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Sdělení ČASPV – 2017 – 4                                                                                    Praha 19.04.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 4 po jednání VV ČASPV dne 11.04.2017 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. 
 Jedním z hlavních sponzorů této akce je ÚSOVSKO FOOD a.s., výrobce müsli tyčinek 
Fit. 
 Uzávěrka přihlášek je 04.05.2017. VV ČASPV očekává, že každá KASPV vyšle své 
nejlepší choreografie (skladby). 
 Propozice přehlídky jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/985-
prehlidka-pohybovych-skladeb.html v Souborech ke stažení. 
 

Republiková soutěž RINGO 
 Na sobotu 08.04.2017 byla naplánována první republikovou soutěž v RINGU. 
Vzhledem k malému zájmu se soutěž neuskutečnila a to ani v rámci Pardubické KASPV. 
 Ringo bude součástí programu Letních slavností žactva a mládeže. 
 Zařazení této republikové soutěže v roce 2018 bude posouzeno Komisí RS podle 
zájmu KASPV. 
 

Republiková soutěž SG 
 Ve dnech 12. – 14.05.2017 se v Doubí u Třeboně uskuteční republiková soutěž ve 
sportovní gymnastice. 
 Uzávěrky přihlášek jsou 24.04.2017 (počet závodníků a vedoucích, nahlášení 
rozhodčích), resp. 05.05.2017 (zaslání jmenovitého seznamu účastníků). 
 Propozice této soutěže jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/498-republikova-soutez-ve-sportovni-gymnastice.html v Souborech ke stažení. 
 

Republiková soutěž v atletice 
 V sobotu 27.05.2017 se v Třebíči uskuteční republiková soutěž v atletice. 
 Uzávěrka přihlášek je 12.05.2017. 
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 Propozice soutěže jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/503-
republikova-soutez-v-atletice.html v Souborech ke stažení.  
 

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 bude 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. 
 

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. 
 Na tento projekt bude volně navazovat Den věží a rozhleden (28.09.2017) a Měsíc 
věží a rozhleden (28.09.2017 – 28.10.2017). 
 

Akreditace MŠMT 
 Od MŠMT se podařilo získat rozhodnutí o přidělení akreditace na kvalifikačně 
vzdělávací programy s platností do roku 2020. 
 Jde o tyto akreditace: 

- Instruktor základní pohybových aktivit 
- Instruktor volnočasových aktivit 
- Instruktor gymnastiky 
- Instruktor zdravotní TV 
- Instruktor fitness 
- Instruktor aerobiku 

 

Gymnastický kemp 
 V termínu 24.- 26.3.2017 se uskutečnil první gymnastický kemp komise VG ČGF, který 
byl připraven a realizován na základě podnětu člena komise VG ČGF, zástupce ČASPV 
Miroslava Zítka. 
 Kempu se zúčastnilo 40 gymnastek ve věku 6 – 11 let z oddílů ČGF, ČOS a ČASPV. 
 Podrobnější informace o kempu, fotografie a krátké video naleznou zájemci na těchto 
odkazech: 

- https://www.youtube.com/watch?v=lbguQEPhQGA 
- https://flic.kr/s/aHskXh5UpL 
- http://idobnet.cz/video-gymnasticky-vikend-v-jojogymu/  
- http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1912-gymnasticky-kemp-vg-cgf.html  
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EKONOMICKÁ OBLAST 
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.  
 

VALNÉ HROMADY 2017 
VH KASPV 
 V prvním čtvrtletí 2017 proběhly ve většině KASPV volební valné hromady, na kterých 
byly zvoleny nové výkonné výbory KASPV. 
 S ohledem na tuto skutečnost žádáme jednotlivé KASPV, aby provedly aktualizaci 
svých webových stránek, tj. aktualizovaly složení VV, KK, MR apod.. 
 

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 apod.) 
 Do skladby je přihlášeno cca 510 cvičenců. Při kontrole bylo ale zjištěno, že cca 130 
přihlášených cvičenců nejsou členy ČASPV, tj. nemají řádně zaplaceny členské příspěvky. VV 
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 projednal i organizační 
štáb. 
 V sobotu 08.04.2017 proběhl již první nácvik skladby s náčiním, kterého se zúčastnilo 
cca 100 cvičenců. 
 V současné době je připravován podzimní nácvik v Doubí a již je objednáno potřebné 
náčiní. 

Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-
2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/  

Ukázky krátkého videa a obrázky naleznete rovněž na facebooku ČASPV na: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/.  
 

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. 
 Organizátoři dílčích akcích jsou průběžně informováni garantem projektu – MiZi. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1931-zpravodaj-cus-
2017-03.html naleznou zájemci Zpravodaj ČUS 2017/023. 
 Doporučujeme členům Zpravodaj k přečtení. 
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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/. 
 

RŮZNÉ 
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. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 

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). 
 

Velký pátek roku 2017 Českou asociaci Sport pro všechny černým pátkem, neboť jsme 
dostali informaci, že 14. 4. 2017 zemřel po delší nemoci Jan Kalina, člověk, který se 
nesmazatelně zapsal do historie ZRTV a zvláště ČASPV. 
Dovolujeme si připomenout jeho aktivity v ústředí České asociace Sport pro všechny: 
vedoucí Komise školení, vedoucí Komise certifikace kvality, člen Koncepční komise VV 
ČASPV. 
Mnozí z nás ho znali jako kolegu a kamaráda s řadou obdivuhodných vlastností - koncepční, 
nápaditý, pracovitý, iniciativní, spolehlivý, tolerantní a hlavně kamarádský. 

Honzo - budeš nám moc chybět 

ČEST JEHO PAMÁTCE 
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Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


