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Sdělení ČASPV – 2016 – 10                                                                                     Praha 14.12.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 10 po jednání VV ČASPV dne 12.12.2016 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. 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. 
 
Republikové soutěže  
 V sobotu 26.11.2016 se v Pardubicích uskutečnila poslední letošní republiková soutěž 
a to soutěž ve florbalu žactva. 4. ročník soutěže, kterou spolupořádala Pardubická KASPV, 
proběhl ve dvou sportovních halách. Hrálo 6 družstev starších žáků a 9 družstev mladších 
žáků. 
 Poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím a účastníkům na vynikající 
atmosféru celé akce. 
 Fotografie i odkaz na výsledky naleznou zájemci na stránkách Komise rekreačních 
sportů nebo na: http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_ve_FLORBALU_-_Pardubice_-
161126/.  
 
Pravidla pořádání akcí MR ČASPV v roce 2017 
 VV ČASPV byly schváleny podmínky pořádání republikových soutěží v roce 2017. Pro 
rok 2017 byly republikové soutěže rozděleny do třech skupin: 

 Skupina „A“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o SMP Medvědí stezkou 
o ringo 
o florbal 
o volejbal 
o kubb + woodball + mölkky 

 Skupina „B“ (jen pro členy ČASPV) 
o sportovní gymnastika 
o atletika 

 Skupina „C“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o TeamGym junior – senior/Tria 

Podmínky pro konání soutěží zařazených do skupin jsou shodné. Rozdíly jsou ve 
všeobecných ustanoveních konkretizujících mimo jiné problematiku registrace závodníků 
v národních sportovních svazech ČUS, výše startovného pro členy ČASPV, termínu 
přihlašování (přednost pro členy ČASPV) apod. 

Schválené podmínky budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/. 
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Nabídka zaměstnání 
 ČASPV hledá vhodného kandidáta na pozici „Organizační pracovník oddělení 
metodiky a marketingu“, kdy předpokládaný termín nástupu je nejpozději od 01.02.2017 
nebo dle dohody. 
 Podrobnosti jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1825-nabidka-
zamestnani.html v Souborech ke stažení. 
 První kolo výběrového řízení proběhne v druhé polovině prosince 2016. Případné 
podobnější informace podá vedoucí OMM Vít Hanáček. 
 
Propagace „SPORTU PRO VŠECHNY“ 
 ČOS chystá na rok 2018 nejen Všesokolský slet, ale i krajské a oblastní prezentace 
„sportu pro všechny“. Tyto prezentace by měly být přístupné i pro jiné tělovýchovné spolky 
(hlavně pro ČASPV a AŠSK). 
 Doporučujeme všem nižším organizačním článkům navázat kontakt s ČOS a zjistit si 
bližší informace. Bližší informace o kontaktních osobách pro jednotlivé krajské prezentace 
vydá ČOS na podzim roku 2017. 
 
Letní slavnosti 
 Na víkend 23. – 25.6.2017 (v minulém Sdělení ČASPV byl uveden nesprávný rok, za 
chybu se omlouváme) jsou do našeho areálu v Doubí naplánovány Letní slavnosti žactva a 
mládeže. 
 Informace o akci a termínu zařaďte do plánů KASPV. 
 
Školení instruktorů gymnastiky 
 V letošním roce se uskutečnilo v Praze školení instruktorů VG III. třídy. Vzhledem 
k zájmu účastníků tohoto školení o další vzdělávání, bylo na rok 2017 nově naplánováno 
školení instruktorů VG II.třídy. 
 Školení se uskuteční v Praze v termínech 22.- 24.09.2017 a 20. – 22.10.2017. 
 Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách ČASPV v průběhu roku 
2017. 
 
Oddíly TeamGym - aktualizace 
 Na základě žádosti Komise TeamGym České gymnastické federace prosíme oddíly, 
které zabývají TeamGymem v rámci ČASPV, aby v termínu do 20.12.2016 zaslaly na e-mail: 
libor.pecenka@seznam.cz aktuální informace o svém oddílu (oficiální název oddílu/klubu, 
kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky). Do předmětu e-mailu uvádějte „TG 
aktualizace“. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Granty MŠMT 
 ČASPV v rámci schválených programů státní podpory sportu MŠMT pro rok 2017 
podalo žádosti do neinvestičních programů: Program III. (Činnost sportovních organizací), 
Program IV. (Údržba a provoz sportovních zařízení), Program X. (Projekty pro sportování 
veřejnosti) a investičního programu (SZNR). 
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Ceník ubytování pro rok 2017 

VV ČASPV schválil ceník ubytování ve služebních ubytovacích prostorech ČASPV pro 
rok 2017. 

Tímto nově schváleným ceníkem byla mj. stanovena hlavní sezóna v termínu 1.6.2017 
– 30.9.2017 a vedlejší sezóna ( 15.4.2017 – 31.5.2017 a 1.10.2017 – 15.10.2017). 

Další podrobnosti naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení. 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Pro příznivce ČASPV je připravena Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato 
nová karta (nejde o platební kartu) naší organizace je pro každého příznivce ČASPV 
připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho přízeň. 
 Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 Využijte tedy četných nabídek a přispějte současně velkým dílem na další rozvoj 
ČASPV a mezinárodních nadací. Nevznikají vám tím žádné náklady, tak tedy pojďte společně 
s námi do toho. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/ a 
na www.lyoness.com/cz/shopping-with-lyoness. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
 Jak jste již byli informováni, na Všesokolský slet 2018 v Praze jsou připravovány 2 
hromadné skladby – koedukovaná hromadná skladba pro dospělé a skladba pro děti a 
mládež. Následně pro WG 2019 bude skladba pro dospělé rozšířena na 15 minut. 
 Podrobnější informace o přípravách naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/, kde má každý akce svoji podstránku. Zde 
budou v Souborech ke stažení zveřejňovány veškeré potřebné informace (některé informace 
jsou zde již zveřejněny). 
 Na podstránce, týkající se skladby žactva pro Slet 2018, v Souborech ke stažení je 
zveřejněn Motivační dopis (http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-
zactva/). Podmínkou pro „spuštění“ je zájem minimálně 300 cvičenců. 
 Upozorňujeme, že předběžné přihlášky na skladbu pro děti a mládež je nutno zaslat 
do 05.01.2017. 
 

VOLBY 2017 
VV ČASPV schválil dokument „Harmonogram příprav voleb do orgánů ČASPV“, který 

byl již v průběhu listopadu 2016 rozeslán sekretářům KASPV. 
Tímto dokumentem byly doporučeny mezní termíny valných hromad odborů SPV (do 

27.01.2017) a RCSPV (do 24.02.2017). Zároveň byl schválen konečný termín valných hromad 
KASPV (24.03.2017). 

Valná hromada ČASPV se uskuteční 22. dubna 2017 v Praze. 
Každá KASPV má své zastoupení ve Volební komisi. Předsedkyní VK byla zvolena Hana 

Drdlová (předsedkyně JM KASPV), místopředsedkyní VK byla zvolena Václava Veselá 
(sekretářka Liberecké KASPV).  

 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
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 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě a ve žluté barvě. 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. 
Pro rok 2018 již neplánujeme další výrobu těchto „chytrých“ triček. Propagační komise VV 
ČASPV má předložit návrhy na jiný propagační materiál. O návrzích budete informováni 
v následujících Sděleních ČASPV. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 

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

Dresler Lubomír medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Nový Jičín 

Gavendová Vlasta medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Glombíčková Vlasta medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Janík Jaroslav medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Káňa Bořek medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Nováková Dáša medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Gezová Kamila medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Kopcová Marie medaile dr. M. Tyrše  Nový Jičín 

Vašíčková Eliška vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Lániová Alena vzorný cvičitel bronzový odznak Ostrava 

Hromková Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Žďár nad Sázavou 

Hadroušková Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Znojmo 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2017 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 31.01.2017 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. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2016  
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu pořádá i v březnu 
2017 slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na 
kterém oceňuje významné osobnosti nominované ze střešních organizací, mj. i ČASPV. 
 Pokud máte ve svém okolí cvičitelku, kterou byste chtěli takto ocenit, zašlete její 
jméno a stručnou charakteristiku e-mailem na sekretariát ČASPV a to do 31.01.2017. VV 
ČASPV následně vybere z nominovaných žen zástupce ČASPV. 
 Více informací v příloze tohoto Sdělení. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Začátkem prosince 2016 vyšlo další číslo časopisu Pohyb je život, kde zájemci 
naleznou informace o festivalu Golden Age, článek o republikové soutěži kubb, woodball, 
mölkky a další. 
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 Metodická příloha přibližuje cvičení s Donut ballem.  
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1835-zpravodaj-cus-
2016-09.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci 
listopadu 2016.  Doporučujeme našim funkcionářům zpravodaje k přečtení.   
 
Airtrack 
 Od 04.04.2016 je možné si objednávat – rezervovat airtrack na rok 2017 za obvyklých 
podmínek. Již zbývají pouze poslední volné termíny pro oblast Čech a to v červenci 2017 . 
Oblast Morava je již plně obsazena. 
 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 
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). 

 
 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A DO ROKU 2017 MNOHO ELÁNU A SIL. 

 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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