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Sdělení ČASPV – 2016 – 3                                                                                     Praha 18.03.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV, 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 3 po schůzi vedení MR ČASPV ze dne 22.02.2016, 
po jednání VV ČASPV dne 15.03.2016 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
 
Republikové soutěže 2016 
 VV na svém lednovém jednání schválil materiál „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).  
 Obdrželi jsme několik dotazů ohledně republikové soutěže v gymnastice. Ve „Vyhlášení 
republikových soutěží“ je informace, že pro rok 2016 má každá KASPV právo vyslat v každé 
kategorii jedno družstvo. Toto rozhodnutí vychází z kritických hlasů, které jsme obdrželi po 
minulé soutěži, kdy byla kritizována: délka soutěže, ubytování některých výprav mimo TZ 
Doubí, únava rozhodčích, problémy s dopravou krajských výprav apod.  
 Komise VG projednala kritické připomínky a navrhla zredukovat počet soutěžících pro 
rok 2016 a připravila následující systém: 

1. Základní nominace musí jít přes sekretariát KASPV = každá KASPV může v jedné 
kategorii poslat jedno tříčlenné družstvo! 

2. Pokud nějaká KASPV nepošle v dané kategorii družstvo – bude toto volné místo 
nabídnuto KASPV, která má zájem poslat dvě družstva. 

3. A teprve pokud se nenaplní kapacita jednotlivých kategorií členy ČASPV – pak se 
nabídne možnost i nečlenům ČASPV (to se však bude týkat jen kategorií dorostenky, 
dorostenci, ženy a muži…neboť v žákovských kategoriích to na 99% naplníme našimi 
členy) 

 Pokud máte kvalitní dvě družstva v kategorii žactva – pošlete spolu se 
závaznou  přihláškou jednoho družstva i požadavek na zařazení druhého družstva. Až přijdou 
všechny přihlášky – pak komise VG rozhodně, zda se do časového rozpisu vejdou i druhá 
družstva.  
 
Všesokolský slet 2018, Světová gymnaestráda 2019 
Komise HPF ČASPV vypisuje výběrové řízení na:  

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

2. 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-
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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 (MČR pořádá ČGF).  
Pro účast v kategoriích Junior I – III je nutná nominace vysílající organizace, tj. ČASPV. 
Upozorňujeme však, že ve stejném víkendu se bude konat VH ČUS (sobota) a v neděli VH 
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. Akce je zařazena do 
projektu ČUS – sportuj s námi. 
 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).  
 

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. 
 

Informace o novele zákona o účetnictví 
 Naprostou novinkou pro sportovní organizace, které mají právní formu spolků, je 
povinnost zveřejnění účetní závěrku ve spolkovém rejstříku, a to po schválení nejvyšším 
orgánem spolku.  Závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou. Výkazy za 
roky 2014 a 2015 musí být vyhotoveny v plném rozsahu. Teprve od roku 2016 se budou moci 
ukládat výkazy ve zkráceném rozsahu. 
Účetní závěrku včetně přílohy za rok 2014 - termín zveřejnění 31.3.2016! 
Účetní závěrku včetně přílohy za rok 2015 - termín zveřejnění 30.11.2017. 
Více informací naleznete v příloze tohoto Sdělení, případně na www.caspv.cz 
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EUROGYM 2016 
Příprava  

V druhé polovině února proběhl další kontrolní den ze strany Evropské gymnastické 
unie; schůze OV EUROGYM se konají každý měsíc; 15. 3. 2016 byla spuštěna oficiální registrace 
účastníků; předběžně bylo přihlášeno cca 4 tisíce zahraničních sportovců, dále cca 250 
účastníků z ČR.  

Ze strany činovníků ČASPV je i nadále aktivně pracováno na přípravách workshopů (cca 
63 paralelních workshopů), zahajovacího a závěrečného ceremoniálu (Budvar Arena), průvodu 
a vzdělávacích fór.  
 EUROGYM byl zařazen pod projekt „Jižní Čechy olympijské“, nad EUROGYMem převzali 
záštity: Kateřina Valachová (MŠMT),  Jiří Kejval (předseda ČOV), Jiří Zimola (hejtman JČ kraje), 
Jiří Svoboda (primátor Českých Budějovic). 
 
Propagace 
 V pátek 08.04.2016 dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích bude konat promo-akce týkající se EUROGYMu. 
 Součástí akce je vytvoření pohybového programu na pódiu a v závěru by mělo být 
vytvořeno logo EUROGYMu a to pomocí 650 barevných deštníků. 
 Účast na akci přislíbil hejtman JČ kraje, primátor Českých Budějovic a další V.I.P.  
 
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. 
 

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. VV ČASPV rozhodl, že jako další hosté budou pozváni i vedoucí komisí MR ČASPV. 
 Již byl také zaslán zvací dopis ministryni Kateřině Valachové (MŠMT), prozatím 
nemáme odpověď. 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV urychleně zaslali na e-mail sekretariat@caspv.cz (H. 
Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. Rozesílat pozvánky a základní materiály 
chceme do 24. 3. 2016. Výroční zpráva za rok 2015 bude opět na CD. Ostatní materiály budou 
v písemné podobě. 
 

 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.eurogym2016.org/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=eurogym%202016&src=typd
mailto:sekretariat@caspv.cz


Sdělení ČASPV – 2016 – 3 
 

 

4 
 

Evidence členů 
Zařazení nového odboru do ČASPV  
 V případě, že se odbor (sportovní klub, spolek) rozhodne vstoupit do řad ČASPV, je 
nutné vyplnit přihlášku a doložit seznam členů na sekretariát příslušné KASPV. Sekretariát 
KASPV následně zašle K.Vondrušovi podklady pro doplnění do evidence ČASPV a k přidělení 
registračního čísla. 
 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 Tato trička v tyrkysové 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. Případně můžeme přivézt na VH ČASPV. 
 
Časopis Pohyb je život  
 Jak jistě víte, dne 01.03.2016 vyšlo další číslo našeho časopisu Pohyb je život 
s metodickou přílohou „Elektrokolo – nový fenomén sportu pro všechny“ (Jan Jeřábek). 
 
Magazín Svět sportu  
 Vedení ČASPV navázalo spolupráci s magazínem „Svět sportu“ a již v březnovém 
časopise byl uveřejněn hezký článek o naší organizaci. Předpokládáme, že v letošním roce 
připravíme pro redakci „Světa sportu“ několik dalších článků, které budou propagovat náš 
spolek a naše aktivity. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Valná hromada ČUS 
 Se bude konat v sobotu 23.4. 2016 v Nymburce. Na programu bude i projednání novely 
stanov ČUS. Za ČASPV se VH ČUS zúčastní předseda ČASPV Miroslav Zítko a také ing. Karel 
Coufal. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1673-zpravodaj-cus-
2016-02.html  naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS, který komentuje události v měsíci 
únoru 2016.  Doporučujeme našim funkcionářům zpravodaje k přečtení.   
 

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

Kučová Božena medaile dr. M. Tyrše  Česká Lípa 

Dostálová Františka vzorný cvičitel zlatý odznak Liberec 

Svědík Milan vzorný cvičitel zlatý odznak Liberec 

Vlastníková Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Liberec 

Otavová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Liberec 
Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
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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. Omlouváme se zástupcům 
vzdálenějších moravských krajů, ale nenalezli jsme volný sobotní listopadový termín. 
 
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.  

 
Nabídka nářadí 
 Firma DIONY Sport bude po skončení EUROGYMU nabízet odprodej gymnastického 
nářadí za nižší ceny – více na http://www.eurogym2016.org/cs/diony/ 
   
Informace z ČOV 
 Na web ČASPV pravidelně umisťujeme „Olympijský Zpravodaj“ (novinky z Českého 
olympijského výboru) - http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1680-olympijsky-zpravodaj-2016-
2.html  - i zde jsou uveřejňovány zajímavé informace, které se týkají nejenom vrcholového 
sportu – doporučujeme k prostudování. 
 Slavnostní akce „Cvičitelka roku“ se uskuteční 4. 4. 2015 v Praze. Na akci je pozváno 9 
cvičitelek z ČASPV, které byly nominovány KASPV a schváleny VV ČASPV. Dovolujeme si 
připomenout, že není dobré pro naši organizaci, pokud některé KASPV se rozhodnou zasílat 
své nominantky přímo na ČOV.  
 
Informace z MŠMT 
 Pokud naše TJ/SK poslaly žádost na Program VIII a nebyly zařazeny do seznamu TJ/SK, 
které obdrží dotaci z důvodu nějakých chyb v žádosti (týká se cca 30% všech žádostí), je ještě 
možné žádost dopracovat a požádat znovu o dotaci. Jen pro informaci: dotace je zhruba 
1.000Kč/na jednoho člena TJ/SK (děti a mládež do 18 let). 
 MŠMT připravuje na 25.4. 2016 Národní konferenci o sportu. Přihlášky účastníků přes 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-sportovni-konference-2016 

 Personální změny na odboru sportu MŠMT: odešel náměstek Šulce, nyní je 
„zastupujícím“ náměstkem Michal Urban; místo ředitele odboru sportu prozatím zastává Jan 
Šnajdr.  
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

odpovědný za vnitřní vztahy 
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