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Sdělení ČASPV – 2018 – 7                                                                                    Praha 25.09.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 7 po schůzi vedení Metodické rady ČASPV dne 
22.08.2018, po semináři Metodické rady ČASPV, který se konal ve dnech 07. – 09.09.2018, po 
jednání VV ČASPV dne 10.09.2018 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 

Příprava a realizace akcí MR ČASPV probíhá podle stanoveného plánu. Na webovém 
odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. Dokument je pravidelně 
aktualizován. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 VV ČASPV na svém zářijovém jednání schválil Termínovou listinu centrálních akcí 
ČASPV na rok 2019. Tato listina akcí bude začátkem října 2018 zveřejněna na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  
 Termínová listina byla již minulý týden rozeslána sekretářům KASPV. Zároveň byli 
sekretáři požádáni o zpracování termínové listiny KASPV, která by reflektovala termíny 
centrální termínové listiny. Termínové listiny KASPV by měly být do sekretariátu ČASPV zaslány 
do konce října 2018. 
 Z termínové listiny na rok 2019 vybíráme jeden důležitý termín.  Valná hromada ČASPV 
se uskuteční v sobotu 04.05.2019 nebo v neděli 05.05.2019 (termín i místo bude upřesněno). 
 
Choreo – challenge 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila pro mládež ve věku 8 – 18 let novou 
soutěž. Úkolem soutěžících je vymyslet vlastní krátkou originální choreografii na hudbu 
společnou pro všechny účastníky soutěže. Vlastní hodnocení choreografií bude probíhat 
prostřednictvím hlasování na facebooku. 
 Podmínky a bližší informace o soutěži mohou zájemci o tuto netradiční soutěž získat 
na sekretariátu ČASPV u Radky Mothejzíkové na e-mailu mothejzikova@caspv.cz.  
 Uzávěrka pro zaslání videonahrávek s choreografií je 28.10.2018. 
 
Zápolení na dálku 
 Ve druhé polovině listopadu 2018 se uskuteční další kolo Zápolení na dálku. V současné 
době Komise žactva a mládeže finalizuje propozice, které by měly být rozeslány začátkem října 
2018. Novinkou „Zápolení“ bude rozšíření o kategorii dorostu. 
 Pro tuto soutěž se podařilo najít zajímavého patrona, který by si měl disciplíny na 
vlastní kůži vyzkoušet, příp. se zúčastnit vybrané akce. O koho jde? Patrona soutěže poznáte 
začátkem října 2018. 
 
Odborná konference: Pohyb jako elixír života – BeActive 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
mailto:mothejzikova@caspv.cz
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 V pátek 21.09.2018 se v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře uskutečnila odborná 
konference „Pohyb jako elixír života – BeActive“, kterou pořádal Český svaz aerobik FISAF ve 
spolupráci ČASPV a ČOS. 
 Konference byla zaměřena na témata související se zdravým a aktivním způsobem 
života člověka. Více informací o konferenci naleznou zájemci na: 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-prinos-pohybu-musi-zohlednit-zdravotni-
pojistovny/1665485 a v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2286-
odborna-konference-pohyb-jako-elixir-zivota-beactive.html příspěvek Z.Horčičkové. 
 
Seminář: Sport a pohybová gramotnost 
Seminář se konal 25. 9. 2018 v PS Parlamentu ČR v rámci EWoS (Evropský týden sportu). Na 
přípravě a realizaci se podílela Akademie Rinosport a Česká asociace Sport pro všechny. Záštitu 
nad seminářem převzal Petr Gazdík (STAN) a Jakub Janda (místopředseda podvýboru pro 
sport). Semináře se zúčastnila zhruba 50 odborníků – zástupců FTVS UK, FTK UP Olomouc, 
Palestry, ČUS, ČASPV, FISAF.cz NSM, ředitelé škol a další. Cílem semináře bylo upozornit 
politiky a odbornou veřejnost na stále se snižující pohybovou aktivitu, tělesnou zdatnost a 
pohybovou gramotnost obyvatel ČR. Příspěvek za ČASPV přednesl předseda ČASPV Miroslav 
Zítko. Veškeré prezentace budou uveřejněny na webu ČASPV do 10 dnů. 
 
Republikový sraz SPV 
 O víkendu 16. – 18.11.2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční každoroční republikový 
sraz instruktorů ČASPV. 
 Srazu se může zúčastnit maximálně 8 instruktorů z každé KASPV. Případě, že některá 
z KASPV nevyužije svoji kapacitu, bude volné místo nabídnuto dalším krajům. Pozvánka bude 
zveřejněna počátkem října. 
 
Komise rekreačních sportů připravuje republikovou soutěž: kubb-mölkky-wooodball. Soutěž 
se uskuteční 5. – 7.10. 2018 na Mušově – Pasohlávky: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/675-republikova-soutez-kubb-molkky-woodball.html  
Dokončují se přípravy republikové soutěže ve florbalu. Podklady a technicko-organizační 
pokyny budou v dohledné době publikovány na webu: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠT 
 MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu. Jedná se o výzvu určenou pouze pro 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách MŠMT:  
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1  a 
na: http://www.msmt.cz/sport-1/dodatek-vyzva-v3-sport-investice-2019-2020.  
 
Dotace MŠMT 2019 
 MŠMT do současné doby nevyhlásilo žádné dotační programy na rok 2019 a ani 
nesvolalo expertní komisi k těmto dotacím. 
 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-prinos-pohybu-musi-zohlednit-zdravotni-pojistovny/1665485
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-prinos-pohybu-musi-zohlednit-zdravotni-pojistovny/1665485
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2286-odborna-konference-pohyb-jako-elixir-zivota-beactive.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2286-odborna-konference-pohyb-jako-elixir-zivota-beactive.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/675-republikova-soutez-kubb-molkky-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
http://www.msmt.cz/sport-1/dodatek-vyzva-v3-sport-investice-2019-2020
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XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Všesokolský slet 
 Počátkem července 2018 proběhl v Praze XVI. Všesokolský slet, na kterém ČASPV 
prezentovala svojí hromadnou skladbou „Gymnastický sen“ a to v 1. programu hromadných 
vystoupení. 
 Mimo samotné hromadné skladby se cvičenci ČASPV prezentovali svými pódiovými 
vystoupeními na Staroměstském a Malostranském náměstí. 
 Velký dík za reprezentaci ČASPV v rámci Sletu patří autorům skladeb a všem 
účinkujícím, kterých bylo 430. 
 Fotoreportáž a videa ze XVI. Všesokolského sletu naleznou zájemci na facebooku 
ČASPV: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny. Česká obec sokolská 
připravuje ze Sletu 3 DVD, která bude možné si zakoupit koncem listopadu 2018. 
 
WG 2019 

Nejen pro Všesokolský slet autoři vytvořili hromadnou skladbu „Gymnastický sen“. 
S touto skladbou se budou cvičenci prezentovat i na světové gymnaestrádě 2019 v rakouském 
Dorbirnu, kam by mělo z ČR odjet zhruba 900 cvičenců (ČASPV, ČOS, ČGF, ČAUS). 

Podle pravidel FIG je třeba, aby celá výprava měla společné oblečení. Grafické 
ztvárnění jednotlivých částí společného oblečení naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/.  
 

GOLDEN AGE 2018 
 O uplynulém víkendu se z italského Pesara vrátila výprava 50 cvičenek a cvičenců 
ČASPV ze 6. GOLDEN AGE Gym festivalu, který je pořádán každé 2 roky Evropskou 
gymnastickou unií. Festivalu se zúčastnilo 2 tisíce aktivních účastníků z 18 zemí Evropy. 
 ČASPV a zároveň ČR reprezentovali 3 pohybové skladby – Per noi, Gymnastický sen, a 
Hvězdný rej. Poslední skladba nás reprezentovala i na GALA večeru. 
 Zajímá vás více informací o této akci? Přečte si další číslo časopisu „Pohyb je život“, 
který vyjde 01.12.2018. 

Množství fotografií a videozáznamů najdou zájemci již nyní na: 
https://goldenage2018.com/.  
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 
 Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/  v Souborech ke 
stažení jsou zveřejněny různé dokumenty týkající se GDPR. 
 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek týkajících 
se GDPR. 
 Doporučujeme našim členům věnovat pozornost těmto dokumentům a prostudovat 
je. 
 

PROPAGACE 
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/. 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/
https://goldenage2018.com/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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Časopis „Pohyb je život“ 
 Počátkem září 2018 bylo do vašich schránek doručeno třetí číslo časopisu „Pohyb je 
život“. V aktuálním čísle naleznou zájemci informace z Všesokolského sletu, informace o 
projektu SFORAE, informace krajů, rozcvičky na pokračování, metodickou přílohu: O 
paddleboardingu od A do Z a další zajímavosti. Toto číslo je v nezkráceném vydání i na webu 
ČASPV. 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2017. Časopis na rok 2018 lze 
objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 

Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila vak na záda (cena pro děti 
na republikové soutěže). Tento vak již obdrželi vítězové republikové soutěže ve sportovní 
gymnastice. 
 Upozorňujeme organizátory soutěží na možnost využít šablony „zvacích plakátů“ a 
šablon diplomů. Všechny tyto materiály jsou k dispozici u sekretářů KASPV a jsou k dispozici i 
pro RC a TJ/SK. 
 

Významné akce 
 ČASPV svoji činnost prezentuje nebo bude prezentovat na významných akcích v ČR i 
v zahraničí. 
 Mezi významné akce v ČR patřil např. VI. World Championship – Majorettes Sport 
v Praze, seminář „Základy pohybové gramotnosti“ v Hradci Králové, seminář „Sport a 
pohybová gramotnost v Poslanecké sněmovně apod. Ze zahraničních akcí lze zmínit GOLDEN 
AGE 2018, Info meeting WG 2019 nebo IX. International Forum od Gymnastics for All. 
 

RŮZNÉ 
Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 
státními úřady bez nutnosti zasílání ověřených dokumentů či osobního doručování na 
podatelny. 
 Veškeré informace o zřízení datové schránky najdou zájemci na stránkách České pošty 
(https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-
schranky).  
 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky. ČASPV si již 
datovou schránku zřídila. 
 

Porada zástupců KASPV 
 Jako každý rok, tak i v letošním roce se uskuteční porada zástupců KASPV. Porada se 
uskuteční v neděli 25.11.2018 SŠKC ČASPV na Ohradském náměstí. 
 Porady se mohou zúčastnit maximálně 4 zástupci z každé KASPV. VV ČASPV 
doporučuje, aby mezi zástupci byl i sekretář KASPV. 
 

Zpravodaj ČUS 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
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 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2285-zpravodaj-cus.html 
najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2019. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR!!!! Již zbývají poslední volné termíny. 
  
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. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce 
KASPV, příp. odboru. Zájemci o toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně.  
 

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách ČASPV i ČOV.  
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2285-zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html

