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Sdělení ČASPV – 2015 – 09                                                                                      Praha 26.11.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 09 po poradě předsedů a zástupců KASPV dne 
07.11.2015, jednání VV ČASPV dne 23.11.2015 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
  
Termínová listina centrálních akcí 2016 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ byla zveřejněna schválená Termínová listina centrálních akcí na rok 2016. 
VH ČASPV se bude konat v neděli 24. 4. 2016 v Praze. (VH ČUS se bude konat v sobotu 23. 4. 
2016 v Nymburce). 
 
Republikové soutěže 2015 
 V sobotu 14.11.2015 se v Trutnově v hale ZŠ Komenského uskutečnila republiková 
soutěž TeamGym Junior a Senior. Tato soutěž byla i v letošním roce součástí Českého poháru 
pořádaného ČGF.  
 Soutěže se zúčastnilo celkem 283 závodníků v 27 družstvech. Více informací, včetně 
výsledků, naleznete na: http://trutnovinky.cz/sport/ostatni-sporty/2015/listopad/teamgymove-
finale-bavilo-salty-akrobacii-i-baletem/, nebo na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/.  
 Poděkování patří všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu soutěže podíleli. 
 

Další republikovou soutěží ČASPV, která se konala v sobotu 14.11.2015 byla soutěž ve 
florbalu, kterou uspořádala Pardubická KASPV ve spolupráci s Komisí rekreačních sportů. 

Soutěže se zúčastnilo 6 družstev v kategorii mladších žáků a 7 družstev v kategorii 
starších žáků. 

Poděkování za pěkné výkony zaslouží hráči, ale i diváci, rozhodčí a všichni 
organizátoři, kteří připravili skvělé podmínky. 

Výsledky soutěže naleznete v Souborech ke stažení na odkazu: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-
sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/.  

 
 Poslední plánovou republikovou soutěží ČASPV byla soutěž v halové kopané, která se 
měla konat v sobotu 28.11.2014 v Novém Veselí. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených 
družstev byla tato republiková soutěž zrušena. 
 
 
Republikový sraz cvičitelů 
 O víkendu 20. – 22.11.2015 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil republikový sraz 
cvičitelů ČASPV.  

Republikového srazu se zúčastnilo 65 cvičitelů. Program byl pestrý jak pro ženy, tak 
muže. Účastníci semináře byli s výkony lektorů spokojeni. Fotografie ze semináře byly 
průběžně zveřejňovány na: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
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Metodické materiály k některým lekcím naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/republikovy-sraz-cvicitelu-caspv-2015/.  
 
Školení rozhodčích TeamGym 
 O víkendech 15. – 17.01.2016 (Olomouc) a 12. – 14.02.2016 (Praha) se uskuteční 
školení rozhodčích I. a II. třídy TeamGym. Souběžně bude ve stejných termínech probíhat i 
školení rozhodčích III. třídy TeamGym. 
 Podrobnosti o školeních naleznete na: http://www.gymfed.cz/492-pozvanka-na-
skoleni-rozhodcich-i-a-ii-tridy-teamgym.html (I. a II. třída) a na: http://www.gymfed.cz/493-
pozvanka-na-skoleni-rozhodcich-iii-tridy-teamgym.html.  
 

EUROGYM 2016 
Příprava  
 Ve středu 18.11.2015 proběhlo v Praze kontrolní setkání se zástupci UEG. Zástupci 
UEG vyjádřili spokojenost se stavem příprav. Další kontrolní den je naplánován na únor 2016. 
 
Účastníci z ČR 
 Účastníci z ČR se přihlašují 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. 
 Zájemci o účast na této akci se ještě stále mohou hlásit prostřednictvím sekretariátu 
ČASPV. 
 
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. 
 
Bulletin 2 
 V Souborech ke stažení na odkazu: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-
2016/bulletiny-eurogym/ naleznou zájemci Bulletin 2 (v české i anglické verzi). 
 
 

PROPAGACE 
Kalendáře 
 Jak jste již byli informováni, propagační komise připravila pro rok 2016 nástěnný 
kalendář. Kalendář je již k dispozici a byl distribuován do krajů.  
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 Pro zájemce je k dispozici ještě cca 150 ks kalendáře v ceně 120 Kč/ks. Zájemci si 
mohou kalendář objednat písemně na e-mailu: kubikova@caspv.cz nebo na tel. číslech 
242 480 321, 777 700 488. 
 
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) je možné stále 
zakoupit. 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. 
 

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

Pavková Dagmar medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Teplice 

Vadlejchová Pavla medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Most 
Kratochvílová Jaroslava medaile dr. M. Tyrše  Litoměřice 

Váňová Naděžda vzorný cvičitel zlatý odznak Chomutov 

Živcová Pavlína vzorný cvičitel stříbrný odznak Litoměřice 

Linhartová Eva medaile dr. M. Tyrše  Prachatice 

Moravcová Zdena medaile dr. M. Tyrše  České Budějovice 

Špalková Iva vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Vrbický Luboš vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Veselá Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Český Krumlov 

Zajíčková Milena vzorný cvičitel zlatý odznak Strakonice 

Čápová Lenka vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Havlíková Dana vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Kmošková Martina vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Stieblerová Romana vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Šitnerová Markéta vzorný cvičitel stříbrný odznak Strakonice 

Dušková Dagmar vzorný cvičitel bronzový odznak Jindřichův Hradec 

Viturková Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Tábor 

Zemanová Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Jindřichův Hradec 

Hrnčíř Miloslav medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno – město 

Navrátil Jan medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno – město 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Seminář „Financování sportu mládeže…! 
 Dne 11.11.2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil odborný 
seminář na téma „Financování sportu mládeže, financování sportovních klubů“. 
 Podrobnější informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1603-
seminar-%22financovani-sportu-mladeze-%22.html.  
 
Projekt „Jižní Čechy olympijské“ 
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 Český olympijský výbor chce využít olympijských her v Riu k propagaci sportu a 
aktivního životního stylu. Z tohoto důvodu ČOV chystá olympijský park, kde si lidé budou 
moci vyzkoušet olympijské i neolympijské sporty. Park za podpory MOV vyroste na březích 
Lipenské přehrady. 
 Více podrobností naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1589-projekt-%22jizni-cechy-olympijske%22.html.  
 
Zpravodaj ČUS 
  Začátkem listopadu 2015 vyšlo nejnovější číslo Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme cvičitelům zpravodaje k přečtení. Zájemci jej naleznou v Souborech ke 
stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1600-zpravodaj-cus-2015-08.html.  
 
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 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 
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