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Sdělení ČASPV – 2014 – 09                                                                                      Praha 14.11.2014 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 09 po poradě předsedů, sekretářů a zástupců KAPV 
a po schůzi VV ČASPV, které se konaly dne 09.11.2014 a dalších jednáních. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Grant MŠMT 
 ČASPV se podařilo získat mimořádný grant od MŠMT. Část tohoto grantu bude použita 
pro vyúčtování nájemného a energií pro odbory SPV za rok 2014. 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. 
 
Republikové soutěže 2014 

  Dne 25.10.2014 se konal 2. ročník republikové soutěže ve florbalu, který pořádala  
komise Rekreačních sportů MR ČASPV ve spolupráci s Pardubickou KASPV. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 14 družstev (5 družstev mladších žáků, 9 družstev starších žáků). 

Akce byla organizátory pečlivě připravena. Poděkování patří všem organizátorům a i 
rozhodčím z ČFU, kteří posuzovali hru bezchybně a profesionálně. 

Fotogalerii naleznete trvale na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/ a výsledky soutěže na stejné adrese 
v Souborech ke stažení. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
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 Poslední letošní republikovou soutěží je soutěž TeamGym Junior a Senior, která se 
bude konat v pondělí 17.11.2014 v Brně. O výsledcích soutěže vás budeme informovat 
v následujícím Sdělení ČASPV. 
 
 Původně plánovaná republiková soutěž v halové kopané, která se měla konat v sobotu 
29.11.2014 v Novém Veselí byla pro nedostatek účastníků zrušena. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2015 
 VV ČASPV na svém říjnovém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 
2015, kterou naleznete na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ v sekci Soubory ke stažení. Tato termínová listina bude průběžně 
aktualizována. Proto sledujte výše uvedený odkaz. 
 
Vyhlášení republikových soutěží 2015 
 Na listopadovém jednání VV ČASPV byl schválen dokument „Vyhlášení republikových 
soutěží pro rok 2015. Zároveň byly schváleny podmínky pořádání republikových soutěží v roce 
2015. Pro rok 2015 byly republikové soutěže rozděleny do skupiny A a skupiny B: 

 Skupina „A“ – klasické 
o sportovní gymnastika 
o atletika 
o SMP Medvědí stezkou 
o florbal 
o brännball – žáci (podmínkou konání je dostatečný předběžný zájem) 
o halová kopaná 
o volejbal/beach volejbal 
o kubb + woodball + mölkky 

 Skupina „B“ – specifické 
o přehlídka pohybových skladeb 
o TeamGym junior - senior 

Podmínky pro konání soutěží zařazených do skupiny „A“ i „B“ jsou shodné. Rozdíly jsou ve 
všeobecných ustanoveních konkretizujících mimo jiné problematiku registrace závorníků v národních 
sportovních svazech ČUS1, výše startovného pro členy ČASPV, termínu přihlašování (přednost pro členy 
ČASPV). 

Úplný dokument naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/.  
 
„Mezinárodní projekty pro mládež“ – seminář 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV pořádá v sobotu 6. prosince 2014 seminář pod 
názvem „Mezinárodní projekty pro mládež“, který je zaměřen na možnosti získání grantů na 
projekty mládeže z Evropských zdrojů, včetně praktické pomoci při vyplňování přihlášek. 
 Pozvánku a další informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1006-seminar-mezinarodni-sportovni-projekty.html.  
 Doporučujeme KASPV zvážit účast jejich zástupce na tomto semináři. 
 

 

                                                           
1 Česká unie sportu 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1006-seminar-mezinarodni-sportovni-projekty.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1006-seminar-mezinarodni-sportovni-projekty.html
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Návrh Stanov a návrh Koncepce a strategie rozvoje ČASPV na období 2015 - 2018 

 VV ČASPV předložil účastníkům porady předsedů návrh nových Stanov ČASPV a návrh 
Koncepce a strategie rozvoje ČASPV 2015 – 2018. Zároveň byli účastníci požádáni o zaslání 
připomínek k oběma materiálům. 
 Žádáme předsedy KASPV o projednání obou materiálů v krajích a o zaslání připomínek 
do 20.12.2014 e-mailem na: zitko@caspv.cz (Koncepce) a skladbawg11@seznam.cz (Miroslav 
Vaněk - Stanovy) 
 

RŮZNÉ 
Porada předsedů 
 V neděli 09.11.2014 se uskutečnila v SŠKC ČASPV Praha pracovní porada zástupců KASPV 
s vedením ČASPV. Porady se zúčastnili zástupci všech 14 KASPV. 
 Do programu jednání byly zahrnuty informace:  

- o aktuálních informace z VV ČASPV,  
- z ekonomické oblasti, 
- z metodické oblasti,  
- o tělovýchovných zařízeních ČASPV,  
- z oblasti propagace, 
- z oblasti vnitřních vztahů, vč. komunikace s nižšími organizačními články a členské 

základny, 
- o návrhu Stanov a Koncepce ČASPV. 
Podrobnější informace o poradě naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/o-

nas/dokumenty/porady-zastupcu-kaspv/.  

 
Časopis „Pohyb je život“ na internetu 
 Využijte možnost uceleného náhledu do časopisu „Pohyb je život“ na našich webových 
stránkách v elektronické podobě. 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ najdete chronologicky řazená 
čísla časopisu a metodických příloh od roku 2008. 
 
Řešení majetkových vztahů 

Žádáme sekretáře KASPV o písemné vyjádření, zda v jejich kraji existují odbory, které 
v letech 2010 a 2011 obdržely prostřednictvím ČASPV z dotace sportovní nářadí do nájmu a 
v současné době nejsou členy ČASPV, tj. jejich cvičenci neuhradily členské příspěvky do ČASPV. 

Jedná se o sportovní nářadí s delší dobou používání (5-10 let). Pokud takový odbor v 
kraji existuje, je potřeba s ním dořešit, buď úhradu členských příspěvků za rok 2014, případně 
zajistit převedení sportovního nářadí do jiného odboru, kde cvičí členové ČASPV. Případně lze 
dojednat odkup nářadí. Informace zašlete na adresu: pecenka@plzen.eu do konce roku 2014. 
 
Tělovýchovná zařízení – neobvyklý pohled 
 Jistě z různých akcí pořádaných ČASPV důvěrně znáte Sportcentrum v Doubí u Třeboně 
a Sportcentrum Žinkovy.  

Ale znáte je i z „ptačí perspektivy“? Pokud ne, podívejte se na tyto odkazy: 
https://www.youtube.com/watch?v=tpELP0_Rmdg&feature=youtu.be (Doubí u Třeboně), 
https://www.youtube.com/watch?v=DM9shhDMRJk&feature=youtu.be (Žinkovy). 
 
 

mailto:zitko@caspv.cz
mailto:skladbawg11@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/porady-zastupcu-kaspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/porady-zastupcu-kaspv/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
mailto:pecenka@plzen.eu
https://www.youtube.com/watch?v=tpELP0_Rmdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DM9shhDMRJk&feature=youtu.be
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120 let olympijského hnutí 
 Ve druhé polovině října 2014 se v prostorách pražského magistrátu za účasti zástupců: 
ČOV, ČUS, sportovních svazů ČUS, MŠMT, mediálních partnerů a dalších představitelů ze 
sportovního prostředí konala Konference k příležitosti 120 let olympijského hnutí. 
 Podrobnější informace o této konferenci naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1316-120-let-olympijskeho-hnuti.html. 
 
Konference „EU a sport“ 
 Dne 10.11.2014 se v prostorách Centra pohybové medicíny v Praze uskutečnila 
konference s názvem „Evropská unie a sport“, kterou pořádala komise zahraničních vztahů 
Českého olympijského výboru. 
 V diskuzi vystoupil (byl předem osloven a požádán o příspěvek) i předseda ČASPV 
Miroslav Zítko na téma „Zkušenosti ČASPV s mezinárodními projekty“. 
 Další informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1332-konference-
%22eu-a-sport%22.html.  
 
Zpravodaj ČUS 8/2014 
 Na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1329-zpravodaj-cus-2014-8.html naleznete 
Zpravodaj ČUS č. 8/2014 
 Ve zpravodaji naleznete informace o VH ČUS, pokyn předsedy ČUS ke statistickému 
šetření stavu členského základny k 31.12.2014 a další informace a zajímavosti ze světa sportu. 
 
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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