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Sdělení ČASPV – 2014 – 08                                                                                      Praha 18.10.2014 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 08 po schůzi VV ČASPV, která se konala ve dnech 
13. - 14.10.2014 a dalších jednáních. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Grant MŠMT 
 ČASPV se podařilo získat mimořádný grant od MŠMT (tak, jak slíbil ministr Chládek na 
naší VH). Část tohoto grantu bude použita pro vyúčtování nájemného a energií pro odbory 
SPV. Dotace ve výši 22,50 Kč na osobu bude poskytnuta bez ohledu na kategorie (mládež, 
dospělý, senior). 
 Vyúčtování je nutno zaslat na EO v Praze prostřednictvím KASPV do 30. listopadu 
2014, kde sekretář KASPV provede kontrolu údajů ve vyúčtování (včetně čísla účtu, na který 
bude dotace odeslána) a úhradu členských příspěvků za rok 2013 a 2014. Pro určení výše 
dotace je rozhodující počet členů s uhrazenými příspěvky k 31.12.2013. V případě, že odbor 
nebude mít uhrazeny členské příspěvky v obou letech, tj. v roce 2013 a současně v roce 
2014, nemá odbor na dotaci nárok. 
 Vyúčtování (viz příloha Sdělení) musí obsahovat kopie dokladů, ze kterých vyplývá, že 
odbor platí nájemné za tělocvičny, příp. faktury za elektřinu, plyn nebo uhlí (v případě, že je 
majitelem tělocvičny. Důležité je, aby úhrady nájemného nebo energií musí být provedeny 
do data vyúčtování. Dokladem o úhradě je bankovní výpis nebo stvrzenka o zaplacení. Kopie 
těchto dokladů musí být přiloženy k vyúčtování. Úhrady provedené po datu vyúčtování 
nebudou uznány. MŠMT nevyžaduje žádné povinné navýšení a z tohoto důvodu není 
požadováno ani ze strany ČASPV. 
Část z poskytnuté dotace bude použita na i na podporu oblasti vzdělávání. Kraje, které 
uskuteční v roce 2015 školení (III. nebo IV. třídy) obdrží dotaci na člena ČASPV ve výši: 

 cvičitel IV. tř.: 250Kč 
 cvičitel III. tř.: 500Kč 

 

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. Dokument je průběžně 
aktualizován – sledujte a informujte naše členy. 
 
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.  
 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1084-republikovy-sraz-cvicitelu-caspv.html
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Republikové soutěže 2014 
 V pátek 03.10.2014 se v Mušově – Pasohlávkách sešli všichni příznivci her: kubb – 
mölkky – woodball na republikové soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev ČASPV, 
veřejnosti a také ze Slovenska.  

Atmosféra soutěže se vydařila, byly předvedeny hodnotné výkony v mužských i 
ženských kategoriích (kubb, woodball). V mölkkách bylo možné hrát také v koeudokovaném 
složení. 

Výsledky soutěže a fotodokumentaci naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi/ .   
 
 Dne 25.10.2014 se uskuteční již 2. republiková soutěž ve florbale žactva. Technicko - 
organizační pokyny naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-
soutez-zactva-ve-florbalu.html. Stav příprav a přihlášená družstva na soutěž je možné rovněž 
sledovat na webu RS ve florbale ČASPV: http://republika.florbalspv.cz/.  
 

Předposlední republikovou soutěží je soutěž TeamGym Junior a Senior, která se bude 
konat v pondělí 17.11.2014 v Brně (o změně termínu jste byli informování v minulém 
Sdělení). Uzávěrka přihlášek je  05.11.2014. Rozpis soutěže naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-teamgym-junior-a-
senior.html. 
 
 Poslední republikovou soutěží ČASPV je soutěž v halové kopané, která se koná 
v sobotu 29.11.2014 v Novém Veselí. Uzávěrka přihlášek je 26.10.2014. Technické a 
organizační pokyny, přihlášku a soupisku naleznete: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/919-republikova-soutez-v-halove-kopane.html (v sekci Soubory ke stažení). 

 
Republikové soutěže 2015 
 VV ČASPV na svém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 2015, 
která bude umístěna na webové stránky v měsíci listopadu 2015. 
 Sledujte průběžně odkaz: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/, kde bude listina zveřejněna. 
  
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Příprava účasti v Helsinkách i nadále pokračuje. V září 2014 proběhl v Doubí u 
Třeboně nácvik, kterého se zúčastnilo 361 cvičenců.  
 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.  
 
 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html
http://republika.florbalspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-teamgym-junior-a-senior.html
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http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
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EUROGYM 2016 
V termínu 08. – 11.01.2015 by měla proběhnout v Českých Budějovicích schůzka 

organizačního výboru se zástupci UEG, popř. s dalšími organizátory. 
 První informační meeting se uskuteční v termínu 08. – 10.05.2015. Tohoto meetingu 
se zúčastní cca 40 účastníků z různých států a zástupců UEG. 
 Stále probíhají jednání a díky poslednímu jednání s rektorem Jihočeské univerzity byla 
domluvena spolupráce, kdy studenti jako dobrovolníci pomohou při zajišťování této akce. 
 

Golden Age 2014 
 Ve dnech 28.09. – 03.10.2014 se skupina 43 cvičenců ČASPV zúčastnila 4. Ročníku 
Festivalu Golden Age 2014 ve francouzském městě Toulouse. Účastnici vystoupili ve třech 
pódiových skladbách – Promenáda, Z Prahy do Toulouse a Život na dlani. Opět se jednalo o 
velmi úspěšnou reprezentaci ČASPV. 
 Podrobnější informace najdete na: http://www.ueg.org/en/album/view.html?id=29, 
popř. na: http://www.wmaker.net/goldenage2014en/A-day-in-Golden-Age-Gym-
Festival_a194.html 
 

MOVE WEEK 
 V termínu 29.09. – 05.10.2014 proběhl ve všech evropských zemích největší 
propagační akce zdravého/aktivního životního stylu MOVE WEEK 2014.  

V Evropě se v rámci do této akce uskutečnilo přes 4 tisíce dílčích akcí. ČASPV se do 
tohoto projektu zapojilo celkem 12 akcemi. Do akcí se zapojilo 1700 účastníků a 241 
organizátorů (nejvíce účastníků ZŠ Campanus Praha a Brno – „Veselá cesta“). 

Stručné hodnocení akce (v angličtině) naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1307-move-week-2014-ohromil-eu.html.  

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na akcích ČASPV. 
 

VH České unie sportu 

Dne 27.09.2014 se v Nymburce konala 30. Valná hromada ČUS jejímž hlavním bodem 
bylo schválení kroku v rámci druhé etapy optimalizace majetkových vztahů, zařízení, 
pozemků a sportovišť v areálu Strahova mezi vlastníky, tj. mezi Hlavním městem Praha, 
Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu. Tento bod byl schválen. 

V závěru VH delegáti schválil podobu dopisu nově zvoleným zastupitelům, kteří vzešli 
z říjnových komunálních voleb. Jeho cílem je informovat o současném neutěšeném stavu ve 
sportovním prostředí a zároveň vyzvat zastupitele ke spolupráci při podpoře pohybových 
aktivit občanů a sportu v obcích, včetně potřebné příslušné infrastruktury. Schválený dopis 
naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 

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

Polák Miroslav vzorný cvičitel zlatý odznak Teplice 

Voldřichová Vladimíra medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Česká Lípa 

Pecová Jaroslava medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

http://www.ueg.org/en/album/view.html?id=29
http://www.wmaker.net/goldenage2014en/A-day-in-Golden-Age-Gym-Festival_a194.html
http://www.wmaker.net/goldenage2014en/A-day-in-Golden-Age-Gym-Festival_a194.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1307-move-week-2014-ohromil-eu.html
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Švédíková Lýdie vzorný cvičitel zlatý odznak Bruntál 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Porada zástupců KASPV 

Dne 16.10.2014 byla předsedům a sekretářům krajských asociací zaslána pozvánka na 
poradu předsedů, sekretářů a zástupců KASPV, která se uskuteční v neděli 09.11.2014 v SŠKC 
ČASPV v Praze. Návratu je nutno zaslat na e-mail: sekretariat@caspv.cz do 30.10.2014. 

Účastníkům porady budou poskytnuty  aktuální informace z vedení ČASPV, informace o 
připravovaných úpravách Stanov ČASPV, informace o Koncepci ČASPV 2015 – 2019 a prostor 
bude dán i zástupcům KASPV. 
 
„Sportuj s námi“  
 V minulém sdělení jste byli informováni o novém projektu České unie sportu – 
„SPORTUJ S NÁMI“.  
 Základní podmínky pro zařazení akce do kalendáře projektu, odkazy na on-line 
formuláře a další informace naleznete v příloze tohoto Sdělení nebo na webových stránkách 
ČUS: http://www.cus-sportujsnami.cz/kontakt/  
 
Senior Pas 
 Vedení ČASPV projednalo a odsouhlasilo spolupráci s partnerem, který má na starosti 
projekt Senior Pas. Tento projekt je určen pro všechny aktivní seniory ve věku nad 55 let. 
 Postup, jak se přihlásit a získat „Senior Pas“ a také výhody z tohoto „pasu“ naleznete 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1303-senior-pas.html.  
 
Seminář „Aktivní v každém věku“ 
 Fakulta tělesné kultury v Olomouci pořádá ve středu 29.10.2014 další ročník 
vzdělávacího semináře „Aktivní v každém věku“ pro zájemce o oblast „aktivních seniorů“. 
Této akce se pravidelně účastní i lektoři ČASPV. 
 Více informací, včetně způsobu registrace na seminář naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1290-seminar-%22aktivni-v-kazdem-veku%22.html nebo 
na stránkách semináře: http://www.aktivnivkazdemveku.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. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.cus-sportujsnami.cz/kontakt/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1303-senior-pas.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1290-seminar-%22aktivni-v-kazdem-veku%22.html
http://www.aktivnivkazdemveku.upol.cz/
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