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Sdělení ČASPV – 2015 – 02                                                                                      Praha 20.02.2015 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2015 – 02 po schůzi VV ČASPV dne 17. 02. 2015 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2015 
 Na odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-
akci/ je zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2015. Z objektivních příčin se 
mohou u pořádaných akcí, v průběhu roku objevit změny. 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.  

Pro nové a stávající rozhodčí Junior je ještě plánováno  školení rozhodčích III. třídy  a 
to v termínu 20.03. – 22.03.2015 v Brně (uzávěrka přihlášek je 11.03.2015).  
 Pozvánku, včetně přihlášky, naleznete na: http://www.gymfed.cz/326-pozvanka-na-
skoleni-rozhodcich-iii-tridy-teamgym.html.  

 
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/.  
 
 

EUROGYM 2016 
 V pondělí 16. 02. 2015 proběhla v Praze schůzka zástupců ČASPV, ČGF, ČOS a 
spolupracující agentury Christian VIP. Účastníci schůzky se navzájem informovali o stavu 
příprav. 
 V termínu 17. – 19. 04. 2015 se v Českých Budějovicích uskuteční 1. INFO meeting  
(propagační a informační akce) a je očekávána účast zhruba 60 zástupců evropských 
národních gymnastických federací. Na prezentaci této akce se budou podílet i zástupci 
ČASPV – Karel Coufal, Miroslav Zítko, Vít Hanáček a Miroslav Vaněk. Dalšími referujícími 
budou zástupci ČGF a ČOS. Zvací dopis (v angličtině) pro zahraniční delegace naleznete 
v Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-
eurogym-2016/.  
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 Záštitu nad celou akcí převzal Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Udělení záštity naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1393-zastita-predsedy-ps-pcr-nad-eurogymem.html.  
 V průběhu měsíce března 2015 budou zprovozněny oficiální webové stránky, které 
budou i v češtině. V současné době naleznete informace na webových stránkách ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/ i na facebookových stránkách: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny.  

  

WG 2015 
 V současné době probíhají přípravy na nácvičný sraz, který se uskuteční v termínu   
24. – 26. 04. 2015 v Doubí u Třeboně.  
 V polovině března 2015 by měl být účastníkům WG 2015 rozeslán další dopis, který 
bude obsahovat informace o platbách a dubnovém nácvičném srazu. 
 Byli jsme vybráni na České národní odpoledne. Jedná se přibližně o hodinových 
program, který je již připravován. Na oficiálních stránkách WG 2015 je již umístěno promo 
video. 
 Veškeré informace o této akci jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách: 
http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/.  
 

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).  

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. 
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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). 
 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 bylo 
vycházeno z členské základny k 31. 12. 2014. 
Přehled delegátů: 
 

Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

Praha 3319 3 

Středočeský 3473 3 

Jihočeský 1140 1 

Plzeňský 3765 4 

Karlovarský 793 1 

Ústecký 2747 3 

Liberecký 2053 2 

Královéhradecký 3301 3 

Pardubický 1628 2 

Vysočina 4988 5 

Jihomoravský 4656 5 

Olomoucký 3309 3 

Zlínský 1611 2 

Moravskoslezský 3539 4 

ČSRS *) 1 

ČSTS *) 1 

UJ *) 1 

ČMSS *) 1 

ČAPR *) 1 

C e l k e m  46 

      *) kolektivní člen 
 
Doporučujeme, aby mezi delegáty KASPV byl její předseda a sekretář. Je nutné, aby sekretáři 
KASPV do 31. 03. 2015 na e-mail sekretariát@caspv.cz  (H. Ježková) zaslali seznam delegátů, 
včetně adres. 
 

NOVELA STANOV ČASPV 

 V současné době vrcholí práce na přípravě nových Stanov ČASPV, které budou 
odpovídat platnému Občanskému zákoníku. Veškeré připomínky ke Stanovám ČASPV, které 
byly zaslány (zaslalo pouze 5 KASPV) byly projednány a popř. zapracovány do návrhu Stanov 
ČASPV. Všem, kteří připomínky zaslali, děkujeme. Finální verze Stanov ČASPV bude zaslána 
delegátům VH ČASPV začátkem dubna 2015. 
 Podle návrhu těchto stanov bude hlavním spolkem ČASPV, který bude mít 14 
pobočných spolků = 14 KASPV. Pobočné spolky a RCSPV a odbory/oddíly, které mají právní 
subjektivitu, tj. mají registrované stanovy na Ministerstvu vnitra a mají přidělené IČ, musí 

mailto:sekretariát@caspv.cz
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rovněž připravit nové stanovy a do konce roku 2015 je zaslat na příslušný rejstříkový soud. 
Pro RCSPV a odbory/oddíly bez právní subjektivity se zatím nic nemění. 
 Výkonným výborem ČASPV, ve spolupráci s Legislativní komisí, budou pro pobočné 
spolky a pro RCSPV a odbory/oddíly s právní subjektivitou připraveny vzorové stanovy a 
budou jim zaslány informace o dalším postupu. 
 

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

Píšanová Irena vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Šimáková Miroslava vzorný cvičitel stříbrný odznak Prachatice 

Tesař Michal vzorný cvičitel stříbrný odznak Prachatice 

Koutná Miroslava vzorný cvičitel bronzový odznak Prachatice 

Proskovcová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Benešov 

Vyskočilová Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Benešov 

Vodehnalová Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Benešov 

Kýblová Josefa medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Zlín 

Schwarzová Eva medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Zlín 

Kocůrková Alena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Komárková Jindřiška medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Škrhlová Margita medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Večeřová Alena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vsetín 

Bohmann Jiří medaile dr. M. Tyrše  Uherské Hradiště 

Matoušková Emilie medaile dr. M. Tyrše  Zlín 

Mlýnková Anežka medaile dr. M. Tyrše  Zlín 

Raška Stanislav medaile dr. M. Tyrše  Vsetín 

Trčková Anna medaile dr. M. Tyrše  Vsetín 

Vrzalová Jindřiška medaile dr. M. Tyrše  Vsetín 

Pospíšková Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Zlín 

Ježíková Blanka vzorný cvičitel zlatý odznak Zlín 

Bradáčová Květoslava vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Koudelová Markéta vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Sovová Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Hajná Karin vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Krausová Irena vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Urbanová Ludmila vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Pitelová Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Šrámková Milena vzorný cvičitel stříbrný odznak Vsetín 

Buráň Jiří vzorný cvičitel bronzový odznak Uherské Hradiště 

Eimannová Jarmila vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Knytl Pavel vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Melicherová Daniela vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Trčková Anna vzorný cvičitel bronzový odznak Vsetín 

Křenková Zdeňka medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Frýdek – Místek 

Kaletová Miluše medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Müllerová Dagmar vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 



Sdělení ČASPV – 2015 - 02 
 

 

5 
 

Potyšová Jarmila vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Králová Alžběta vzorný cvičitel stříbrný odznak Sokolov 

Pechmanová Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Karlovy Vary 

Karlíková Alena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Děčín 

Podskalská Jaroslava medaile dr. M. Tyrše  Děčín 

Ruský František medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno 

Keřt Josef medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Pardubice 

Trýznová Jana medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Trutnov 

Tirayová Jana medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vyškov 

Metelková Hana medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Olomouc 

Krausová Vlasta vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň – sever 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Trenérka, cvičitelka roku 2014 
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu (dříve Komise 
sportu žen) stejně jako v minulých letech vyhlásil tradiční anketu „Trenérka, cvičitelka roku 
2014“.  
 Za ČASPV byly navrženy a VV ČASPV schváleny pí Denková (Karlovarská KASPV), pí 
Tesařová (Jihočeská KASPV), pí Niesigová (Liberecká KASPV), pí Košařová (Královehradecká 
KASPV), pí Loničková (Moravskoslezská KASPV), pí Polášková (Zlínská KASPV) a pí Kovaříková 
(Plzeňská KASPV), pí Pipková (Pardubická KASPV). 
 
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, časopis SOKOL 
 Na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1390-zpravodaj-cus-2015-
01.html  v Souborech ke stažení naleznete Zpravodaj ČUS 2015/01  a na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1375-casopis-sokol-sokolgym-2015.html v Souborech ke 
stažení naleznete poslední číslo časopisu SOKOL.  
 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 
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(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 
 
 
 
 


