Aktuality č. 1/ 2015 pro členy a přátele
Českého svazu rekreačního sportu 4. 2. 2015
Vážení členové a přátelé ČSRS.
Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím:
1. Členská základna.
Do 31. 12. 2014 zaplatilo členské příspěvky 125 klubů. Tyto kluby jsou řádnými členy ČSRS. Jejich
seznam je uveden na www.csrs.cz (viz příloha).
Členské příspěvky ve výši 20 Kč na člena byly zaplaceny za 8 821 členů. Všem těmto klubům
děkujeme a věříme, že společně dokážeme životaschopnost našeho svazu. Současný seznam ČSRS
neuvádí kluby, které nejeví zájem o činnost dle rozhodnutí VH z 8. 3. 2014.
2. Kalendář akcí 2015.
Novinkou v práci svazu je vydání Kalendáře 132 veřejně přístupných akcí od 40 klubů ČSRS (viz
příloha). O systému podpory rozhodne VH ČSRS 2015. Kalendář akcí je vydán i v papírové podobě,
pro jednání na MŠMT, ČUS, s regionální a s místní správou, se sponzory a dalšími subjekty. Kalendář
je přístupný na www.csrs.cz.
3. Adresář klubů.
Žádáme Vás o zaslání aktuálních informací o klubu do 28. 2. 2015 na info@csrs.cz. Prosíme o název
klubu, evidenční číslo klubu v ČSRS, jméno a příjmení kontaktní osoby včetně funkce v klubu,
doručovací adresu, email a web. Uveďte, zda je klub samostatný a má své IČ, nebo je součástí větší
složky - TJ či SK. Žádáme rovněž o zaslání seznamu členů (jméno, příjmení, rodné číslo). Toto vše je
důležité pro naši práci na stanovách ČSRS.
4. Stanovy a VH ČSRS.
Nyní pracujeme na nutných změnách našich stanov. V návrhu Vám budou zaslány před valnou
hromadou, kterou plánujeme v budově ČASPV Praha- Stodůlky. Veškeré podklady Vám budou
zaslány 30 dnů před VH.
5. Spolupráce s dalšími subjekty.
a) Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV).
ČSRS se v roce 2014 stal kolektivním členem ČASPV. To nám umožňuje využívat prostory k jednání,
zúčastňovat se jejich seminářů a školení. Nadále jsme samostatný svaz pod ev. č. 55 ČUS.
b) Oborová zdravotní pojišťovna.
Jednáme o partnerství s OZP.
c) Český klub olympioniků.
ČKO je jednou ze složek Českého olympijského výboru. Sdružuje aktivní účastníky olympijských her,
zejména z řad sportovců. Účast ČKO je bezpochyby možností zpestření a zvýšení zájmů veřejnosti
o účast na našich akcích.
6. Webová stránka svazu a facebook ČSRS.
Web i facebook je Vám plně k dispozici a těšíme se na spolupráci s Vámi. Na základě Vašeho zájmu
lze zveřejnit webovou adresu Vašeho klubu (proklik)
Veškeré informace a připomínky posílejte na info @csrs.cz. Sekretář zajistí jejich další zpracování.
7. Nové číslo účtu ČSRS.
Nový účet ČSRS je 3733271389/0800 . Při platbách vždy uvádějte číslo svého klubu jako variabilní
symbol.
8. Logo „Lvíčka Sportíka“.
Kluby, které zaplatily členské příspěvky, mají v roce 2015 nárok na bezplatné používání loga
„ Lvíčka Sportíka“ při pořádané akci, na výrobu vlastních propagačních materiálů atd.
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