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Sdělení ČASPV – 2016 – 8                                                                                     Praha 31.10.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 8 po jednání VV ČASPV dne 24.10.2016 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Termínová listina centrálních akcí 2017 
 Na říjnovém jednání VV ČASPV schválil Termínovou listinu centrálních akcí na rok 
2017. Tento dokument byl již zveřejněn na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-
listina-centralnich-akci/. 
 V dokumentu může z objektivních důvodů docházet ke změnám – předem děkujeme 
za pochopení. Případné změny budou uváděny obdobným způsobem jako v předchozích 
letech (červeně – zrušení akce před termínem, modře – aktualizace, doplnění). 
 
Pravidla pořádání akcí MR ČASPV na rok 2017 
 Na rok 2017 byla rovněž schválena Pravidla pořádání akcí MR ČASPV pro rok 2017. 
Tato Pravidla upravují pořádání školení instruktorů a rozhodčích, seminářů a pobytových akcí 
a republikových soutěží. 
 Pro rok 2017 byly republikové soutěže rozděleny do 3 skupin: 

- Skupina „A“ – pro členy ČASPV a veřejnost (děti – mládež – dospělí) 
o SMP Medvědí stezkou, ringo, florbal, volejbal/beach volejbal, kubb + woodball 

+ mölkky 
- Skupina „B“ – pouze pro členy ČASPV (děti – mládež – dospělí) 

o sportovní gymnastika, atletika 
- Skupina „C“ – specifické (děti – mládež – dospělí) 

o TeamGym junior – senior/TRIA, přehlídka pódiových skladeb 
Podrobnější informace týkající se schválených Pravidel budou zaslány sekretářům KASPV. 
 
Republikové soutěže  
 O víkendu 30.09. – 02.10.2016 se na tradičním místě v Mušově – Pasohlávkách konala 
republiková soutěž KUBB + MÖLKKY + WOODBALL.  
 Výsledková listina je pro zájemce zveřejněna v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-
sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/. Fotodokumentaci naleznete na: 
http://ota555.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_Woodball-Kubb-Molkky_Musov_2016/  
 Pro soutěž MÖLKKY byla použita novinka – hra na čas. Informace podají na požádání 
zástupci komise RS. 
 
 V listopadu 2016 se budou konat poslední dvě letošní republikové soutěže – TeamGym 
junior – senior/Tria a florbal. Podrobnější informace k těmto soutěžím naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-teamgym-teamgym-junior-
tria.html, resp. na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-
florbalu.html a na: http://republika.florbalspv.cz. 
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Plavecká soutěž měst 2016 
 Ve středu 5. října 2016 se uskutečnil již 25. ročník projektu „Plavecká soutěž měst“.  
 Do akce se zapojilo 21 měst, která byla rozdělena do 3 kategorií (A – města do 20 tis. 
obyvatel, B – města do 50 tis. obyvatel, C – města nad 50 tis. obyvatel). 
 Výsledky 25. ročníku naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-
mest/vysledky/ v Souborech ke stažení. 
 Příští ročník se uskuteční ve středu 04.10.2017. 
 
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. 
 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. 
 V případě, že některá KASPV nevyužije kapacitu pro svůj kraj (tj. 8 účastnických míst), 
lze tato místa, po předchozí domluvě, přenechat jiné KASPV. 
  
Sestavy SG – mužské složky 
Po analýze předváděných sestav dospěli zástupci komise VG ČASPV a zástupci sekce 
gymnastiky OV ČOS ke dvou změnám, které budou platit pro následující období. Celý materiál 
včetně odůvodnění naleznou zájemci na stránkách komise VG.  
Pro potřeby Sdělení ČASPV jen stručně: 
 

Změny (žlutě označeno): 

1/ Volné sestavy starších žáků, dorostenců a mužů: 

odstavec Hodnocení: na straně 7, 10, 14, 16, 17 

 Za každý chybějící skladební požadavek je srážka 1,0 bod 
 

2/ Kruhy doskočné – starší žáci III. sestava 

Volná sestava se skladebními požadavky (doplňuje se tučný text) na straně 9, 10, 

 Sestava musí obsahovat (skladební požadavky): 

  - minimálně 6 prvků 

  - nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (ze svisu do vzporu) 

  - přednos v jakékoli poloze (svis, shyb, vzpor), výdrž (2s) 

  - výdrž ve shybu (2s) 

  - komíhání ve svisu 2x (předkmih – zákmih – předkmih – zákmih, nebo obráceně) 

 
Projekty ISCA 2017 
 ISCA nabízí svým členským organizacím na rok 2017 tyto projekty: 

- European No Elevators Day – 26.04.2017.  
o Více na: http://no-elevators-day.nowwemove.com/about/ 

- MOVE Week – 29.05. – 04.06.2017.  
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o Více  na www.moveweek.eu 
Věříme, že se členové ČASPV do těchto projektů zapojí alespoň ve stejném počtu jako 

v roce 2016. Doporučujeme požádat krajské úřady nebo města a obce o poskytnutí dotace 
nebo grantu. Z ISCA zřejmě finanční ani materiální podpora pro rok 2017 nebude. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 2017 
 V září 2016 vláda ČR projednala rozpočty jednotlivých resortů a k navýšení finančních 
prostředků došlo i v rámci resortu MŠMT. 
 Rozpočet rovněž MŠMT rovněž pamatuje na podporu sportování v klubech a 
tělovýchovných jednotách, kde dochází k navýšení podpory o 1,9 miliardy korun. Více 
informací na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-rozpoctu-
msmt-1-krok-k-restartu. 
 Pro případné získání dotace je nezbytné, aby „základní články“ ČASPV se pokusily 
napsat žádost o podporu Program VIII. Vlastní žádosti musí předcházet registrace 
v informačním systému MŠMT. Informační systém bohužel dosud není aktivní. Podrobnější 
informace byly již zaslány sekretářům KASPV.  
 

GOLDEN AGE 2016 
 V městečku Portorož ve Slovinsku se začátkem října uskutečnil již 5. ročník 
mezinárodního gymnastického festivalu GOLDEN AGE, který je určen pro osoby 50+. 
 ČASPV se prezentovala 3 skladbami – „Wonderful world“, „Polka by the sea“ a „From 
the water to the shore“ s podtitulem „brekekeke“. 
 Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1808-caspv-na-golden-age.html. 
Na článek o této gymnastické události se můžete těšit v dalším čísle časopisu „Pohyb je život“. 
 Další GOLDEN AGE je plánován do Itálie, do přímořského města Pesaro, na podzim 
2018.  

 
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 a skladba pro děti a mládež. 
Následně pro WG 2019 bude skladba pro dospělé rozšířena na 15 minut. 
 Podrobnější informace o přípravách naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/, kde má každý akce svoji podstránku. Zde 
budou Souborech ke stažení zveřejňovány veškeré potřebné informace (některé informace 
jsou zde již zveřejněny). 
 Na podstránce, týkající se skladby žactva pro Slet 2018, v Souborech ke stažení je 
zveřejněn Motivační dopis (http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-
zactva/). Podmínkou pro „spuštění“ je zájem minimálně 330 cvičenců. 
 

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. 

http://www.moveweek.eu/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-rozpoctu-msmt-1-krok-k-restartu
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-rozpoctu-msmt-1-krok-k-restartu
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1808-caspv-na-golden-age.html
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-zactva/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-skladba-zactva/


Sdělení ČASPV – 2016 – 8 
 

 

4 
 

 EO nabízí možnost si trička objednat písemně na e-mailu: kubikova@caspv.cz nebo na 
tel. číslech 242 480 321, 777 700 488. 
 
Kalendář ČASPV 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. 
 První výtisky kalendářů na rok 2017 si převezmou zástupci KASPV na poradě předsedů, 
sekretářů a zástupců KASPV 13. listopadu 2016. Kalendář ČASPV pro rok 2017 může být i 
hezkým dárkem k vánocům. Objednávejte na adresu sekretariat@caspv.cz  (Hana Ježková). 
Cena za jeden kus se bude pohybovat v rozmezí 120 až 130Kč (čekáme na fakturu z grafického studia 

a z tiskárny). 

 

RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 Na VH ČASPV v dubnu 2017 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 31.01.2017 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. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1794-zpravodaj-cus-
2016-07.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci září 
2016.  Doporučujeme našim funkcionářům zpravodaje k přečtení.   
 
Olympijský zpravodaj 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1809-olympijsky-
zpravodaj.html  naleznou zájemci páté letošní vydání Olympijského zpravodaje, který 
doporučujeme k přečtení. 
 Kompletní přehled všech vydání Olympijského zpravodaje naleznete na webu 
olympic.cz v sekci Olympijský zpravodaj. 
 
Airtrack 
Již zbývají pouze poslední volné termíny pro oblast Čech a to červenec a říjen 2017. Oblast 
Morava je již plně obsazena. 
 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 
Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou 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 
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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 
 
  


