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Sdělení ČASPV – 2015 – 07                                                                                      Praha 11.09.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 07 po schůzi vedení metodické rady dne 
01.09.2015, po jednání VV ČASPV dne 07.09.2015 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 v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci 
akcí. Tyto změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 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. 
 
Republiková soutěž Medvědí stezkou 
 O víkendu 19. – 21.06.2015 se na Vysočině v rekreačním areálu v Nesměři uskutečnila 
republiková soutěž Medvědí stezkou. 
 Soutěže se zúčastnilo 128 dvoučlenných hlídek. Soutěž byla hodnocena jako zdařilá, 
ubytování a stravování odpovídalo podmínkám areálu, služby byly zajištěny dobře. Ze strany 
závodníků byly velmi kladně hodnoceny trasy závodu. Poděkování patří všem organizátorům 
a komisi CPP za kvalitně připravenou akci. 

Výsledky a fotogalerii lze shlédnout na odkazu: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/.  

 
Republiková soutěž ČASPV ve volejbale 
 Soutěž se uskutečnila první záříjový víkend na tradičním místě v Dřevěnicích. Soutěže 
se zúčastnilo 8 družstev mixů a 5 družstev žen. V rámci soutěže proběhl i turnaj v mölkkách. 
 Soutěž měla velmi kvalitní průběh po stránce sportovní, organizátorské a 
společenské. Poděkování patří všem zúčastněným a organizátorům. 
 Výsledky a fotogalerii naleznete na stránkách rekreačních sportů: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-
soutezi-fotogalerie/. Z průběhu soutěže pořízena fotoreportáž, kterou naleznete na faceboových 
stránkách ČASPV: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny. 
 
Republikové soutěže 2015 
 Ve druhém pololetí roku 2015 se ještě uskuteční tři republikové soutěže: 

- Kubb + Mölkky + Woodball – podrobnosti na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/675-republikova-soutez-kubb-molkky-woodball.html  

- TeamGym Junior a Senior – podrobnosti na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1015-republikova-soutez-teamgym-junior-a-senior.html  

- Florbal žactva – podrobnosti na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-
republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html  
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Seminář k pravidlům TeamGymu 
 Vzhledem k blížící se závodní sezoně se v neděli 20.09.2015 v Brně uskuteční seminář 
pro trenéry, cvičitele a rozhodčí, který bude zaměřen na problematiku teamgymových 
pravidel platných od 01.09.2015. 
 Cílem semináře je připomenout účastníkům novou strukturu pravidel a objasnit 
případné dotazy. Uzávěrka přihlášek je 16.09.2015. 
 Pozvánku a další podrobnosti naleznete na: http://www.gymfed.cz/440-seminar-k-
pravidlum-tg-junior-i-iii.html.  
  
Seminář Mistry s Mistry 
 V neděli 04.10.2015 se v SŠKC ČASPV koná seminář Mistry s Mistry. Seminář je určen 
cvičitelům, trenérům, učitelům tělesné výchovy, kteří se zabývají dětským rekreačním 
aerobikem.  
 Pozvánku a platební informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1267-seminar-mistry-s-mistry.html.  Uzávěrka přihlášek je 25.09.2015. 
 
Republikový sraz cvičitelů SPV 
 O víkendu 20. – 22.11.2015 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční republikový sraz 
cvičitelů SPV. 
 Obsahem srazu budou nabídky lekcí komisí MR ČASPV, které předvedou aktuální 
trendy a novinky z jejich oboru zaměřené na využití cvičiteli v odborech SPV. Pro letošní rok 
se navíc podařilo sehnat vynikajícího odborníka na problematiku výživy – RNDr. Petra Fořta. 
 Zájemci sledujte naše webové stránky a Facebook, kde bude koncem září 2015 
zveřejněna pozvánka. Následně bude pozvánka rovněž zaslána na KASPV. 

 
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). 
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 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. 
  

WG 2015 
 V červenci 2015 se 351 cvičenců ČASPV zúčastnilo 15. světové gymnaestrády ve 
finských Helsinkách. 
 Na WG 2015 bylo předvedeno celkem 13 hromadných skladeb, z toho 2 skladby byly 
ČR (ČASPV, ČOS). Přes 200 cvičenců se rovněž zúčastnilo Národního odpoledne České 
republiky, kde bylo předvedeno přes 22 vystoupení (ČGF, ČASPV, ČOS, ČAUS), které bylo 
doprovázeno videoprojekcí a vstupy moderátorů. 
 Velké poděkování patří autorům skladeb (V. Novotná, J. Sauer, I. Holá), 
organizačnímu štábu (M. Havrlantová, J. Vokáč, V. Veselá, J. Rubeš) režijní komisi NO ČR (za 
ČASPV – Alena Přehnilová a Miroslav Zítko) a v neposlední řadě i všem cvičencům. 
 Další informace o WG 2015 zájemci naleznou rovněž v posledním čísle časopisu 
„Pohyb je život“, které vyšlo začátkem září 2015. 
 Zájemci mohou shlédnout záznam Národního odpoledne na: 
https://www.youtube.com/watch?v=JEZRhwnbf4g. Další videozáznamy jsou ke shlédnutí např. na: 
https://www.youtube.com/watch?v=3VYhSpHueSI.   
 Pro hromadnou skladbu bylo zakoupeno větší množství obručí, které je možné si 
zakoupit. K dispozici je 300 ks obručí (50 Kč/ks). Objednávky zasílejte přes EO, paní Broňa 
Kubíková, kubikova@caspv.cz, tel. 24 24 82 321, GSM 777 700 488. 
 Dne 20.09.2015 proběhne na SŠKC ČASPV hodnotící seminář za účasti zástupců 
ČASPV, ČGF a ČOS. Následně o víkendu 2.- 4.10.2015 proběhne v Doubí setkání účastníků 
WG 2015. 
 Další, již šestnáctá světová gymnaestráda se uskuteční v roce 2019 v rakouském 
Dornbirnu. Budou u toho i cvičenci ČASPV? 
 

MOVE WEEK 

 V týdnu 21. – 27.09.2015 se v ČR i v další 38 zemích Evropy bude konat další ročník 
projektu MOVE WEEK (týden v pohybu), jehož hlavním úkolem je propagovat benefity 
aktivního životního stylu a pravidelných pohybových aktivit a sportu pro kvalitu života. MOVE 
Week a European No Elevator day jsou dílčí projekty kampaně NowWeMove. 
 V letošním roce se na území České republiky připravuje přes 60 dílčích akcí (ČASPV a 
ČOS). ČASPV, resp. její nižší články pořádají akce v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Štětí, 
Litoměřicích, Hradci Králové, Olomouci a Benešově. 
 MOVE WEEK je podporován i Evropskou unií, neboť v letošním roce patří projekt 
MOVE WEEK pod European Wekk of Sports. Veškeré informace o kampani a jejích projektech 
naleznete na http://www.nowwemove.com/ a také na www.caspv.cz.  
 

PROPAGACE 
 Propagační komise ve spolupráci s dalšími členy ČASPV připravila pro rok 2016 
nástěnný kalendář. 
 VV ČASPV rozhodl, že každá KASPV obdrží 3 ks kalendáře zdarma. Další požadované 
kusy budou nabízeny ke koupi za 150,- Kč/ks (cena může být ještě snížena s ohledem na 
množství objednaných kalendářů). Předběžně objednalo kalendáře 12 KASPV v celkovém 
počtu přes 400ks. 
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 Požadavky na kalendáře je možné hlásit prostřednictvím KASPV na EO (e-mail: 
kubikova@caspv.cz nebo na tel. číslech 242 480 321, 777 700 488). 
 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
Stanovy KASPV 
 Na základě schválených Stanov ČASPV připravila Legislativní komise ČASPV společně 
s VV ČASPV připravila vzorové stanovy pro KASPV, které byly během června 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 nutné zaslat na 
sekretariát ČASPV v termínu do 25.10.2015. 
 
Stanovy SK a TJ  
 Do 31.12.2015 je nutné, aby SK/TJ (spolky) změnily název tak, aby byl v souladu 
s novým občanským zákoníkem.  
 Na základě těchto skutečností obdrželo ČASPV nabídku právní pomoci od JUDr. 
Poupěte. Tuto nabídku naleznete jako přílohu tohoto Sdělení. 
 Další informace týkající se změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem 
naleznete na stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx nebo na: 
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=6379&d=339490. 

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

Pečenková Šárka vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Porada zástupců KASPV 
 V sobotu 07.11.2015 se v SŠKC ČASPV v Praze uskuteční pravidelná porada předsedů, 
sekretářů a zástupců KASPV. Pozvánka na toto setkání bude jednotlivým KASPV zaslána 
v průběhu září 2015. 
 Účastníkům porady budou poskytnuty aktuální informace z ČASPV (vedení, 
ekonomická oblast, včetně informací o financování a vedení účetnictví RCSPV od 01.01.2016, 
metodické oblasti, organizační řád, koncepce ČASPV apod.). Prostor bude dán i zástupcům 
KASPV. VV ČASPV doporučuje účast předsedy, sekretáře a hospodáře KASPV.  
  
Postavení jednooborové TJ k OS ČUS 
Na základě dotazů ohledně postavení jednooborové TJ k OS ČUS – otiskujeme odpověď Jan 
Boháče, generálního sekretáře ČUS: 
„TJ/SK, které jsou sdruženy v ČASPV, se jejím prostřednictvím členy ČUS nestávají. Členem 
ČUS se mohou stát pouze svým dobrovolným členstvím v příslušném OS ČUS. Z toho vyplývá, 
že TJ/SK, která je sdružena v ČASPV, může nebo nemusí vstoupit do OS ČUS. Když se 
rozhodne vstoupit do OS ČUS, pak má práva a povinnosti vyplývající ze stanov OS ČUS pro 
všechny sdružené subjekty, tj. i např. platbu členských příspěvků. Na druhé straně může 
využívat práv např. servisu, který OS ČUS svým sdruženým subjektům poskytuje. Jestliže se 
rozhodne do OS ČUS nevstoupit, nemá žádná práva ani povinnosti, tzn. nemusí platit čl. 
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příspěvky OS ČUS. Je to  čistě na dané TJ/SK, zda bude členem OS ČUS či nikoli. Členství v OS 
ČUS není pro tyto SK/TJ povinné. To nemění nic  na faktu, že ČASPV je členem ČUS, 
obdobně jako kterýkoli národní sportovní svaz“. 
 
Trička ČASPV 
 Z důvodu velké poptávky na „chytrá“ trička ČASPV (trička s QR kódem) byly doplněny 
zásoby těchto triček. 
 Tato trička v tyrkysové barvě (některé velikosti i ve žluté barvě) bude možné zakoupit 
na Poradě zástupců KASPV dne 07.11.2015. 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 ještě před VH.  

Objednaná trička (vč. faktury nebo účtenky) budou předána kompetentní osobě na 
Poradě. Platba triček může být provedena převodem účet ČASPV, nebo v hotovosti během 
konání Porady. 
 
Národní strategie Zdraví 2020 
 Vláda na svém zasedání dne 20.08.2015 odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci 
implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například 
prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo 
zvládání infekčních onemocnění. 
 Je třeba připomenout, že na tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 (v oblasti 
„pohybových aktivit“) se také podíleli dva členové ČASPV – Mgr. Miroslav Zítko, předseda 
ČASPV, a JUDr. Milada Němčíková, vedoucí komise seniorů MR ČASPV. 
 Celou zprávu naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1537-ministri-projednali-narodni-strategii-zdravi-
2020.html.  
 
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 

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). 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
 

mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1537-ministri-projednali-narodni-strategii-zdravi-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1537-ministri-projednali-narodni-strategii-zdravi-2020.html

