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Sdělení ČASPV – 2015 – 04                                                                                      Praha 14.04.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 04 po schůzi VV ČASPV dne 07.04.2015 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. 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 webu ČASPV naleznou zájemci materiál „Vyhlášení republikových soutěží pro rok 
2015“ - http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/. V souborech 
ke stažení naleznete také soupisky k soutěžím. Další podrobnosti k soutěžím (technicko-organizační 
pokyny) budou umístěny na webu cca 1,5 měsíce před konáním soutěží. 
 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 
 O víkendu 15. – 17.05.2015 se v Doubí u Třeboně uskuteční další ročník republikové 
soutěže ve sportovní gymnastice. 
 Propozice této republikové soutěže naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/498-republikova-soutez-ve-sportovni-
gymnastice.html. Uzávěrka přihlášek na tuto soutěž je 10.05.2015. 
 Novinkou pro letošní rok je, že v kategorii  mladší žákyně I. budou cvičit sestavy 
v prostných bez hudebního doprovodu. 
 
Odbory bez kvalifikovaných cvičitelů 
 Při aktualizaci členské základny v 1. čtvrtletí roku 2015 bylo zjištěno, že v rámci ČASPV 
stále existují a fungují odbory SPV, které nemají kvalifikovaného cvičitele. 
 Doporučujeme všem odborům, které nemají kvalifikovaného cvičitele, aby využily 
možnosti zúčastnit školení cvičitelů, které je v letošním roce finančně podporováno ze strany 
ČASPV. 

 
EUROGYM 2016 
 Na http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/bulletiny-eurogym/ v Souborech 
ke stažení naleznou zájemci Bulletin EUROGYM č. 1 v českém jazyce. 
 Bulletin obsahuje základní informace o Českých Budějovicích a okolí, o dopravě do 
Českých Budějovic, informace o registraci účastníků, platbě poplatku o registraci pro 
workshopy. 
 Doporučujeme všem zájemcům o tuto mezinárodní akci sledovat webové stránky 
ČASPV, kde v levém navigačním menu WG2015/EUROGYM 2016 budou zveřejňovány 
průběžně další informace. 
 Informace o EUROGYMu budou rovněž pravidelně zveřejňovány v časopise Pohyb je 
život. 
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WG 2015 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-
cvicence-wg-2015/ byl zveřejněn další INFO dopis č. 9 pro cvičence. INFO dopis obsahuje 
informace o připravovaném nácviku v Doubí 24. – 26.04.2015. Na nácvičném srazu bude 
provedena kontrola cvičebního oblečení, cvičenci jej budou přebírat a budou jej hradit.
 Počátkem dubna 2015 byly podepsány smlouvy s dopravci. Je plánována přeprava 
cvičenců ve 3 vlnách (sobota ráno a večer, neděle ráno). Výprava ČASPV poletí v sobotu. 
 Dobrou zprávou je, že cena pro účastníky by se již neměla zvyšovat a to na základě 
získané dotace, kterou obdržela ČGF od MŠMT. 

 
PROPAGACE 
Webové stránky 
 V průběhu měsíce března 2015 byla provedena kontrola webových stránek 
jednotlivých KASPV. Při této kontrole byly zjištěny nedostatky u většiny KASPV. 
 Žádáme sekretáře jednotlivých KASPV o doplnění informací na webové stránky KASPV. 

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

Trčková Pavla vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Kubrová Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Tábor 

Velitšová Danuška medaile dr.M.Tyrše zlatý odznak Litoměřice 

Bittnerová Zdena medaile dr.M.Tyrše  Česká Lípa 

 
Trička ČASPV 
 Z důvodu velké poptávky na „chytrá“ trička ČASPV (trička s QR kódem) byly doplněny 
zásoby těchto triček. 
 Tato trička v tyrkysové barvě (některé velikosti i ve žluté barvě) bude možné zakoupit 
na VH ČASPV dne 19.04.2015. Cena trička je stále 200,- Kč/1 ks. 
 EO nabízí možnost si trička objednat písemně na e-mailu: kubikova@caspv.cz nebo na 
tel. číslech 242 480 321, 777 700 488 ještě před VH.  

Objednaná trička (vč. faktury nebo účtenky) budou předána kompetentní osobě na VH. 
Platba triček může být provedena převodem účet ČASPV nebo v hotovosti během konání VH. 
 
Airtrack 
 ČASPV má v současné době zakoupeny tři kusy airtracku – akrobatické nafukovací 
dráhy. 
 Airtrack je možné si zapůjčit za určitých podmínek. Jednou z podmínek zapůjčení od 
01.01.2014 je i úhrada zálohové platby ve výši 1.500,- Kč/měsíc a to nejpozději 30 dnů před 
termínem zapůjčení. Úplné podmínky zapůjčení naleznete na:  
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 Máte zájem o zapůjčení airtracku v roce 2015? Tak neváhejte za zapůjčení airtracku si 
objednejte, zbývají již poslední volné termíny. 
 
Pojištění odpovědnosti 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/


Sdělení ČASPV – 2015 - 04 
 

 

3 
 

 Na webových stránkách ČOV je zveřejněna smlouva uzavřená s pojišťovnou 
Kooperativa (číslo smlouvy 7720720473). Smlouva byla prodloužena do 02.01.2017. Tato 
smlouva obsahuje i pojištění odpovědnosti pro trenéry, cvičitele a instruktory. 
 
Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Smlouva 
s INTERGRAMem je uzavřena na dobu neurčitou. Dodatek ke smlouvě s OSA bude podepsán 
v dubnu 2015. 
 
Zpravodaj ČUS  
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1458-zpravodaj-cus-2015-
03.html v Souborech ke stažení naleznete Zpravodaj ČUS 2015/03.  

Doporučujeme členům, aby se s tímto materiálem seznámili. 
  
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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