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Sdělení ČASPV – 2016 – 4                                                                                     Praha 11.04.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 4 po jednání VV ČASPV dne 04.04.2016 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. 
 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 
 Soutěž se uskuteční ve dnech 13. – 15.05.2016 v Doubí u Třeboně. U této soutěže došlo 
k možnosti navýšení přihlašování dvou 3 členných družstev. Tato skutečnost byla upravena i 
ve vyhlášení republikových soutěží (http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-
republikovych-soutezi/).  
 Více informací naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/498-republikova-
soutez-ve-sportovni-gymnastice.html.  
 

Republikové soutěže plánované na červen: atletika a soutěž mládeže v přírodě – 
Medvědí stezkou jsou postupně připravovány. 
 
Změny názvů kvalifikací 
 Od 01.03.2016 došlo ke změně názvů kvalifikací. Z tohoto důvodu byly vydány i nové 
pracovní pokyny, které byly rozeslány na jednotlivé KASPV. Tyto pokyny lze najít i na: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-skoleni/aktuality/. 
 Na cvičitelských průkazech (titulní strana) bude nově uváděno PRŮKAZ INSTRUKTORA. 
 
Všesokolský slet 2018, Světová gymnaestráda 2019 
 Komise HPF ČASPV vypisuje výběrové řízení na:  

 hromadnou skladbu pro reprezentaci ČASPV na XVI. Všesokolském sletu v roce 2018 a 
na Světové Gymnaestrádě v Dorbirnu (Rakousko) v roce 2019 

 na hromadnou skladbu pro mládež, která je určena pro reprezentaci ČASPV na XVI. 
Všesokolském sletu v roce 2018 
Uzávěrka přihlášek u obou výběrových řízení je 30.dubna 2016. 
Podrobnosti o výběrových řízení naleznete v souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1642-vyverove-rizeni-na-tvorbu-koedukovane-
hromadne-skladby-pro-xvi-vsesokolsky-slet-a-xvi-svetovou-gymnaestradu-v-
dornbirnu.html a na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1643-vyberove-rizeni-na-
tvorbu-koedukovane-hromadne-skladby-pro-mladez-pro-xvi-vsesokolsky-slet-.html.  
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Plavecká soutěž měst 
 ČASPV postupně přebírá projekt s názvem „Plavecká soutěž měst“, ale nadále bude 
úzce spolupracovat s Alešem Procházkou, který tento projekt vymyslel a realizoval více než 20 
let. Akce se bude konat ve středu 5. října 2016 a půjde již 25. ročník. 
 Případné dotazy týkající se tohoto projektu můžete posílat na e-mail: info-
sport@email.cz, nebo na sekretariát ČASPV (H.Ježková): sekretariat@caspv.cz.  
 Více informací naleznete na www.info-sport.cz, nebo na: 
http://www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest/.  
 
 

EUROGYM 2016 
Příprava  
 Ze strany činovníků ČASPV je i nadále intenzivně pracováno na přípravách workshopů, 
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, průvodu apod. 
 EUROGYM byl zařazen mezi TOP akce Českých Budějovic v roce 2016.  
 
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. 
 
Propagace 
 V pátek 08.04.2016 se v Českých Budějovicích uskutečnila propagační akcí 
v EUROGYMu 2016. Akce se konala na hlavním  náměstí a byla tvořena přehlídkou pohybových 
skladeb, nácvikem Flash Mobu a vytvořením loga EUROGYMu („panák“), což byl jeden 
z hlavních úkolů akce. 
 Vrcholem akce bylo slavnostní a velmi efektní odpočítávání 101 dnů do zahájení 
EUROGYMu. 
 Více informací naleznete v monitoringu médií (v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1699-propagacni-akce-k-eurogymu-2016.html) a v nejbližší 
době i na webu a facebooku EUROGYMu. 
 

Valná hromada ČASPV 2016 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v neděli 24.04.2016. Bohužel z technických důvodů 
(ukončení činnosti nájemce prostor v Praze – Suchdole) byla VH přesunuta do Adalbertina do 
Hradce Králové   adresa: https://mapy.cz/s/A1SZ 

 
 Všichni delegáti VH byli o této změně informováni. 
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PROPAGACE 
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: 

Smolková Ivana vzorný cvičitel bronzový odznak Přerov 

Kocichová Zdeňka vzorný cvičitel zlatý odznak Frýdek – Místek 

Kapounová Ivana vzorný cvičitel stříbrný odznak Blansko 

Smejkalová Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Blansko 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Ocenění MŠMT 
 Člen ČASPV, dlouholetý člen Komise zdravotní tělesné výchovy MR ČASPV, dr. Vojmír 
Srdečný, obdržel z rukou ministryně Kateřiny Valachové významné ocenění – Medaili 
ministerstva školství. Gratulujeme. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1693-oceneni-pro-dr-vojmira-
srdecneho.html.  
 
Porada předsedů 2016 
 I v letošním roce se uskuteční pravidelná porada předsedů.  
 Porada je naplánována na neděli 13.listopadu 2016 s předpokládaným začátkem 
v 10.00 hod. 
 Zarezervujte si tento termín ve svých kalendářích. 
 
ISCA_NowWeMOVE 
 ČASPV je členem ISCA, která je hlavním garantem celoevropské kampaně 
NowWeMOVE. V rámci této kampaně jsou zveřejňována statistická data o zdravotním stavu 
obyvatel. 
 Některé zajímavé informace budou zveřejňovány na našem webu (vč. příp. odkazů na 
zajímavé weby či facebook). 
 Zájemci naleznou více informací na faceboových stránkách: 
https://www.facebook.com/hashtag/findyourmove.  

 
 
 
MOVE Week 2016  
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Již je možné registrovat konkrétní akci (odboru, RCSPV, KASPV) pod hlavičkou MOVE WEEK na 
stránkách http://moveweek.eu/ 
Existují dvě možnosti: 

a) zaregistrovat se jako „MOVE Agent“ a následně informace o akci vložit na web 
b) poslat informace o akci (název akce, termín, místo, čas, náplň, pro koho je akce určena 

apod.) na adresu  zitko@caspv.cz  a MiZi tam akci vloží 
 

Připomínáme, že: 
- letošní MOVE Week se uskuteční v termínu 23 – 29. 5. 2016. Akce se tedy musí konat v tomto 
rozmezí (PO až NE) 
- ISCA nedostala pro letošní rok žádnou finanční podporu z EU 
- bannery využijeme z loňska (přelepku s datumem obdrží zástupci na VH ČASPV nebo ji 
pošleme) 
- trička pro organizátory musíme využít z minulých let 
- grafické návrhy pro plakáty, tiskové zprávy apod. zašleme (na požádání) nebo si je můžete 
stáhnout z webu http://moveweek.eu/ 
 
 
Airtrack 
 Od 04.04.2016 je možné si objednávat – rezervovat airtrack na rok 2017 za obvyklých 
podmínek. 
 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 
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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