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Sdělení ČASPV – 2016 – 1                                                                                     Praha 22.1.2016 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2016 – 1 po semináři Metodické rady ČASPV dne 
09.01.2016, jednání VV ČASPV dne 18.1.2016 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 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/.  
 
Školení rozhodčích TeamGym 
 O víkend 12. – 14.02.2016 (Praha) se uskuteční školení rozhodčích III. třídy TeamGym. 
 Podrobnosti o školení naleznete na: http://www.gymfed.cz/493-pozvanka-na-
skoleni-rozhodcich-iii-tridy-teamgym.html.  
 
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.  

 
Přehlídka pohybových skladeb 
 Slovenská gymnastická federace pořádá jubilejní 20. ročník pohybových skladeb, na 
který jsou srdečně zvány i skupiny z ČASPV. Přehlídka se koná v sobotu 05.03.2016 v Trnavě a 
uzávěrka přihlášek je 20.02.2016. 
 Propozice a přihlášku naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1631-prehlidka-pohybovych-skladeb-trnava.html.  
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ISCA – projkety v oblasti Sport for All 
 
European No Elevators Day (Den bez výtahů - NED).  

Druhý ročník NED umožňuje flexibilitu místním partnerům, má obrovský potenciál pro 

prezenci v místních tradičních (noviny, rozhlas, televize) i sociálních mediích. NED je 

plánován na 13. květen 2016 pro všechny evropské země. Zkusíme se zapojit? 

 

Move Week (Týden pohybu) představuje stěžejní projekt kampaně NowWeMOVE. Po 

POZOR: změna původně podzimního termínu pro rok 2016  22. - 28. května!!!  

Tímto posunem termínu chce ISCA zvýšit účinek tohoto projektu a učinit ho více odlišným od 

kampaně NWM a projektu EWoS (Evropský týden sportu). Mnohým z nás však toto 

rozhodnutí poměrně zkomplikovalo možnosti žádat o granty na tuto akci (např. Praha, Hradec 

Králové apod.).  

 

NowWeBike Cross border event (Jezdíme na kole přes hranice) 

Termín: červenec – září 2016. 

Trasa, účastníci a finální formát bude definován později. 

 

European School Sport Day (Evropský den sportu ve školách) 

Termín: konec září 2016 

ISCA plánuje pokračovat v expanzi této iniciativy po dvou pilotních akcích, ke kterým se 

připojilo v roce 2015 Maďarsko. Podrobnosti se dozvíte později. 

 

European Fitness Day (Evropský den Fitness) 

Termín: konec září 2016 

Nový evropský koncept inspirovaný úžasným příkladem z Velké Británie („UK Active“). 

Formát je již před potvrzením, diskutuje se s vlastníkem konceptu.  

Cíle této iniciativy jsou: 

- oslovit a motivovat lidi k pohybové aktivitě, 

- představit nový sektor - komerční sektor fitness k NWM kampani, 

- získat nové partnery, 

- mít koncept, který by mohl nést NWM značku a přitom být zahrnut do podpory EwoS 

a tím dát více příležitostí ke zviditelnění 

 
 

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 změnám v sazbách kilometrovného a ke změně sazby stravného. 

Přílohu č. 3 novelizované směrnice naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 
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. 
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EUROGYM 2016 
Příprava  
 Ze strany činovníků ČASPV je i nadále aktivně pracováno na přípravách workshopů, 
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, průvodu apod. 
 V současné době je již přihlášeno cca 4 500 zahraničních účastníků. Po započtění 
účastníků z ČR a dobrovolníků je již blížíme ke konečnému počtu 5 500 účastníků. 
 Další schůze přípravného výboru proběhne 26.01.2016 a následně 19.02.2016 
proběhne kontrolní den UEG. 
 EUROGYM byl zařazen mezi TOP akce Českých Budějovic v roce 2016.  
 
Účastníci z ČR 
 Účastníci z ČR se přihlašují prostřednictvím svých střešních organizací (max. 100 
účastníků z každé organizace). Cena pro účastníky z ČR byla stanovena ve výši 3.200,- Kč, 
která zahrnuje ubytování, stravování a jízdné MHD. VV ČASPV doporučuje, aby se hlásily 
skupiny, které se zabývají mj. pohybovými skladbami. 
 Zájemci o účast na této akci se ještě stále mohou hlásit prostřednictvím sekretariátu 
ČASPV. 
 
Dobrovolníci 
 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. 
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 V sobotu 20.02.2016 se v Českých Budějovicích uskuteční Přehlídka pohybových 
skladeb, kterou pořádá z pověření OV EUROGYMu Česká obec sokolská. Na tuto přehlídku 
může každá organizace vyslat maximálně 10 skladeb. 
 Zájemci z ČASPV musí přihlášku zaslat na ruzickova@caspv.cz. V případě velkého 
zájmu bude konečný výběr skupin ČASPV dělat komise HPF ve spolupráci s vedením MR 
ČASPV. 
 Pozvánku, přihlášku a informace o platbě naleznou zájemci v Souborech ke stažení 
na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1636-prehlidka-podiovych-skladeb-open.html.  
 

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. 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2015-eurogym-2016/informace-eurogym-2016/
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 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 31.03.2015 na e-mail sekretariat@caspv.cz 
(H.Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres. 
 
 

Kraj 
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 

Olomoucký 1416 2 

Zlínský 3209 4 

Moravskoslezský 3260 4 

C e l k e m  44 

 
 

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). 
 

Stanovy KASPV 
 Ve druhé polovině roku 2015 probíhaly MVH jednotlivých KASPV, které schvalovaly 
nové stanovy KASPV tak, aby byly v souladu v Občanským zákoníkem. 
 Žádáme sekretáře KASPV o sdělení, zda již proběhla registrace nových stanov. 
Informaci zašlete na e-mail: sekretariat@caspv.cz v termínu do 10.02.2016 (do předmětu 
zprávy uveďte „Stanovy KASPV“). 
 

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

Přehnilová Alena medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Vrábel Stanislav vzorný cvičitel zlatý odznak Hradec Králové 

Hlávko Milan vzorný cvičitel zlatý odznak Hradec Králové 

Prokopová Irena vzorný cvičitel zlatý odznak Žďár nad Sázavou 

Vitámvásová Radka vzorný cvičitel zlatý odznak Žďár nad Sázavou 

Říčanová Hana vzorný cvičitel bronzový odznak Žďár nad Sázavou 

Lapčíková Zdena vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Pořízková Martina vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Říkovská Ivana vzorný cvičitel bronzový odznak Kroměříž 

Talčíková Anna vzorný cvičitel bronzový odznak Kroměříž 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2016 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 05.02.2016 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 2015 
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí pořádá v březnu 2016 
v Praze každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a 
cvičitelek, na kterém oceňuje za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu 
významné osobnosti nominované ze střešních organizací, jako jsou ČUS, ČOS, ČASPV a SSS 
ČR. 
 Pokud máte ve svém okolí trenérku nebo cvičitelku, kterou byste na toto setkání 
nominovat, zašlete prostřednictvím formuláře jméno, adresu (pro zaslání osobního pozváni) 
a stručnou charakteristiku nominované trenérky – cvičitelky.  

Zároveň uveďte jednu z kategorií, do níž spadá její působnost: 
- Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky; 
- Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy; 
- Objev roku. 

Upozorňujeme, že ocenění nelze přidělit opakovaně trenérkám a cvičitelkám 
vyznamenaným v uplynulých letech. 

Své nominace na formuláři (v příloze) zasílejte na sekretariát ČASPV 
(sekretariát@caspv.cz) do 5. února 2016. VV ČASPV následně schválí finální nominaci, která 
bude odeslána na ČOV. 
 
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. 
 

mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:sekretariát@caspv.cz
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Zpravodaj ČUS, Olympijský zpravodaj 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1633-zpravodaj-cus-
2015-10.html naleznou zájemci aktuální Zpravodaj ČUS (prosincový), který komentuje 
události v měsíci prosinci 2015.  
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1635-olympijsky-
zpravodaj-2016-1.html najdete první letošní vydání Olympijského zpravodaje.  
 Doporučujeme cvičitelům zpravodaje k přečtení.   
 
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 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 
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