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Sdělení ČASPV – 2015 – 03                                                                                      Praha 24.03.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 03 po schůzi VV ČASPV dne 17.03.2015 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. 
 
Mistrovství ČR v TEAMGYMu 
 Ve dnech 8. – 9.5.2015 pořádá Česká gymnastická federace Mistrovství České republiky 
v TEAMGYMu. Soutěž se uskuteční v Areně Sparta Podvinný Mlýn, Praha. 
 Družstva, která mají zájem se soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit pouze 
prostřednictvím ČASPV. Uzávěrka přihlášek je 05.04.2015. 
 
Projekt „MISTRY S MISTRY“ 
 ČASPV převzalo záštitu na celorepublikovou soutěží v aerobiku s názvem „MISTRY 
S MISTRY“ pro rok 2015. 
 Soutěž je určena všem, kdo mají rádi aerobik ve všech jeho podobách. Soutěž není 
určena finalistům MČR v soutěžích ČSAE, FISAF a FIG (Sportovní aerobik, Fitness, Aerobik Team 
Show). 
 Cílem projektu je motivovat ty, kteří chtějí závodit, ale chybí jim předpoklady k tomu, 
aby mohli vrcholově závodit (čas, finance, zkušenosti, zázemí apod.) 
 Více informací naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/partneri-caspv/mistry-s-mistry/. 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Neproplacené dotace 
 VV ČASPV rozhodl, že dotace, které nelze odborům rozeslat (z důvodu jejich 
neexistence nebo z důvodu, že nemají zřízený řádný bankovní účet), budou odeslány na účty 
příslušných KASPV k jejich dalšímu využití na organizaci sportu.  
 Jedná se o dotace z let 2008 – 2013. Tímto způsobem bude odesláno cca 11 tis. Kč pro 
9 KASPV. 
 KASPV, kterých se tato situace týká, budou kontaktovány přímo EO ČASPV. 
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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 Českých Budějovicích se uskutečnilo další jednání týkající se EUROGYMu 2016. 
 Byla dohodnuta finální verze webových i facebookových stránek (stránky by měly být 
zprovozněny koncem března 2015). 
 V současné době je připravován Bulletin č. 1 v českém jazyce, který by měl být rovněž 
zveřejněn koncem března 2015 (bulletin v angličtině již naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/bulletiny-eurogym/).  I nadále probíhají 
přípravy zahájení, workshopů a programu. 
  

WG 2015 
 V současné době probíhají přípravy na nácvičný sraz, který se uskuteční v termínu   24. 
– 26.04.2015 v Doubí u Třeboně.  

Veškeré přípravy probíhají podle plánu. 
Autoři skladby a OV obdrželi 5. Bulletin WG_2015. Tento bulletin bohužel z technických 

důvodů (velikost souboru cca 25 MB) nelze zveřejnit na webových stránkách. 
Případní zájemci o tento bulletin se mohou obrátit na výše uvedené osoby. Stručný 

výtah (v ČJ) je uveřejněn na http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/bulletiny-wg-
2015/ 
 

VALNÁ HROMADA ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se, z důvodu konání INFO meetingu EUROGYMu 2016, koná     v 
neděli 19.04.2015 v „Klubu C“ na České zemědělské univerzitě v Praze – Suchdole (stejně jako 
v roce 2014). 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 31.03.2015 na e-mail sekretariat@caspv.cz 
(H.Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. 

 
RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 Na jednání VV byla schválena novelizace Směrnice č. O-06/2002/15-3 „Udělování 
čestných uznání a vyznamenání pro cvičitele a činovníky ČASPV. 
 Novelizovaná směrnice bude rozeslána prostřednictvím jednotlivých KASPV. 
 
Trička ČASPV 
 Z důvodu velké poptávky na „chytrá“ trička ČASPV (trička s QR kódem) byly doplněny 
zásoby těchto triček. 
 Tato trička v tyrkysové barvě (některé velikosti i ve žluté barvě) bude možné zakoupit 
na VH ČASPV dne 19.04.2015. 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 ještě před VH.  

http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/bulletiny-eurogym/
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Objednaná trička (vč. faktury nebo účtenky) budou předána kompetentní osobě na VH. 
Platba triček může být provedena převodem účet ČASPV nebo v hotovosti během konání VH. 
 
Seminář ČOV 

Ve čtvrtek 12.3.2015 se uskutečnil seminář „Digitální platformy ČOV“.  
Jedním z témat byly i informace o projektu „Sport v okolí“. V rámci tohoto projektu 

bude zpracována databáze všech klubů/TJ pro širokou veřejnost. Databáze bude rovněž 
použita pro projekt „Olympijský víceboj“. Každý účastník (školák) obdrží doporučení, jaký sport 
by měl dělat a zároveň mu bude nabídnuta databáze nejbližších klubů. 

O projektu byli již informováni sekretáři KASPV a byli požádáni o zpracování podkladů. 
 
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 a časopis „Pohyb je život“ 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1408-zpravodaj-cus-2015-
02.html v Souborech ke stažení naleznete Zpravodaj ČUS 2015/02 a na stránkách: 
http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznete aktuální číslo časopisu „Pohyb je život“. 
 Doporučujeme členům, aby se s těmito dokumenty seznámili. 
  
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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