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Sdělení ČASPV – 2016 – 9                                                                                     Praha 23.10.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 9 po poradě předsedů, sekretářů a zástupců 
KASPV dne 13.11.2016, po jednání VV ČASPV dne 22.11.2016 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. 
 
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). 
 
Republikové soutěže  
 V sobotu 12.11.2016 se v Trutnově uskutečnila republiková soutěž TeamGym junior – 
senior/Tria, která byla rovněž součástí 8. ročníku Českého poháru Prospect cup. Soutěže se 
zúčastnilo 36 družstev v soutěži TeamGym a 10 družstev v soutěži Tria. 
 Kompletní výsledky naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz.web3.web4ce.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/.  
 Videozáznamy všech kategorií jsou dostupné na: 

- Junior I - https://www.youtube.com/watch?v=PUN3xxhNbxM 
- Junior II - https://www.youtube.com/watch?v=nxwRWfgwMTY 
- Junior III, IV, Senior - https://www.youtube.com/watch?v=vg0KnNTr5xc  
Poděkování patří týmu organizátorů a rozhodčích za kvalitní realizaci akce a rozhodování. 

 
Republikový sraz cvičitelů/instruktorů ČASPV 
 O víkendu 18. – 20.11.2016 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil již tradiční 
republikový sraz, kterého se zúčastnilo 95 cvičitelů/instruktorů  a 24 lektorů a organizátorů. 
 Na programu srazu byly lekce z odbornosti HPF, PDRD, RS, ZdrTV, SEN a předvedeny 
byly i ukázky k hromadné skladbě na Slet 2018 (dětská skladba i skladba dospělých) a WG 
2019 (koedukovaná skladba pro dospělé). V sobotním podvečeru se účastníci seznámili 
s fyzioterapeutickou metodou McKenzie. 
 Je potěšující, že počet účastníků letošního srazu se zvýšil cca 1/3 oproti loňskému 
roku. Republikový sraz je plánován i na rok 2017. 
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Hodnocení seminářů a školení 
 MR ČASPV začala používat na svých seminářích a školení hodnocení akce 
prostřednictvím internetových dotazníků (Survio).  
 Vzory hodnotících dotazníků budou zaslány sekretářům KASPV. 
 
Nabídka zaměstnání 
 ČASPV hledá vhodného kandidáta na pozici „Organizační pracovník oddělení 
metodiky a marketingu“, kdy předpokládaný termín nástupu je nejpozději od 01.02.2017 
nebo dle dohody. 
 Podrobnosti jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1825-nabidka-
zamestnani.html v Souborech ke stažení a také na a také na FB: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 

 
 První kolo výběrového řízení proběhne druhý týden v prosinci 2016 (datum a čas 
budou upřesněny). 
 
Propagace „SPORTU PRO VŠECHNY“ 
 ČOS chystá na rok 2018 nejen Všesokolský slet, ale i krajské a oblastní prezentace 
sportu pro všechny. Tyto prezentace by měly být přístupné i pro jiné tělovýchovné spolky 
(hlavně pro ČASPV a AŠSK). 
 Doporučujeme všem nižším organizačním článkům navázat kontakt s ČOS a zjistit si 
bližší informace. 
 
Letní slavnosti 
 Na víkend 23. – 25.6.2016 jsou do našeho Sportcentra v Doubí naplánovány Letní 
slavnosti žactva a mládeže. 
 Informace o akci a termínu zařaďte do plánů KASPV. 
 
Oddíly TeamGym - aktualizace 
 Na základě žádosti Komise TeamGym České gymnastické federace prosíme oddíly, 
které zabývají TeamGymem v rámci ČASPV, aby v termínu do 20.12.2016 zaslaly na e-mail: 
libor.pecenka@seznam.cz aktuální informace o svém oddílu (oficiální název oddílu/klubu, 
kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky). Do předmětu e-mailu uvádějte „TG 
aktualizace“. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Členské příspěvky  
 Valná hromada ČASPV pro rok 2017 členské příspěvky ve výši 100,- Kč pro dospělé 
členy (narozeni 1998 a dříve) a ve výši 50,- Kč pro děti a mládež (narozeni 1999 a později). 
 Členské příspěvky je nutno uhradit přímo na účet ČASPV nejpozději do 15.03.2017. 
Upozorňujeme, že:   

- variabilní symbol = sedmimístné číslo odboru (uvedeno v členské základně) 
- specifický symbol = počet dospělých členů oddělený dvěma nulami a počet dětí a 

mládeže (např. 390028 pro 39 dospělých a 28 dětí a mládeže) 
Podíl z členských příspěvků za rok 2017 bude nižším článkům zaslán po valné 

hromadě ČASPV. 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1825-nabidka-zamestnani.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1825-nabidka-zamestnani.html
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
mailto:libor.pecenka@seznam.cz


Sdělení ČASPV – 2016 – 9 
 

 

3 
 

Upozorňujeme, že členské příspěvky za přijaté členy od 15.03.2016 do 15.12.2016 je 
nutné uhradit na účet ČASPV do 15.12.2016 (podrobnosti náležitostech platby – viz výše + 
soubor s názvem „Pravidla pro výběr členských příspěvků pro rok 2017“). 

 
Služební prostory ČASPV 
 VV ČASPV rozhodl o zvýšení ceny za využívání služebních prostor ve Sportcentru 
Žinkovy i Sportcentru Doubí u Třeboně s platností od 1. 1. 2017. 
Cena pro členy ČASPV v hlavní sezoně (1. 6. – 30. 9. 2017) je stanovena na 200Kč/os/den, 
cena ve vedlejší sezoně (do 31. 5. a od 1.10.) zůstává stejná jako loni:  160Kč/os/den. 
Cena pro nečlena ČASPV: v hlavní sezóně 250Kč/os/den; ve vedlejší 200Kč/os/den. 

 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
 Jak jste již byli informováni, na Všesokolský slet 2018 v Praze jsou připravovány 2 
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 v 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 300 cvičenců. 
 Na hromadnou skladbou dospělých je již přihlášeno 501 účastníků, na skladbu pro 
děti a mládež je přihlášeno 64 účastníků. 
 Upozorňujeme, že předběžné přihlášky na skladbu pro děti a mládež je nutno zaslat 
do 05.01.2017 na adresu Evy Víškové  viskovae@seznam.cz 
 
 

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. 
Vedení ČASPV nepředpokládá další výrobu těchto triček. Propagační komise VV ČASPV má 
pro rok 2017 a roky další navrhnout jiné propagační materiály. O návrzích budete 
informováni na jaře roku 2017. Náměty na propagační předměty ČASPV můžete zaslat na 
adresu kubikova@caspv.cz 
 
 

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

Trubač Miroslav medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Louny 

Kulíšková Helena medaile dr. M. Tyrše  Teplice 

Vášová Eva vzorný cvičitel bronzový odznak Teplice 
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Linhart Zdeněk vzorný cvičitel zlatý odznak Písek 

Malechová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak České Budějovice 

Mizerová Ivana vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Vesecká Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Grabcová Vlasta vzorný cvičitel zlatý odznak Český Krumlov 

Tichá Petra vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Hořejší Zdeněk vzorný cvičitel stříbrný odznak České Budějovice 

Hradilová Naďa vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Kuršová Jitka vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Voráčková Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Český Krumlov 

Ohrzalová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek – Místek 

Benková Iveta vzorný cvičitel bronzový odznak Frýdek – Místek 

Majerková Zuzana vzorný cvičitel bronzový odznak Frýdek – Místek 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 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 projednána na VV ČASPV. V případě, že 
návrhy budou zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou moci být ocenění cvičitelé na VH 
ČASPV pozváni. 

Pozn.: vzhledem k rozhodnutí MŠMT o změně názvosloví – zrušen výraz „cvičitel“ a 
nově nahrazen výrazem „instruktor“, bude vedení ČASPV diskutovat i o změně pojmosloví 
v našich směrnicích. 
 
Poděkování komisi seniorů MR ČASPV 
 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vyhlásila unikátní soutěž, do které bylo 
možné nominovat jednotlivce nebo skupinu seniorů a to za významný přínos v oblasti 
seniorské problematiky a za aktivity vedoucí ke zvýšení kvality života seniorů či k řešení 
problematiky stárnutí a stáří. 
 Za ĆASPV byla nominována komise seniorů. Komise sice nevyhrála, ale ocenění se jí 
přeci jen dostalo.  

Více podrobností v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1822-
rada-vlady-pro-seniory-a-starnuti-populace-ocenila-aktivni-seniory.html.  
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1816-zpravodaj-cus-2016-

08.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci říjnu 
2016.  Doporučujeme našim funkcionářům zpravodaje k přečtení.   
 
Olympijský magazín 
 V online archivu České televize jsou pro zájemce k dispozici odvysílané díly 
Olympijského magazínu – společného projektu ČOV a České televize. 
 Archiv pořadu je dostupný na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-
olympijsky-magazin/.  
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Airtrack 
 Od 04.04.2016 je možné si objednávat – rezervovat airtrack na rok 2017 za obvyklých 
podmínek. Již zbývají pouze poslední volné termíny pro oblast Čech a to červenec a říjen. 
Oblast Morava je již plně obsazena. 
 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 jsou 
platné i pro rok 2017.  
 
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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