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Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 
zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2013 – 10, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne 02.12.2013, 
po jednání vedení metodické rady, které se konalo dne 19.11.2013 a dalších jednáních. 
 

Metodická oblast 
 

Republikové soutěže 2013 
 Třetí listopadovou neděli, 17.11.2013, se uskutečnila, již tradičně v Brně, republiková 
soutěž TeamGym a to v kategoriích Junior i Senior. Kategorie Senior byla do soutěže 
v letošním roce zařazena poprvé. Diváci sledovali celý den hodnotné výkony gymnastek a 
gymnastů, které nadšeně povzbuzovali. 
 Kompletní výsledky naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g/.  Bohatou fotogalerii ze 
soutěže naleznete na: http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_TeamGym_-junior-
senior_Brno_131117/.  
 Velké poděkování patří také organizátorům z Moravské Slavie a rozhodčím. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2014 
 Jak jste již byli ve Sdělení ČASPV – 2013 – 09 informováni, na: 
 http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je zveřejněna 
termínová listina centrálních akcí na rok 2014. 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. 
 Vedení MR ČASPV na svém listopadovém jednání projednalo žádost Pardubické 
KASPV o změnu termínu konání republikové soutěže ve florbalu. Nový termín této 
republikové soutěže je 25.10.2014. 
 Na webu ČASPV naleznou zájemci materiál „vyhlášení republikových soutěží pro rok 
2014“ - http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ 
 
 
Festival pohybových skladieb 
 Dne 08.03.2014 pořádá Slovenská gymnastická federácia 18. Festival pohybových 
skladieb, který se uskuteční v Mestské športové hale v Trnavě. Uzávěrka přihlášek pro 
zájemce o účast na tomto festivalu je 21.02.2014. 
 Vzhledem k současné ekonomické situaci nebude ČASPV případným účastníkům 
přispívat na náklady spojené s účastí na tomto festivalu. Přesto doporučujeme moravským 
krajům zvážit účast na festivalu. Kontakt: Monika Šišková  gymnastics@sgf.sk 
Uzávěrka přihlášek do 21.2. 2014. 
 
Školení managementu a marketinku 
 V neděli 12.01.2014 (pozor změna oproti původnímu plánu) se uskuteční Školení 
managementu a marketinku lektorů, které je určeno pro lektory L1 a L2 komisí MR a 
jednotlivých KASPV. Některé KASPV ještě svého zástupce na toto školení „nenominovali“. 



 Doporučujeme krajským asociacím, které ještě svého lektora nepřihlásili, aby tak 
učinili do 03.01.2014, kdy je uzávěrka přihlášek. Podrobnosti o semináři naleznete na: 
 http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1068-skoleni-lektoru-management-a-marketing.html  
 
Školení cvičitelů seniorů III. třídy 
 V neděli 08.12.2013 skončilo další školení, které úspěšně absolvovalo a cvičitelské 
oprávnění získalo 16 nových cvičitelů seniorů (z tohoto 9 z řad nečlenů ČASPV). Obě 
konzultace se konaly v Praze ve školícím centru ČASPV. 
 Gratulujeme všem nových cvičitelům seniorů a přeje do další cvičitelské činnosti 
hodně štěstí a úspěchů. 
 
Začlenění Komise PSM do Komise Zdr. TV 
 Vedení MR ČASPV na svém listopadovém jednání projednalo návrh na začlenění 
Komise psychomotoriky do Komise zdravotní tělesné výchovy a tento návrh následně 
schválilo. Rovněž VV ČASPV tento návrh projednával na svém jednání 02.12.2013 a návrh 
schválil. 
 Komise psychomotoriky bude i nadále pracovat bez omezení obsahu činnosti, avšak 
jako subkomise Komise zdravotní tělesné výchovy. 
 
GOLDEN AGE 2014 
Největší mezinárodní festival pro osoby 55+, který pořádá Evropská gymnastická Unie (UEG) 
se koná každé dva roky. V roce 2014 se bude konat GOLDEN AGE ve Francii. Vedení MR ve 
spolupráci s komisí seniorů MR ČASPV vyhlašuje výběrové řízení na autory pohybových 
skladeb pro tuto akci. Více na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1076-golden-age-2014-
vyberove-rizeni.html 
 
EUROGYM 2016 
 Jak jsme již informovali – Česká republika vyhrála výběrové řízení na jednu 
z největších akcí Evropské gymnastické Unie – EUROGYM. Česká asociace Sport pro všechny 
je s Českou gymnastickou federací hlavním organizátorem akce. Přípravný organizační výbor 
do jehož čela byl zvolen ing. Karel Coufal, hledá ochotné dobrovolníky, kteří by se zapojili do 
přípravy akce. Vaše nabídky směrujte na adresu karelcoufal@seznam.cz 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Na jednání VV ČASPV dne 02.12.2013 byl schválen návrh smlouvy  s autory skladby 
(Novotná, Sauer, Šimůnková) na tuto akci. 
 Nácvik bude probíhat dle videa, který musí autoři odevzdat do konce května 2014 a 
následně bude tento videozáznam umístěn na webové stránky. 
 Upozorňujeme, že pokud nebudou zálohové platby od účastníků provedeny do konce 
května 2014, bude VV ČASPV jednat o další realizaci této akce nebo o zrušení započatých 
příprav na tuto akci. 
 Vedení MR ČASPV připravuje vyhlášení výběrového řízení na autory bloku 
pohybových skladeb ČASPV. O vyhlášení budete informováni prostřednictvím našeho webu i 
následujícího (lednového) Sdělení ČASPV. 
 

RŮZNÉ 
 



Směrnice E-03/2004/13-7 
 VV ČASPV schválil směrnici ČASPV č. E-03/2004/13-7, která se týká výplaty cestovních 
náhrad a příspěvků na dopravu poskytovaných v ČASPV. Tato směrnice vstoupí v platnost 
s účinností od 01.01.2014. Směrnici zašleme na KASPV začátkem ledna 2014. 
 
Ukončení podpory Windows XP a Office 2003 
 Vedení ČASPV ve spolupráci s ing. Karlem Vondrušem a dalšími IT odborníky 
připravuje „Doporučení pro KASPV“ ohledně řešení PC, neboť jak jsme již informovali 
začátkem dubna 2014 končí podpora operačního systému Windows XP a také podpora Office 
2003, které má většina z nás na svých PC/NB. Zároveň se snažíme najít finanční zdroje pro „upgrade“ 
či nákup nového HW a SW pro KASPV. O výsledku vás budeme informovat. 
 
Airtrack 
 ČASPV má v současné době zakoupeny tři kusy airtracku – akrobatické nafukovací 
dráhy. 
 Airtrack je možné si zapůjčit za určitých podmínek. Jednou z podmínek zapůjčení od 
01.01.2014 je i úhrada zálohové platby ve výši 1.500,- Kč/měsíc a to nejpozději 30 dnů před 
termínem zapůjčení. Úplné podmínky zapůjčení naleznete na:  
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 Máte zájem o zapůjčení airtracku v roce 2014? Tak neváhejte za zapůjčení airtracku si 
objednejte, zbývají již poslední volné termíny. 
 
Nabídka cestovní kanceláře IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. 

Vedení ČASPV ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří IDEAL – TOUR připravilo 
4 termíny (červnové, prázdninové a zářijové) tematických pobytových zájezdů ve Španělsku 
na pobřeží Costa Brava. 
 Veškeré podrobnosti o této nabídce byly zaslány předsedům a sekretářům KASPV 
9.12.2013. 
 
 
Sdělení ČASPV 
 Na webových stránkách ČASPV v sekci O nás – Dokumenty – Sdělení ČASPV naleznete 
všechna sdělení od ledna 2012 až do současné doby. Tato „služba“ je dostupná pouze pro  
registrované uživatele. 
 
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  2014  MNOHO  ELÁNU  A  SIL. 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 



odpovědný za vnitřní vztahy 
 


