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Sdělení ČASPV – 2016 – 6                                                                                     Praha 14.06.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 6 po semináři MR ČASPV dne 21.05.2016, po schůzi 
vedení MR ČASPV dne 13.06.2016, po jednání VV ČASPV dne 13.06.2016 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  
 O víkendu 13. – 15.05.2016 proběhla v Doubí u Třeboně republiková soutěž 
v gymnastice. Soutěže se zúčastnilo 430 účastníků, z toho 319 závodníků. V Souborech ke 
stažení na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/ naleznou zájemci kompletní výsledky 
soutěže. Fotogalerie ze soutěže je umístěna na: http://dobraruze.rajce.idnes.cz/. 
 V sobotu 11.06.2016 se konala v Třebíči republiková soutěž v atletice a zúčastnili se jí 
závodníci ze 13 krajů.  Kompletní výsledky soutěže jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1745-republikova-soutez-v-atletice-2016.html.  
 17. – 19. 6. se koná SMP MS v Dolu u Blatné. Účastní se 11 krajů: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/867-republikova-soutez-smp-medvedi-stezkou.html  
 Druhý zářijový víkend, tj. 9. - 11.09.2016 se v Dřevěnicích koná republiková soutěž ve 
volejbalu a beachvolejbalu. Uzávěrka přihlášek je 20.07.2016. Více informací naleznou zájemci 
na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-republikova-soutez-ve-volejbalu-a-beach-
volejbalu.html.  
 
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/.  
 
 

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. 
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 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. 
 Informace o přiznané částce obdrží sekretáři jednotlivých KASPV. 
 
Příslib dotace od ČUS 
 Po několika jednáních se ČASPV podařilo získat ze strany ČUS příslib poskytnutí dotace 
v rámci projektu ČUS – Sportuj s námi. Rozhodnutí o dotaci bude projednáváno 21. 6. 2016 na 
schůzi VV ČUS. 
 Ve spolupráci s ČUS byl zpracován seznam akcí, na které by mohla být dotace využita. 
Jde mj. i o republikové soutěže dětí a mládeže, na které by mohl být poskytnut příspěvek na 
dopravu na tyto soutěže. 
   

EUROGYM 2016 
Příprava  
 Ze strany činovníků ČASPV je i nadále intenzivně pracováno na přípravách workshopů, 
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, průvodu, vzdělávacích fór. 
 
E-shop 
 Na webových stránkách http://www.eurogym2016.org/cs/eshop/ byl spuštěn e-shop, 
kde si zájemci mohou objednat např. trička, kloučky a další upomínkové předměty. 
 Část z ceny každého zakoupeného předmětu s logem EUROGYM 2016 převádíme na 
charitativní akci „EUROGYM 2016 – HELP FOR FRIENDS“, která je založena na pomoc 
zdravotně postiženým dětem z Českých Budějovic a blízkého okolí, kteří chtějí sportovat. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
  V minulém Sdělení jste byli informováni, že na Všesokolský slet 2018 a následně na 
WG 2019 je připravována hromadná skladba pod názvem „Gymnastický sen“. 
 Začátkem června 2016 byl vedoucím skupin a cvičencům odeslán dopis se základními 
informacemi a s předběžnou přihláškou. 
 Zájemci o nácvik této skladby mohou zaslat písemnou předběžnou přihlášku na e-mail: 
jaroslav.vokac2@seznam.cz, případně kontaktovat Jaroslava Vokáče na tel. čísle 723 127 130. 
Dopis naleznete v příloze tohoto Sdělení, včetně termínů projevení zájmu. 
 Vedením MR ČASPV byl ustaven přípravný výbor hromadné skladby ve složení 
M.Havrlantová, A.Přehnilová, J.Sauer, D.Růžičková a ekonomický konzultant za EO 
sekretariátu ČASPV B. Kubíková.  
 

MOVE Week 2016 
 I v letošním roce se ČASPV připojil do mezinárodní akce MOVE WEEK. ČASPV se 
prezentovala celkem 9 akcemi (jedna plánovaná akce byla z důvodu kolize termínů zrušena). 
Všechny uskutečněné akce, lze hodnotit jako úspěšné. 
 Všem organizátorům (KASPV) bude po doložení potřebných dokladů zaslán finanční 
příspěvek ve výši 6.000Kč/akce z Programu X MŠMT. 
 

INFORMACE Z ČSRS 
Valná hromada ČSRS 
 V sobotu 14.05.2016 se v Praze uskutečnila VH Českého svazu rekreačního sportu. Za 
ČASPV se VH zúčastnil Libor Pečenka, člen VV pro vnitřní vztahy. 
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 Na VH byl z pozice předsedy ČSRS odvolán Mgr. Marcel Goetz a následně byl novým 
předsedou zvolen p. Bohumil Novák. 
 Na programu jednání byla rovněž novela stanov ČSRS, návrh rozpočtu a další. 
 

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. 
 
Nástěnné kalendáře ČASPV 
 I v letošním roce Propagační komise VV ČASPV připravuje další nástěnné kalendáře. 
Kalendář pro rok 2017 by měl být zaměřen na oblast PDRD a kalendář pro rok 2018 na oblast 
psychomotoriky. Cena a způsob objednávek bude sdělena prostřednictvím zářijového Sdělení 
ČASPV. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Začátkem června 2016 obdržely odbory do svých schránek další číslo časopisu „Pohyb 
je život“, včetně metodické přílohy „Gymstick“. 
 Aktuální číslo časopisu najdete rovněž na: http://www.caspv.cz/cz/casopis/. 
 

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

Šlapák Bohumil vzorný cvičitel stříbrný odznak Žďár nad Sázavou 

Cábová Ivana vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Lisecová Petra vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Smlouvy ČASPV x KASPV 
 VV ČASPV připravil návrhy nových smluv, které budou uzavírány mezi ČASPV a 
jednotlivými KASPV. Smlouvy budou zaslány v nejbližší době (červen) na předsedy KASPV. 
 VV ČASPV je rovněž připravil vzor smlouvy mezi KASPV a RCSPV, které mají tzv. vlastní 
právní subjektivitu. Tento vzor bude příslušným KASPV zaslán do konce června 2016. 
 
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. 
 
Magazín „Svět sportu“ 
 Jak jste již byli informováni ČASPV navázala úzkou a oboustranně prospěšnou 
spolupráci s magazínem „Svět sportu“. 
 V nejnovějším vydání tohoto magazínu vyšel článek od Mgr. Z. Horčičkové, členky VV 
ČASPV o Kin-ballu. 

mailto:kubikova@caspv.cz
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 ČASPV obdržel ze strany redakce nabídku pro členy ČASPV, kteří si mohou časopis 
objednat za sníženou cenu 60 Kč (kontakt zaruba@svet-sportu.com nebo tel. 602 215 564). 
 

Přechod na Windows 101 
 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 prosíme všechny odbory (TJ), kde se Zdravotní TV cvičí, aby o 
této skutečnosti informovali metodičku ČASPV D.Růžičkovou ( e-mail: ruzickova@caspv.cz). 
 
Fotokniha 
 ČASPV v současné době připravuje fotoknihu z historie ČASPV. 
 Z tohoto důvodu nabízíme KASPV i dalším zájemcům možnost jejího zakoupení. Cena 
knihy byla stanovena na 650 Kč. 
 Závazné objednávky mohou KASPV i další zájemci zasílat e-mailem na: 
sekretariat@capsv.cz. Knihu již mj. objednala Ústecká KASPV a Královéhradecká KASPV. 
 
Airtrack 
 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. 
 
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.   
 
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. 
 
 

                                                           
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  
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Archiv aktualit na webu ČASPV 
„archiv aktualit“ je dostupný přes levou vertikální navigaci - klikněte na Aktuality a po 

otevření na „vyhledávání“ (vpravo). 
 
Pohybové skladby – Prostějov 2016 
 V neděli 05.06.2016 se ve Sportcentru DDM Prostějov uskutečnil již 20.ročník otevřené 
regionální přehlídky pohybových skladeb „POHYB JE ŽIVOT“, kterou pořádalo RC ASPV 
Prostějov ve spolupráci se Sportcentrem DDM Prostějov. 
 Akce se zúčastnilo více jak 400 vystupujících v různých věkových skupinách, kteří 
předvedli různé gymnasticko-taneční žánry ve 48 choreografiích. 
 Více informací naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1741-pohybove-
skladby-prostejov-2016.html, včetně odkazu na fotografie. 
 
 
Příloha tohoto Sdělení: 

- Informační dopis pro potenciální cvičence hromadné skladby ČASPV (SLET 2018 a WG 
2019) 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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