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Sdělení ČASPV – 2017 – 1                                                                                     Praha 12.01.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 1 po semináři Metodické rady ČASPV konané ve 
dnech 06. - 07.01.2017, po jednání VV ČASPV dne 10.01.2017 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. 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 2017 
 VV na svém jednání schválil vyhlášení Republikových soutěží na rok 2017.  
 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/.  
 Na stejném odkazu jsou rovněž zveřejněny soupisky a přihlášky. Před soutěžemi 
budou včas na webu umístěny technicko - organizační pokyny. 
 
Nabídka gymnastických kempů 

ČASPV ve spolupráci s Komisí VG ČGF připravuje gymnastické kempy pro mladší 
žactvo. Kempy budou zaměřeny na sportovní gymnastiku. 

Předpokládaná kapacita víkendových kempů je plánována na 40 účastníků (dětí a 
instruktorů). 

Podrobnosti budou zveřejněny na webu ČASPV (do konce ledna) a ve Sdělení ČASPV. 
První kemp je plánován na víkend 25. – 26. 3. 2017 do Dobřichovic (JoJoGym Dobřichovice). 
 
Plány akcí KASPV 
 Žádáme sekretáře KASPV, aby do 31.01.2017 zveřejnili na webových stránkách kraje 
aktuální plány akcí kraje na rok 2017 – nejlépe v tabulce:  
 

Soutěže název termín místo poznámka/vedoucí 
akce 

     

Semináře     

     

Školení     

     

VPA     

     

Další akce      

 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
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Nabídka akrobatického podlahy 
 ASPV TJ Přeštice nabízí k odprodeji pružnou akrobatickou podlahu, včetně 
gymnastického koberce. 
 Více informací, včetně fotografií, naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/. 
 

PERSONALISTIKA ČASPV 
Personalistika OMM 
 Z vypsaného výběrového řízení byla vybrána pí Radka Mothejzíková, která nejlépe 
splňovala předpoklady na organizační pracovnici. 
 Do pracovního poměru nastoupí 1. února 2017 a postupně převezme agendu PaeDr. 
D. Růžičkové, která koncem února 2017 odchází do důchodu. 
DS Brno 
 Začátkem roku 2017 nastoupila do Domu sportu v Brně nová pracovnice – pí Eva 
Holoubková a převzala veškerou agendu DSB za pí E. Jaloveckou, která odešla do důchodu. 
 

EKONOMICKÁ 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 stravného. 

Přílohu č. 3 novelizované směrnice naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Ve Sdělení ČASPV 2016 – 10 byla uveřejněna informace, že pro příznivce ČASPV je 
připravena Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební 
kartu) naší organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz 
poděkování za jeho přízeň. 
 Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 Využijte tedy četných nabídek a přispějte současně velkým dílem na další rozvoj 
ČASPV a mezinárodních nadací. Nevznikají vám tím žádné náklady, tak tedy pojďte společně 
s námi do toho. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/ a 
na www.lyoness.com/cz/shopping-with-lyoness. 
 VV ČASPV na svém lednovém jednání rozhodl o tom, že tuto kartu obdrží každá 
KASPV a „zisk“ z této karty bude příjmem KASPV. 
 Kartu a podrobnější informace obdrží sekretáři a předsedové KASPV v nejbližších 
dnech. 
 
Daňové přiznání za rok 2016 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2017 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. 
 

 
 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/
mailto:kubikova@caspv.cz
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XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
 Jak jste již byli informováni, na Všesokolský slet 2018 v Praze jsou připravovány 2 
hromadné skladby – koedukovaná hromadná skladba pro dospělé a skladba pro děti a 
mládež. Následně pro WG 2019 bude skladba pro dospělé rozšířena na 15 minut. 
 Podrobnější informace o přípravách naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/, kde má každá akce svoji podstránku. Zde jsou 
půběžně zveřejňovány veškeré potřebné informace.  
 Do hromadné skladby dospělých je přihlášeno 511 cvičenců (z toho 107 mužů). 
V současné době je připravován 1. informační dopis pro cvičence a vedoucí bloků. Také byl 
určen Organizační štáb ve složení Marie Havrlantová (vedoucí), Milada Němčíková, Alena 
Hozáková, Jaroslav Vokáč a Kateřina Nováková. 
 Do hromadné skladby dětí a mládeže je prozatím předběžně přihlášeno 238 dětí. VV 
ČASPV rozhodl o snížení minimálního počtu cvičenců z 330 na 288 dětí. Zároveň odsouhlasil 
posunutí termínu závazných přihlášek do této skladby do 10.03.2017 s tím, že závazná 
přihláška bude podložena zálohou ve výši 500 Kč/cvičenec. Žádáme všechny funkcionáře a 
cvičitele, aby pomohli zajistit dostatečný počet dětí a mládeže k této významné prezentaci 
našeho spolku na Sletu 2018. 

 
VALNÉ HROMADY A VOLBY 2017 
VH KASPV 
 V listopadu 2016 byl sekretářům KASPV rozeslán „Harmonogram příprav voleb do 
orgánů ČASPV“. Tímto dokumentem byl schválen konečný termín konání valných hromad 
KASPV a to 24.03.2017. 
 Na základě této skutečnosti žádáme sekretáře KASPV o nahlášení termínu konání VH 
KASPV a to do 31.01.2017. 
 V případě, že KASPV má zájem o účast člena VV ČASPV na jednání VH KASPV, prosíme 
sekretáře KASPV o zaslání tohoto požadavku na sekretariát ČASPV rovněž do 31.01.2017. 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu 
za rok 2016 a vyplněný formulář o výsledku voleb. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 22.04.2017  na FTVS UK Praha, J. 
Martího 31, Praha 6. Na VH ČASPV jsme předběžně pozvali ministryni K. Valachovou, 
děkanku FTVS UK p. Kohlíčkovou a další hosty. Z rozhodnutí VV ČASPV budou také pozváni 
členové Metodické rady ČASPV a vedoucí odborných komisí VV ČASPV. 
 
Klíč počtu delegátů 
 VV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV, tj. 900 členů = 1 delegát, nad 
dalších 450 členů další delegát. Východiskem pro stanovení počtu delegátů s hlasem 
rozhodujícím byl stav členské základny k 31.12.2016. 
 V případě, že mezi delegáty KASPV nebude její předseda a sekretář, budou oba 
pozváni jako hosté. 
 Je nutné, aby sekretáři KASPV do 31.03.2017 na e-mail sekretariat@caspv.cz (H. 
Ježková) zaslali seznam delegátů, včetně adres a kontaktů. 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/
mailto:sekretariat@caspv.cz
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Kraj 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

Praha 3426 4 

Středočeský 3340 4 

Jihočeský 926 1 

Plzeňský 3346 4 

Karlovarský 775 1 

Ústecký 2506 3 

Liberecký 1919 2 

Královéhradecký 3187 4 

Pardubický 1351 2 

Vysočina 3858 4 

Jihomoravský 4174 5 

Zlínský 1253 1 

Olomoucký 2470 3 

Moravskoslezský 3150 4 

C e l k e m  42 

Poznámka: 
kromě delegátů KASPV s hlasem rozhodujícím budou ještě pozváni zástupci KOČ.  
Každý „kolektivní člen“ (ČSTS, UJ, ČSRS apod.) má právo na jednoho delegáta s hlasem 
rozhodujícím. 

 
EVIDENCE ČLENŮ 

 VH ČASPV dne 24.04.2016 uložila odborům SPV v termínu od 01.01.2017 do 
15.03.2017 uhradit členské příspěvky za členy odboru pro rok 2017.  
 Současně s úhradou členských příspěvků je nutné zasílat průběžně i opravenou 
evidenci členů (část c), článek IV., bod 3). 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu posledních „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR 
kódem) a to jak v tyrkysové barvě a ve žluté barvě. 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. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 
Kalendáře 2017 
 Na sekretariátu ČASPV jsou k dispozici poslední výtisky nástěnného kalendáře pro rok 
2017, tentokráte s tématikou cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí. 
 Zájemci o kalendář si jej mohou objednat prostřednictvím sekretariátu ČASPV. 
 

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

Jiránek Otta medaile dr. M. Tyrše  Plzeň 

Bendová Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Plzeň 

mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
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Jedlík Jiří vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň 

Daníčková Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek - Místek 

Poledníková Jarmila vzorný cvičitel stříbrný odznak Frýdek – Místek 

Cielecki Karel vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Cielecká Kristina vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Kowalczyková Jiřina vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Lysoňová Alice vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Rašková Alena vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Tesařová Ivana medaile dr. M. Tyrše  Třebíč 

Diviš Zbyněk vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Soukup Zdeněk vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Soukupová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Baštářová Renata vzorný cvičitel bronzový odznak Třebíč 

Cahová Zuzana vzorný cvičitel bronzový odznak Třebíč 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2017 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 31.01.2017 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. 

VV ČASPV navrhl na Čestného člena ČASPV další osobnost – Dr. Vojmíra Srdečného. 
 
Trenérka – cvičitelka roku 2016  
 Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu pořádá i v březnu 
2017 slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na 
kterém oceňuje významné osobnosti nominované ze střešních organizací, mj. i ČASPV. 
 Pokud máte ve svém okolí cvičitelku, kterou byste chtěli takto ocenit, zašlete základní 
informace: 

- Jméno a příjmení 
- Adresa 
- E-mail 
- Telefon 
- Délka trvání cvičitelské kariéry 
- Zajímavosti cvičitelské kariéry 

e-mailem (ve wordu) na sekretariat@caspv.cz a to do 31.01.2017. VV ČASPV následně 
vybere z nominovaných žen zástupce ČASPV.  
Více informací v příloze Sdělení 2016 – 10. 
POZOR! Nevyplňujte a neodesílejte formulář na stránkách ČOV. Pokud jste tak již učinili – 
nevadí, ČOV nám posílá nominace zpět, neboť je potřeba odsouhlasení VV ČASPV. 
 
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. 

mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
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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 
 
  


