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Sdělení ČASPV – 2016 – 5                                                                                     Praha 12.05.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 5 po jednání VV ČASPV dne 10.05.2016 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. 
 
Republikové soutěže  
 V měsíci červnu 2016 se uskuteční dvě republikové soutěže – soutěž v atletice 
(11.06.2016 v Třebíči) a SMP Medvědí stezkou (17. – 19.06.2016 v Blatné). 
 Propozice, příp. technicko – organizační pokyny, naleznou zájemci v Souborech ke 
stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html, 
resp. na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-
stezkou.html.  
 Upozorňujeme, že uzávěrka přihlášek je 01.06.2016 (atletika) a 10.06.2016 (SMP 
Medvědí stezkou). 
 
Všesokolský slet 2018, Světová gymnaestráda 2019 
 Dne 30.04.2016 bylo ukončeno výběrové řízení na autory hromadných skladeb 
mládeže pro Slet 2018 a hromadnou skladbu dospělých pro Slet 2018 a WG 2019. 
 Do výběrového řízení na hromadnou skladbu mládeže se žádný zájemce nepřihlásil. 
 Pro tvorbu hromadné skladby dospělých byl vybrán autorský kolektiv Viléma Novotná, 
Iveta Holá a Jaroslav Sauer se skladbou „Gymnastický sen“. Skladbu by mělo tvořit 350 – 450 
cvičenců (poměr cvičenek a cvičenců 3:1). Jako cvičební náčiní by měla být použita 
obdélníková síť (pro ženy) a skládací hůlky na Nordic  walking (pro muže). 
 V nejbližší době budou osloveny jednotlivé KASPV se žádostí o zjištění zájmu cvičenců. 
Je domluveno, že veškeré informace týkající se této skladby budou zveřejňovány v samostatné 
sekci na webových stránkách (obdobně jako u WG 2015). 
 
Mistrovství ČR TeamGym 2016 
 O víkendu 23. – 24.04.2016 proběhlo v nově zrekonstruované hale „Trojhalí Karolína“ 
v Ostravě Mistrovství ČR TeamGym 2016. 
 Výsledky a videa z této soutěže naleznou zájemci na: http://www.gymfed.cz/434-
mistrovstvi-cr-teamgym-2016-vysledky-a-videa.html 
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-republikova-soutez-v-atletice.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html
http://www.gymfed.cz/434-mistrovstvi-cr-teamgym-2016-vysledky-a-videa.html
http://www.gymfed.cz/434-mistrovstvi-cr-teamgym-2016-vysledky-a-videa.html


Sdělení ČASPV – 2016 – 5 
 

 

2 
 

Přelepky na průkazy cvičitele 
 Přelepky s označením „průkaz instruktora“ ( I., II., III., IV. třídy) platí od 1.3. 2016. Pokud 
tedy budete vystavovat průkazy pro nově vyškolené cvičitele nebo potřebujete obnovit 
průkaz, používejte staré průkazy + přelepku. Na VH ČASPV v dubnu 2016 obdrželi krajští 
sekretáři tyto přelepky pro instruktora III. a IV. Třídy. Pokud vám přelepky dojdou – kontaktujte 
metodické oddělení (Dr. Růžičková). 
 
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/.  
 
Golden Age 2016 
 Akce se uskuteční v termínu 2. – 7.10.2016 ve Slovinsku. ČASPV bude reprezentovat 
celkem 49 cvičenců, kteří se představí ve 3 skladbách. Účastníci si veškeré náklady spojené 
s účastí budou hradit sami. 
 

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 
 Na začátku května 2016 byla ukončena registrace dobrovolníků na workshopy. 
V současné době probíhá příprava dopisů pro přihlášené dobrovolníky s informacemi o jejich 
zařazení a dalších podrobnostech. 
 
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“), co ž byl jeden 
z hlavních úkolů akce. 
 Videoklip k z této akce naleznete na:  

 http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1705-propagacni-klip-eurogym.html  

 https://www.youtube.com/watch?v=9F5hfScJCAU&feature=youtu.be  
 

MOVE Week 2016 
 I v letošním roce se ČASPV připojí do mezinárodní akce MOVE WEEK. ČASPV se bude 
prezentovat těmito akcemi: 
 

Název akce Termín Pořadatel  

„Kolečkové brusle“ 25.05.2016 Královéhradecká KASPV 

mailto:info-sport@email.cz
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„Putování za perníkovou chaloupkou“ 22.05.2016 Královéhradecká KASPV 

„Finská stezka“ 28.5.2016 Štětí 

„Přijď se hýbat“ 25. – 29.05.2016 Litoměřice – Pokratice 

„Řepy v pohybu“ 26.05.2016 PSSPV 

„Školáci cvičí s předškoláky“ 25.05.2016 ZŠ Campanus 

„Orientační závod rodinných týmů“ 29.05.2016 RCSPV Benešov 

„Sportovní den v Mezholezích“ 28.05.2016 Plzeňská KASPV 

„Soutěž MŠ v atletice“ 23.05.2016 Vlašim 

„Sportuj s námi“  Moravskoslezská KASPV 
Pozn. Poslední akce je stále v jednání. 

 
 VV ČASPV na svém jednání schválil pro pořadatele akcí příspěvek 5 – 6 tis. Kč na 
jednotlivou akci z Programu X (MŠMT). Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je zaslání 
potřebné dokumentace z každé akce (foto, články v tisku, daňové doklady apod.) na 
sekretariát ČASPV.  
 Pořadatelům budou zaslány informace o podmínkách čerpání příspěvku. 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Financování VPA 
 VV ČASPV na svém jednání rozhodl, že z Programu X z MŠMT bude vyčleněna částka 
250 tis. Kč na VPA pro KASPV s tím, že minimální částka na KASPV bude 10 tis. Kč. 
 Finanční prostředky bude možné použít na VPA pořádané od ledna do listopadu 2016. 
Upozorňujeme na povinné 30% navýšení ze strany KASPV k poskytnutí finančních prostředků. 
 
Klíč pro rozdělení finančních prostředků 
 Na VH ČASPV dne 24.04.2016 byl schválen Klíč pro rozdělení finančních prostředků, 
který stanovuje i pravidla pro vyúčtování akcí metodických rad KASPV (AMR) pro rok 2016. 
 Za uznatelnou položku ve vyúčtování AMR KASPV lze považovat náklady spojené 
s dopravou účastníků z KASPV na akce MR ČASPV. 
 
 

INFORMACE Z ČUS 
Valná hromada ČUS 
 V sobotu 23.04.2016 se v Nymburce uskutečnila 33. VH ČUS. Za ČASPV se VH zúčastnil 
předseda ČASPV Miroslav Zítko a také ing. Karel Coufal. Mezi VIP hosty byli B. Sobotka (premiér 
ČR), K.Valachová (ministryně MŠMT), Z.Ertl (předseda SSS ČR) a J.Kejval (předseda ČOV). 
 Na programu jednání byly rozpočty, novela Stanov ČUS, plán činnosti 2016 – 2020, 
zpráva o majetku, statut Revizní komise ČUS apod. 
 V rámci svého vystoupení přislíbili premiér i ministryně MŠMT podporu sportu a 
navýšení rozpočtu pro sport na rok 2017. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1704-zpravodaj-cus-
2016-03.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci 
březnu 2016.  Doporučujeme našim funkcionářům zpravodaje k přečtení.   
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1704-zpravodaj-cus-2016-03.html
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PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě (menší velikosti) a ve žluté barvě (větší velikosti). 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. 
 
Kalendáře 2017 
 I v letošním roce Propagační komise připravuje další nástěnné kalendáře. Kalendář pro 
rok 2017 by měl být zaměřen na oblast PDRD a kalendář pro rok 2018 na oblast 
psychomotoriky. 
  

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

Pajmová Libuše vzorný cvičitel zlatý odznak Litoměřice 

Hájek Pavel vzorný cvičitel stříbrný odznak Litoměřice 

Dvořáková Lucie vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Raszková Kristina vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Ryndáková Věra vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Zielonková Dana vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Podle Směrnice ČASPV č. O-06/2002/15-03 je možné cvičitele a činovníky ČASPV 
rovněž ocenit čestným uznáním, které uděluje VV KASPV. Vzor toto ocenění v elektronické 
podobě naleznete v příloze Sdělení. 
 
YouTube kanál o sportu 
 Český olympijský výbor spustil v minulých dnech pro sportovní fanoušky oficiální 
YouTube kanál „Český olympijský tým“. 
 Cílem je komunikovat téma sportu mezi mladou generací, ukazovat sportovce z jiného 
pohledu, mít silnou komunikační platformu pro sportovní fanoušky, na které také můžeme 
prezentovat naši práci a projekty. 
 Více na: https://www.youtube.com/channel/UC5h613Pq9UR4S4SM3tfbTiA. 
 
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. 
 
Přechod na Windows 101 

                                                           
1 Zdroj informací http://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/402912-windows-10-uz-zadarmo-nebudou-od-

srpna-se-za-ne-bude-platit.html  

mailto:kubikova@caspv.cz
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 Společnost Microsoft plánuje ukončit možnost bezplatného přechodu na Windows10 
ze starších verzí tohoto operačního systému. Možnost bezplatného přechodu by měla být 
ukončena 29.07.2016. 
 Aktualizace na „desítky“ platí pro uživatele Windows 7 a Windows 8.1 a případní 
zájemci by ji ale měli provést nejpozději do konce července 2016. Od srpna 2015 již bezplatný 
přechod nebude možný, přičemž aktuální ceny Windows 10 začínají na cca 2.400,- Kč. 
 Zvažte, zda na nový operační systém přejdete nebo ne. 
 
 
 
 
Databáze odborů 
 MUDr. Syslová na VH ČASPV informovala delegáty o snaze vytvořit databázi odborů, 
kde se cvičí zdravotní TV a požádala je o pomoc při tvorbě této databáze. 
 S ohledem na tuto snahu žádáme sekretáře KASPV či odpovědné pracovníky, kteří 
editují stránky KASPV/RCSPV/odborů SPV, aby jednak aktualizovali přehled odborů (bohužel 
opět došlo ke snížení počtu odborů v některých KASPV) a zároveň u odborů, kde se zdravotní 
tělesná výchova cvičí, aby tuto skutečnost označili prostřednictvím piktogramu (poslední 
piktogram vpravo dole). Z těchto údajů MO následně vytvoří požadovanou databázi odborů. 
 
Fotokniha 
 ČASPV v současné době připravuje fotoknihu z historie ČASPV. 
 Z tohoto důvodu nabízíme KASPV i dalším zájemcům možnost jejího zakoupení. Cena 
knihy by se měla pohybovat mezi 600 – 800 Kč v závislosti na počtu vydaných knih. 
 Závazné objednávky mohou KASPV i další zájemci zasílat e-mailem na: 
sekretariat@capsv.cz.  
 
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). 
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http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/


Sdělení ČASPV – 2016 – 5 
 

 

6 
 

 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
 
  


