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Sdělení ČASPV – 2015 – 06                                                                                      Praha 18.06.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 06 po semináři metodické rady dne 23.05.2015, po 
jednání VV ČASPV dne 16.06.2015 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2015 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2015. Vzhledem k současnému pravidlu 
minimálně ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu roku 
objevit změny. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci akcí.  
Na webu ČASPV naleznou zájemci materiál „Vyhlášení republikových soutěží pro rok 2015“ - 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/. V souborech ke 
stažení naleznete také soupisky k soutěžím. Další podrobnosti k soutěžím (technicko-
organizační pokyny) budou umístěny na webu cca 1,5 měsíce před konáním soutěží. 
 
Seminář Metodické rady, září 2015 
Důležité body jednání: 
- zvýšení rozdílu u startovného členů / nečlenů  ČASPV na republikových soutěžích 
- plán centrálních akcí MR ČASPV na rok 2016 
- EUROGYM 2016 
- přípravu mezinárodních akcí 2016 apod. 
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 Poslední květnová neděle patřila republikové přehlídce pohybových skladeb, která se 
konala ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. 
 Přehlídky se zúčastnilo na 350 účinkujících všech věkových kategorií, kteří předvedli 
skladby různých žánrů – skladby gymnasticko-taneční, mažoretky, výrazový tanec, rope skipink 
a další. 
 V závěru celé přehlídky si všichni vyzkoušeli Flash mob jako pozvánku na EUROGYM 
2016. 
 Poděkování patří všem organizátorům, včetně Královehradecké KASPV, cvičencům a 
autorům. Poděkování rovněž patří Statutárnímu městu Hradec Králové, za převzetí záštity nad 
touto akcí. 
 Videozáznam z přehlídky je ke stažení na:  
 http://download.mycore.cz/caspv/republikova-prehlidka-skladeb-2015.wmv. 

 
Republiková soutěž v atletice 
 Sobota 06. 06. 2015 patřila 250 atletům všech věkových kategorií z řad členů ČASPV, 
kteří se sjeli do Třebíče na republikovou soutěž v atletice. 
 I když byl téměř tropický den, všichni závodili s maximálním nasazením a ukázkovou 
kázní. 
 Poděkování patří všem závodníkům a jejich vedoucím, rozhodčím, vodičům a 
organizátorům. Velké poděkování patří i zástupcům RC Třebíč a místního atletického oddílu. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://download.mycore.cz/caspv/republikova-prehlidka-skladeb-2015.wmv
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 Fotodokumentaci a kompletní výsledky naleznete na webových stránkách:  

 http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez%2C_Atletika_-Trebic_-150606/  
  http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-  

mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/  
 
 
Projekt „Mistry s mistry“ 
 Velké finále celého projektu se uskutečnilo v Cirku La Putyka a bylo vyvrcholením 
půlročního maratonu soutěží týmů a klubů z celé republiky v aerobních pohybových skladbách 
s hudbou. 
 ČASPV byla partnerem tohoto finále. Místopředseda ČASPV Vít Hanáček, předal 
putovní pohár nejlepšímu týmu Velkého finále a tím se stal: Aerobic studio Dvojka Sedlčany. 
 V rámci tohoto projektu se 4. října 2015 uskuteční v Praze seminář pro autory 
pohybových skladeb, cvičitele/instruktory ČASPV, kteří mají zájem o rekreační aerobik a 
moderní hudebně pohybové formy pro kategorii dětí a mládeže. Zájemci sledujte webové 
stránky:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/ a http://www.mistrysmistry.cz/  
 
Republikové soutěže ČASPV 
 Vzhledem k opakovaným problémům s přihlašováním členů/nečlenů ČASPV na 
republikové soutěže, žádáme „sekretáře KASPV“, aby k uváděným seznamům přihlašovaných 
členů uváděli jejich rodná čísla. Díky tomu dojde k zjednodušení celého procesu administrace 
a kontroly členství přihlašovaných (např: požadování doplatků u startovného, elektronická 
korespondence na různých úrovních apod.). RČ jsou pouze pro interní potřebu ČASPV. 
 V této souvislosti žádáme krajské sekretáře o informaci, zda mají (nemají) přístup do 

evidence členské základny (svého kraje) a zda si průběžně aktualizují nainstalovanou 

„EVIDENCI ČASPV“ podle K. Vondrušem  posílaných aktualizačních souborů. Informaci zašlete 

na e-mail: pecenka@plzen.eu do 05.07.2015. 

Pozn.: po telefonickém rozhovoru s K. Vondruš / V. Hanáček by měly mít všechny KASPV 
nainstalován program: evidence ČASPV - http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/ , 
kterou správce K. Vondruš průběžně aktualizuje posíláním aktualizačního souboru na všechny 
KASPV a ČASPV. 
 
Republiková soutěž ve volejbale a beach volejbalu 

O víkendu 5. - 6.9.2015 se v Dřevěnicích uskuteční další ročník republikové soutěže ve 
volejbalu a beach volejbalu. 

Technicko-organizační pokyny a přihlášku naleznete již dnes v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbalu-a-beach-
volejbalu.html.  

Uzávěrka přihlášek pro členy ČASPV je 10.7.2015. Od 11.7.2015 do 30.7.2015 (nebo do 
naplnění kapacity) budou přijímány členů i nečlenů ČASPV. 
 
Republikový sraz cvičitelů SPV 
 O víkendu 20. – 22.11.2015 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční republikový sraz 
cvičitelů SPV. 
 Obsahem srazu budou opět nabídky lekcí komisí, které předvedou aktuální trendy a 
novinky z jejich oboru zaměřené na využití cvičiteli v odborech SPV. 

http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez%2C_Atletika_-Trebic_-150606/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-%20%20mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-%20%20mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
http://www.mistrysmistry.cz/
mailto:pecenka@plzen.eu
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbalu-a-beach-volejbalu.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbalu-a-beach-volejbalu.html
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Zájemci sledujte naše webové stránky a Facebook: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny  

 
EUROGYM 2016 
Propagace 
 Ve druhé polovině května 2015 byl spuštěn web EUROGYMu v české i anglické verzi. 
Seznamte se s webovým portálem na: http://www.eurogym2016.org/cs/ a společně 
přispívejme k jeho aktualizaci.  

Je aktivní na Facebooku? Přidejte si oficiální facebookové stránky EUROGYMu 2016 
https://www.facebook.com/pages/Eurogym2016/1414397295526077 do „přátel“. 
 Informace o EUROGYMu 2016 je možné získat na našich stránkách: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/ nebo v pravidelné rubrice časopisu „Pohyb 
je život“.  
 
Dobrovolníci 
 Hledáme ochotné dobrovolnice a dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy a 
organizačního zajištění EUROGYMu 2016. Těšíme se na Váš zájem na pozici organizátorů. 
Oslovte i své kamarády a přátele. Ubytování, stravování a dárek zajišťuje pořadatel.  
 Další podrobnosti budou postupně upřesněny. 
 Pro zájemce na stránkách ČASPV je umístěn formulář – dotazník: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/. Vyplněné 
dotazníky posílejte na e-mail: sekretariat@caspv.cz (předmět: dobrovolníci_Eurogym_2016). 
 Další podrobnosti jsou k dispozici na www.eurogym2016.org, na výše uvedených 
facebookových stránkách a také na Twitteru: 
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd. 
 Děkujeme předem za Váš zájem. 
  
Účastnické poplatky 

Cena účastnického poplatku pro zájemce z ČR bude cca 3.250,- Kč, zahraniční účastníci 
zaplatí cca 240,- €. 
 

WG 2015 
 Přípravy na WG 2015 probíhají podle časového harmonogramu. Aktuální informace 
sledujte na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/.  
 V květnu 2015 publikoval organizační výbor WG 10. dopis – informace pro účastníky. 
Podrobnosti naleznete v Souborech ke stažení na výše uvedené webové adrese.  
 Na webových stránkách naleznou cvičenci také seznamy letadel, prostorovou 
choreografii skladby, informace o dopravě ze škol ke sportovištím a přehled o cenách potravin 
ve Finsku. 
 Z dubnového nácvičného srazu byl pořízen i pracovní videozáznam hromadné sklady 
ČASPV, který je umístěn na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-
cvicence-wg-2015/.  
 Autoři skladby doporučují všem cvičencům ke zhlédnutí. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
http://www.eurogym2016.org/cs/
https://www.facebook.com/pages/Eurogym2016/1414397295526077
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.eurogym2016.org/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/info-pro-cvicence-wg-2015/
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
Stanovy KASPV 
 Od 01.01.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. V této souvislosti schválila 
letošní dubnová VH ČASPV nové Stanovy ČASPV. 
 Na základě schválených Stanov ČASPV připravila Legislativní komise ČASPV společně 
s VV ČASPV vzorové stanovy pro KASPV, které byly 18.6.2015 zaslány předsedům a sekretářům 
KASPV. 
 Je nutné, aby jednotlivé KASPV návrh stanov projednaly ve VV a následně svolaly VH, 
která nové stanovy schválí.  
 Schválené Stanovy KASPV, včetně podepsaného usnesení, je bezpodmínečně nutné 
zaslat na sekretariát ČASPV v termínu do 25.10.2015. 
 
Organizační řád 
 Současně s výše uvedeným vzorem stanov KASPV byl zaslán návrh Organizačního řádu 
ČASPV, který by měl být schvalován na VH ČASPV 2016. 
 Žádáme vedení jednotlivých KASPV, se s Organizačním řádem seznámilo a případné 
návrhy na změny zaslali na sekretariát ČASPV sekretariát@caspv.cz do konce října 2015. 
 Se změnami budou následně seznámeni účastníci podzimní porady a následně bude 
připravena definitivní verze. 
 
Účetnictví 
 Od 01.01.2016 dojde ke změnám v účetnictví.  

O těchto změnách budou předsedové a sekretáři informováni v 2. polovině roku 2015. 
 

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

Žmolilová Marie medaile dr. M. Tyrše  Liberec 

Uhlíř Karel vzorný cvičitel bronzový odznak Liberec 
Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Výhody zdravotních pojišťoven 
 I v letošním roce mohou členové ČASPV využít výhod, které zdravotní pojišťovny 
poskytují svým pojištěncům. 
 Východy naleznete na: 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna - http://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/  
- Vojenská zdravotní pojišťovna - http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-

pece/program-preventivni-zdravotni-pece-2015/program-deti.html  
- Oborová zdravotní pojišťovna - http://www.ozp.cz/pro-klienty/akce-klient-hleda-

klienta?utm_source=microsite&utm_medium=referral&utm_campaign=benefityozp
&utm_content=float_privedte_klienta 

- Zdravotní pojišťovna MV ČR - http://www.zpmvcr.cz/prevence/preventivni-programy-
2015/program-pro-deti/  

 
Opět jednáme s vedením OZP o možnostech podpory OZP pro členy ČASPV – prozatím 
jednáme o smlouvě „Zdravý spolek“, která by umožnila členům ČASPV, kteří jsou pojištěnci 
OZP, aby jim byl proplacen členský příspěvek do výše 500Kč/ročně. 

mailto:sekretariát@caspv.cz
http://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/
http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/program-preventivni-zdravotni-pece-2015/program-deti.html
http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/program-preventivni-zdravotni-pece-2015/program-deti.html
http://www.ozp.cz/pro-klienty/akce-klient-hleda-klienta?utm_source=microsite&utm_medium=referral&utm_campaign=benefityozp&utm_content=float_privedte_klienta
http://www.ozp.cz/pro-klienty/akce-klient-hleda-klienta?utm_source=microsite&utm_medium=referral&utm_campaign=benefityozp&utm_content=float_privedte_klienta
http://www.ozp.cz/pro-klienty/akce-klient-hleda-klienta?utm_source=microsite&utm_medium=referral&utm_campaign=benefityozp&utm_content=float_privedte_klienta
http://www.zpmvcr.cz/prevence/preventivni-programy-2015/program-pro-deti/
http://www.zpmvcr.cz/prevence/preventivni-programy-2015/program-pro-deti/
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O výsledcích jednání vás budeme informovat. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 V minulých dnech bylo na webových stránkách 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1513-%22nahlednete%22-casopis-pohyb-je-zivot-na-
internetu.html zveřejněno aktuální číslo časopisu „Pohyb je život“. Redakční rada děkuje 
všem přispěvatelům za jejich aktivitu.  
 
Propagace ČASPV 
Propagační komise VV ČASPV připravuje nástěnný kalendář ČASPV pro rok 2016. VV ČASPV 
rozhodl o velikosti A3. Kalendáře by měly být k dispozici koncem září 2015. Jak jsme již 
informovali, předpokládáme, že každá KASPV obdrží několik kusů zdarma a dále nabídneme 
každé KASPV- RCSPV-odborům SPV i členům ČASPV zakoupení kalendáře za dotovanou cenu. 
Cena bude zveřejněna po uzavření smlouvy s grafickým studiem. 
 
European No Elevator Day  

Den bez výtahů proběhl v celé Evropě dne 5.6.2015. Ve spolupráci s vedením ČUS jsme 
zajistili podval (spodní část stránky) v Českém deníku, který vyšel ve všech krajích ČR. Dále 
jsme zajistili rozhlasový vstup (Český rozhlas), televizní vstup (Dobré ráno s ČT), a také 
uveřejnění článku ve Zpravodaji ČUS. Je třeba, abychom společně využili tento propagační 
nástroj pro zviditelnění našeho spolku, resp. „sportu pro všechny – pohybu pro zdraví“ pro 
příští roky. Na poradě předsedů předložíme konkrétní návrhy na zapojení do NED (No Elevator 
Day). 

Zároveň vedení ČASPV děkuje všem, kteří se zapojili do dalšího ročníku největší 
evropské kampaně a jeho projektu MOVE WEEK 2015. 
 
Zpravodaj ČUS, Zpravodaj ČOV 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1512-zpravodaj-cus-2015-
05.html v Souborech ke stažení naleznete Zpravodaj ČUS 2015/05. 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1504-aktualni-cislo-
zpravodaje-cov.html v Souborech ke stažení naleznete aktuální číslo Zpravodaje ČOV.  

Doporučujeme členům, aby se s tímto materiálem seznámili. 
 
Pojištění odpovědnosti 
 Na webových stránkách ČOV je zveřejněna smlouva uzavřená s pojišťovnou 
Kooperativa (číslo smlouvy 7720720473). Smlouva byla prodloužena do 02.01.2017. Tato 
smlouva obsahuje i pojištění odpovědnosti pro trenéry, cvičitele a instruktory. 
 
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. 
 
 
Archiv aktualit na webu ČASPV 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1513-%22nahlednete%22-casopis-pohyb-je-zivot-na-internetu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1513-%22nahlednete%22-casopis-pohyb-je-zivot-na-internetu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1512-zpravodaj-cus-2015-05.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1512-zpravodaj-cus-2015-05.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1504-aktualni-cislo-zpravodaje-cov.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1504-aktualni-cislo-zpravodaje-cov.html
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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). 
 
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), využití archivu Sdělení ČASPV (od ledna 2012) apod. 
 
 

Přejeme všem členům ČASPV pohodové prožití letních dovolených/prázdnin. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


