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Sdělení ČASPV – 2016 – 2                                                                                     Praha 22.02.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV, 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 2 po jednání VV ČASPV dne 15.02.2016 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. 
 
Republikové soutěže 2016 
 VV na svém lednovém jednání schválil vyhlášení Republikových soutěží na rok 2016.  
 Vyhlášení, včetně podmínek pro pořádání těchto soutěží a storno podmínek, naleznete 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-
soutezi/. Upozorňujeme na změnu termínu u republikové soutěže v atletice viz Termínová 
listina 2016. 
 
Všesokolský slet 2018, Světová gymnaestráda 2019 
 Komise HPF ČASPV vypisuje výběrové řízení na:  

 hromadnou skladbu pro reprezentaci ČASPV na XVI. Všesokolském sletu v roce 2018 a 
na Světové Gymnaestrádě v Dorbirnu (Rakousko) v roce 2019 

 na hromadnou skladbu pro mládež, která je určena pro reprezentaci ČASPV na XVI. 
Všesokolském sletu v roce 2018 
Uzávěrka přihlášek u obou výběrových řízení je 30. dubna 2016. 
Podrobnosti o výběrových řízení naleznete v souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1642-vyverove-rizeni-na-tvorbu-koedukovane-
hromadne-skladby-pro-xvi-vsesokolsky-slet-a-xvi-svetovou-gymnaestradu-v-
dornbirnu.html a na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1643-vyberove-rizeni-na-
tvorbu-koedukovane-hromadne-skladby-pro-mladez-pro-xvi-vsesokolsky-slet-.html.  

 
Mistrovství ČR v TeamGymu 
 Ve dnech 23. – 24.04.2016 se v Ostravě uskuteční Mistrovství České republiky 
v TeamGymu. Pro účast v kategoriích Junior I – III je nutná nominace vysílající organizace, tj. 
ČASPV. 
 V nejbližších dnech bude rozpis soutěže zveřejněn na webových stránkách České 
gymnastické federace a ČASPV. 
 
Plavecká soutěž měst 
 ČASPV postupně přebírá projekt s názvem „Plavecká soutěž měst“, ale nadále bude 
úzce spolupracovat s Alešem Procházkou, který tento projekt vymyslel a realizoval více než 20 
let. Akce se bude konat ve středu 5. října 2016 a půjde již 25. ročník. 
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 Případné dotazy týkající se tohoto projektu můžete posílat na e-mail: info-
sport@email.cz, nebo na sekretariát ČASPV (H.Ježková): sekretariat@caspv.cz.  
 Více informací naleznete na www.info-sport.cz, nebo na: 
http://www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest/.  
 
Nabídka studia v Dánsku 
 V rámci International Leader Education obdržela ČASPV nabídku na studium na Gerlev 
P.E. and Sports Academy, která se více orientuje na pohybové aktivity typu „parkour“, 
„CrossFitt“, „surfing“, „street dance“ apod. 
 Gerlev Sports Academy otevírá jednu třídu pro mezinárodní studenty a to v termínu 
21.08.2016 – 22.12.2016. 
 Zájemci o studium naleznou více informací v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1658-nabidka-na-studium-v-dansku.html, příp. kontaktujte 
sekretariát ČASPV (zitko@caspv.cz).  
 
Prodlužovaní platnosti kvalifikace u nečlenů ČASPV 
 Na základě dotazů byl Komisí školení zpracován postup obnovování a prodlužování 
platnosti kvalifikačních tříd u nečlenů ČASPV, který se provádí v zásadě podle ustanovení 
Směrnice M - 8/1995/14-5, odstavce 8.6, článků 1 až 5 (str. 11) s odchylkami. 
 Postup naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 

EKOMONICKÁ OBLAST 
Daňové přiznání za rok 2015 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2016 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 
Příprava  
 Ze strany činovníků ČASPV je i nadále aktivně pracováno na přípravách workshopů, 
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, průvodu a vzdělávacích fór. 
 Dne 16.02.2016 proběhla další schůze přípravného výboru a následně 19.02.2016 
proběhl kontrolní den UEG. 
 EUROGYM byl zařazen mezi TOP akce Českých Budějovic v roce 2016.  
 
Dobrovolníci 
 Stále hledáme ochotné dobrovolnice a dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy 
a organizačního zajištění EUROGYMu 2016. Těšíme se na Váš zájem na pozici organizátorů. 
Oslovte i své kamarády a přátele. Ubytování, stravování a dárek zajišťuje pořadatel.  
 Další podrobnosti budou postupně upřesněny. 
 Pro zájemce na stránkách ČASPV je umístěn formulář – dotazník: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/. Vyplněné 
dotazníky posílejte na e-mail: sekretariat@caspv.cz (předmět: dobrovolníci_Eurogym_2016). 
 Další podrobnosti jsou k dispozici na www.eurogym2016.org, na výše uvedených 
facebookových stránkách a také na Twitteru: 
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd. 
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Valná hromada ČASPV 2016 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v neděli 24.04.2016 v Praze – Suchdole. 
 VV schválil nový klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV, tj. 900 členů = 1 delegát, 
nad dalších 450 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bude vycházeno z členské 
základny k 31.12.2015. 
 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. 
 
 

Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

Praha 3350 4 

Středočeský 3389 4 

Jihočeský 1069 1 

Plzeňský 3536 4 

Karlovarský 864 1 

Ústecký 2594 3 

Liberecký 1771 2 

Královéhradecký 3113 3 

Pardubický 1435 2 

Vysočina 4341 5 

Jihomoravský 4392 5 

Zlínský 1416 2 

Olomoucký 3209 4 

Moravskoslezský 3260 4 

ČSRS * 1 

ČSTS * 1 

UJ * 1 

ČMSS * 0 

ČAPR * 1 

C e l k e m  48 

      *) přidružený člen 
 
 Omlouváme Olomoucké a Zlínské KASPV, neboť ve Sdělení 2016 – 1 došlo k záměně 
počtu členů a tím i počtu delegátů na VH. 
 

Evidence členů 

 VH ČASPV ze dne 19.04.2015 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2016 do 
15.03.2016 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2016.  
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů (část c), článek V., bod 3). 
 
 

mailto:sekretariat@caspv.cz


Sdělení ČASPV – 2016 – 2 
 

 

4 
 

PROPAGACE 
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) je možné stále 
zakoupit. 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. 
 
Časopis Pohyb je život  
 Redakční rada žádá krajánky, aby poslali případné tipy na možnost reciproční výměny 
reklamy mezi: časopisem Pohyb je život a regionálním nebo krajským periodikem v daném 
kraji. Záměrem je snaha o zvýšení propagace časopisu ČASPV i mimo členskou základnu a 
získat tak další zájemce o činnost naší organizace. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Valná hromada ČUS 
 Dne 30.01.2016 se ve Sportovním centru Nymburk konala 32. volební valná hromada 
České unie sportu. VH se za ČASPV zúčastnil předseda M. Zítko. 
 Hlavním bodem programu byla volba orgánů ČUS. Předsedou byl zvolen JUDr. M. 
Jansta, dále byl zvolen výkonný výbor a revizní komise. Místopředsedy ČUS byli poté zvoleni 
p. M. Pelta a p. Hájek, předsedou RK byl zvolen p. Bambula. 
 Následně VV ČUS jmenoval do funkce generálního sekretáře Mgr. Boháče. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1655-zpravodaj-cus-
2016-01.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci 
lednu 2016.  
 Doporučujeme cvičitelům zpravodaje k přečtení.   
 

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

Červinková Danuše medaile dr. M. Tyrše  Zlín 

Muchová Jiřina vzorný cvičitel stříbrný odznak Zlín 

Pavlasová Marcela vzorný cvičitel stříbrný odznak Zlín 

Tobola Jaroslav vzorný cvičitel stříbrný odznak Zlín 

Mrázková Iveta vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Sýkora Tomáš vzorný cvičitel bronzový odznak Zlín 

Mojžíšová Zdeňka medaile dr. M. Tyrše  Praha 

Svejkovská Eva medaile dr. M. Tyrše  Praha 

Čejka Václav vzorný cvičitel stříbrný odznak Praha 

Filipová Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Praha 

Tůmová Alena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Cheb 

Látová Helena vzorný cvičitel stříbrný odznak Karlovy Vary 

Křivánek Vladimír medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno – venkov 
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Lvová Marie medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Blansko 

Winkler Evžen medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno – město 

Horáčková Miroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Brno – venkov 

Šusterová Iva vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň - sever 

Fenclová Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň – sever 

Slachová Iva vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň – sever 

Říhová Pavla vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň – jih 

Rufer Jaroslav medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Náchod 

Vichtová Eliška medaile dr. M. Tyrše  Náchod 

Zahradník Oldřich medaile dr. M. Tyrše  Náchod 

Zahradníková Marie medaile dr. M. Tyrše  Náchod 

Lásková Jolana vzorný cvičitel bronzový odznak Náchod 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Porada předsedů 2016 
 I v letošním roce se uskuteční pravidelná porada předsedů.  
 Porada je naplánována na neděli 13. listopadu 2016 s předpokládaným začátkem 
v 10.00 hod. 
 Zarezervujte si tento termín ve svých kalendářích. 
 
ISCA_NowWeMOVE 
 ČASPV je členem ISCA, která je hlavním garantem celoevropské kampaně 
NowWeMOVE. V rámci této kampaně jsou zveřejňována statistická data o zdravotním stavu 
obyvatel. 
POZOR: MOVE Week 2016 se uskuteční v termínu: 22. – 28. 5. 2016.  
Některé zajímavé informace budou zveřejňovány na našem webu (vč. příp. odkazů na zajímavé 
weby či facebook). 
 Zájemci naleznou více informací na FB stránkách: 
https://www.facebook.com/hashtag/findyourmove.  

 
Sportovně-diagnostické centrum 
 ČASPV, resp. odborníci ze Sportovně-diagnostického centra ČASPV Praha, nabízí pro 
členy ČASPV i pro veřejnost: 

a) diagnostiku aktuálního stavu organismu 
b) sportovní prohlídky 

 Podrobnější informace (pokyn pro klienty, obsah komplexní diagnostiky, ceny, profily 
vyšetřujících apod.) naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/sportovne-diagnosticke-centrum/.  
 
Poptávka nářadí 
 Gymnastika DDM Kadaň (TJ Pohyb a my) shání gymnastické nářadí. Jde zejména o 
koně, vysokou kladinu a gymnastický koberec. 
 Případný prodejce může oddíl kontaktovat na tel. 731 941 194 nebo e-mailu: 
jandovaka@seznam.cz.  
 
Pojištění odpovědnosti 
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 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 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 
 
  


