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Sdělení ČASPV – 2014 – 07                                                                                      Praha 18.09.2014 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 07 po schůzi vedení metodické rady ČASPV, která 
se konala dne 08.09.2014, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne 09.09.2014, po semináři 
metodické rady ČASPV, který se konal v termínu 12. – 14.09.2014 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. 
 
Republikový sraz cvičitelů 
 O víkendu 21. – 23.11.2014 se ve Žďáru nad Sázavou koná republikový sraz cvičitelů 
ČASPV. Pro účastníky srazu je připraven bohatý program, a to jak pro muže a ženy zvlášť, tak 
program společný. Pozvánku na tuto akci a další podrobnosti naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1084-republikovy-sraz-cvicitelu-caspv.html.  
 Přihlašovat se můžete prostřednictvím krajských sekretářů. Uzávěrka přihlášek je 
10.11.2014.  
 
Republikové soutěže 2014 
 V termínu 05. – 07.09.2014 si příznivci volejbalu dali dostaveníčko v Dřevěnici, kde se 
konala republiková soutěž ve volejbale v kategoriích ženy a mix (soutěž ve volejbale mužů a 
soutěž v beach volejbalu byla pro nezájem zrušena). Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev. 
Výsledky a fotogalerii ze soutěže naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi/.  
 Ve dnech 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. 
Uzávěrka přihlášek je 15.10.2014. Stav příprav a přihlašování na soutěž je možné rovněž 
sledovat na webu RS ve florbale ČASPV: http://republika.florbalspv.cz/.  
 U předposlední poslední republikové soutěže TeamGym Junior a Senior došlo 
z objektivních důvodů (vlastník haly zrušil dlouhodobě dohodnutý termín) ke změně termínu 
konání. Soutěž se bude konat v pondělí 17.11.2014 (jde o státní svátek). 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Členské příspěvky 
 Před distribucí aktuálního čísla časopisu „Pohyb je život“ byla provedena kontrola 
úhrady členských příspěvků na rok 2014. Při této kontrole bylo zjištěno, že k 31.08.2014 
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celkem 112 odborů SPV neuhradilo členské příspěvky (viz příloha tohoto Sdělení). Zkontrolujte 
si, prosím, zda mezi nimi není i Váš odbor. 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Příprava účasti v Helsinkách i nadále pokračuje. Výpravu ČASPV by mělo tvořit 357 lidí, 
z tohoto 346 cvičenců a 11 organizátorů. Doprava celé výpravy z ČR bude realizována letecky. 
 Veškeré potřebné informace (popis skladby, hudbu ke skladbě, metodické video, 
informační dopisy pro cvičence apod.) naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015/info-
pro-cvicence/.  
 Pro zájemce, kteří se neúčastní WG 2015 jako cvičenci, je připravena možnost zúčastnit 
se této akce jako dobrovolník. Jednou z podmínek je i znalost jednoho cizího jazyka 
(preferována je angličtina), příp. jiný cizí jazyk. Další podrobnosti o této možnosti naleznete 
na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1265-dobrovolnikem-na-wg-2015.html a na dalších 
odkazech uvedených na těchto webových stránkách. 
 Vše o WG 2015 lze také zjistit na oficiálních stránkách akce www.wg-2015.com.  
 

EUROGYM 2016 
 Ve dnech 13. – 18.07.2014 se předseda organizačního výboru – ing. Karel Coufal, 
zástupci ČGF, členové zastupitelstva Českých Budějovic a další zúčastnili EUROGYMu 2014 
v Helsinborgu (Švédsko), kde převzali štafetu pro rok 2016. 

Celá akce byla sledována po stránce ekonomické, organizační, programové skladby, 
ubytování, stravování, dopravy apod. Z celé akce byl pořízen audiovizuální záznam, který bude 
použit pro potřeby příprav na EUROGYM 2016 

V termínu 08. – 11.01.2015 by měla proběhnout v Českých Budějovicích schůzka 
organizačního výboru se zástupci UEG, popř. s dalšími organizátory. 

V rámci semináře MR navštívili někteří členové MR České Budějovice, kde si prohlédli 
objekty, které by mohly být využity při této akci (výstaviště, koleje, menzy, zimní stadion, 
náměstí apod.). Zároveň byla MR požádána o pomoc a spolupráci při zahajovacím a 
závěrečném ceremoniálu, při přípravě workshopů, při zajišťování ubytování, stravování apod. 
 

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 
 

MOVE WEEK 
 Jak jste již byli informováni, v termínu 29.09. – 05.10.2014 proběhne ve všech 
evropských zemích největší propagační akce zdravého/aktivního životního stylu MOVE WEEK 
2014. V ČR se uskuteční v tomto týdnu přes 35 jednotlivých akcí, z toho 12 akcí bude pořádáno 
ČASPV. 
 
 

RŮZNÉ 

Stanovy ČASPV 
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 Legislativní komise ve spolupráci s VV ČASPV v současné době pracuje na návrhu 
Stanov ČASPV, tak aby odpovídaly novému občanskému zákoníku, který platí od 01.01.2014. 
 Podrobnější informace o nových Stanovách ČASPV budou zveřejněny na poradě 
předsedů KASPV v listopadu 2014. 
 Další podrobnosti týkající se nového občanského zákoníku je možné nalézt na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/.  
 
Změna v Královéhradecké KASPV 
 Ke dni 30.10.2014 končí jako krajský sekretář Eva Víšková. Novým sekretářem 
Královehradecké KASPV bude pí Gabriela Doksanská. 
 Ve volených funkcích zůstane Eva Víšková celé volební období. 
 Děkujeme E.Víškové za odvedenou práci v Královehradecké KASPV a novému sekretáři 
G. Doksanské přejeme hodně úspěchů. 
 
„Sportuj s námi“  
 Dne 01.09.2014 se v Praze uskutečnila tisková konference k projektu České unie sportu 
– „SPORTUJ S NÁMI“. Tiskové konference se za ČASPV zúčastnili Eva Víšková a Miroslav Zítko. 
Tiskovou zprávu naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1269-tiskovka-sportuj-s-
nami.html (nyní již v archivu Aktualit) 
 Cílem projektu je motivovat lidi k aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v mnohých, 
pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní 
a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Patrony 
projektu jsou olympijští vítězové Eva Samková a Jaroslav Kulhavý a muž mnoha tváří,  nadšený 
sportovec Jakub Kohák. 
 Mezi TOP 10 pro letošní rok byla mezi veřejně přístupnými akcemi propagujícími aktivní 
životní styl zařazena i akce „Město na kolech“, kterou pořádá Královehradecká KASPV 
(podrobnosti na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1277-mesto-na-kolech-hradec-
kralove.html).  
 Tato tradiční akce by měla pootevřít dveře i pro ostatní VPA, které děláme v ČASPV již 
minimálně 22 let a ve všech krajích ČR. Je třeba, aby naše KASPV/RCPSV vybrané VPA akce 
(nejlépe nad 200 lidí) nahlásily na OV ČUS a tak mohly naše akce zařazeny do projektu „Sportuj 
s námi“ i na další roky. 
 
PaCH – mezinárodní seminář PD+RD 
 ČOS za podpory ISCA pořádá mezinárodní seminář s názvem „Parents and Children, 
Pre-school Childern“ (PaCH). Seminář se uskuteční v Praze ve dnech 07. – 09.11.2014. 
 Seminář doporučujeme pro všechny cvičitele/instruktory/učitele, kteří se zabývají 
problematikou cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí.  
 Více informací naleznete v souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1271-pach-mezinarodni-seminar-pd-rd.html.  
 
Konference APA 
 V termínu 26. – 29.11.2014 pořádá Fakulta tělesné výchovy UP Olomouc v Lednici 3. 
Českou národní konferenci pohybové aktivity. Jedním z partnerů této konference bude ČASPV. 
 Na konferenci vystoupí  čtyři lektoři z řad ČASPV s příspěvky na téma Vzdělávací systém 
ČASPV ke školení seniorů, Nabídka odborných seminářů pro lidi staršího věku, Cvičební 
programy ČASPV a Práce Komise seniorů ČASPV. 
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Národní strategie Zdraví 2020  
 Česká republika připravuje velký projekt s názvem „Národní strategie ochrany a 
podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020“. Mezi hlavní cíle programu patří zvýšení 
naděje dožití, snížení nerovnosti v oblasti zdraví, zvýšení životní pohody obyvatel, do roku 
2020 snížit předčasnou úmrtnost apod. 

Pro ČASPV je oceněním, že předseda ČASPV byl pozván do Pracovní skupiny pro 
vytvoření akčního plánu pro pohybovou aktivitu a následně byl zařazen do skupiny „podpora 
sportu pro všechny“ (+ zástupci ČUS, ČOS, Orla, AŠSK, FTVS UK). 

Po schválení celé Národní strategie by tento materiál měl být podkladem i pro přípravu 
„grantových projektů“ na úrovni MŠMT, MZ, MPSV i EU. 

Více podrobností na http://www.szu.cz/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-
podpory-zdravi-a.  
 
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. 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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