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Sdělení ČASPV – 2017 – 2                                                                                     Praha 17.02.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 2 po 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. 
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 V sobotu 20.05.2017 se ve sportovní hale gymnázia Čajkovského v Olomouci 
uskuteční republiková přehlídka pohybových skladeb ČASPV. 
 Přehlídka byla zařazena do projektu „Olomouc – evropské město sportu 2017“. 
Zároveň nad touto akcí převzal záštitu primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. 
Antonín Staněk, Ph.D. 
 Uzávěrka přihlášek je 04.05.2017. Očekáváme účast minimálně 35 skupin z KASPV. 
 
Republiková soutěž RINGO 
 Komise RS MR ČASPV ve spolupráci s Pardubickou KASPV pořádá v sobotu 08.04.2017 
první republikovou soutěž v RINGU. 
 Podrobnosti o soutěži naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1383-republikova-soutez-ringo.html.  

Uzávěrka přihlášek je 25.03.2017. 
 
Woodball – propagační video 
 ČASPV před několika lety přinesla do ČR atraktivní pohybovou aktivitu, z které se 
postupně stal sport – WOODBALL. 
 Zájemcům o tuto sportovní aktivu doporučujeme zhlédnutí propagačního videa na: 
https://www.youtube.com/watch?v=4xRGbm1a06o, včetně mezinárodních pravidel tohoto 
sportu. 
 Vzhledem k tomu, že v ČR není žádný výrobce náčiní, mohou zájemci o nákup 
potřebného náčiní (woodballový set)  kontaktovat sekretariát ČASPV, který se může pokusit 
o zprostředkování nákupu. 
 
Mezinárodní gymnastické kempy 
 Evropská gymnastická unie pořádá v letošním roce kurzy pro trenéry i cvičence 
TeamGym. 
 Více podrobností naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1869-
mezinarodni-gymnasticke-kempy.html nebo na webových stránkách České gymnastické 
federace. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1383-republikova-soutez-ringo.html
https://www.youtube.com/watch?v=4xRGbm1a06o
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1869-mezinarodni-gymnasticke-kempy.html
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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/. 
 
Prodej gymsticků 
 Na poslední gymnaestrádě se cvičilo s gymstickem, které se v současné době opravují 
(výměna gum). 
 Zájemci si mohou toto náčiní zakoupit toto náčiní za sníženou cenu 450 Kč/ks. Celkem 
je k prodeji určeno celkem 25 ks. 
 

PERSONALISTIKA ČASPV 
Personalistika OMM 
 Na základě výběrového řízení byla od 01.02.2017 přijata Radka Mothejzíková (tel. 
777 031 450, e-mail: mothejzikova@caspv.cz) a začala pracovat na oddělení OMM pod 
dohledem D. Růžičkové a V. Hanáčka. 
 Od 1. 3. 2017 bude Dobromila Růžičková pracovat jako externí pracovník. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je 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. 
 Další informace naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení. 
 Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 
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. 
 

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 každý akce svoji podstránku. Zde 
budou v Souborech ke stažení zveřejňovány veškeré potřebné informace (některé informace 
jsou zde již zveřejněny). 
 Do hromadné skladby dospělých je přihlášeno cca 520 cvičenců. V současné době 
s jedná o nákupu holí nordic walking a v přípravě je manuál nácviku vedoucích skupin, který 
se uskuteční 08.04.2017 v Praze. 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/burza/
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  Po lednovém jednání VV ČASPV byl do nižších článků rozeslán 2. oslovující dopis a to 
za účel zvýšení počtu cvičenců na požadovaný počet, tj. minimálně 288 cvičenců.  Bohužel 
tento minimální počet se dosud nepodařilo naplnit. Mezní termín závazných přihlášek do 
této skladby je 10.03.2017,  s tím, že závazná přihlášky bude podložena zálohou ve výši 500 
Kč/cvičenec. 

 
VALNÉ HROMADY A VOLBY 2017 
VH KASPV 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu 
za rok 2016 a vyplněný formulář o výsledku voleb. 
 Po VH KASPV je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH 
ČASPV, vč. adresy a e-mailu. 
 
VH ČASPV 
 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 22.04.2017 v Praze na FTVS. 
 
Klíč počtu delegátů 
 VV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV, tj. 900 členů = 1 delegát, nad 
dalších 450 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo vycházeno z 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. 
 

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 

 

EVIDENCE ČLENŮ 

Aktualizace členské základny  

mailto:sekretariat@caspv.cz


Sdělení ČASPV – 2017 – 2 
 

 

4 
 

 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). 
 
Aktualizace názvů spolků 
 Při aktualizaci členské základny (viz výše) je nutné, aby Odbory SPV, resp. RCSPV, 
provedly kontrolu svých názvů v programu Evidence ČASPV a opravily svůj název (vč. IČ) tak, 
aby korespondoval se spolkovým rejstříkem. 
 Tam, kde se nový, často delší, název spolku nevejde do políčka názvu spolku, je 
možné použít zkratku. Název je jen pro vnitřní potřebu ČASPV. 
 

PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „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/.  
 
Facebook ČASPV 
 ČASPV informuje o zajímavých akcích a událostech také na facebookových stránkách. 
Sledujte upoutávky a zajímavosti z činnosti ČASPV na odkazu: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
 

INFORMACE Z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1866-zpravodaj-cus-
2017-01.html naleznou zájemci Zpravodaj ČUS 2017/01. 
 Ve Zpravodaji naleznete mj. informace o novém úrazovém pojištění členů a pojištění 
odpovědnosti trenérů. 
 Doporučujeme členům, aby si Zpravodaj ČUS přečetli. 
 
Vedení ČUS proti dopingu 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1877-vedeni-cus-proti-
dopingu.html naleznete otevřený dopis ĆUS proti dopingu, který byl zaslán sportovním 
svazům a sportovním organizacím. 
 Vedení ČASPV si je jisto, že nabídka pohybových programů, které ČASPV nabízí, nemá 
a nikdy nebude mít nic společného s dopingem. 
 
ČUS – kauza Harrachov 
 Ve spojitosti s kauzou „pozemky Harrachov“ obdržela ČASPV (stejně jako ostatní 
sportovní svazy sdružené pod ČUS) oficiální vyjádření od vedení ČUS k této kauze. 
 Oficiální vyjádření naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1872-cus-
kauza-harrachov.html v Souborech ke stažení. 
 

RŮZNÉ 

mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1866-zpravodaj-cus-2017-01.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1866-zpravodaj-cus-2017-01.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1877-vedeni-cus-proti-dopingu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1877-vedeni-cus-proti-dopingu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1872-cus-kauza-harrachov.html
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Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Hojerová Věra medaile dr. M. Tyrše  Plzeň – sever 

Ovsíková Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň – jih 

Malá Alena vzorný cvičitel zlatý odznak Třebíč 

Dostálová Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Klinerová Eliška vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Sobotková Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Šalbabová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Třebíč 

Milotová Monika vzorný cvičitel bronzový odznak Třebíč 

Sobotka Luděk vzorný cvičitel bronzový odznak Třebíč 

Křístková Jarmila medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Brno 

Rothkögelová Magda medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Vyškov 

Máchalová Zdena medaile dr. M. Tyrše  Brno – město 

Zapletalová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Brno – město 

Niesigová Gabriela medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Liberec 

Suchardová Alena medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Liberec 

Kobrlová Marta medaile dr. M. Tyrše  Česká Lípa 

Heran Jiří vzorný cvičitel zlatý odznak Česká Lípa 

Kortanová Anna vzorný cvičitel zlatý odznak Česká Lípa 

Trávníčková Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Liberec 

Rosenberková Milada vzorný cvičitel stříbrný odznak Liberec 

Mikulenková Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Vsetín 

Horáková Hana vzorný cvičitel stříbrný odznak Kroměříž 

Polická Milada vzorný cvičitel stříbrný odznak Kolín 

Samec Ladislav vzorný cvičitel stříbrný odznak Benešov 

Šlamborová Marie vzorný cvičitel stříbrný odznak Benešov 

Šroubková Ivana vzorný cvičitel zlatý odznak Most 

Bílová Marie vzorný cvičitel bronzový odznak Teplice 

Zaspalová Venuše vzorný cvičitel bronzový odznak Most 

Chromá Marta medaile dr. M. Tyrše  Praha 

Mikulejská Marta medaile dr. M. Tyrše  Praha 

Pízová Ivanka medaile dr. M. Tyrše  Praha 

Bánská Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Praha 

Hofmanová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Praha 

Rosenbaumová Jitka vzorný cvičitel zlatý odznak Praha 

Troupová Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Praha 

Šeráková Hana vzorný cvičitel zlatý odznak Praha 

Křišťanová Vlasta vzorný cvičitel stříbrný odznak Praha 
Myslivečková Vladimíra vzorný cvičitel bronzový odznak Praha 

Hanzelka Tomáš vzorný cvičitel zlatý odznak Nový Jičín 

Bojková Dana vzorný cvičitel bronzový odznak Karviná 

Kratěna Bohdan medaile dr. M. Tyrše  Hradec Králové 

Víšková Eva medaile dr. M. Tyrše  Hradec Králové 

Jakubcová Hana vzorný cvičitel zlatý odznak Trutnov 

Svobodová Vilma vzorný cvičitel zlatý odznak Trutnov 
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Marková Petra vzorný cvičitel bronzový odznak Hradec Králové 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Úrazy, které se staly do 31.12.2016 budou řešeny prostřednictvím VZP. 
 Rovněž došlo k aktualizaci smlouvy na pojištění odpovědnosti trenérů (např. platnost 
pro celou Evropu, zvýšení pojistného plnění jedné události apod.) 
 Více informací naleznete ve Zpravodaji ČUS 2017/01 (viz výše) nebo na:  

 http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/,  

 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html,  

 http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html 
 
Informace z Komise SPV ČOV 
 Na jednání Komise byli členové informováni o tom, že všechna města musí 
vypracovat plán rozvoje sportu od roku 2018. V případě, že by tak neučinila, nemohla by 
žádat MŠMT o grantovou podporu 
 Pokud máte možnost, zapojte se v místě svého bydliště do vypracování tohoto plánu. 
 
Partneři – HUDYsport, Tempish 
 Připomínáme, že ČASPV má několik smluv o spolupráci i s firmami, které nabízejí 
sportovní zboží. Podařilo se prolongovat smlouvu s Tempish s.r.o 
http://www.caspv.cz/cz/partneri-caspv/obchodni-partneri/, kde mají členové ČASPV slevu. 
Nově předkládá firma HUDYsport nabídku na karimatky Yate – tloušťka 8mm za cenu 87Kč + 
DPH – při odběru nad 100ks. V případě zájmu, kontaktujte sekretariát ČASPV – Radka 
Mothejzíková. Sekretariát by udělal celkovou objednávku a následně karimatky předal 
KASPV/RCSPV/odborům  SPV. 
 
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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