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Sdělení ČASPV – 2014 – 06                                                                                  Praha 27. 06. 2014 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 06, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne 
24.06.2014, po schůzi vedení metodické rady ČASPV, která se konala dne 17.06.2014 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 rok 2014 je naplánován Republikový sraz cvičitelů, který se uskuteční ve Žďáru nad 
Sázavou v termínu 21. – 23.11.2014. Podrobnosti (program, lektoři, cena apod.) budou 
zveřejněny na webových stránkách ČASPV. 
 
Republikové soutěže 
 V sobotu 07.06.2014 se konala na atletickém stadionu Emila Zátopka v Houšťce 
republiková soutěž v atletice. Za krásného počasí se soutěže zúčastnilo 226 závodníků. 
Výsledky soutěže naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1222-republikova-soutez-v-

atletice.html . Připomínáme, že se můžete i podívat do „archivu“ aktualit. 
 O víkendu 13. – 15.06.2014 se v Doubí u Třeboně uskutečnila republiková soutěž 
mládeže v přírodě Medvědí stezkou. Soutěže se zúčastnilo 261 závodníků. Díky příznivému 
počasí účastníci využili při doplňkovém programu v hojné míře sportoviště sportcentra (tenis, 
kubb, lakros, pedala, volejbal, slack – line, lodě, lezení na bouldru, koloběžky aj.). Výsledky 
soutěže naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi/ a fotodokumentaci k akci na: 
http://www.rajce.net/a9959215.   
 Děkujeme všem závodníkům na republikových soutěžích za jejich disciplinovanost a 
zápolení v duchu fair play, vedoucím, rozhodčím a organizátorům za jejich obětavost a práci. 
 
 Ve dnech 06. – 07.09.2014 se v Dřevěnicích uskuteční republiková soutěž ve volejbale 
a beach volejbale. Soutěž je pořádána pro členy ČASPV i veřejnost. Podrobnosti k soutěži 
(propozice, přihlášku, soupisku apod.) naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/884-republikova-soutez-ve-volejbale-a-beach-volejbale.html.  
 V termínu 03. – 05.10.2014 se v Mušově – Pasohlávkách, v kempu Merkur, koná další 
ročník republikové soutěže v KUBB - MÖLKKY – WOODBALL. Podrobnosti k soutěži naleznete 
na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/675-republikova-soutez-kubb-woodball-
molkky.html.  
 Dne 25.10.2014 se uskuteční již 2. republiková soutěž ve florbale žactva. Přihlášku, 
technicko - organizační pokyny a vzor přihlášky naleznete již v současné době na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html.  
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EKONOMICKÁ OBLAST 
Změna zákona 
 S účinností od 01.01.2014 vstoupila v planost novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Podle této novely je od roku 2014 nutné zahrnovat do 
daňového přiznání i „přivýdělky“ nad 30.000,- Kč a dary nad 15.000,- Kč. Mezi tzv. „přivýdělky“ 
spadá i  vyplácený příspěvek na dopravu.  
 Každý příjemce těchto „přivýdělků“ by si měl uvědomit, že všechny tyto „přivýdělky“ 
se sčítají od všech plátců (nejedná se tedy jen o příjmy získané v ČASPV). 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Ke konci června 2014 byly evidovány platby záloh za 352 cvičenců. 
 Bylo zpracováno metodické video a DVD s tímto záznamem bylo rozesláno. Mimo toto 
DVD je možné dále využít web ČASPV, kde na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015/info-pro-
cvicence/ naleznete: popis skladby (v Souborech ke stažení), hudbu ke skladbě, metodické 
video ke zhlédnutí, metodické video ke stažení, informační dopisy apod. Náčiní je již 
zakoupeno a v současné době je distribuováno.  

Na víkend 19. – 21.09.2014 je do Doubí u Třeboně naplánován nácvik cvičenců. Zapište 
si tento termín do svých diářů. Na tomto nácviku může dojít k drobným změnám ve prospěch 
skladby vzhledem k finálnímu počtu mužů a žen. Na tomto nácviku proběhne i zkouška 
společného oblečení výpravy České republiky. 

Výpravu České republiky na tuto akci by mělo tvořit 820 – 830 lidí z celé ČR, nejvíce  
účastníků je z ČASPV a ČOS. „Vysokoškoláci“ a ČOS  mají pódiový blok. Česká republika byla 
vybrána jako jeden ze čtyř států a bude na WG 2015 realizovat nový formát prezentace – 
„Národní odpoledne“ (hodinový gala program). Scénář „Národního odpoledne“ připravují 
zástupci ČASPV. V programu „NO“ počítáme s ukázkou hromadné skladby ČASPV i jedním 
z vystoupení skupiny seniorů ČASPV.  
 

EUROGYM 2016 
 Ve dnech 06. – 07.06.2014 v Doubí a v Českých Budějovicích proběhlo kontrolní jednání 
s delegátkami UEG. 
 Shrnutí kontrolního jednání: 

- předložen možný návrh organizační struktury 
- byl projednán zahajovací a závěrečný ceremoniál, závěrečná party 
- projednána registrace přes web, stravování 
- nabídka turistických výletů a kulturních akcí, ostraha 

Pracovní skupina rovněž navštívila vhodné destinace pro konání EUROGYMu 2016 a 
důležitá komunikační místa: Sportcentrum Doubí, Mapcentrum České Budějovice (náměstí), 
Infocentrum České Budějovice, koleje, menza apod. 

O programu EUROGYM 2016 bude jednat Metodická rada s předsedou OV ing. Karlem 
Coufalem v září 2014 na svém jednání. 
 

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 
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Propagace –  trička 
 V současné je možné si na sekretariátu (kubikova@caspv.cz) v Praze objednat (velikost 
+ počet) a zakoupit trička s logem ČASPV. Trička jsou tyrkysová s bílým potiskem, vpředu vlevo 
dole tři slzy s obrázkem (postava, jablíčko, srdce), na rukávu je umístěn znak ČASPV a na zádech 
je postava ve skoku s nápisem Pohyb je život (QR kód). Cena trička je 200,- Kč. 
 

MOVE WEEK 
 V termínu 29.09.2014 – 05.10.2014 se koná další ročník akce Move Week 2014, jehož 
garantem pro Českou republiku byla po dobu 2 let ČASPV. Pro letošní rok se k projektu přidává 
i ČOS  a ČOV, prostřednictvím komise sportu pro všechny. 
 Největší evropský projekt na podporu aktivního životního stylu získal nového silného 
partnera, kterým je European Cyclists´Federation. Projekt Move Week („týden pohybu“) je 
součástí evropské kampaně NowWeMove („pojďme se hýbat“), jejímž cílem je zapojení 100 
milionů Evropanů do pravidelných pohybových aktivit do roku 2020. 
 Další informace budou uveřejňovány na webu (až budou webové stránky MW 
spuštěny). Každá země by měla mít vlastní „podstránky“. 
 Děkujeme všem, kteří již plánují VPA v rámci tohoto projektu (cca 10 akcí). 
 

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

Hečková Dana vzorný cvičitel zlatý odznak Ústí nad Labem 

Vlasáková Lada vzorný cvičitel bronzový odznak Ústí nad Labem 

Hertíková Květoslava vzorný cvičitel zlatý odznak Hradec Králové 

Věčorková Drahoslava vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Král Tomáš vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 

Byrtusová Drahomíra vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 
Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Kolektivní členové (KOČ) 
 Kolektivní člen ČAPR se přejmenoval na Českou asociaci armwrestlingu (ČAA) a jeho 
prezidentem byl zvolen Radek Klein (podrobnosti o ČAA na www.armrestling.cz).  
 Ke změně ve vedení došlo i u Českomoravského stepařského svazu (ČMSS), kdy 
prezidentem byl zvolen Otto Kočí a viceprezidentkou Ludmila Pohanková (podrobnosti o ČMSS 
na: www.step-smss.cz).  
 
Konference Movement and Health 
 Začátkem června 2014 uspořádala Fakulta tělesné kultury UP Olomouc již 7. ročník 
mezinárodní vědecké konference „Movement and Health“ s podtitulem Physical Activity of 
Childern and Adolescent. 
 Stručné informace o této konferenci naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1218-movement-and-health-konference.html.  
 
 

mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.armrestling.cz/
http://www.step-smss.cz/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1218-movement-and-health-konference.html


Sdělení ČASPV – 2014 -06 
 

4 
 

Konference APA 
 V termínu 26. – 29.11.2014 pořádá Fakulta tělesné výchovy UP Olomouc v Lednici 3. 
Českou národní konferenci aplikované pohybové aktivity (APA). Jedním z hlavních partnerů 
této konference je Česká asociace Sport pro všechny. 
 Na konferenci vystoupí 3 – 4 lektoři z řad ČASPV s příspěvky na téma Vzdělávací systém 
ČASPV, Nabídka odborných seminářů pro lidi staršího věku, Cvičební programy ČASPV pro 
seniory a Práce komise seniorů ČASPV, Zapojení ČASPV do mezinárodních projektů v oblasti 
APA apod.  
Je možné se registrovat jako aktivní (poster) nebo i pasivní účastník konference.  Účast na 
konferenci je bezplatná. Cestovné si platí každý účastník sám. Organizátoři však budou 
z přihlášených pasivních účastníků vybírat (podle počtu přihlášených). Upozorňujeme, že 
konference je však převážně zaměřena na aplikované pohybové aktivity (zdravotně 
hendikepovaní občané a částečně senioři). 
Více informací o konferenci naleznete na:  www.konferenceapa.upol.cz 

  
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), využití archivu Sdělení ČASPV (od ledna 2012) apod. 
 

Přejeme všem členům ČASPV příjemné prožití letního období. 
 
P.S. Červencové ani srpnové Sdělení ČASPV nebudeme psát. 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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