.
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Seznam účastníků výběrového řízení pro výcvikovou komunitu SUR-KUŠ

skupina B

skupina A

9,00 - 10,00

skupina A

12,00 - 13,00

1 ZIKMUNDOVÁ Romana KOVÁŘOVÁ Pavlína

ČERMÁKOVÁ Michaela

2 ADÁMEK Lukáš

KUŠNIRENKOVÁ Viktorie

DRÁPALOVÁ Hana

3 BEČICOVÁ Šárka

LECHANOVÁ Katarina

ELBLOVÁ Taťjana

4 BOSÁKOVÁ Iva

SMOLÍKOVÁ Eva

JEDLIČKOVÁ Alena

5 BOUDOVÁ Lenka

ZDRÁHALOVÁ Michaela

LEBDUŠKOVÁ Daniela

6 BRANDTLOVÁ Lucie

HEJLOVÁ Ivana

VENC Václav

7 CÍSAŘ Karel

HILLEBRANDOVÁ Monika

KRÁTKÁ Pavla

8 ČECHOVÁ Hana

HOSTÝNKOVÁ Petra

KREJČÍ Monika

9 ČEJDOVÁ Eva

HRADÍLKOVÁ Ivana

KUSÁ Karolina

10 ČERNÝ Karel

CHUDOMEL Jakub

LANDOVÁ Lucie

11 DACHOVÁ Helena

JANÁKOVÁ Michaela

LAUGESEN Lenka

12 DANĚK Florencio

JOSÍFKOVÁ Jitka

LINHARTOVÁ Kateřina

13 DIVIŠOVÁ Markéta

KECKOVÁ Štěpánka

MARKOVÁ Hana

14 FIALKA Matyáš

KILIÁNOVÁ Hana

MOUREČKOVÁ Michaela

14,00 - 15,00

skupina B

10,30 - 11,30

15,30 - 16,30

17,00 - 18,00

1 BALÁZSOVÁ Nikoletta

CUDLÍNOVÁ Eva

GONDEKOVÁ Renata

2 HOLOUBKOVÁ Eva

NECHANICKÁ Karolina

HAVRANOVÁ Andrea

3 NOVÁČEK Cyril

ONDRUŠKOVÁ Jana

ŠLEJMAROVÁ Šárka

4 SMÍŠKOVÁ Šárka

PÁVEK Jan

ULLWER Dan

5 SOUČKOVÁ Michaela

PEŘESTÁ Denisa

VEJVODA Daniel

6 ZIEGLEROVÁ Žaneta

PIŽLOVÁ Martina

VODIČKOVÁ Veronika

7 SVATOŠOVÁ Tereza

POLÁČKOVÁ Lucie

VRBOVÁ Markéta

8 ŠEDINOVÁ Kateřina

ROKYTKOVÁ Andrea

ZMÁTLÍKOVÁ Jana

9 ŠIKLOVÁ Bára

ROUBÍČKOVA Petra

ŠTÝBROVÁ Dominika

10 ŠIMÁNKOVÁ Sylvie

RŮŽIČKOVÁ Lucie

TAIBROVÁ Jana

11 ŠRÁMKOVÁ Petra

RŮŽKOVÁ Johana

SEGEŤOVÁ Petra

12 FOŘTOVÁ Lenka
13 GORNEROVÁ Natalie
14 KOUŘILOVÁ Vendula

KOTNOVÁ Andrea

NÁPRSTKOVÁ Lada

KOUŘILOVÁ Lenka
HAASE Tomáš

NIŽNÍKOVÁ Kateřina
HOJAČOVÁ Kristýna
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