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Sdělení ČASPV – 2015 – 10                                                                                     Praha 17.12.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 10 po poradě Komise školení MR ČASPV dne 
25.11.2015, jednání VV ČASPV dne 14.12.2015 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2016 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2016. 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. 
 Připomínáme, že VH ČASPV se bude konat v neděli 24.04.2016 opět na Zemědělské 
univerzitě v Suchdole. 
  
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.  
 
Použití pojmu cvičitel - instruktor 
 Komise školení doporučuje při vnější komunikaci nahradit pojem cvičitel v oficiálních 
dokumentech pojmem „instruktor“ a v interní dokumentaci ponechat název „cvičitel“. 

 
EUROGYM 2016 
Příprava  
 Na přípravných schůzkách se postupně řeší jednotlivé části přípravy, stále probíhají 
jednání k zajištění ubytování, příprava průvodu, příprava jednotlivých workshopů, dohoda 
s Českým červeným křížem apod. 
 
Účastníci z ČR 
 Účastníci z ČR (12 až 18 let) 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. 
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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 autorů M.Skopové a M.Zítka a kreslíře B. Roubala. Kalendář je ještě k dispozici.  
 Možnosti objednání a odběru: 

1. osobní odběr – sekretariát ČASPV (H.Ježková), 242 482 303, 777 700 489, 
sekretariát@caspv.cz 

2. přes e-shop: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 
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: 

Hloušková Zuzana vzorný cvičitel zlatý odznak Brno – venkov 

Kollnerová Věra vzorný cvičitel zlatý odznak Brno – venkov 

Matulová Kamila vzorný cvičitel zlatý odznak Brno – venkov 

Bayerová Lenka vzorný cvičitel stříbrný odznak Brno – venkov 

Meserlová Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Brno – venkov 

Císařová Božena vzorný cvičitel bronzový odznak Brno – venkov 

Vlčková Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Brno – venkov 

Glombová Marie medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Frýdek – Místek 

Štrublíková Vilma medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Hučalová Gabriela vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 
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mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.eurogym2016.org/
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Maťová Drahomíra vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek – Místek 

Rašková Pavla vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek – Místek 

Šupina Jaromír vzorný cvičitel bronzový odznak Frýdek – Místek 

Klementová Jaroslava medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Litoměřice 

Chobotová Eva medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ostrava 

Kotvová Anna vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň - sever 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2016 budou oceněným cvičitelům slavnostně předávány 
medaile dr. M. Tyrše, zlatý odznak. Pokud máte ve svých řadách cvičitele, kterému byste 
chtěli na VH ČASPV touto medaili předat, je nutné nejpozději do 05.02.2016 zaslat návrhy 
Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezsky@caspv.cz). Navržená vyznamenání budou 
následně schválena VV ČASPV. V případě, že návrhy budou zaslány až po výše uvedeném 
datu, nebudou moci být ocenění cvičitelé na VH ČASPV pozváni. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2015 
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí pořádá v březnu 2016 
v Praze každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a 
cvičitelek, na kterém oceňuje za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu 
významné osobnosti nominované ze střešních organizací, jako jsou ČUS, ČOS, ČASPV a SSS 
ČR. 
 Pokud máte ve svém okolí trenérku nebo cvičitelku, kterou byste na toto setkání 
nominovat, zašlete prostřednictvím formuláře jméno, adresu (pro zaslání osobního pozváni) 
a stručnou charakteristiku nominované trenérky – cvičitelky.  

Zároveň uveďte jednu z kategorií, do níž spadá její působnost: 
- Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky 
- Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy 
- Objev roku, mimořádný )spěch příslušného roku 

Upozorňujeme, že ocenění nelze přidělit opakovaně trenérkám a cvičitelkám 
vyznamenaným v uplynulých letech. 

Své nominace na formuláři (v příloze) zasílejte na sekretariát ČASPV 
(sekretariat@caspv.cz) do 5. února 2016. VV ČASPV následně schválí finální nominaci, která 
bude odeslána na ČOV. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Do vašich schránek bylo doručeno 4. číslo 19. ročníku časopisu „Pohyb je život“. 
V tomto čísle naleznete informace o MOVE Week 2015, informace ze Setkání delegátů 
psychomotoriky v Rakousku, článek pod názvem „Sport jako problém“, zprávy z krajů a 
mnoho dalších zajímavých článků. 
 Číslo rovněž obsahuje tradiční metodickou přílohu, tentokrát s názvem „Netradiční 
hrátky se švihadlem pro děti předškolního věku“. 
 Zájemci o časopis si mohou objednat předplatné na rok 2016 na: 
 http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 
Změny ve vedení ATJSK 
 Na VH ATJSK bylo zvoleno nové prezidium ve složení: Ing. Luboš Bervida, Julie 
Henzlová, PaedDr. Jaroslav Němec, Jaroslav Novák a Jindřich Stádník. 
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 Na prezidiu dne 25.11.2015 byl zvolen do funkce prezidenta ATJSK p. Jindřich Stádník 
a do funkce viceprezidenta p. Jaroslav Novák. 
 
Zpravodaj ČUS 
  Začátkem prosince 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/1622-zpravodaj-cus-2015-09.html.   
 
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 (Pozn.: Airtracky nebudeme půjčovat na měsíc 
červenec 2016 – budou využity na EUROGYMu) 
 
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). 

 
 
 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A DO ROKU 2016 MNOHO ELÁNU A SIL. 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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