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Sdělení ČASPV – 2016 – 7                                                                                     Praha 19.09.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 7 po schůzi vedení MR ČASPV dne 09.09.2016, po 
jednání VV ČASPV dne 12.09.2016, schůzi MR ČASPV konané ve dnech 16.-17.9. 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 ČASPV 
 O víkendu 17. – 19. 06. 2016 se v rekreačním zařízení Radost (Dol u Blatné) konala 
republiková soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezkou. Výsledkovou listinu a 
fotodokumentaci naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/. 

  
 Na druhý zářijový víkend, tj. 9. - 11. 09. 2016 byla do Dřevěnic naplánována 
republiková soutěž ve volejbalu a beachvolejbalu. Tato soutěž byla pro nízký zájem zrušena.  
 
 Ve dnech 30. 09. – 02. 10. 2016 se v Mušově – Pasohlávkách koná již tradiční 
republiková soutěž KUBB + MÖLKKY + WOODBALL. Veškeré potřebné informace naleznete 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/675-republikova-soutez-
kubb-molkky-woodball.html. Kapacita soutěže již byla naplněna! 
 
 Informace k posledním dvěma republikovým soutěžím – florbalu (Pardubice) a 
TeamGymu (Trutnov) budou zveřejněny na webu v průběhu září, resp. října 2016. 
 
Plavecká soutěž měst 
 ČASPV převzala 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 všech městech, která se přihlásí, ve středu 5. října 2016 a půjde již 25. 
ročník. 
 Podrobné informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-
mest/. Zájemci z řad organizátorů mají možnost přihlásit se na e-mailu: sekretariat@caspv.cz 
nejdéle do 29. září 2016. 
 
Republikový sraz cvičitelů ČASPV 
 O víkendu 18. – 20.11.2016 se ve Žďáru nad Sázavou proběhne již tradiční sraz 
cvičitelů. Zájemci o sraz rezervujte si tento termín v kalendáři. Každá KASPV má právo vyslat 
na republikový sraz osm cvičitelů. V případě nenaplnění kvóty některou KASPV – bude 
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možno požádat o navýšení počtu cvičitelů z KASPV, kde bude o akci větší zájem. Každá 
komise MR VV ČASPV má právo vyslat svého jednoho zástupce na náklady „ústředí“. 
Předpokládaný počet účastníků republikového srazu 2016 je cca 120 osob, včetně 
organizátorů. 
Pozvánka s programem a přihláškou bude zaslána do 23. 9. 2016 na všechny KASPV. 
Předpokládaná cena 1.100Kč/osoba. Cestovné účastníkům hradí „ústředí“ ČASPV – podle 
platné směrnice. 

Kontaktní osoba: PaedDr. Dobromila Růžičková; ruzickova@caspv.cz 

 

 Bližší informace budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1084-
republikovy-sraz-cvicitelu-caspv.html. Uzávěrka přihlášek je 04.11.2016 (včetně) a 
přihlašovat se lze pouze prostřednictvím sekretáře KASPV! 
 
Směrnice ČASPV č. 8 – Vzdělávání 
 Vedení MR a následně MR projednali návrh komise školení – novela směrnice o 
vzdělávání. Změny vyplývají převážně z rozhodnutí akreditační komise MŠMT – změna výčtu 
odborností, změna pojmosloví (cvičitel – instruktor). 
Novela Směrnice ČASPV č. 8 - Vzdělávání bude zaslána spolu se zápisem ze schůze MR VV 
ČASPV do konce tohoto týdne (do 23. 9. 2016).  
 
Termínová listina centrálních akcí 2017 
 MR VV ČASPV projednala na svém zasedání v Doubí návrh termínové listiny 
centrálních akcí na rok 2017. Tento návrh obdrží předsedové a sekretáři KASPV spolu se 
zápisem z jednání MR ČASPV do 23. 9. 2016. 
   

EKONOMICKÁ OBLAST 
Personalistika sekretariátu 
 Koncem roku 2016 a začátkem roku 2017 ukončí pracovní poměr u ČASPV Dobra 
Růžičková (únor 2017), Eva Jalovecká (leden 2017) a Zdeněk Šneberger (prosinec 2016).  
 Již v současné době je jednáno s možnými nástupci a na post metodika bude vypsáno 
výběrové řízení. 
 Pokud máte ve svém okolí možného kandidáta na metodika, informujte jej o této 
příležitosti. 
 Od října 2016 je po mateřské dovolené vrací zpět Markéta Balková, která bude mít 
mj. na starosti vytěžování služebních prostor v TZ. 
 
Seminář MŠMT 
 Vzhledem ke změnám v rámci dotačního programu VIII z MŠMT jsou k těmto změnám 
naplánovány 3 semináře (Praha, Brno, Ostrava). Na každý z těchto seminářů můžeme za 
ČASPV vyslat 2 – 3 zástupce. Zvažte, prosím, svoji účast. 
 Informace a materiály z těchto seminářů budou zpracovány do písemné podoby a 
budou rozeslány nižším organizačním článkům, příp. budou tvořit přílohu Sdělení. 
 

EUROGYM 2016 
 V polovině července 2016 proběhl v Českých Budějovicích EUROGYM 2016, který se 
poprvé konal v zemi východní Evropy. Podrobné informace o tomto gymnastickém festivalu 
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naleznou zájemci v Metodické příloze časopisu Pohyb je život 3/2016, která je k dispozici mj. 
na: http://www.caspv.cz/cz/casopis/.  
 Poděkování patří všem členům ČASPV, kteří se do akce zapojili, za neskutečné úsilí, 
které vynaložili pro úspěch akce, za vstřícnost, obětavost, odbornost a ochotu převzít část 
odpovědnosti. 
 Protože ne všichni členové ČASPV se této akce mohli zúčastnit, je možné si 
prohlédnout (příp. stáhnout) obsáhlou fotodokumentaci a videa z této akce na těchto 
odkazech: 
- fotodokumentace 
 https://www.flickr.com/photos/143256890@N05/28382104812/in/photostream/ 
 

- videodokumentace 
 01 OPENING 

 http://www.uschovna.cz/zasilka/KUW2U3FSL7NZ82FZ-J6K 

 02 GALA UEG 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTKZ9DJDIMCNJ4D9-4TE 

 03 CLOSING 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KUYEGDP2LFJBDU6J-ESM 

 04 CLIP EUROGYM 2016 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KV673WJP4678J2LB-79A 

 05 Reportage CZ 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KV2YEPHUGFDG2S7G-IJ9 

 06 Reportage EN 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KVX6E6FAADSMTWPC-FY7 

 CITY PERFORMANCE - 1day - Marianske Square 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTE2RNL5NUEBVT9V-3FM 

 CITY PERFORMANCE - 1day - Square of Přemysl Otakar II 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTTWS4ZC3W7G3R5D-ASG 

 CITY PERFORMANCE - 2day - Marianske Square 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTWMSJF3AHFBKRU3-JRS 

 CITY PERFORMANCE - 2day - Square of Přemysl Otakar II 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KT455LTE7JNM2LKX-F32 

 CITY PERFORMANCE - 3day - Marianske Square 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTEP6S62M2KGTU5A-4Y2 

 CITY PERFORMANCE - 3day - Square of Přemysl Otakar II 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTLUFKAJEWJRGYV6-L46 

 CLIP Tuesday 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTYYAYP7JCBWWGAU-3HH 

 CLIP Wednesday 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTRJFJFTY9MH395S-3EY 

 CLIP Thursday 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTVJWPRSLECNHFFI-FX8 

 CLIP Friday 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KT5C4TR37ELGEMSZ-W5U 

 CLIP Saturday 
 http://www.uschovna.cz/zasilka/KTNANXLLL65MNIS2-UMX 
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XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
 Jak jste již byli informováni na Všesokolský slet 2018 v Praze jsou připravovány dvě 
hromadné skladby: koedukovaná hromadná skladba pro dospělé – pracovní název 
„Gymnastický sen“ (autoři: Viléma Novotná, Iveta Holá, Jaroslav Sauer) a skladba pro děti a 
mládež s pracovním názvem „Správná parta“  (autoři: Martina Mlýnková, Radka Součková, 
Jaroslav Sauer). Následně pro WG 2019 bude skladba pro dospělé rozšířena na 
požadovaných patnáct minut. 
 Podrobnější informace o přípravách naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/, kde má každá akce svoji podstránku. Zde 
budou - v Souborech ke stažení - zveřejňovány veškeré potřebné informace (některé 
informace jsou zde již zveřejněny). 
 

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 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. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Začátkem září 2016 obdržely odbory do svých schránek další číslo časopisu „Pohyb je 
život“, včetně metodické přílohy „EUROGYM 2016“. 
 Aktuální číslo časopisu najdete rovněž na: http://www.caspv.cz/cz/casopis/. 
 

Valná hromada 2017 
 Valná hromada ČASPV by se měla uskutečnit v sobotu 22.04.2017 v Praze a půjde o 
volební VH. 
 Z tohoto důvodu byl zpracován materiál „Harmonogram příprav voleb do orgánů 
ČASPV“, který tvoří přílohu tohoto Sdělení. 
 

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

Hráchová Miroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň – sever 

Hozáková Alena medaile dr. M. Tyrše  Teplice 

Chrástová Marie medaile dr. M. Tyrše  Olomouc 

Beková Eliška vzorný cvičitel bronzový odznak Šumperk 

Žáková Věra vzorný cvičitel bronzový odznak Olomouc 

Brutvan Miroslav vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 

Šeligová Ivana vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 
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Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Smlouvy KASPV - RCSPV 
 VV ČASPV připravil návrh smlouvy mezi KASPV a RCSPV, které mají tzv. vlastní právní 
subjektivitu. Tento návrh bude příslušným KASPV zaslán v průběhu září 2016. 
 
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.   
 
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. 
 Pozvánka s programem, včetně návratky, bude rozeslána začátkem října 2016. 
 
Měsíc věží a rozhleden 
 V úterý 06.09.2016 byl v Senátu ČR vyhlášen 5. ročník projektu „Měsíc věží a 
rozhleden“. Nově byl vyhlášen i „Den věží a rozhleden“ – 28.09.2016, který zahájí měsíční 
akci, která skončí dne 28.10.2016. 
 Organizátoři připravili i další novinku „Noc věží a rozhleden“ (noc ze 7. na 8.5.2017). 
Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1785-mesic-vezi-a-rozhleden.html.  
 
Airtrack 
 Od 04.04.2016 je možné si objednávat – rezervovat airtrack na rok 2017 za obvyklých 
podmínek. Již zbývají pouze poslední volné termíny. 
 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 
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