
Sdělení ČASPV – 2014 – 02                                                                                       Praha 28. 02. 2014 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 
zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 02, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne 24. 
02. 2014 a dalších jednáních. 
 

Metodická oblast 
 
Termínová listina centrálních akcí 2014 
 Na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2014. Vzhledem k současnému pravidlu 
minimálně ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu roku 
objevit změny v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci akcí. 
Tyto změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 Na webu ČASPV naleznou zájemci materiál „Vyhlášení republikových soutěží pro rok 
2014“ - http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/. V souborech 
ke stažení naleznete také soupisky k soutěžím. Další podrobnosti k soutěžím (technicko-organizační 
pokyny) budou umístěny na webu cca 1,5 měsíce před konáním soutěží. 
 
TeamGym 
 V září 2013 vstoupila v platnost nová mezinárodní pravidla soutěže TeamGym. Překlad 
těchto pravidel naleznete na: http://www.teamgym.cz/uvodni-strana/224-3/nova-pravidla-
teamgym.  

V této souvislosti bude ČGF v roce 2014 organizovat školení stávajících rozhodčích 
TeamGym Senior a TeamGym Junior. Na základě nového kvalifikačního řádu se již nebudou 
rozlišovat rozhodčí Junior a Senior byly pro TeamGym a nově byly stanoveny kategorie 
rozhodčích na: rozhodčí I. třídy a rozhodčí II. třídy. 
 V nejbližší době dojde rovněž ke sjednocení struktury pravidel pro soutěže TeamGym 
a TeamGym Junior tak, aby byla možná součinnost školení trenérů a rozhodčích a zároveň i 
větší možnost získání potřebné praxe v rámci soutěží TeamGym v ČR. 
 Nová pravidla kategorie Junior I – III by měla být k dispozici v květnu 2014 pro soutěže 
od září 2014. Na podzim 2014 by se mělo uskutečnit školení rozhodčích II. třídy. 
 Mezinárodní mistrovství ČR v TeamGymu se bude konat v Ostravě a to v termínu 3. – 
4. května 2014 v hale Varenská 40, Ostrava. 
 
Mistrovství Evropy v Kin-ballu 
 Ve dnech 25. – 28. září 2014 se v Hradci Králové uskuteční Mistrovství Evropy v Kin-
ballu. Turnaje se zúčastní 9 – 11 států. Bude se tak jednat o nejvýznamnější turnaj v krátké 
historii Kin-ballu v Česku. ČASPV se stalo partnerem akce. Společně s Českým svazem Kin-ballu 
budeme hledat dobrovolníky pro tuto akci (nejlépe z Královéhradecké a Pardubické KASPV). 
 Pro turnaj bude zřízena vlastní webové stránka, kde budou zveřejněny všechny 
potřebné informace. Stránka by měla být zpřístupněna v polovině března 2014. O jejím 
spuštění vás budeme informovat. 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  



 Na WF 2015 je v současné době přihlášeno cca 1 000 účastníků z celé ČR (ČGF, ČASPV, 
ČOS, ČAUS). Prozatím je přihlášeno k hromadné skladbě ČASPV přes 400 cvičenců. 
 Dne 12. 04. 2014 se v Praze uskuteční pro vedoucí celků první nácvik hromadné skladby 
(cca 50 žen a 20 – 30 mužů). Další nácvik bude probíhat dle videa, který musí autoři odevzdat 
do konce května 2014 a následně bude tento videozáznam umístěn na webové stránky. 
 Organizační výbor WG 2015 v současné době řeší společné oblečení výpravy (bylo 
osloveno 18 firem, zájem ale projevily pouze 3 firmy) a dopravu účastníků do Finska a zpět. 
 Upozorňujeme, že pokud nebudou zálohové platby ve výši 10.000,- Kč od účastníků 
provedeny 26. května 2014 (včetně), bude VV ČASPV jednat o další realizaci této akce nebo o 
zrušení započatých příprav na tuto akci. 
 Vedení MR ČASPV vypisuje výběrové řízení na ideový námět bloku pohybových 
vystoupení pro WG 2015. Podrobnosti výběrového řízení naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1096-vyberove-rizeni-blok-pohybovych-skladeb-na-wg-
2015.html. Uzávěrka závazných přihlášek pro výběrové řízení je 31. března 2014. 
 

EUROGYM 2016 
 Předseda ČASPV M.Zítko se zúčastnil schůzky se zástupci ČGF (Z.Vojáčková) a ČOS 
(P.Svoboda) ve věci zapojení ČOS do přípravy EUROGYMu 2016.  

Zástupce ČOS přislíbil, na základě smlouvy s ČGF, která přesně vymezí pravidla, 
zapojení do příprav. ČOS by měl převzít patronaci nad přípravou podií ve městě (včetně 
uspořádání skladeb) a Gala představení. 

ČASPV bude mít pod patronací workshopy, zahajovací a závěrečný ceremoniál. 
Mezi ČGF, ČASPV a ČOS, kde budou ustanovena jak ekonomická, tak i organizační 

hlediska. 
 

VALNÁ HROMADA ČASPV 2014 
Místo konání 
 VH ČASPV je bude konat v prostorách České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole 
(v okolí je dostatek parkovacích míst a je v dosahu MHD). Podrobnější popis bude delegátům 
zaslán společně s pozvánkou. 
 
Klíč pro stanovení delegátů 
 Klíč byl stanoven následujícím způsobem: 1 000 členů = 1 delegát, od počtu členů 501 
o jednoho delegáta navíc (např. 1 500 členů = 1 delegát, 1 501 členů = 2 delegáti). O počtu 
delegátů z jednotlivých KASPV jste byli informováni ve Sdělení ČASPV – 2014 – 1. 
 
Různé 
 Jednotlivé KASPV zašlou jména delegátů, vč. adres, do 31. 03. 2014 na adresu 
sekretariat@caspv.cz (Hanka Ježková). Na uvedené adresy bude jednotlivým delegátů zaslána 
písemná pozvánka na VH (i další materiály) a výroční zpráva ČASPV za rok 2013 na CD. 
 
Jednání s vedením ČUS a ČSRS 
Vedení ČASPV jedná o možnosti vstupu ČASPV do ČUS (Česká unie sportu) s cílem zajistit 
stabilitu financování naší organizace. Proces případného vstupu ČASPV má několik podmínek 
– ukončení řádného členství ČSRS (Český svaz rekreačního sportu) v ČUS, souhlas delegátů 
ČSRS na VH ČSRS dne 8. 3. 2014, přijetí ČSRS za KOČ ČASPV (o přijetí/nepřijetí budou 



rozhodovat delegáti VH ČASPV dne 19. 4. 2014) a také na rozhodnutí delegátů VH ČUS dne 26. 
4. 2014. 
 

PROPAGACE  
Webové stránky 
 V měsících leden a únor 2014 proběhl průzkum využívání webových stránek. Tímto 
průzkumem bylo zjištěno, že prostor na webu, který mají KASPV k dispozici, je využíván pouze 
v omezené míře. Využití je omezeno pouze na základní informace a stručné plány akcí (ale i ty 
v některých případech chybí). 
 ČASPV nabízí využití pracovnice, která na starosti mj. aktualizaci celého našeho 
webového portálu, tedy i pro aktualizaci stránek KASPV, příp. RCSPV a odborů SPV. 
 Kontakty na pracovnici: Karolína Kubíková, e-mail: karolina.kubikova@gmail.com, tel.: 
732 923 670, Skype: QINETT 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 Valná hromada ČASPV, která se konala dne 20. dubna 2013, schválila členské příspěvky 
na rok 2014 ve výši: 

- 100 Kč pro dospělé členy (od ročníku narození 1995 a starší) 
- 50 Kč pro děti a mládež (do ročníku 1996 a mladší). 
Členské příspěvky na rok 2014 je nutno odvést do 31. 03. 2014:  
- účet ČASPV č. 53437011/0100,  
- variabilní symbol: sedmimístné číslo odboru – uvedené v členské základně  
- specifický symbol: uvede se počet platících dospělých členů (100,-Kč) oddělený 

dvěma nulami a počet platících dětí a mládeže (50,-Kč), který musí odpovídat 
odevzdané členské základně.  

(Příklad: při počtu platících dospělých 39 a mládeže 28 bude uvedeno 390028 a odvedeno bude 

39 x 100 = 3.900,-Kč a 28 x 50 = 1.400,-Kč celkem bude odesláno 5.300,- Kč.) 
 

RŮZNÉ 
Dotace na nákup PC 
 V průběhu ledna 2014 byla každé KASPV zaslána částka 15.000,- Kč. VV ČASPV bylo 
KASPV doporučeno využit dotaci na pořízení nového PC, softwaru, periferií (tiskárna, kopírka 
apod.), popř. na financování akcí metodické rady KASPV. 
 Pro vyúčtování poskytnuté dotace je nutno v termínu do 31. 03. 2014 zaslat na 
sekretariát (k rukám B. Kubíkové) kopie faktur za pořízení PC, softwaru nebo periferií. 
 V případě, že nebyla na nákup použita celá částka, je potřeba vydokladovat využití 
zbylé částky. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2013 
 Z jednotlivých KASPV byly doručeny tyto nominace: Marie Appelová (Pardubická 
KASPV), Marie Foldynová (Karlovarská KASPV), Alena Hájková (Olomoucká KASPV), Alena 
Kuchařová (Liberecká KASPV), Jana Rosolová (Plzeňská KASPV), Vlasta Skalická (Středočeská 
KASPV) a Hana Smolová (Královéhradecká KASPV). 
 VV ČASPV schválit předložené nominace do této soutěže a zaslal nominace na ČOV. 
 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválit návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 



 

Skořepa Rostislav medaile dr.M.Tyrše zlatý odznak Příbram 

Kloubová Marcela  vzorný cvičitel zlatý odznak Chomutov 

Ondřichová Ludmila vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Věchtová Radka vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Šot Karel vzorný cvičitel zlatý odznak Klatovy 

Virtová Alena vzorný cvičitel zlatý odznak Klatovy 

Pečenka Libor vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň - město 

Baťková Helena vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň – město 

Boubelíková Ivana vzorný cvičitel bronzový odznak Klatovy 

Ištványiová Marcela vzorný cvičitel bronzový odznak Klatovy 

Lindauerová 
Michaela 

vzorný cvičitel bronzový odznak Klatovy 

Moudrý Miloslav  vzorný cvičitel bronzový odznak Česká Lípa 

Kovalevová Eva vzorný cvičitel bronzový odznak Česká Lípa 

Jiřičková Dagmar medaile dr.M. Tyrše  Trutnov 

Mařanová Dagmar vzorný cvičitel zlatý odznak Trutnov 

Jírová Ingrid vzorný cvičitel bronzový odznak Náchod 

Maiwald František medaile dr.M. Tyrše zlatý odznak Vyškov 

Havlíčková Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Vyškov 

Prodělalová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Znojmo 

Klimovičová Světlana vzorný cvičitel stříbrný odznak Břeclav 

Skryjová Svatava vzorný cvičitel stříbrný odznak Blansko 

Vybíralová Jarmila medaile dr.M.Tyrše zlatý odznak Zlín 

Hořelková Drahomíra medaile dr.M.Tyrše  Zlín 

Martinec Miroslav medaile dr.M.Tyrše  Zlín 

Vrbík Josef medaile dr.M.Tyrše  Zlín 

Kusáková Věra vzorný cvičitel zlatý odznak Zlín 

Vaclová Magda vzorný cvičitel zlatý odznak Zlín 

Ježová Alena vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Kaspárková Kateřina vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Vítečková Kateřina vzorný cvičitel bronzový odznak Ostrava 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Nový občanský zákoník (NOZ) 

ČOV dne 17. 03. 2014 pořádá Konferenci Legislativní rady ČOV k novému právní úpravě 
spolků pro sportovní svazy. Konference je uspořádána v návaznosti na novou právní úpravu 
spolků a otázek souvisejících v novém občanském zákoníku a dalších předpisech. 

Na programu Konference jsou informace o nové právní úpravě spolků, o soudní 
ochraně ve věcech spolků a řízení ve věcech spolkového rejstříku, daňové a účetní aspekty 
spolkové činnosti a další. 

Konference se zúčastní i zástupci ČASPV. O závěrech Konference budete informováni. 
 

OSA, INTERGRAM, úrazové pojištění 
Smlouvy pro rok 2014 jsou podepsány (vše je zajišťováno prostřednictvím ČOV). Podmínky 

jsou shodné jako v roce 2013. 



Smlouvy jsou umístěny na našem webu:  http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/smlouvy/osa-intergram/ 

 
Fotosoutěž 

 Redakční rada časopisu „Pohyb je život“ vyhlásila opět v roce 2014 fotosoutěž „O nejlepší 
snímek v každém časopisu“. Ze všech fotografiích, uveřejněných v každém čísle časopisu, vybere 
redakční rada nejlepší fotografii. 

Soutěže se automaticky účastní všichni přispěvatelé, kteří zasílají s příspěvkem fotografie. 
Nesoutěží členové poroty a jejich rodinní příslušníci.  

Hodnotícím kritériem pro přední umístění fotografie v soutěži je námět, kompozice, vtip.  
 

Airtrack 
 ČASPV má v současné době zakoupeny tři kusy airtracku – akrobatické nafukovací 
dráhy. 
 Airtrack je možné si zapůjčit za určitých podmínek. Jednou z podmínek zapůjčení od 
01.01.2014 je i úhrada zálohové platby ve výši 1.500,- Kč/měsíc a to nejpozději 30 dnů před 
termínem zapůjčení. Úplné podmínky zapůjčení naleznete na:  
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 Máte zájem o zapůjčení airtracku v roce 2014? Tak neváhejte za zapůjčení airtracku si 
objednejte, zbývají již poslední volné termíny. 
 
Sportovně-diagnostické centrum 
 ČASPV, resp. odborníci ze Sportovně-diagnostického centra ČASPV Praha, nabízí pro 
členy ČASPV i pro veřejnost diagnostiku aktuálního stavu organismu a sportovní prohlídky. 
 Podrobnější informace (pokyn pro klienty, obsah komplexní diagnostiky, ceny profily 
vyšetřujících apod.) naleznete na http://www.caspv.cz/cz/sportovne-diagnosticke-centrum/.  
 
Sdělení ČASPV 
 Na webových stránkách ČASPV v sekci O nás – Dokumenty – Sdělení ČASPV naleznete 
všechna sdělení od ledna 2012 až do současné doby. Tato „služba“ je dostupná pouze pro 
registrované uživatele. 
 
Archiv aktualit na webu ČASPV 
 Na opakované dotazy ohledně „archivu aktualit“ na našem webu sdělujeme, že tato 
funkcionalita je dostupná přes levou vertikální navigaci - klikněte na Aktuality a po otevření na 
„vyhledávání“ (vpravo). 
 
Uživatelský účet 
 Uživatelský účet umožňuje plně využít služeb portálu ČASPV. Mezi služby portálu patří 
zasílání informací o akcích (školení, semináře, srazy apod.) podle vybraných (zaškrtnutých) 
oblastí, využití e-shopu (objednávky metodických materiálu apod.), zasílání materiálů 
(dokumentů) apod. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 



 


