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Sdělení ČASPV – 2015 – 05                                                                                      Praha 18.05.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 05 po schůzi vedení Metodické rady dne 
13.04.2015, po jednání VV ČASPV dne 11.05.2015 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. Případné 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. 
 
Český pohár středních škol v kin-ballu 
 Ve středu 22.04.2015 zvítězilo družstvo Mlátiček ze Střední zdravotnické školy v Hradci 
Králové na republikovém finále Českého poháru v kin-ballu a stalo se tak mistry republiky mezi 
všemi středními školami. 
 Tento úspěch je i velkým úspěchem ČASPV, neboť celý tento tým je registrován 
v odboru ČASPV Meteor v Hradci Králové. Toto kin-ballové družstvo tvoří i základ české 
reprezentace, která bude ČR i ČASPV reprezentovat v srpnu 2015 na Světovém poháru ve 
Španělsku. 
 V kategorii základních škol se do Českého finále probojovalo i družstvo ASPV Zákupy 
z Libereckého kraje. 
 
Mistrovství ČR TeamGym 2015 
 V pátek 08.05.2015 a v sobotu 09.05.2015 proběhlo v Praze Mistrovství ČR v 
TeamGymu. 
 Závod probíhal v moderní hale Sparta Praha – Podvinný mlýn. Za krásné atmosféry 
vytvářené více jak 600 diváky se představilo celkem 394 závodnic  a závodníků z celé České 
republiky a dalších 5 států ( Německo, Rakousko, Itálie, Estonsko a Rusko). 
 Medailového umístění dosáhla družstva KSG Moravská Slavia Brno, TJ Lokomotiva 
Trutnov a Gym club Třebíč. 
 Kompletní výsledky všech dílčích závodů a kategorií naleznete na: 
http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/12. 
  
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 
 Víkend plný gymnastiky se odehrál o víkendu 15. – 17.05.2015 v Doubí u Třeboně ve 
Sportcentru ČASPV. Konala se zde republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. 
 Soutěž byla rozdělena do dvou dnů, kdy v sobotu předvedlo sestavy v gymnastickém 
víceboji mladší žactvo a část staršího žactva. V neděli se představila druhá část staršího žactva, 
dorost a dospělí. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/12
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 Organizace soutěže byla na vysoké úrovni a poděkování za kvalitní práci patří 
především Komisi VG MR ČASPV, rozhodčím a ostatním organizátorům. Potěšitelné byly 
hodnotné výkony a nasazení všech soutěžících za doprovodu jejich cvičitelů a trenérů. 
 Na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/ naleznete fotodokumentaci a 
v Souborech ke stažení kompletní výsledky. 
Komise VG obdržela od VV ČASPV úkol projednat problematiku: 

a) hudebního doprovodu u mladších žákyň (kategorie 1) 
b) organizaci republikové soutěže v SG pro rok 2016 

 
Přehlídka pohybových skladeb 
 V neděli 31.05.2015 se ve Sportovní hale Třebeš v Hradci Králové po delší přestávce 
uskuteční Republiková přehlídka pohybových skladeb.  
 Začátek přehlídky je naplánován na 12:00 hod. a všichni příznivci „pohybovek“ jsou 
srdečně zváni. 
 
Republiková soutěž v atletice 
 Sobota 06.06.2015 bude ve znamení republikové soutěže ČASPV v atletice, která se 
uskuteční na atletickém stadionu v Třebíči. 
 Uzávěrka přihlášek pro členy ČASPV je 28.05.2015 (přes KASPV). Od 29.05.2015 do 
02.06.2015 se mohou přihlásit i nečlenové. 
 Veškeré podrobnosti naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html.  
 
Republiková soutěže SMP Medvědí stezkou 
 Víkend 19. – 21.06.2015 bude patřit všem příznivcům CPP, neboť se ve Velkém Meziříčí 
uskuteční tradiční republiková soutěž SMP Medvědí stezkou. 
 Uzávěrka přihlášek je 12.06.2015 a podrobnosti o soutěži jsou  zveřejněny na 
webových stránkách ČASPV http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-
medvedi-stezkou.html 
 
Republiková soutěž TeamGym 
 Vzhledem k vzniklým komplikacím rozhodla Komise VG MR ČASPV o přemístění této 
soutěže. 
 Soutěž se uskuteční v původně plánovaném termínu v Trutnově. 
 
Startovné na republikových soutěžích 
 Vedení MR posoudilo otázky spojené s placením startovného na republikových 
soutěžích. 
 Od roku 2016 bude startovné za nečlena ČASPV minimálně o 100 Kč vyšší než u člena 
ČASPV a to u soutěží typu A (viz Vyhlášení republikových soutěží). Pro rok 2015 (od měsíce 
června) bylo MR doporučeno, aby rozdíl ve startovném (člen ČASPV x nečlen ČASPV) stanoven 
na horní hranici, tj. 30%.  
 
Termínová listina centrálních akcí 2016 
 Vzhledem ke skutečnosti, že se v roce 2016 koná organizačně náročný EUROGYM dojde 
při plánování akcí MR ČASPV k určitým omezením činnosti v 1.pololetí roku 2016. 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html
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 Vedení MR doporučí komisím, aby v 1.pololetí 2016 neplánovaly školení, republikovou 
soutěž v atletice, přehlídku pohybových skladeb a aby redukovaly odborné semináře. 
 Naopak ve 2. pololetí 2016 by měly komise plánovat přednostně akce, které jsou 
stěžejní pro udržení a pohloubení činnosti jednotlivých komisí. 

 
EUROGYM 2016 
Infomeeting 
 Ve dnech 18. – 19.04.2015 se v Českých Budějovicích uskutečnilo víkendové setkání 
zástupců evropských gymnastických federací s pořadateli a organizátory EUROGYMu 2016 za 
účasti zástupců technické komise Gymnastics for All UEG. 
 Zástupci ČGF, ČASPV a ČOS prezentovali stav organizace přípravy této akce evropského 
významu. 
 Další  schůzka OV EUROGYM 2016 proběhne ve dnech 26. – 27.05.2015. 
 U příležitosti toto setkání byly zprovozněny oficiální facebookové stránky EUROGYM 
2016: https://www.facebook.com/pages/Eurogym2016/1414397295526077. 
 
Dobrovolníci 
 Hledáme ochotné dobrovolnice a dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy a 
organizačního zajištění EUROGYMu 2016. Těšíme se na Váš zájem na pozici organizátorů. 
Oslovte i své kamarády a přátele. Ubytování, stravování a dárek zajišťuje pořadatel.  
 Další podrobnosti budou postupně upřesněny. 
 Pro zájemce na stránkách ČASPV je umístěn formulář – dotazník: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/.  
Vyplněné dotazníky posílejte na e-mail: sekretariat@caspv.cz  
(předmět: dobrovolníci_Eurogym_2016). 
 Další podrobnosti jsou k dispozici na www.eurogym2016.org, na výše uvedených 
facebookových stránkách a také na Twitteru: 
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd. 
 Děkujeme předem za Váš zájem a nabídnutou pomoc. 
   

WG 2015 
Nácvičný sraz 
 O víkendu 25. – 26.04.2015 se v Doubí u Třeboně uskutečnil předposlední nácvičný sraz 
před odletem na WG 2015. 
 Srazu se zúčastnilo téměř 400 účastníků hromadné skladby „Nádherný svět“, pro které 
bylo vše připraveno a zajištěno. Na srazu byly cvičencům předány cvičební úbory. 
 Uznání patří autorům skladby za perfektní zvládnutí nácviku a všem cvičencům pak za 
vzornou pohybovou přípravu, kázeň a pohodu po celé tři dny i večery. 
 Fotografie se srazu jsou k dispozici na: http://staha.rajce.idnes.cz. 
 
Videonahrávka 
 Z dubnového nácvičného srazu byl pořízen i pracovní videozáznam hromadné sklady 
ČASPV, který je umístěn na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-
cvicence-wg-2015/. 
 Autoři skladby doporučují všem cvičencům ke shlédnutí. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Eurogym2016/1414397295526077
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.eurogym2016.org/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd
http://staha.rajce.idnes.cz/
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/
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VH ČASPV 

 V neděli 19.04.2015 se v areálu České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole 
uskutečnila valná hromada ČASPV. Jednání se zúčastnilo 100% pozvaných delegátů z krajských 
asociací a 3 delegáti z kolektivních členů ČASPV. 
 Na programu jednání byly komentáře k Výroční zprávě za rok 2014, informace týkající 
se hospodaření ČASPV, vč. schválení „Klíče na rok 2016“, zpráva revizní komise apod. 
 Ve slavnostní části VH bylo 16 cvičitelkám a cvičitelům předáno nejvyšší vyznamenání 
ČASPV – Zlatá medaile dr. M. Tyrše. Slavnostní část VH byla zakončena předání daru prvnímu 
předsedovi ČASPV, panu Miloslavu Tempírovi, který se letos dožívá 85 let a udělením titulu 
„Čestný člen ČASPV“ paní Věře Dvořáčkové – GRATULUJEME. 
 Jedním z důležitých bodů jednání VH byla i novela Stanov ČASPV. V tomto bodě byli 
přítomní delegáti seznámeni důvody novely (NOZ) a s procesem přípravy nových stanov. 
Hlasování, které proběhlo po krátké diskuzi, skončilo takto: 38 PRO, 2 PROTI, 4 ZDRŽEL SE. 
 Jednání navštívil i pan Marcel Chládek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který 
s účastníky VH strávil více než 90 minut. Ve svém projevu zdůraznil nutnost spolupráce ve 
všech sportovních organizací, doporučil vedení ČASPV více komunikovat s vedením ČUS, 
požádal o větší aktivitu ČASPV směrem ke koncepčním materiálům na podporu sportu a 
potvrdil, že jedním z jeho hlavních úkolů je podpořit pravidelnou sportovní činnost dětí a 
mládeže, včetně způsobu jak ocenit práci dobrovolných trenérů a cvičitelů.  
 Další podrobnosti o VH naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1464-vh-
caspv-2015.html a v Souborech ke stažení naleznete Usnesení VH ČASPV. 
 Na: http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/vyrocni-zpravy/ naleznou zájemci mj. 
Výroční zprávu za rok 2014. 
 

Kampaň NowWeMove 

Den bez výtahů 
 V pátek 5. června 2015 se v celé Evropě uskuteční Den bez výtahů (European No 
Elevators Day – NED). Tento projekt je novou součástí devítileté kampaně NowWeMove, 
kterou organizuje Mezinárodní sportovní a kulturní asociace se svými členskými partnerskými 
organizacemi. V ČR se na kampani podílí ČASPV a ČOS. 
 Projekt má 2 hlavní cíle: 

1. zaměřit pozornost běžné populace na důležitost pohybové aktivity jako prostředku 
k doražení zdraví a spokojenosti 

2. ukázat, jak je pro běžnou populaci jednoduché být aktivní i přes každodenní uspěchaný 
život 

 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1476-european-no-elevators-
day.html.  
 
Move Week 2015 
 Dalším projektem této celoevropské kampaně je Move Week. Letošní ročník se 
uskuteční v ČR od 21. do 27.09.2015. 
 Stejně jako v loňském roce jsou koordinací tohoto projektu v ČR pověřeny ČASPV a 
ČOS. Účast v projektu přislíbili: PSSPV (2x), Středočeská KASPV, Ústecká KASPV (2x), 
Královéhradecká, Olomoucká a Jihomoravská KASPV. 
Více informací naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1472-move-week-2015.html  
a na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1490-move-week-2015-uzitecna-data.html.  

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1464-vh-caspv-2015.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1464-vh-caspv-2015.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/vyrocni-zpravy/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1476-european-no-elevators-day.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1476-european-no-elevators-day.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1472-move-week-2015.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1490-move-week-2015-uzitecna-data.html
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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. 
Facebook 
 propagace je sdílena také prostřednictvím facebooku ČASPV, kde jsou uveřejňovány 
informace ze života organizace, ale také aktuální nabídky akcí MR ČASPV: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny  
 
Propagační předměty 
 V rámci propagace byly vyrobeny igelitové tašky ČASPV s novým designem (předány 
sekretářům KASPV na VH), tašky na spisy (budou sekretářům předány na poradě předsedů 
v listopadu 2015) a reflexní pásky (obdrží všichni účastníci – žactvo na republikových 
soutěžích). Na září 2015 je plánována výroba bloků a pastelek – dárků pro soutěžící. 
 V současné době je připravován měsíční kalendář na rok 2016. Kalendář by měl 
obsahovat vždy 3 na cviky na každý měsíc. Nebude se jednat o metodický materiál, ale 
kalendář by měl vtipně propagovat zdravý životní styl. Dotovaná cena by měla být 100 Kč/ks. 
Předpokládáme, že každá KASPV si zakoupí zhruba 10 – 20ks tohoto kalendáře.  
 

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

Křížová Marie medaile dr. M. Tyrše  Chomutov 

Kobosová Zuzana vzorný cvičitel zlatý odznak Trutnov 

Ingrišová Petra vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň – sever 

Janová Michaela vzorný cvičitel bronzový odznak Rokycany 

Kotlanová Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň – sever 

Maříková Eva vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň – sever 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Cvičitelka roku 

Dne 14.04.2015 proběhlo v Centru pohybové medicíny v Praze společenské setkání 
vybraných trenérek a cvičitelek pod názvem „Trenérka a cvičitelka roku 2014“. 
Je potěšitelné, že mezi vybranými ženami bylo téměř 10 cvičitelek sportu pro všechny. 
Blahopřejeme všem oceněným cvičitelkám naší organizace. 
Podrobnější informace zájemci naleznou na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1460-cvicitelka-roku.html  
http://www.olympic.cz/clanek/1744--komise-rovnych-prilezitosti-ve-sportu-vyhlasila-
nejlepsi-trenerky-a-cvicitelky-uplynuleho-roku.  
 
Projekt GIVT 
 Z ČUS obdržela ČASPV informace o možnosti zapojení se do projektu financování 
neziskových organizací, sportovních klubů a zájmových spolků prostřednictvím portálu 
www.givt.cz.  
 Do projektu jsou zapojeny neziskové organizace a e-shopy (např. KASA, Baťa, ZOOT  a 
další). V praxi projekt funguje tak, že před vlastním nákupem v e-shopu navštívíte výše 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1460-cvicitelka-roku.html
http://www.olympic.cz/clanek/1744--komise-rovnych-prilezitosti-ve-sportu-vyhlasila-nejlepsi-trenerky-a-cvicitelky-uplynuleho-roku
http://www.olympic.cz/clanek/1744--komise-rovnych-prilezitosti-ve-sportu-vyhlasila-nejlepsi-trenerky-a-cvicitelky-uplynuleho-roku
http://www.givt.cz/
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uvedený portál, kde vyberete e-shop, na kterém chcete nakupovat a organizaci, kterou chcete 
svým nákupem podpořit. Poté část peněz z nákupu, formou daru, bude poskytnuta 
ČASPV/KASPV. 
 
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. Zpravodaj ČUS 2015/04 
naleznete rovněž v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1483-
zpravodaj-cus-2015-04.html.  

Doporučujeme členům, aby se s tímto materiálem seznámili. 
 
Pojištění odpovědnosti 
 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 byl podepsán 
v dubnu 2015. 
 
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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