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Sdělení ČASPV – 2015 – 08                                                                                      Praha 20.10.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 08 po semináři Metodické rady VV ČASPV 
konaném dne 11. – 13.09.2015, po jednání VV ČASPV dne 13.10.2015 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. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2016 
 Metodická rada ČASPV na svém semináři vytvořila kompletní plán akcí na rok 2016, 
tzv. termínovou listinu centrálních akcí. Tuto termínovou listinu vzal VV ČASPV na svém 
říjnovém jednání na vědomí.  
  Sledujte průběžně odkaz: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-
listina-centralnich-akci/, kde bude listina zveřejněna. 
 
Republikové soutěže 2015 
 O víkendu 2. – 4.10.2015 se v Mušově – Pasohlávkách sešli všichni příznivci her: kubb 
– mölkky – woodball na republikové soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 35 družstev 
ČASPV v kategoriích muži, ženy a mix.  

Hry byly velmi napínavé až do posledních okamžiků. Všichni předvedli velké sportovní 
výkony. Průběh soutěže sdíleli někteří i na sociálních sítích prostřednictvím facebooku 
ČASPV: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 

Výsledky soutěže (v Souborech ke stažení) a fotodokumentaci naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-
soutezi-fotogalerie/   
 
 V sobotu 14.11.2015 se v Trutnově uskuteční republiková soutěž TeamGym Junior a 
Senior. Tato soutěž je i v letošním roce součástí Českého poháru. Uzávěrka přihlášek je  
30.10.2015. 
 Propozice této soutěže naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-
republikova-soutez-teamgym-junior-a-senior.html. 
 
 Předposlední republikovou soutěží bude republiková soutěž ve florbale žactva. 
Technicko - organizační pokyny naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-
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republikova-soutez-zactva-ve-florbalu.html. Stav příprav a přihlášená družstva na soutěž je 
možné rovněž sledovat na webu RS ve florbale ČASPV: http://republika.florbalspv.cz/.  
 Uzávěrka přihlášek je 25.10.2015. 
 
 Poslední plánovanou republikovou soutěží ČASPV je soutěž v halové kopané, která se 
koná v sobotu 28.11.2014 v Novém Veselí. Uzávěrka přihlášek je 26.10.2015. Technické a 
organizační pokyny, přihlášku a soupisku naleznete: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/919-republikova-soutez-v-halove-kopane.html (v sekci Soubory ke stažení). 
 
Republikový sraz cvičitelů 
 O víkendu 20. – 22.11.2015 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční republikový sraz 
cvičitelů ČASPV. Uzávěrka přihlášek je 10.11.2015. Na sraz je možné přihlásit se pouze 
prostřednictvím sekretářů KASPV. Každá KASPV může vyslat max. 8 cvičitelů. V případě, že 
některá KASPV nenaplní tento počet, je po projednání s dr. Růžičkovou (vedoucí akce) možno 
vyslat i více cvičitelů z kraje, který má větší počet zájemců. 
 Pozvánku s programem naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1084-
republikovy-sraz-cvicitelu-caspv.html.  
 
Pravidla pořádání akcí MR ČASPV v roce 2016 
 Na říjnovém jednání VV ČASPV byly schváleny podmínky pořádání republikových 
soutěží v roce 2016. Pro rok 2016 byly republikové soutěže rozděleny do skupiny A a skupiny 
B: 

 Skupina „A“  
o sportovní gymnastika 
o atletika 
o SMP Medvědí stezkou 
o florbal 
o volejbal/beach volejbal 
o kubb + woodball + mölkky 

 Skupina „B“  
o TeamGym junior - senior 

Podmínky pro konání soutěží zařazených do skupiny „A“ i „B“ jsou shodné. Rozdíly jsou ve 
všeobecných ustanoveních konkretizujících mimo jiné problematiku registrace závorníků v národních 
sportovních svazech ČUS, výše startovného pro členy ČASPV, termínu přihlašování (přednost pro 
členy ČASPV) apod. 

Schválené podmínky budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/.  

 
Přehlídky pohybových skladeb 2016 
 Na rok 2016 jsou připravovány 2 přehlídky pohybových skladeb, kterých se budou 
moci zúčastnit členové ČASPV. Pořadatelem přehlídek bude komise VG ČGF. 
 První přehlídka se uskuteční 20. února 2016 v Českých Budějovicích (součást 
propagace EUROGYM 2016) a druhá se uskuteční v listopadu 2016 v Praze. Propozice budou 
včas zaslány. 
  
Setkání oddílů TeamGym 
 V pátek 13.11.2015 od 20.00 hodin se v Trutnově, před republikovou soutěží ČASPV, 
koná první setkání oddílů TeamGym. 
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 Cílem setkání klubů, které se zabývají TeamGymem je prodiskutovat současnou 
problematiku soutěží a dozvědět se, jakým směrem se TeamGym v ČR bude ubírat. 
 Pozvánku a další informace naleznete na: http://www.gymfed.cz/447-setkani-oddilu-
teamgym.html.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Státní podpora sportu pro rok 2016 
 MŠMT vyhlásilo pro rok 2016 deset dotačních programů. ČASPV připravilo několik 
žádostí, které podle pokynů MŠMT měly podávat „střešní“ organizace 
 V pátek 09.10.2015 obdrželo ČASPV informaci, že do Programu VIII musejí žádosti 
podávat pouze základní články, tj. tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Na základě těchto 
skutečností doporučujeme všem TJ/SK, které nejsou začleněny pod ČUS, aby si na: 
http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy prostudovaly podmínky a pokusily se žádost zpracovat a poslat 
přímo na MŠMT. Další informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1584-statni-
podpora-sportu-pro-tj-sk-pro-rok-2016.html. 
 V této souvislosti obdrželo ČASPV od ČUS nabídku pomoci při zpracování žádosti na Program 
VIII. Podrobnosti o nabídce naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1586-nabidka-pro-tj-sk-
zadosti-msmt.html.  

 

EUROGYM 2016 
Příprava  
 Stále probíhají jednání a přípravy, průběžně se řeší dílčí rozpočty, funkčnost stránek 
pro přihlašování účastníků, dokončují se podrobnosti týkající se ubytování a stravy. 
 Účastníci z ČR se budou přihlašovat prostřednictvím svých střešních organizací (max. 
100 účastníků z každé organizace. Cena pro účastníky z ČR byla stanovena ve výši 3.200,- Kč, 
která zahrnuje ubytování, stravování a jízdné MHD. VV ČASPV doporučuje, aby se hlásily 
skupiny, které se zabývají mj. pohybovými skladbami. 
 ČASPV připravuje celkem 62 workshopů, zahajovací i závěrečný ceremoniál a 
vzdělávací fóra na témata funkční příprava, jóga smíchem a psychomotorika. 
 V současné době je připraven Bulletin č. 2 v anglické i české verzi a v nejbližších dnech 
bude zveřejněn na webu. 
 
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. 
 

WG 2015 
Setkání cvičenců 
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 O víkendu 02. – 04.10.2015 proběhlo v Doubí u Třeboně setkání cvičenců WG 2015. 
Na programu setkání bylo dopolední cvičení a odpolední kulturní program. 
 Všichni cvičenci obdržely flashdisk s videozáznamem a fotodokumentací. Pro zájemce 
jsou k dispozici další 2 flashdisky se záznamem Gala a z Národních večerů za cenu 200 
Kč/kus. Případné objednávky směřujte na Z.Šnebergera (juniorsport@seznam.cz) 
 
 
Hodnotící seminář WG 2015 
 V prostorách SŠKC ČASPV Praha proběhl dne 20.09.2015 hodnotící seminář, kterého 
se zúčastnili zástupci ČASPV, ČGF, ČAUS a ČOS. Závěry/doporučení jsou připraveny pro další 
štáby. 
 V rámci hodnocení WG 2015 účastníci vyplňovali on-line dotazník. Do hodnocení se 
zapojilo cca 350 účastníků. Z hodnocení vyplývá, že cca 80% respondentů má zájem zúčastnit 
se další gymnaestrády v rakouském Dorbirnu. 
 
Prodej obručí 
 Pro hromadnou skladbu bylo zakoupeno větší množství obručí, které je možné si 
zakoupit. K dispozici je cca 50 ks obručí (50 Kč/ks). Objednávky zasílejte přes EO, paní Broňa 
Kubíková, kubikova@caspv.cz, tel. 24 24 82 321, GSM 777 700 488. 
 

MOVE WEEK 

Výzkum MOVE WEEK 2014 
 V roce 2014 bylo uskutečněno šetření (dotazník) v 10 městech, kde se konal MOVE 
Week. 
 Z výzkumu vyplynuty tyto závěry (výběr): 

1. Mladí lidé ve věku 20 – 34 let jsou nejčastějšími účastníky projektu MOVE Week 
(téměř 40%). 

2. Nejčastějšími aktivními účastníky jsou studenti. 
3. Je zřejmé, že i organizátoři jednotlivých akcí (tzv. MOVE Agents) se rekrutují 

z pohybově aktivních lidí, funkcionářů, učitelů a dalších propagátorů aktivního 
životního stylu. 

4. V Evropě je nejpopulárnějším komunikačním kanálem Facebook (je třeba i v ČR se 
více zaměřit na sociální sítě a jejich komunikačních možností). 
Výsledky šetření naleznete v angličtině v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1562-vysledky-vyzkumu-move-week-2014.html.  

 
Poděkování 
 ČASPV, resp. její MOVE agenti se svými spolupracovníky připravili 10 skvělých akcí, na 
kterých bylo přítomno přes 2 000 pohybuchtivích občanů a zhruba 190 dobrovolníků 
v nepřehlédnutelných oranžových tričkách. 
 Vedení ČASPV děkuje všem organizátorům, kteří zajistili velmi úspěšnou propagaci 
MOVE Week, ale hlavně propagaci zdravého/aktivního životního stylu pro naše spoluobčany. 
 O výsledcích největšího mezinárodního projektu „sportu pro všechny“, resp. „sportu 
a pohybu pro zdraví“ budete v některém z dalších Sdělení informováni. 
 

PROPAGACE 
Kalendáře, diáře, bloky 
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 Jak jste již byli informováni propagační komise připravila pro rok 2016 nástěnný 
kalendář. Kalendář je již vytištěn a začíná jeho distribuce do krajů. Vzhledem k vysokému 
zájmu o kalendář se podařilo snížit jeho cenu. 
 Na „Poradě předsedů“ 7.11. 2015 budu pro KASPV připraveny diáře na rok 2016 a 
velký A1 kalendář. 
 Pro rok 2016 je připravován jako propagační materiál blok a tužka. Tento materiál 
bude použit na odměny pro závodníky republikových soutěží ČASPV. V případě zájmu bude i 
k prodeji. Zájemci se obracejte na vedoucí EO ČASPV paní Broňu Kubíkovou. 
 
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 .  

Objednaná trička (vč. faktury nebo účtenky) budou předána kompetentní osobě na 
„Poradě předsedů“. Platba triček může být provedena převodem účet ČASPV, nebo 
v hotovosti během konání „Porady“. 
 
 

RŮZNÉ 
Porada zástupců KASPV 

Dne 22.09.2015 byla předsedům a sekretářům krajských asociací zaslána pozvánka na 
poradu předsedů, sekretářů a zástupců KASPV, která se uskuteční v sobotu 07.11.2015 v SŠKC 
ČASPV v Praze. Návratku je nutno zaslat na e-mail: sekretariat@caspv.cz do 29.10.2015. 

Účastníkům porady budou poskytnuty aktuální informace z vedení ČASPV, informace 
ekonomické i metodické oblasti a prostor bude dán i zástupcům KASPV. 
 Náměty do diskuze je možné zaslat do 29.10.2015 na sekretariat@caspv.cz.  
 
Konference tělovýchovného lékařství 
 Na zámku ve Valticích se ve dnech 8. – 10.10.2015 uskutečnila konference České 
společnosti tělovýchovného lékařství. Na této konferenci aktivně participovala i ČASPV. 
 Předseda ČASPV Mgr. Miroslav Zítko na této konferenci představil ČASPV a nastínil 
možnosti spolupráce. Z diskuze pro prezentaci a posléze i v kuloárech je zřejmé, že se 
podařilo podnítit v těchto kruzích zájem o naši činnost. 
 Proto znovu apelujeme na krajské metodiky a sekretáře, aby vedení ČASPV 
poskytovali aktuální informace o tom, kde, kdy a jak zaměřené cvičení probíhá nebo tyto 
informace umístili na web ČASPV. 
 Podrobnější informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1583-
konference-telovychovneho-lekarstvi.html.  
 
Olympijský Zpravodaj, Zpravodaj ČUS 
  V polovině září 2015 vyšlo nejnovější číslo Olympijského Zpravodaje, který vydává 
ČOV a koncem září 2015 vyšlo další číslo Zpravodaje ČUS. 

mailto:kubikova@caspv.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1583-konference-telovychovneho-lekarstvi.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1583-konference-telovychovneho-lekarstvi.html


Sdělení ČASPV – 2015 – 08 
 

 

6 
 

 Doporučujeme cvičitelům oba zpravodaje k přečtení. Zájemci je naleznou na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1570-vysel-olympijsky-zpravodaj.html a na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1572-zpravodaj-cus-2015-07.html.  
 
Časopis „Pohyb je život“  
 Na konci měsíci září 2015 bylo na webových stránkách ČASPV zveřejněno další číslo 
časopisu „Pohyb je život“. 
 Aktuální číslo časopisu obsahuje i metodickou přílohu č. 71 s názvem „ Motivované 
rozcvičky“ 
 Zájemci časopis naleznou na: http://www.caspv.cz/cz/casopis/.  
 
Airtrack 
 Airtrack je možné si zapůjčit za určitých podmínek. Jednou z podmínek zapůjčení 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 2016? Tak neváhejte za zapůjčení airtracku si 
objednejte, zbývají již poslední volné termíny. 
 
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 
 

 

 
 
  
  
  
  

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1570-vysel-olympijsky-zpravodaj.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1572-zpravodaj-cus-2015-07.html
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/

