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Sdělení ČASPV – 2014 – 10                                                                                      Praha 15.12.2014 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 10 po schůzi VV ČASPV, které se konala dne 
08.12.2014 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2015 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2015. Dokument je průběžně aktualizován 
– sledujte a informujte naše členy. 
 

Republikové soutěže 2014 
  V pondělí 17.11.2014 si v Brně, opět po roce, dali dostaveníčko příznivci soutěží 

TeamGym. Soutěže se zúčastnilo 26 družstev v 5 kategoriích. Akce byla pořádána jako 
republiková soutěž ČASPV – „O pohár ČASPV“ zařazená v systému soutěží Prospect Cup 2014 
(organizátorem je ČGF). Poděkování patří všem organizátorům a rozhodčím, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu soutěže. 

Výsledky a fotodokumentaci naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/ 
v Souborech ke stažení. 
 
Republikový sraz cvičitelů 
 Ve Žďáru nad Sázavou se konal po tříleté odmlce republikový sraz cvičitelů ČASPV. 
Víkend plný pohybu uvítal zhruba sto cvičitelů z 13 KASPV (chyběli pouze zástupci Pardubické 
KASPV), kterým předali lektoři poznatky a novinky z různých oblastí sportu pro všechny. 
 Účastníci srazu se rozhodně nenudili a ve dvou dnech absolvovali mnoho cvičebních 
lekcí, včetně sobotního večerního společenského programu. 
 Poděkování zaslouží lektoři, účastníci a také organizátoři. MR plánuje celostátní 
republikový sraz na druhé pololetí roku 2015. 
 Další informace o letošním rep. srazu cvičitelů ČASPV naleznete na facebooku ČASPV 
(https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny) a fotogalerii na: 
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikovy_sraz_SPV_141121_-_23_Zdar_n._Sazavou.  
 
„Mezinárodní projekty pro mládež“ – seminář 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV naplánovala na sobotu 6. prosince 2014 seminář 
pod názvem „Mezinárodní projekty pro mládež“, který měl být zaměřen na možnosti získání 
grantů na projekty mládeže z Evropských zdrojů, včetně praktické pomoci při vyplňování 
přihlášek. 
 Tento seminář byl, bohužel, pro nedostatek zájmu zrušen. Dobrou zprávou je, že lektor 
přislíbil případnou pomoc v roce 2015 a poskytnul odkaz na web s grantovou problematikou 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/udalosti/. 
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EUROGYM 2016 
 V prvním prosincovém týdnu proběhlo v Českých Budějovicích další jednání 
k EUROGYMu 2016. Po říjnových komunálních volbách změnilo složení vedení města a 
z tohoto důvodu musela být započata nová jednání. 
 Kromě jednání na českobudějovickém výstavišti bylo navštíveno jazykové gymnázium, 
kde byla domluvena spolupráce a účast studentů jako překladatelů u jednotlivých výprav i při 
tvorbě bulletinu. 

Ve čtvrtek 04.12.2014 proběhla v Praze první schůzka organizačního štábu, kde bylo 
projednáno složení jednotlivých pracovních skupin. 

V lednu 2015 navštíví ČR delegace UEG, která bude kontrolovat stav příprav. 
 

Evidence členů 

 VH ČASPV ze dne 19.04.2014 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2015 do 
15.03.2015 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2015. Současně s úhradou 
členských příspěvků zasílat průběžně i opravenou evidenci členů (část c), článek V., bod 3). 
 Při zpracovávání evidence členů je nutné zkontrolovat začlenění odboru. Začlenění 
zkontrolujete v detailu odboru (Číselníky – Odbory – vybrat odbor – Enter).  

Pokud je odbor součástí TJ, která je členem ČUS, vyberte začlenění „ČUS“. Pokud 
vyberete začlenění „jen ČASPV“, bude odbor (sportovní klub) považován za samostatný právní 
subjekt. 
 

 
Stanovy a Koncepce ČASPV 
 VV ČASPV předložil v listopadu 2014 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 (materiály byly rozeslány společně s 
minulým Sdělením). 
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) 
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Move Week 2015 
 Ve druhém prosincovém týdnu proběhlo jednání se zástupci České obce sokolské. 
Předmětem jednání bylo stanovení termínu, ve kterém se uskuteční Move Week 2015. Po 
vzájemné dohodě se tato akce uskuteční v termínu 21.09.2015 – 27.09.2015. 
 Podrobnější informace o Move Weeku 2015 budou zveřejňovány ve Sděleních 
v průběhu roku 2015. 
 

RŮZNÉ 
 
VH ČASPV 2015 
 VH ČASPV se plánuje na třetí dubnový víkend 2015 (buď sobota 18.4. nebo neděle 19.4. 
2015). Zarezervujte si tento víkend. 
 
Dotace organizačním článkům 
 Veškeré dotace nižším organizačním článkům („nájemné“, AMR, dotace KASPV) byly již 
vyplaceny. 
 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Rysová Bohumila medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Praha 

Dušek Petr medaile dr. M. Tyrše  Plzeň 

Bláhová Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň 

Horčičková Zdeňka medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Hradec Králové 

Moravec Karel medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Hradec Králové 

Vlčková Eva medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Hradec Králové 

Doležalová Jarmila medaile dr. M. Tyrše  Trutnov 

Hubená Jiřina medaile dr. M. Tyrše  Znojmo 

Staňková Iveta vzorný cvičitel bronzový odznak Znojmo 

Němčíková Milada medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Sojková Bohuslava medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Šindelová Miluška medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Mertová Martina vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek – Místek 

Papáková Taťána vzorný cvičitel stříbrný odznak Nový Jičín 

Chaloupková Zdeňka medaile dr. M. Tyrše  Třebíč 

Mertl Jaroslav vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Roupcová Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Černá Bronislava vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Kudláčková Ivona vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Palátová Marie vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Sobotková Vlasta vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Tesařová Ivana vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Průšová Jitka medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ústí nad Labem 

Košnarová Alena medaile dr. M. Tyrše  Ústí nad Labem 

Bártová Jiřina medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Písek 

Netušilová Eva medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Strakonice 

Zelenková Květoslava medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Písek 
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Kuklová Marie medaile dr. M. Tyrše  Tábor 

Švecová Blanka medaile dr. M. Tyrše  Písek 

Víchová Hana medaile dr. M. Tyrše  Tábor 

Boguschová Vlastimila vzorný cvičitel zlatý odznak Strakonice 

Huislová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak České Budějovice 

Novotná Anna vzorný cvičitel zlatý odznak Prachatice 

Ťupová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Písek 

Čížková Pavla vzorný cvičitel zlatý odznak Písek 

Hanušová Jitka vzorný cvičitel stříbrný odznak Strakonice 

Kopečková Hana vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Medvecká Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Šimková Alena vzorný cvičitel bronzový odznak Jindřichův Hradec 

Špalová Petra vzorný cvičitel bronzový odznak Jindřichův Hradec 

Vlčková Jindra vzorný cvičitel bronzový odznak Tábor 

Zvonařová Alexandra vzorný cvičitel bronzový odznak Jindřichův Hradec 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2015 budou oceněným cvičitelům slavnostně předávány 
medaile dr. M. Tyrše, zlatý odznak. Pokud máte ve svých řadách cvičitele, kterému byste chtěli 
na VH ČASPV touto medaili předat, je nutné nejpozději do 10.02.2015 zaslat návrhy Hance 
Těhanové (e-mail: moravskoslezsky@caspv.cz). Navržená vyznamenání budou následně 
schválena VV ČASPV. V případě, že návrhy budou zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou 
moci být ocenění cvičitelé na VH ČASPV pozváni. 
 
3. česká národní konference APA 
 Na konci listopadu 2014 se v Lednici uskutečnila 3. česká národní konference APA. 
Konference se zabývala otázkami volnočasových pohybových aktivit, školní tělesnou 
výchovou, sportem a dalšími vybranými determinantami ovlivňujícími zdraví, kvalitu života a 
komplexní rehabilitaci osob se speciálními potřebami. 
 Na konferenci vystoupili také pozvaní zástupci ČASPV: MUDr. V.Syslová, JUDr. 
M.Němčíková, Ing. M.Kopřiva, Csc., Mgr. M.Zítko a Mgr. V.Hanáček. 
 Všem zúčastněným děkujeme za propagaci naší organizace. 
 Celý program konference naleznete na odkazu: http://konferenceapa.upol.cz/.  
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Předplatitelé  a pravidelní odběratelé z ČASPV začátkem prosince obdrželi poslední 
letošní vydání časopisu „Pohyb je život 2014“.  
 Ve čtvrtletníku naleznete mj. metodické články: Hry s overbally pro děti mladšího 
školního věku, Zacvičte si netradičně – při cvičení s dětmi, Za pohybem do přírody. Součástí 
časopisu je i metodická příloha „Prevence a pohybová aktivita při osteoporóze“. 
 Plná elektronická verze bude k náhledu od druhé poloviny prosince na 
http://www.caspv.cz/cz/casopis/. 
 
Olympijský zpravodaj č. 8/2014 
  Ve druhé polovině listopadu 2014 vyšel další Olympijský zpravodaj. Tento zpravodaj si 
můžete stáhnout na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1343-olympijsky-zpravodaj-
listopad.html.  

mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
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 Doporučujeme k důkladnému prostudování. 
 
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. 
 
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  VÁM  KLIDNÝ  ADVENTNÍ  ČAS,  KRÁSNÉ  VÁNOČNÍ  SVÁTKY 

A  DO  ROKU  2015  MNOHO  ELÁNU  A  SIL. 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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