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Sdělení ČASPV – 2014 – 03                                                                                     Praha 25. 3. 2014 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 03, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne  
17. 3. 2014, po schůzi vedení metodické rady ČASPV, která se konala dne 12.03.2014 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. 
 Termínová listina centrálních akcí 2014 byla doplněna akci pro cvičitele, děti a mládež. 
Jedná se o nabídku, která propaguje potřebu rozvoje pohybové gramotnosti uvedených 
věkových kategorii: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1127-letni-soustredeni-v-doubi.html.  
 Na rok 2014 je naplánován Republikový sraz cvičitelů, který se uskuteční ve Žďáru nad 
Sázavou v termínu 21. – 23. 11. 2014. Podrobnosti budou zveřejněny 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. 
 
Změny v metodické radě 
 VV ČASPV na svém jednání dne 17. 3. 2014 vzal na vědomí změny ve složení komise 
žactva a mládeže a subkomisi psychomotoriky. 
 Vedoucí komise žactva a mládeže se stala Martina Mlýnková, členkou subkomise 
žactva se stala Soňa Procházková a členem subkomise se stal Zdeněk Vaněčka. Tato komise 
nadále pracuje na doplnění počtu členů, aby posílila svoji akceschopnost v oblasti dětí a 
mládeže, která je pro ČASPV v dlouhodobém horizontu velmi důležitá. 
 Vedoucí subkomise psychomotoriky se stala Daniela Jonášová, členy se stali Jana 
Macešková a Jaroslav Vrbas. Externím spolupracovníkem je Dagmar Trávníková. 
 
Mistrovství Evropy v Kin-ballu 
 Jak jste již byli v minulém Sdělení ČASPV informováni, ve dnech 25. – 28. 9. 2014 se 
v Hradci Králové uskuteční Mistrovství Evropy v Kin-ballu.  
 Podrobnější informace o této významné události naleznete na webových stránkách: 
http://kin-ball.cz/mistrovstvi-evropy-v-kin-ballu-2014.  
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Mezinárodní mistrovství ČR v TeamGymu 
 V termínu 3. – 4. 5. 2014 se v Ostravě uskuteční Mezinárodní mistrovství ČR 
v TeamGymu. 
 Této soutěže se mohou zúčastnit i družstva ČASPV. Pro účast je nutná nominace ČASPV. 
Zájemci o účast na této soutěži se mohou přihlásit u Jitky Rosenbaumové (praha@caspv.cz), 
která žádosti následně předá Komisi VG, která rozhodne závěrečné nominaci. 
 S přihláškami na tuto soutěž neotálejte, neboť uzávěrka přihlášek na ČGF je 14. 4. 2014. 
 

Akreditace kvalifikací ČASPV 
 V současné době končí ČASPV platnost „balíčku“ rozhodnutí o akreditacích MŠMT. 
V evidenci – přehledu odborností na MŠMT1 došlo k zásadním změnám a akreditační komise 
odstranila termín cvičitel, používá pouze termíny instruktor a trenér. Také některé odbornosti, 
jejichž platnost dokonce ještě neskončila, nejsou v přehledu uvedeny. 
 Dne 26. 2. 2014 byla ČASPV podána žádost o udělení akreditace o odborné způsobilosti 
v oblasti sportu u vyjmenovaných odborností: 

- Instruktor základních pohybových aktivit 
- Instruktor volnočasových sportovních aktivit 
- Instruktor gymnastiky 
- Instruktor předškolních dětí a rodičů s dětmi 
-  Instruktor zdravotní tělesné výchovy 
- Instruktor fitness 
- Instruktor aerobiku 

Dalším vývojem v oblasti akreditací a kvalifikací ČASPV s požadavky MŠMT se bude 
zabývat komise školení MR ČASPV. 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Systém nácviku pokračuje podle plánu, již je zakoupeno náčiní (obruče a míče) na první 
nácvik, který se uskuteční dne 12. 4. 2014 v Praze (pozvánka i informační dopis je zpracován a 
bude rozeslán).  

Další nácviky budou probíhat podle videa, které bude zpracováno do 20. 5. 2014 a 
následně bude tento videozáznam umístěn na webové stránky. 
 Opětovně upozorňujeme, že pokud nebudou zálohové platby ve výši 10.000,- Kč od 
účastníků provedeny 26. 5. 2014 (včetně), bude VV ČASPV jednat o další realizaci této akce 
nebo o zrušení započatých příprav na tuto akci. 
 Vedení MR ČASPV vypsalo 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 již 31. 3. 2014. 
  

EUROGYM 2016 
 Koncem měsíce března 2014 proběhne „kontrolní návštěva zástupců UEG“ Českých 
Budějovic, kde bude provedena prohlídka ploch a prostor vytipovaných pro potřeby této akce, 
a to včetně ubytovacích prostor. 

                                                           
1 Odbor 50 – odbor sportu, udělování rozhodnutí o akreditacích 
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http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1096-vyberove-rizeni-blok-pohybovych-skladeb-na-wg-2015.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1096-vyberove-rizeni-blok-pohybovych-skladeb-na-wg-2015.html


Sdělení ČASPV – 2014 -03 

3 
 

 Na tuto akci bylo již schváleno logo, znělka a v současné době se pracuje na 
propagačním videu (délka cca 5 minut), na webových stránkách, e-mailových adresách a na 
výběru maskota (uvažuje se o figurce veverky nebo vodníka). 
 V termínu 13. – 18. 7. 2014 se v Helsingborgu uskuteční EUROGYM 2014. Na tento 
gymnastický festival bude vypravena delegace zástupců z ČR, kteří převezmou štafetu/ 
pověření k uspořádání EUROGYMu 2016 v Českých Budějovicích. 
 EUROGYMu 2014 se mohou rovněž zúčastnit dobrovolníci (zájemci) z ČR a získat tak 
zkušenosti (organizačně zajišťuje ČGF). Podmínkou případné účasti je znalost anglického 
jazyka. Případní zájemci se mohou hlásit na e-mailu: sekretariat@caspv.cz.  

V současné době probíhají s různými firmami o případné spolupráci a záštitě. 
 

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. 
 
Různé 
 Jednotlivé KASPV zašlou jména delegátů, vč. adres, do 31. 3. 2014 na adresu 
sekretariát@caspv.cz (Hanka Ježková). Na uvedené adresy bude jednotlivým delegátů zaslána 
pozvánka na VH, další materiály a také výroční zpráva ČASPV za rok 2013 (na CD). 
 
Jednání ČASPV - ČSRS 
 V měsíci březnu 2014 proběhla valná hromada Českého svazu rekreačního sportu 
(ČSRS) , které se jako hosté zúčastnili i zástupci ČASPV – M.Zítko a K.Coufal. 
 Delegáti této valné hromady schválili vystoupení ČSRS z ČUS a připojení ČSRS k ČASPV 
jako kolektivního člena. 
 

PROPAGACE (Public Relation – PR) 
Webové stránky 
 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 
 
Propagace 
 V současné době probíhá výroba rollerů (měly by být hotovy do valné hromady). 
 Propagační komise připravuje i výrobu triček ČASPV (probíhá výběr barev, umístění log, 
cenová kalkulace apod.) 
 

RŮZNÉ 
 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválit návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 
 

Lundquistová Hana vzorný cvičitel zlatý odznak Žďár nad Sázavou 

Malcová Jitka vzorný cvičitel zlatý odznak Žďár nad Sázavou 

mailto:sekretariat@caspv.cz
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Veselá Eva vzorný cvičitel bronzový odznak Žďár nad Sázavou 

Balejová Jarmila vzorný cvičitel bronzový odznak Brno – město 

Klusáková medaile dr. M.Tyrše  Brno – město 

Poledníková Lýdie vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Schubertová Hana medaile dr. M.Tyrše  Liberec 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Nový občanský zákoník (NOZ) 

ČOV dne 17. 3. 2014 uspořádal Konferenci Legislativní rady ČOV k novému právní 
úpravě spolků pro sportovní svazy. Konference byla uspořádána v návaznosti na novou právní 
úpravu spolků a otázky související s novým občanským zákoníkem a dalšími předpisy. Sborník 
naleznete na stránkách ČOV  http://www.olympic.cz/upload/files/Sbornik-web.pdf 
 nebo na stránkách ČASPV http://www.caspv.cz/cz/o-nas/vykonny-vybor-revizni-
komise/komise-vv-caspv/legislativni-komise/dokumenty/ 

 
 
Návštěva u ministra školství 
 V minulých dnech proběhla návštěva předsedy ČASPV M. Zítka u PhDr. Marcela 
Chládka, MBA, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem jednání byly důležité 
otázky související s činností a posláním ČASPV: 

1) financování sportu v ČR 
- bude vytvořena Národní rada pro sport, která má rozhodovat o rozdělování 

financí v oblasti sportu 
- „radu“ budou tvořit zástupci politických stran a zástupci ČOV, ČUS a ČOS 

2) akreditace 
- řešena problematika změn názvů v přehledu odborností 
- diskuse o nahrazení termínu cvičitel termíny instruktor a trenér v souvislosti 

s veřejnou a komerční oblastí sportu 
3) Odborný seminář v Parlamentu ČR 

- předseda ČASPV požádal ministra o záštitu pro konání odborného semináře 
„Zdravý pohyb pro občany ČR – pohybová gramotnost“ 

- ministr tuto záštitu neodmítl 
 

OSA, INTERGRAM, 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/ 
 
 
Nabídka obchodních partnerů ČASPV 

Na webové stránce http://www.caspv.cz/cz/obchodni-partneri-prodej/ naleznete 
výhodné nabídky pro členy ČASPV a jejich rodinné příslušníky. 

V současné době je možné využít aktuálních nabídky cestovní kanceláře CESTA, Travel 
Agency, s.r.o. (http://www.caspv.cz/cz/obchodni-partneri-prodej/ck-cesta/) a firmy TEMPISH 
s.r.o. (http://www.caspv.cz/cz/obchodni-partneri-prodej/tempish/). 
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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 
 


