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Sdělení ČASPV – 2017 – 6                                                                                    Praha 14.06.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 6 po semináři Metodické rady ze dne 21.05.2017, 
po jednání VV ČASPV dne 12.06.2017 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 ve sportovní gymnastice 
 Na květnové republikové soutěži ve sportovní gymnastice byla pořízena rozsáhlá 
fotodokumentace. Zájemci naleznou fotky na: 
http://pohybjezivot.rajce.idnes.cz/Gymnastika_Doubi_2017/ 
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 Republiková přehlídka pohybových skladeb 2017 se konala ve sportovní hale Gymnázia 
Čajkovského v Olomouci dne 20.05.2017. Akce byla zařazena pod projekt „Olomouc – 
evropské město sportu“ 
 Přehlídky se zúčastnilo před 400 cvičenců z několika KASPV, dále hosté ze Slovenska a 
hosté z projektu Mistry s Mistry. Celkem se na parketu sportovní haly předvedlo 35 
choreografií. 
 Veliké poděkování patří všem cvičencům, jejich instruktorům (trenérům), 
organizačnímu štábu, divákům a sponzorům. V neposlední řadě patří poděkování i primátorovi 
města Olomouc doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., který převzal záštitu nad celou akcí. 
 Z akce byla pořízena videodokumentace, kterou naleznou zájemci na těchto odkazech:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Iom0yzV4Epk – čelní pohled ke shlédnutí 

 http://old.zsodolenavoda.cz/caspv/ - čelní pohled ke stažení 
 
Dánský národní tým v Praze 
 Ve čtvrtek 25.05.2017 vystoupil Dánský národní tým se svou choreografií na ploše 
náměstí Václava Havla a předvedl dech beroucí pohybovou přehlídku s hudebně-pohybovými 
a gymnastickými prvky nejvyšší kvality. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1975-%E2%80%9Edanove-sokovali-prazany-u-
narodniho-divadla%E2%80%9C.html naleznou zájemci odkazy na jednotlivé části vystoupení. 
 
Republiková soutěž v atletice 
 V sobotu 27.05.2017 se na atletickém stadionu TJ Spartak Třebíč uskutečnila 
republiková soutěž v atletice. Soutěže se za krásného slunečného počasí zúčastnilo 231 
závodníků a závodnic. I zde se stala hlavním sponzorem firma JIPAST. Vítězná krajská družstva 
(1. až 3. místo) obdrží poukaz na nákup sportovního materiálu. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://pohybjezivot.rajce.idnes.cz/Gymnastika_Doubi_2017/
https://www.youtube.com/watch?v=Iom0yzV4Epk
http://old.zsodolenavoda.cz/caspv/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1975-%E2%80%9Edanove-sokovali-prazany-u-narodniho-divadla%E2%80%9C.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1975-%E2%80%9Edanove-sokovali-prazany-u-narodniho-divadla%E2%80%9C.html
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 Výsledky a fotodokumentace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/.  
 
Republiková soutěž ve volejbale 
 O víkendu 02. - 03.09.2017 se v Dřevěnicích uskuteční další tradiční republiková soutěž, 
tentokrát ve volejbalu. 
 Technicko – organizační pokyny a další dokumenty k této soutěži naleznou zájemci 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-
ve-volejbale.html.  
 Uzávěrka přihlášek je 15.07.2017 (včetně).  
 
 „Sportovní hry seniorů“ 
Rok 2017 
 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.  
 Žádáme sekretáře KASPV, aby na sekretariát ČASPV (Zítko) zaslali bližší informace o 
připravované akci (název akce, místo, datum a čas konání akce a kontaktní osoba, včetně 
kontaktů). 
 
Rok 2018 
 V pondělí 12.06.2017 proběhlo jednání zástupců ČUS, ČASPV a SenSen (David Huf). 
Tématem setkání byla třístranná spolupráce na projektu s pracovním názvem „Sportovní hry 
seniorů“. 
 ČASPV, resp. KASPV, by v roce 2018 uskutečnilo cca 14 akcí (stejně jako v letošním 
roce), z toho  5 – 6 akcí by za podpory ČUS a dalších partnerů bylo ve větším rozsahu. ČUS by 
zajistil finanční podporu, příp. komunikaci se samosprávami a D.Huf s produkcí by zajistil 
obchodní partnery, VIP osobnosti, nezbytné materiální vybavení pro soutěže, moderátory 
apod. 
 Další a podrobnější informace byly již zaslány sekretářům KASPV a jejich VV byly 
požádány pro projednání. 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace na dopravu na RS 
 I přes nepříznivou situaci v poskytování dotací z MŠMT (do dnešního dne jsme 
neobdrželi ani korunu) 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.  

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbale.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbale.html
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Z tohoto důvodu bylo do 31.05.2017 odborům zasláno 20% z vybraných členských 
příspěvků (v souladu s platným Klíčem). 

Zároveň byla jednotlivým KASPV vyplacena „základní dotace“ ve výši 25.000,- Kč.  
 
Financování sportu – zrušení Programu III - MŠMT 
 Začátkem června 2017 byla na webu MŠMT zveřejněna informace o zrušení Programu 
III – činnost sportovních organizací a také Programu V (sportovní svazy). Informace o novém 
Programu III, který je pro ČASPV zásadní, nebyla zveřejněna. 
 S ohledem na tyto skutečnosti nemůže být realizován valnou hromadou schválený 
rozpočet ČASPV na rok 2017, neboť z MŠMT nebyla ČASPV poskytnuta žádná částka (Program 
III, Program IV, Program X). 
 I přes výše uvedené problémy se ČASPV snaží dostát základním závazkům (mj. dotace 
na platy krajských sekretářů a platy zaměstnanců, podpora republikových soutěží, VPA, MOVE 
Week, Bruslí celé Česko apod.). 
 Další informace o dotacích z MŠMT budou průběžně zveřejňovány na našem webu. 
 
 
Sportovci vyzvali premiéra o pomoc 
 ČOV, ČUS, ČOS a celkem 84 zástupců dalších sportovních svazů a spolků společně 
dopisem vyzvalo vládu ČR a premiéra ČR k urychlenému vyřešení kritických finančních potíží 
českého sportu. 
 Nespokojenost s prací vedení MŠMT vedla i k rezignaci některých členů Národní rady 
pro sport. 
 Více informací k tomuto tématu naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1984-sportovci-vyzvali-premiera-o-pomoc.html.  
 
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 510 cvičenců.  V současné době je řešen nákup 
potřebného náčiní (vše již objednáno) 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. 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1984-sportovci-vyzvali-premiera-o-pomoc.html
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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 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 
 Největší projekt na podporu aktivního životního stylu odstartoval v celé Evropě i 
v několika dalších zemích světa. 

ČASPV v roce 2017 organizuje 14 dílčích akcí v několika krajích. 
Jakou nabídku připravily ostatní evropské země pro své občany? Několik příkladů 

naleznou zájemci na: http://mailchi.mp/isca-web/move-week-2017-is-under-way-special-
edition-newsletter?e=c9f4d73e64.  
 

INFORMACE Z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1982-zpravodaj-cus-
2017-05.html naleznou zájemci Zpravodaj ČUS 2017/05. 
 Doporučujeme členům Zpravodaj k přečtení. 
 

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/. 
 

Cyklomapy 
 Pro potřeby ČASPV a jejích členů budou ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně 
připraveny k zapůjčení nové cyklomapy Třeboně a okolí (pro osoby ubytované ve služebních 
prostorách). 
 

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

Fišková Květoslava vzorný cvičitel zlatý odznak Nymburk 

Sršen Miloslav vzorný cvičitel zlatý odznak Rychnov nad Kněžnou 

Soboňová Anna vzorný cvičitel stříbrný odznak Rychnov nad Kněžnou 

Tesárková Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Rychnov nad Kněžnou 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1970-hromadna-skladba-zactva-a-mladeze-pro-vsesokolsky-slet-2018.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1970-hromadna-skladba-zactva-a-mladeze-pro-vsesokolsky-slet-2018.html
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-zactva/
http://mailchi.mp/isca-web/move-week-2017-is-under-way-special-edition-newsletter?e=c9f4d73e64
http://mailchi.mp/isca-web/move-week-2017-is-under-way-special-edition-newsletter?e=c9f4d73e64
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1982-zpravodaj-cus-2017-05.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1982-zpravodaj-cus-2017-05.html
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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Komise VV ČASPV 
 VV ČASPV na svém jednání schválil vedoucí a složení jednotlivých odborných komisí VV 
ČASPV. 
 Jako vedoucí jednotlivých komisí byli schváleni: 

 Ekonomická komise – K.Coufal 

 Investiční komise – J.Cihlářová 

 Koncepční komise – M.Zítko 

 Komise mezinárodních vztahů – M.Mlýnková 

 Propagační komise – Z.Horčičková 

 Redakční rada – V.Hanáček 

 Komise certifikace kvality – L.Pečenka 
 

Komise MR ČASPV 
 VV ČASPV na svém jednání schválil vedení metodické rady, vedoucí a složení komisí. 
 Do vedení metodické rady byli schváleni – V.Hanáček (předseda), Z Horčičková 
(místopředseda), M.Mlýnková a P.Polášek. 
 Jako vedoucí komisí byli schváleni: 

 komise školení – K.Vondruš 

 komise Zdr. TV – V.Syslová 
o subkomise PSM – D.Jonášová 

 komise VG – G.Machová 

 komise HPF – A.Přehnilová 

 komise RS – J.Plch 

 komise CPP – P.Polášek 

 komise PD+RD – S.Skoumalová 

 komise žactva a mládeže – M.Mlýnková 
o subkomise žactva – S.Procházková 
o subkomise mládeže – Z.Vanečka 

 komise dospělých – M.Havrlantová 
o subkomise žen – A.Hozáková 
o subkomise mužů – J.Sauer 

 komise seniorů – M.Němčíková 
Kompletní složení jednotlivých komisí naleznou zájemci na webu ČASPV. 

 
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. Případné náměty je možno zasílat na 
pecenka@plzen.eu a současně na kaspv@seznam.cz.  

mailto:kaspv@seznam.cz
mailto:pecenka@plzen.eu
mailto:kaspv@seznam.cz
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Airtrack 
 Od středy 24.5.2017 je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2018. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR!!! Termíny na rok 2018 se již začínají plnit, neotálejte s rezervací. 
 
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 

 
 

http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html

