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Sdělení ČASPV – 2017 – 5                                                                                    Praha 18.05.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 5 po jednání VV ČASPV dne 15.05.2017 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. 
 

Republiková soutěž SG 
 Ve dnech 12. – 14.05.2017 se v Doubí u Třeboně uskutečnila republiková soutěž ve 
sportovní gymnastice. 

Ve 12 kategoriích (z hlediska věku a pohlaví) se soutěže zúčastnilo 295 gymnastů a 
gymnastek, kteří své umění předvedli v sobotu i v neděli. Ke zvýšení úrovně předvedených 
výkonů přispělo i snížení počtu závodníků v družstvu (z loňských 6 na letošní 4). 

První 3 kraje obdržely poukazy na nákup od firmy JIPAST, která byla hlavním 
sponzorem této soutěže. 

Kompletní výsledky soutěže naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/. 
Fotodokumentace je umístěna na facebooku ČASPV na:  
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny a později také na webových 
stránkách ČASPV. 
 

Republiková soutěž v atletice 
 V sobotu 27.05.2017 se v Třebíči uskuteční republiková soutěž v atletice. I zde se stala 
hlavním sponzorem firma JIPAST. Vítězná krajská družstva (1. až 3. místo) obdrží poukaz na 
nákup sportovního materiálu. 
 Propozice soutěže jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-
republikova-soutez-v-atletice.html v Souborech ke stažení.  
 

Republiková soutěž SMP Medvědí stezkou 
 O víkendu 16. – 18.06.2017 se v Kletečné (Vysočina) uskuteční republiková soutěž 
SMP Medvědí stezkou. 
 Uzávěrka přihlášek je: 09.06.2017. 
 Propozice soutěže jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-
republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html v Souborech ke stažení. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 O víkendu 23. - 25.06.2017 se ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně uskuteční 
Letní slavnosti žactva a mládeže.  
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Termín přihlašování byl prodloužen do 22.05.2017. 
 Půjde o prodloužený víkend bude plný soutěží, workshopů a jiných zajímavých aktivit. 
Zájemci se mohou těšit na překážkovou dráhu, crossminton, ringo, orientační běh, 
minibiatlon, tábornické dovednosti, vědomostní test, vodní aktivity, atletickou štafetu, 
akrobacii, nízké lanové aktivity, lukostřelbu, kin-ball, pátrací hru a další program, který slibuje 
nezapomenutelné zážitky.  

Žádáme VV KASPV, aby vyslaly na tuto akci své cvičence. Očekávali jsme účast přes 
100 mladých sportovců, v současné době je přihlášeno pouze 60 cvičenců ze šesti KASPV. 
 

„Sportovní hry seniorů“ 
 ČASPV ve spolupráci s ČUS stále pracuje na projektu týkajícího se sportování seniorů. 
 Začátkem května 2017 byl všem sekretářům KASPV zaslán materiál, kterým by měl 
napomoci při přípravě konkrétní akce v kraji. Akce je možné uskutečnit od května do 
listopadu 2017 (včetně). Vyúčtování akce musí být doloženo do 30.11.2017. 
 Upozorňujeme, že při propagaci je na letáky a další dokumenty nutno uvést, že 
projekt je realizován ve spolupráci ČUS a ČASPV. 
 POZOR!!!! Pro akci nelze použít název „Sportovní hry seniorů“. Pod tímto názvem jsou 
pořádána hry, které organizuje David Huf ve spolupráci s ČUS a dalšími partnery. Hlavní akce 
D. Hufa se uskuteční dne 31. 5. 2017 v Praze za přítomnosti médií a mnoha VIP. Pokud by se 
chtěl někdo inspirovat – je domluvena možnost účasti „pozorovatelů“ z ČASPV. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace na dopravu na RS 
 I přes nepříznivou situaci v poskytování dotací z MŠMT rozhodl VV ČASPV o tom, že 
přislíbené (a VH ČASPV schválené) dotace na dopravu na republikové soutěže budou ze 
strany ČASPV vyplaceny. 
 
Finanční prostředky pro odbory a KASPV 
 VV ČASPV si je vědom situace ve financování sportu, která vznikla. Z tohoto důvodu 
rozhodl upřednostnit odbory při vyplácení „podílu“ na členských příspěvcích.  

Z tohoto důvodu bude do 31.05.2017 odborům zasláno 20% z vybraných členských 
příspěvků (v souladu s platným Klíčem). 

Zároveň bude jednotlivým KASPV rovněž do konce května vyplacena částky 25.000,- 
Kč. V případě nutnosti mohou KASPV požádat o vyplacení zálohy z vybraných členských 
příspěvků. 
 
Financování sportu 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1969-predseda-cov-
bude-jednat-s-premierem.html naleznete tiskové zprávy z mimořádného VV ČOV ze dne 
15.05.2017, který dal předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi mandát, aby celou krizovou situaci ve 
financování sportu řešil přímo s premiérem ČR a na úrovni vlády ČR. 

Základní články (TJ, SK, odbory s právní subjektivitou), které podaly žádost na 
PROGRAM VIII MŠMT by měly obdržet finanční prostředky z MŠMT do konce června 2017. 
V návrhu je částka 1.000Kč/osoba (děti a mládež), kteří sportují 1x týdně a 1.800Kč pro ty, 
kteří sportují 2x a více týdně. Je třeba, aby zástupci odborů SPV, projednali ve VV TJ využití 
financí i pro členy odboru SPV (pokud TJ zažádala o grant). 
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CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je 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. Další informace naleznou zájemci v příloze Sdělení 2017 - 2. Zájemci o tuto kartu se o 
ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 
 Příprava na skladbu probíhá podle plánu (objednání a nákup náčiní, příprava 
nácvičného srazu pro vedoucí skupin apod.) 
 Do skladby je přihlášeno cca 520 cvičenců.  V současné době je řešen nákup 
potřebného náčiní a je připravován podzimní nácvik v Doubí. 

Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-
2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/  

Ukázky krátkého videa a obrázky naleznete rovněž na facebooku ČASPV na: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/.  
 
Hromadná skladba žactva a mládeže 
 Usnesením VH ČASPV z dubna 2017 bylo VV ČASPV uloženo projednat realizaci této 
hromadné skladby. 
 Z tohoto důvodu VV rozhodl o dalším prodloužení přihlašování do 30.06.2017. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1970-
hromadna-skladba-zactva-a-mladeze-pro-vsesokolsky-slet-2018.html. V Souborech ke 
stažení na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-zactva/ je 
zveřejněn Informační dopis č. 2, v kterém zjistíte, že se podařilo domluvit nižší cenu 
„sletového účastnického poplatku“.  Zájemci neváhejte a přihlaste se. 
 

MOVE Week 2017 
 Do tohoto projektu je přihlášeno 12 akcí ze 7 krajů.  
 I když MŠMT pozastavilo státní podporu sportu, rozhodl VV ČASPV o podpoře všech 
dílčích akcí pod tímto projektem. Každá z akcí bude podpořena slíbenou částkou 6.000,- 
Kč/akce. 
 Vzhledem k tomu, že jsou ze strany MŠMT očekávány dotace z Programu X, je nutné, 
aby jednotliví organizátoři měli v pořádku požadované doklady (daňové doklady). 
Podrobnější informace byly zaslány krajským sekretářům a organizátorům jednotlivých akcí. 
 V případě nejasností kontaktujte předsedu ČASPV nebo vedoucí EO sekretariátu 
ČASPV. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1959-zpravodaj-cus-
2017-04.html naleznou zájemci Zpravodaj ČUS 2017/04. 
 Z obsahu Zpravodaje upozorňujeme na Manuál řízení sportovního klubu, který je 
rovněž zveřejněn na: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-rizeni-sportovniho-
klubu.html.   
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 Doporučujeme členům Zpravodaj k přečtení. 
 

Vyjádření předsedy ČUS k financování sportu 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1967-vyjadreni-
predsedy-cus-k-financovani-sportu.html naleznou zájemci vyjádření předsedy ČUS, který 
projednával financování sportu s ministryní Kateřinou Valachovou a také doporučení 
„Národní rady pro sport“ – poradního orgánu ministryně. 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 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. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 

Facebook ČASPV 
 ČASPV informuje o zajímavých akcích a událostech také na facebookových stránkách. 
Sledujte upoutávky a zajímavosti z činnosti ČASPV na odkazu: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
 
25 let ČASPV 
 V roce 2017 si ČASPV připomíná 25. výročí svého vzniku. Z tohoto důvodu bude, 
v rámci propagace ČASPV, používáno logo 25. výročí (např. k „podpisu“). 

Postup vložení loga do e-mailu: 
1. Uložte si logo 
2. Otevřete Outlook 
3. Klikněte na Nový e-mail 
4. Rozklikněte záložku Podpis a otevřete „Podpisy ….“ 
5. Objeví se analogové okno – do něj napište (pokud již máte, přejděte na bod 6.): 

a. Jméno, příjmení 
b. Funkce 
c. Telefony, kontakty 

6. Vložte zkopírované logo 25. výročí (ve dejte zarovnat vlevo) 
7. Podpis uložte 
Na základě této skutečnosti žádáme všechny funkcionáře od KASPV až po odbory, aby 

zvážili tuto formu propagace a logo na svým materiálech používali. 
 

Cyklomapy 
 Pro potřeby ČASPV a jejích členů budou ve Sportcentru v Doubí u Třeboně připraveny 
k zapůjčení nové cyklomapy Třeboně a okolí. 
 

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

Šimanová Václava vzorný cvičitel zlatý odznak Rokycany 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
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Komunikace VV ČASPV a KASPV 
 Členem VV ČASPV, který bude odpovědný za komunikaci s KASPV, byl zvolen prof. 
Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
 Z tohoto důvodu žádáme sekretáře KASPV, aby zápisy z jednání VV KASPV zasílali na 
e-mail: kaspv@seznam.cz.  
 
 
Porada předsedů 2017 
 V souladu s usnesením VH ČASPV je na neděli 05. 11. 2017 naplánována pracovní 
porada zástupců KASPV. 
 Poznamenejte si toto datum do svých diářů. 
 
Olympijský magazín 
 V online archivu České televize na: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/217471290290018/ 
jsou pro zájemce k dispozici starší vydání Olympijského magazínu, společného projektu ČOV 
a České televize 
 
Národní dánský gymnastický team v Praze 
 Příznivci gymnastiky mají jedinečnou příležitost. National Danish Performance Team 
má v plánu během své World Tour 2016 -2017 navštívit i ČR a předvést své „IMANI show“. 
 Představení se uskuteční ve čtvrtek 25.05.2017 na venkovní prostoře u Národního 
divadla v Praze od 15:30 hod. Pro zájemce je od 17:00 hod. připraven i workshop. 
 Akce je připravována ve spolupráci s vedením Prahy 1 a za pomoci předsedy ČASPV. 
 Promo sestřih je možné shlédnout na: https://drive.google.com/drive/folders/0B-
p6gzppVbtTUUNhYXN6c3B5Z3M nebo na: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAngc8Vzlwg&index=1&list=PLQO9_Dy6ymD_LI-
aRzrAegedxPJAs3aEE  
 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 

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. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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