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Sdělení ČASPV – 2015 – 01                                                                                      Praha 15.01.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 01 po jednání MR ČASPV dne 11.01.2015, schůzi VV 
ČASPV dne 12.01.2015 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2015 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2015. 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. 
 Na webu ČASPV naleznou zájemci materiál „Vyhlášení republikových soutěží pro rok 
2015“ - http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/. V souborech 
ke stažení naleznete také soupisky k soutěžím. Další podrobnosti k soutěžím (technicko-organizační 
pokyny) budou umístěny na webu cca 1,5 měsíce před konáním soutěží. 
 
Nová pravidla soutěže TeamGym Junior 
 Nová pravidla pro soutěže TeamGym Junior byla schválena na začátku ledna 2015 a 
v současné době jsou zveřejněna na: http://www.gymfed.cz/324-nova-pravidla-teamgym-
junior-i-iii.html. Podle nových pravidel budou pořádány závody od 01.09.2015.  
 V této souvislosti proběhne 25.01.2015 v Tyršově domě pro trenéry a cvičitele seminář 
k novým pravidlům. Pozvánku na seminář naleznete na: http://www.gymfed.cz/322-
pozvanka-na-seminar-k-souteznimu-programu-tg-junior.html.  

Pro nové a stávající rozhodčí Junior jsou plánována dvě školení rozhodčích III. třídy 
(postačuje účast na školení pouze v jednom termínu) a to na 30.01. – 01.02.2015 (Praha) a 
20.03. – 22.03.2015 (Brno). Současně, ve výše uvedených termínech, proběhne další školení 
rozhodčích I. a II. třídy (nutná účast na školení v obou termínech).  
 Informace o školeních jsou zveřejněny na webových stránkách ČGF v sekci TeamGym. 

 
Soutěže ČSRS 
 Český svaz rekreačního sportu pořádá mj. soutěže ve fotbale a volejbalu. Jedná se o 
veřejně přístupné akce, kterých se mohou zúčastnit i odbory/oddíly ČASPV. 
 Podrobnosti o pořádaných akcí ČSRS naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/terminova-listina-csrs/.  
 
Školení 
 Pro rok 2015 je naplánováno 9 školení III. tř. SPV na úrovni KASPV.  

Z důvodu zpětné vazby na kvalitu školení je nutné, aby vedoucí školení/sekretář KASPV 
14 dní před školením zaslal na sekretariát ČASPV (ruzickova@caspv.cz) program školení a 
obsazení lektorů připravovaného školení ke kontrole. 

Po ukončení školení je nutné pro zařazení nových cvičitelů postupovat následujícím 
způsobem: 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.gymfed.cz/324-nova-pravidla-teamgym-junior-i-iii.html
http://www.gymfed.cz/324-nova-pravidla-teamgym-junior-i-iii.html
http://www.gymfed.cz/322-pozvanka-na-seminar-k-souteznimu-programu-tg-junior.html
http://www.gymfed.cz/322-pozvanka-na-seminar-k-souteznimu-programu-tg-junior.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-csrs/
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1. Krajský sekretář pošle na příslušná RCSPV a OMM ČASPV seznam úspěšných 
absolventů a třídní knihu (v elektronické verzi) 

2. RCSPV pošlou do centrální evidence (vondrus@tarzi.cz) nové cvičitele, které jim 
nahlásila KASPV. 

 

EKOMONICKÁ OBLAST 
Směrnice č. E-03/2004/14-7 
 VV na svém jednání rozhodl o novelizaci směrnice č. E-03/2004/14-7 o cestovném, kdy 
došlo ke snížení sazby kilometrovného a ke změně sazby stravného. 

Přílohu č. 3 novelizované směrnice naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 
Daňové přiznání za rok 2014 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2015 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. 
 

EUROGYM 2016 
 V sobotu 10.01.2015 proběhla v Českých Budějovicích za účasti zástupců UEG, ČGF, 
ČASPV a ČOS pracovní schůzka. Zástupci českých organizací prezentovali stav příprav a bylo 
představeno nové (konečné) logo. Zástupci UEG vyjádřili uspokojení se stavem příprav. Další 
schůzka je naplánována na 17. – 18.04.2015 v Českých Budějovicích. 
 Zároveň proběhlo jednání s novým primátorem Českých Budějovic, který byl seznámen 
s celou akcí i s přípravami. Primátor přislíbil podporu a tato podpora bude rovněž zapracována 
do plánu akcí a rozpočtu Českých Budějovic. 
 Předpokládaný počet je 4.500 účastníků. Pro účastníky - organizátory ČASPV zajišťuje 
dopravu, ubytování, stravování, programovou část a ostatní logistiku (zahajovací ceremoniál, 
workshopy, gala program apod.). 
 V rámci EUROGYMu je plánováno 50 workshopů, na jejichž organizaci a realizaci se 
budou podílet komise MR. 
 

WG 2015 
 Přípravy probíhají podle časového harmonogramu. Aktuální informace sledujte na: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015/.  
 Organizační výbor WG koncem roku 2014 rozeslal 8. informační dopis. Podrobnosti 
naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015/info-pro-cvicence/. Další dopis bude 
účastníkům rozeslán před jarním nácvikem. 
 Upozorňujeme účastníky, že doplatek účastnického poplatku je nutno uhradit do 
20.února 2015. 
 

Evidence členů 

 VH ČASPV ze dne 19.04.2014 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2015 do 
15.03.2015 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2015. Současně s úhradou 
členských příspěvků zasílat průběžně i opravenou evidenci členů (část c), článek V., bod 3). 
 Při zpracovávání evidence členů je nutné zkontrolovat začlenění odboru. Začlenění 
zkontrolujete v detailu odboru (Číselníky – Odbory – vybrat odbor – Enter).  

mailto:vondrus@tarzi.cz
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Pokud je odbor součástí TJ, která je členem ČUS, vyberte začlenění „ČUS“. Pokud 
vyberete začlenění „jen ČASPV“, bude odbor (sportovní klub) považován za samostatný právní 
subjekt. 

 

 
VALNÁ HROMADA ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se z důvodu konání pracovní schůzky EUROGYMu 2016 
přesouvá na neděli 19.04.2015. 
 VV schválil stejný klíč ke stanovení počtu delegátů KASPV jako v minulých letech, tj. 
1 000 členů = 1 delegát, 1 501 členů = 2 delegáti. Při stanovení počtu delegátů bude vycházeno 
z členské základny k 31.12.2014. 
 V případě, že mezi delegáty KASPV nebude její předseda a sekretář, budou oba pozváni 
jako hosté. 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 31.03.2015 na e-mail sekretariat@caspv.cz 
(H.Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 

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

Floriánová Věra medaile dr. M. Tyrše  Litoměřice 

Legierski-Bernášková 
Jana 

medaile dr. M. Tyrše  Litoměřice 

Štoklcová Radka vzorný cvičitel stříbrný odznak Litoměřice 

Řeháková Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Náchod 

Polák Otto medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Karviná 

Cabíková Marie medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Greplová Zdeňka medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Kleinová Eva medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Kornasová Marta medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Zezulková Svatava vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Majstrík Milan vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

mailto:sekretariat@caspv.cz
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Malčeková Helena vzorný cvičitel stříbrný odznak Opavsko 

Slavíková Zdeňka vzorný cvičitel zlatý odznak Kroměříž 

Gardavská Martina vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Říkovská Magda vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Gardavský Zbyněk vzorný cvičitel bronzový odznak Kroměříž 

Krčmová Leona vzorný cvičitel bronzový odznak Kroměříž 

Říkovský Vít vzorný cvičitel bronzový odznak Kroměříž 

Mutinová Jana medaile dr. M. Tyrše  Ostrava 

Herman Petr vzorný cvičitel bronzový odznak Ostrava 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2015 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 10.02.2015 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. 
 
Trenérka, cvičitelka roku 2014 
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu (dříve Komise 
sportu žen) stejně jako v minulých letech vyhlásí tradiční anketu „Trenérka, cvičitelka roku 
2014“. V krátké době vyzve Komise sportovní svazy, regionální a krajské sdružení ČUS, aby 
zaslaly své nominace na ocenění nejúspěšnějších trenérek – cvičitelek roku 2014. 
 Očekávejte proto tuto výzvu a využijte možnosti ocenit osobnost ve Vašem regionu či 
kraji. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat ve Sdělení nebo e-mailem. 
 
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 bude podepsán 
v dubnu 2015. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1362-zpravodaj-cus-2014-
10.html v Souborech ke stažení naleznete Zpravodaj ČUS 2014/10. Ve Zpravodaji naleznete 
mj. tato témata: Deklarace OSN – Sport jako prostředek vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru, 
informace o procesu přizpůsobení stanov NOZ v prostředí ČUS, informace o přípravě novely 
zákona o podpoře sportu apod. 
 Doporučujeme členům, aby se s novým Zpravodajem seznámili. 
 
Změna v Královehradecké KASPV 
 Jak jste již byli informování, došlo na pozici sekretáře Královéhradecké KASPV ke 
změně. 

mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1362-zpravodaj-cus-2014-10.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1362-zpravodaj-cus-2014-10.html


Sdělení ČASPV – 2015 - 01 
 

 

5 
 

 Novým sekretářem je Mgr. Gabriela Doksanská, tel. 604 119 679, e-mail: 
gdoksanska@seznam.cz. 
 Opravte si kontakty ve svých seznamech. 
 
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). 
 
Uživatelský účet 
 Uživatelský účet umožňuje plně využít služeb portálu ČASPV. Mezi služby portálu patří 
zasílání informací o akcích (školení, semináře, srazy apod.) podle vybraných (zaškrtnutých) 
oblastí, využití e-shopu (objednávky metodických materiálu apod.), zasílání materiálů 
(dokumentů), využití archivu Sdělení ČASPV (od ledna 2012) apod. 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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