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Sdělení ČASPV – 2017 – 3                                                                                     Praha 24.03.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 3 po jednání VV ČASPV dne 20.03.2017 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. 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. 
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 V sobotu 20.05.2017 se ve sportovní hale gymnázia Čajkovského v Olomouci 
uskuteční republiková přehlídka pohybových skladeb ČASPV. 
 Přehlídka byla zařazena do projektu „Olomouc – evropské město sportu 2017“. 
Zároveň nad touto akcí převzal záštitu primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. 
Antonín Staněk, Ph.D. 
 Uzávěrka přihlášek je 04.05.2017. Očekáváme účast skupiny ze všech KASPV. 
Optimální celkový počet skupin je 35 – 40.  
 
Republiková soutěž RINGO 
 Komise RS MR ČASPV ve spolupráci s Pardubickou KASPV pořádá v sobotu 08.04.2017 
první republikovou soutěž v RINGU. 
 Podrobnosti o soutěži naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1383-republikova-soutez-ringo.html.  

Uzávěrka přihlášek je v neděli 26.03.2017. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 O víkendu 23. - 25.06.2017 se ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně uskuteční 
Letní slavnosti žactva a mládeže. 

Půjde o prodloužený víkend plný soutěží, workshopů a jiných zajímavých aktivit. 
Zájemci se mohou těšit na překážkovou dráhu, crossminton, ringo, orientační běh, 
minibiatlon, tábornické dovednosti, vědomostní test, vodní aktivity, atletickou štafetu, 
akrobacii, nízké lanové aktivity, lukostřelbu, kin-ball, pátrací hru a další program, který slibuje 
nezapomenutelné zážitky. 

Uzávěrka přihlášek je 30.04.2017. V Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1386-letni-slavnosti-zactva-a-mladeze.html naleznou 
zájemci pozvánku a přihlášku na tuto akci. 
 
Oddílový vedoucí LDT 
 V poslední době zaznamenalo vedení MR dotazy týkající se oddílových vedoucí na 
letních dětských táborech. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1383-republikova-soutez-ringo.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1386-letni-slavnosti-zactva-a-mladeze.html
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 V současně době je ČASPV realizováno pouze školení hlavních vedoucích dětských 
táboru. Podle vyjádření Komise CPP není možné toto školení změnit nebo rozšířit o 
odbornost oddílových vedoucí. 
 V případě zájmu o odbornost oddílový vedoucí doporučuje Komise CPP zájemcům 
účast na školení instruktor III. tř. CPP. Po absolvování tohoto školení může účastník na 
táborech dělat oddílového vedoucího bez problémů. 
 Dále Komise CPP doporučuje zájemcům semináře, které komise připravuje, a kde je 
možné si znalosti a dovednosti rozšířit a absolvent si odnese spoustu námětů na činnosti a 
hry. 
 Žádáme sekretáře KASPV o zjištění zájmu o uvedenou odbornost a Komise CPP 
případně zahrne uvedené semináře do plánu akcí na rok 2018. 
 
Nabídka akrobatického podlahy 
 ASPV TJ Přeštice nabízí k odprodeji pružnou akrobatickou podlahu, včetně 
gymnastického koberce. 
 Více informací, včetně fotografií, naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/. 
 
Prodej gymsticků 
 Na poslední světové gymnaestrádě se cvičilo s gymstickem. Opravili jsme všechny 
gumy.  Zájemci si mohou toto náčiní zakoupit za sníženou cenu 450 Kč/ks. Celkem je 
k prodeji určeno 25 ks. Kdo dřív přijde – ten dříve zakoupí. 
 
Projekt „Noc věží a rozhleden“ 
 Projekt se uskuteční ze 7. na 8. května 2017. Podstata projektu spočívá ve společném 
setkání co největšího počtu lidí na některé z věží rozhleden v ČR v okamžiku východu slunce 
dne 8.května 2017 (slunce by mělo vyjít v cca 5:20 hod.). 
 Výstupem z tohoto projektu je společné foto se státní vlajkou ČR. Na projektu lze 
úspěšně spolupracovat např. s Klubem českých turistů. 
 
Mistry s mistry 2017 
 ČASPV je hrdým partnerem celorepublikové soutěže ve sportovním aerobiku, show, 
stepech a sportovních týmech. Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1911-mistry-s-mistry-
2017.html naleznou zájemci plakát s termíny a místy konání soutěží v 1. pololetí 2017. 
 Další informace lze najít na: www.mistrysmistry.cz. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace z Programu III MŠMT 
 VV ČASPV na svém březnovém jednání rozhodl o rozdělení přislíbených financí 
z Programu III MŠMT. 

a) Úhrada cestovného krajských výprav na republikové (mládežnické) soutěže ČASPV. 
Jedná se o atletiku, gymnastiku, soutěž mládeže v přírodě –„medvědí stezkou““ a 
florbal. Každá KASPV si vybere z těchto soutěží maximálně 3 soutěže a cestovné na 
tyto soutěže bude hrazeno „ústředím“ ČASPV („manuál“ bude zpracován a zaslán 
sekretariátem ČASPV začátkem dubna) 

b) Navýšení finančních prostředků směrem ke KASPV (bude schvalováno na VH ČASPV) 
a. navýšení paušálu pro KASPV 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1911-mistry-s-mistry-2017.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1911-mistry-s-mistry-2017.html
http://www.mistrysmistry.cz/
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b. navýšení AMR (na člena podle evidence k 31.12.2016) 
c. podpora „aktivních“ odborů SPV, které mají podle evidence nad 20 členů 

ČASPV. O rozdělení těchto prostředků bude rozhodovat VV KASPV 
c) Od 01.09.2017 je ČASPV připravena podpořit vícedenní školení instruktorů. Jde o 

akce, které jsou v plánu MR ČASPV a KASPV. Výše podpory: 
a. školení IV. třídy – 250 Kč/osoba 
b. školení III. a II. třídy – 500 Kč/osoba 

Více informací se zájemci dozví prostřednictvím sekretářů KASPV. 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je pro příznivce ČASPV je připravena 
Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební kartu) naší 
organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho 
přízeň. 
 Další informace naleznou zájemci v příloze Sdělení 2017 - 2. 
 Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 
Daňové přiznání za rok 2016 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2017 zaslaly na EO ČASPV kopii daňového 
přiznání, včetně všech povinných příloh, výsledovky a rozvahy v plném rozsahu. 
 Pokud některá KASPV nepodává daňové přiznání na finanční úřad, zašle na EO kopii 
výsledovky a rozvahy z účetnictví po uzávěrce roku. 
 

VALNÉ HROMADY 2017 
VH KASPV 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu 
za rok 2016 (ve formátu PDF), vyplněný formulář o výsledku voleb a to v termínu do 
31.03.2017. 
 Po VH KASPV je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu. 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 31.03.2017 na e-mail sekretariat@caspv.cz (H. 
Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 22.04.2017 v Praze na FTVS UK, J. 
Martiho 31, Praha 6. 
 Pro zajištění vjezdu a parkování v areálu FTVS je nutné do konce března 2017 na         
e-mail: sekretariat@caspv.cz zaslat SPZ (RZ) vozidel, kterými přijedou delegáti na VH. 
V případě, že nebudou SPZ (RZ) nahlášeny, nebude možné vjezd a parkování v areálu FTVS 
zajistit. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 
 Příprava na skladu probíhá podle plánu (objednání a nákup náčiní, příprava 
nácvičného srazu pro vedoucí skupin dne 8. 4. 2017 apod.) 
 Do skladby je přihlášeno cca 520 cvičenců. Při kontrole bylo ale zjištěno, že cca 140 
přihlášených cvičenců nejsou členy ČASPV, tj. nemají řádně zaplaceny členské příspěvky. VV 

mailto:kubikova@caspv.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
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ČASPV na svém jednání dal doporučení, aby se tito cvičenci stali členy ČASPV, tj. uhradili 
členské příspěvky ČASPV na rok 2017. Celou záležitost se cvičenci projedná i organizační štáb 
pod vedením Majky Havrlantové. 

Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-
2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/  
 
Hromadná skladba dětí a mládeže 
 I přes opakované posunutí termínu přihlášek, opakovanou propagaci a snížení počtu 
cvičenců (z 330 na 288 cvičenců) není dostatečný zájem ze strany cvičenců. VV ČASPV po 
opakovaných diskuzích rozhodl, že přípravu této skladby zastavujeme. 
 Na VH ČASPV bude toto téma předmětem diskuze. 
 

MOVE Week 2017 
 Do tohoto projektu je přihlášeno 12 akcí ze 7 krajů.  
 V případě, že se ČASPV podaří získat z Programu X MŠMT finanční prostředky, je ze 
strany ČASPV počítáno, že budou podpořeny i akce pod hlavičkou MOVE Week. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1892-zpravodaj-cus-
2017-02.html  naleznou zájemci Zpravodaj ČUS 2017/02. 
 Doporučujeme členům, aby si Zpravodaj přečetli. 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě a ve žluté barvě. 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. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 
Facebook ČASPV 
 ČASPV informuje o zajímavých akcích a událostech také na facebookových stránkách. 
Sledujte upoutávky a zajímavosti z činnosti ČASPV na odkazu: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
 
Časopis Pohyb je život 
 Na http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci první číslo časopisu Pohyb je 
život 2017. Na této webstránce jsou k náhledu v plném rozsahu chronologicky řezaná čísla 
časopisu a metodických příloh od roku 2008. 
 Časopis na rok 2017 lze objednat v předplatném: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-
casopis-pohyb-je-zivot.html 
 

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

Marková Petra vzorný cvičitel bronzový odznak Hradec Králové 

http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1892-zpravodaj-cus-2017-02.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1892-zpravodaj-cus-2017-02.html
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
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Šeráková Hana vzorný cvičitel zlatý odznak Praha – západ 

Machů Kateřina vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Sládek Jan medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Ústí nad Labem 

Beran Josef vzorný cvičitel bronzový odznak Blansko 

Horáková Helena vzorný cvičitel bronzový odznak Blansko 

Petrová Růžena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Liberec 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 (Úrazy, které se staly do 31.12.2016 budou řešeny prostřednictvím VZP – stále přes 
sekretariát ČASPV). 
 Rovněž došlo k aktualizaci smlouvy na pojištění odpovědnosti trenérů (např. platnost 
pro celou Evropu, zvýšení pojistného plnění jedné události apod.) 
 Více informací naleznete na:  

 http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/,  

 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html,  

 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html 
 
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 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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