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Sdělení ČASPV – 2014 – 05                                                                                    Praha 23. 05. 2014 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2014 – 05, po schůzi VV ČASPV, která se konala dne 19. 05. 
2014, po schůzi vedení metodické rady ČASPV, která se konala dne 08. 05. 2014 a dalších 
jednáních. 
 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Termínová listina centrálních akcí 2014 
 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. 
 Na rok 2014 je naplánován Republikový sraz cvičitelů, který se uskuteční ve Žďáru nad 
Sázavou v termínu 21. – 23.11.2014. Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách 
ČASPV. 
 
Republikové soutěže 
 Ve dnech 16. – 18.05.2014 se v Doubí u Třeboně uskutečnila republiková soutěž ve 
sportovní gymnastice za účasti 333 závodníků. Podrobnou výsledkovou listinu naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1199-republikova-soutez-v-sg.html a po ukončení na 
stránkách komise VG. 
  V měsíci červnu 2014 jsou naplánovány ještě další dvě republikové soutěže – 07. 06. 
2014 atletika (Stará Boleslav – Houšťka) a 13. – 15. 06. 2014 SMP Medvědí stezkou (Doubí u 
Třeboně). Podrobnější informace pro atletiku naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html a pro SMP 
Medvědí stezkou na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-
medvedi-stezkou.html. 
 Dne 25. 10. 2014 se uskuteční již 2. republiková soutěž ve florbale žactva. Přihlášku, 
technicko - organizační pokyny a vzor přihlášky naleznete již v současné době na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html.  
  
Mezinárodní mistrovství ČR v TeamGymu 
 V termínu 3. – 4. května 2014 se v Ostravě uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR 
v TeamGymu. 
 Této soutěže se zúčastnila i družstva nominovaná ČASPV, která nás velmi dobře 
reprezentovala. Jednalo se o KSG Moravská Slavia Brno, TJ VT Frýdek Místek, TJ Lokomotiva 
Trutnov, Gym club Třebíč a TJ Sokol Řepy. K dosaženým úspěchům gratulujeme.  
 Kompletní výsledky naleznete na: http://www.gymfed.cz/76-vysledky-mistrovstvi-cr-
teamgym-international-cup-2014.html a videa na: 
https://www.youtube.com/user/KUMIELECTRONIC/videos. 
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EKONOMICKÁ OBLAST 
 
Dotace z ČASPV 

Z Klíče schváleného VH ČASPV (viz níže) vyplývá, že každá KASPV obdrží částku 15.000,- 
Kč jako základní dotaci (lze ji využít libovolně) a dále KASPV obdrží na základě předloženého 
vyúčtování akcí MR 6,- Kč/člen. 

Základní dotace bude odeslána společně s dotací z vybraných členských příspěvků na 
přelomu května a června 2014. 

Dotace na vyúčtování akcí MR bude zaslána na KASPV až po dodání vyúčtování akcí do 
sekretariátu ČASPV. Vyúčtování musí být dodáno do listopadu 2014. 
 
Granty MŠMT 
 ČASPV obdrželo od MŠMT „Rozhodnutí“ na přidělené dotace v Programu V. a 
Programu IV. 
 V rámci poskytnuté dotace na Program IV.- „Údržba“ ČASPV obdrželo finance i pro 4 
další subjekty, které žádaly prostřednictvím ČASPV. Těmto subjektům bude jednorázově 
vyplacena částka 10.000,- Kč. 
 

15. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA (WG 2015)  
 Dne 12. 04. 2014 se v Praze uskutečnil první nácvik skladby na tuto akci. Nácviku se 
zúčastnilo celkem 72 vedoucích celků a dalších 30 zájemců o nácvik, kteří si pochvalovali 
natočení nácviku na video a jeho umístění na webu ČASPV. 
 DVD s natočenými skladbami  bude k dispozici do konce května 2014 – rozešleme 
„šéfům“ skupin. Na webu ČASPV naleznete i metodický záznam skladby (vše na podstránce 
WG 2015).  
Linky na „metodická videa“: 
Video ke shlédnutí: 
https://www.youtube.com/watch?v=uT0Tr1dY8-Y 
 

Video ke stažení: 
http://mycore.cz/caspv/WG2015_metodicke_video.wmv 

 
 Na víkend 19. – 21. 09. 2014 je do Doubí u Třeboně naplánován nácvik cvičenců. Zapište 
si tento termín do svých diářů. 
K dnešnímu dni (27. 5. 2014) uhradilo zálohu 301 osob. Hromadná skladba se tedy bude 
realizovat. 
 

EUROGYM 2016 
 Přípravy na tuto mezinárodní akci jsou v plném proudu. V současné době probíhají 
jednání mezi ČGF a ČASPV, která by měla vyústit k uzavření smlouvy o spolupráci mezi těmito 
subjekty. 

Koncem měsíce března 2014 proběhla návštěva Českých Budějovic, kde byla 
provedena prohlídka ploch a prostor vytipovaných pro potřeby této akce, a to včetně 
ubytovacích prostor. 

Začátkem června 2014 je očekávána kontrola UEG1 v místě konání EUROGYMu 2016. 

                                                           
1 Unie evropské gymnastiky 
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 EUROGYMu 2014 se mohou rovněž zúčastnit dobrovolníci (zájemci) z ČR a získat tak 
zkušenosti (organizačně zajišťuje ČGF). Případní zájemci se mohou hlásit na e-mailu: 
sekretariat@caspv.cz.  

V současné době probíhají s různými firmami o případné spolupráci a záštitě. 
 

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL 2014 
 V termínu 28. 09. – 03. 10. 2014 se ve francouzském Toulouse uskuteční další ročník 
GOLDEN AGE GYM FESTVIALu a přípravy na tuto akci jsou v plném proudu. 
 ČASPV bude reprezentovat cca 40 cvičenců ve třech skladbách: Promenáda 

s rovnováhou (autorka M. Skopová), Ani k stáru ani k stáru (autorka A. Přehnilová) a Z Prahy 

do Toulouse (autorka A. Přehnilová). 
 

VALNÁ HROMADA ČASPV 2014 
 V sobotu 19. 04. 2014 se v Praze, za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
PhDr. Marcela Chládka, MBA, uskutečnila Valná hromada ČASPV. Mezi hosty VH byli senátor 
Karel Kapoun, předseda správní rady Nadace sportující mládeže - František Berka, předseda 
Českého svazu rekreačních sportů – M. Goetz, a prezidentka Czech Dance Organization – 
Miluše Petrová. 
 Valná hromada mj. schválila: 

- klíč k rozdělení finančních prostředků pro KASPV, RCSPV a odbory SPV na rok 2014 (viz 
příloha Sdělení) 

- přijetí Czech Dance Organization (CDO) za kolektivního člena ČASPV 
- přijetí Českého svazu rekreačních sportů (ČSRS) za kolektivního člena ČASPV 
- postup VV ČASPV k začlenění ČASPV do České unie sportu (ČUS) 

Kompletní přijaté usnesení naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/valne-hromady/.  Schválenou výroční zprávu o činnosti VV ČASPV za rok 2013 
naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/vyrocni-zpravy/.  
  

VALNÁ HROMADA ČUS 2014 
 Dne 26. 04. 2014 se v Nymburce konala Valná hromada České unie sportu. Na svém 
jednání měla i přijetí nových členů, mj. i ČASPV a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. 
 Pro přijetí naší organizace bylo hlasováno všemi hlasy, Český svaz aerobiku a fitness 
FISAF.cz byl po krátké diskuzi přijat také. 
 Vyjádření předsedy ČASPV, Mgr. Zítka, k VH ČUS naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1177-caspv-se-stala-radnym-clenem-cus.html.  
 
 

PROPAGACE (Public Relation – PR) 
Webové stránky 
 ČASPV nabízí využití pracovnice, která na starosti mj. aktualizaci celého našeho 
webového portálu, tedy i pro aktualizaci stránek KASPV, příp. RCSPV a odborů SPV. 
 Kontakty na pracovnici: Karolína Kubíková, e-mail: karolina.kubikova@gmail.com, tel.: 
732 923 670, Skype: QINETT 
 
Propagace – rollery, trička 
 Pro každou KASPV byly vyrobeny a na VH byly zástupcům KASPV předány nové rollery. 
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 V současné je možné si na sekretariátu (kubikova@caspv.cz) v Praze objednat (velikost 
+ počet) a zakoupit trička s logem ČASPV. Trička jsou tyrkysová s bílým potiskem, vpředu vlevo 
dole tři slzy s obrázkem (postava, jablíčko, srdce), na rukávu je umístěn znak ČASPV a na zádech 
je postava ve skoku s nápisem Pohyb je život (QR kód). Cena trička je 200,- Kč. 
 
Facebook pro „cépépáky“ 
 Komise CPP začala připravovat facebook pro „cépépáky“. Tato facebooková stránka  by 
měla být propojena v facebookovou stránkou ČASPV. 
 O zprovoznění této stránky budete informováni. 
 
Vítání turistické sezóny ČASPV  -  ČSRS 
 Dne 3. května na pozvání Českého svazu rekreačních sportů a u příležitosti „Vítání 
turistické sezóny“ prezentoval zástupce ČASPV (V. Hanáček) činnost naší organizace formou 
ukázek vybraných pohybových aktivit (kin-ball, trikke, mölkky). Odpolední program probíhal 
na náměstí v Českých Budějovicích. Předseda ČSRS M. Goetz nabídnul ČASPV širší spolupráci 
na této akci do dalších let. 
 

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

Svobodová Naďa medaile dr. M. 
Tyrše 

 Liberec 

Štulíková Karla medaile dr. M. 
Tyrše 

 Liberec 

Blažková Věra vzorný cvičitel bronzový odznak Liberec 

Počerová Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Liberec 

Veselá Václava vzorný cvičitel bronzový odznak Liberec 

Grausgruberová 
Renata 

vzorný cvičitel stříbrný odznak Znojmo 

Šandová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Znojmo 

Liška Josef vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň - město 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Nabídka nářadí 
 ČASPV byla prostřednictvím A. Spílkové (dříve Janákové) kontaktována firmou 
REDSKABER s nabídkou spolupráce. Jedná se o firmu, která dodává nářadí pro sportovní 
gymnastiku a TeamGym.  
Potřebujeme znát případné požadavky na nákup tohoto nářadí ze všech organizačních článků 
ČASPV (např.: odbor XY – máme předběžný zájem o přeskokový stůl) 

Pro inspiraci si klikněte na: 
Mini Trampoline: http://www.trampolin.dk/Default.aspx?ID=4278 
Air-TRacks: http://www.trampolin.dk/Default.aspx?ID=4250 
Vaulting table: http://www.trampolin.dk/Default.aspx?ID=4306 
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POZOR: nejedná se o žádnou závaznou objednávku – potřebujeme pouze zjistit předběžný 
zájem o toto nářadí! Na základě představy o sortimentu, pak budeme s firmou Redskaber dále 
jednat o cenách, termínech, dopravě apod. 
Informace zasílejte přímo na adresu zitko@caspv.cz  (název souboru redskaber_název odboru) 
 
Nabídka na stáž do Ollerupu 
Na základě dobrých zkušeností se studenty/členy ČASPV jsme dostali od vedení Dánské 
akademie Ollerup nabídku na jednu až dvě místa v Ollerupu. Základní kurz je čtyřměsíční a je 
určen pro cvičitele i cvičence, kteří zvládají anglický jazyk a základy gymnastiky a dalších 
sportovních odvětví. Nejbližší kurz začíná již 10. srpna 2014 a končí v prosinci tohoto roku. 
V příloze Sdělení ČASPV naleznete základní informace. Případné zájemci mohou kontaktovat 
přímo předsedu ČASPV, který jim poskytne další informace. 
 
Pohybová gramotnost – veřejné slyšení v Senátu PČR 
Jak jsme opakovaně informovali, vedení ČASPV uspořádalo další odborný seminář (veřejné 
slyšení) v Senátu Parlamentu ČR – tentokráte na téma „Pohybová gramotnost“. 
Seminář se konal dne 26. 5. 2014 za nezvykle vysokého zájmu zástupců školství a tělovýchovy 
(86 přítomných) a bohužel za nezájmu poslanců a senátorů (přítomen jeden senátor a jedna 
poslankyně). Jediný přihlášený zástupce MŠMT se omluvil, stejně tak jako zástupci ČOV a médií 
– škoda. Prezentace uveřejníme na našem webu (po získání písemných souhlasů, stejně tak 
jako vystoupení zástupců ČASPV (Horčičková, Zítko) a závěrů veřejného slyšení. Tyto závěry 
budou také rozeslány všem poslancům, senátorům a úředníkům odboru sportu MŠMT. 
Jako velké pozitivum lze uvést přítomnost a zhruba dvacetiminutové vystoupení kanadského 
velvyslance v ČR Otto Jelinka (bývalý mistr světa v krasobruslení a exministr sportu v Kanadě). 
Škoda, že naši ministři nemají podobný názor na prospěšnost pohybové gramotnosti a sportu 
pro všechny jako J.E. (Jeho Excelence) Otto Jelinek. 
 
 
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) - http://www.caspv.cz/cz/aktuality/. 
 
Uživatelský účet 
 Uživatelský účet umožňuje plně využít služeb portálu ČASPV. Mezi služby portálu patří 
zasílání informací o akcích (školení, semináře, srazy apod.) podle vybraných (zaškrtnutých) 
oblastí, využití e-shopu (objednávky metodických materiálu apod.), zasílání materiálů 
(dokumentů) apod. 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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