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Sdělení ČASPV – 2018 – 8                                                                                    Praha 23.10.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 8 po  jednání VV ČASPV dne 15.10.2018 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 

Příprava a realizace akcí MR ČASPV probíhá podle stanoveného plánu. Na webovém 
odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. Dokument je pravidelně 
aktualizován. 
 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 VV ČASPV na svém zářijovém jednání schválil Termínovou listinu centrálních akcí 
ČASPV na rok 2019.  
 Dokument byl rozeslán sekretářům KASPV s aktuálními variabilními symboly ke 
koordinaci plánu připravovaných krajských akcí 2019. Termín vytvoření krajských plánů a 
jejich odeslání na OMM ČASPV je do 31.10.2018. Jiný termín oznámí sekretáři na e-mail: 
hanacek@caspv.cz.  
 Z termínové listiny na rok 2019 vybíráme jeden důležitý termín.  Valná hromada 
ČASPV se uskuteční 04.05.2019, příp. 05.05.2019 (místo bude upřesněno). 
 
Republiková soutěž K+M+W 
 O prvním říjnovém víkendu se pro členy a veřejnost uskutečnila v Mušově – 
Pasohlávkách republiková soutěž kubb – möllky – woodball. 
 Soutěže v kubb se zúčastnilo 27 dvojic, soutěže möllky 30 dvojic a soutěže woodball 
se zúčastnilo 26 dvojic. Putovní pohár si v letošním roce odvezli zástupci Moravskoslezské 
KASPV. 
 Poděkování patří všem zúčastněným, organizátorům, rozhodčím a Komisi rekreačních 
sportů MR ČASPV. 
 Výsledky a fotodokumentaci naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/.  
 
Republikové soutěže 2018 
 V posledním čtvrtletí roku 2018 se ještě uskuteční 2 republikové soutěže a to 
TeamGym a florbal. 
 Republiková soutěž TeamGym se uskuteční v sobotu 10.11.2018 v Trutnově. Také 
v letošním roce je součástí soutěže soutěž Českého poháru 2018  TeamGym ČGF. Uzávěrka 
přihlášek je 28.10.2018. Technicko-organizační pokyny k této soutěži jsou zveřejněny na 
webu ČASPV na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1015-republikova-soutez-caspv-
teamgym-2018.html v Souborech ke stažení. 
 Poslední republikovou soutěží je florbal. Tato soutěž je již tradičně pořádána 
v Pardubicích ve spolupráci s Pardubickou KASPV. 
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 Podrobnější informace o soutěži naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1011-republikova-soutez-caspv-ve-florbalu.html nebo 
na http://republika.florbal.spv.cz/ Uzávěrka přihlášek je pro členy ČASPV 24.10.2018, pro 
nečleny ČASPV je uzávěrka 06.11.2018. 
 
Choreo – challenge 
 Podmínky a bližší informace o soutěži mohou zájemci o tuto netradiční soutěž získat u 
krajských sekretářů, kterým byly již poslány podklady nebo na sekretariátu ČASPV u Radky 
Mothejzíkové na e-mailu mothejzikova@caspv.cz.  
 Uzávěrka přihlášek a zasílání soutěžních příspěvků bylo prodlouženo do 16.12.2018. 
 
Zápolení na dálku 
 Ve druhé polovině listopadu 2018 se uskuteční další kolo Zápolení na dálku. Podzimní 
kolo této soutěže proběhne v termínu 19.11. – 02.12.2018. Registrace oddílů je nejpozději 
do 16.11.2018, poté oddíly obdrží popis jednotlivých soutěží (manuál). 
 Novinkou pro toto kolo je, že soutěž bude zpřístupněna i veřejnosti. Další novinkou je 
rozšíření o kategorii dorostu. 
 Bližší informace již byly rozeslány nižším článkům. Informace jsou rovněž zveřejněny 
na: http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/.  
 
Republikový sraz SPV 
 O víkendu 16. – 18.11.2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční každoroční 
republikový sraz instruktorů ČASPV. 
 Srazu se může zúčastnit maximálně 8 instruktorů z každé KASPV. V případě, že 
některá z KASPV nevyužije svoji kapacitu, bude volné místo nabídnuto dalším krajům. 
Doplnění počtů účastníků bude provedeno tak, aby byla účast instruktorů SPV z jednotlivých 
krajů pokud možno vyvážená. 
 Krajští sekretáři zašlou souhrnnou přihlášku za KASPV do 04.11.2018.  
 
Seminář „ Aktivní v každém věku“ 
 V úterý 30.října 2018 se v Olomouci koná seminář zaměřený na pohybové aktivity a 
zdrav životní styl seniorů pod názvem „Aktivní v každém věku XIII“. 
 Seminář je složen převážně z praktických workshopů. Detailní program a přihlášku 
naleznou zájemci na: https://akce.ftk.upol.cz/2018/seminar-aktivni-v-kazdem-veku/. 
 
Plavecká soutěž měst 
 Ve středu 03.10.2018 proběhl již 27. ročník Plavecké soutěže měst. Plavalo se „napříč 
republikou“ a šetrně k životnímu prostředí s projektem SforAE. 
 Za 21 přihlášených měst závodilo celkem 8 534 plavců všech věkových kategorií. 
Podrobnosti k soutěži jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2292-plavecka-
soutez-mest-2018-hlasi-vyssi-ucast-nez-loni.html. 
 Příští, již 28. ročník, se bude konat ve středu 2.října 2019. Kontakt pro zasílání 
přihlášek je stále stejný – tedy: sekretariat@caspv.cz nebo info-sport@email.cz.  
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EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT „Můj klub“ 
 MŠMT koncem září 2018 zveřejnila na: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-
2019 dotační program Můj klub na rok 2019. Celková alokace dotačního programu je 
1,500.000.000 Kč. 
 Pro rok 2019 mohou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby žádat pro všechny děti a 
mládež do 23 let (tedy i pro předškolní děti a PDRD). Žádosti se podávají prostřednictvím 
systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). 
 Termín pro podání žádostí je stanoven na 31.října 2018. 
 

WG 2019 
 Ve dnech 27. – 30.9.2018 proběhl v rakouském Dornbirnu 2.info meeting WG 2019. 
Zástupci ČR, včetně předsedy ČASPV, získali bližší informace o stavu příprav na tuto světovou 
akci (ubytování, strava, doprava, Opening Ceremony, Národní večery, FIG Gala apod.). 
 Další informace týkající se WG 2019 naleznou zájemci V souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/.  
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 
 Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/  v Souborech ke 
stažení jsou zveřejněny různé dokumenty týkající se GDPR. 
 Zájemci zde naleznou mj. i dokumenty týkající se nejčastěji kladených otázek 
týkajících se GDPR. Doporučujeme našim členům věnovat pozornost těmto dokumentům a 
prostudovat je. 
 

PROPAGACE 
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/  
  
Časopis „Pohyb je život“ 

V aktuálním čísle naleznou zájemci informace z Všesokolského sletu, informace o 
projektu SforAE, informace krajů a další. Toto číslo je v nezkráceném vydání i na webu 
ČASPV. 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2017. Časopis na rok 2018 
lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-
zivot.html.  
 

Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila vak na záda (cena pro děti 
na republikové soutěže). Tento vak již obdrželi vítězové na všech konaných republikových 
soutěžích ČASPV od dětí po dospělé a seniory. 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019
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 Upozorňujeme organizátor soutěží na možnost využít šablony „zvacích plakátů“ a 
šablon diplomů. Všechny tyto materiály jsou k dispozici u sekretářů KASPV a jsou k dispozici i 
pro RC a TJ/SK. 
 

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

Morchová Ivanka medaile dr. M. Tyrše  Liberec 

Zatloukalová Irena vzorný cvičitel zlatý odznak Kolín 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 
státními úřady bez nutnosti zasílání ověřených dokumentů či osobního doručování na 
podatelny. 
 Veškeré informace o zřízení datové schránky najdou zájemci na stránkách České 
pošty (https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-
schranky).  
 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky.  
 

Porada zástupců KASPV 
 Jako každý rok, tak i v letošním roce se uskuteční porada zástupců KASPV. Porada se 
uskuteční v neděli 25.11.2018 SŠKC ČASPV na Ohradském náměstí. 
 Porady se mohou zúčastnit maximálně 4 zástupci z každé KASPV. VV ČASPV 
doporučuje, aby mezi zástupci byl i sekretář KASPV. 
 Návratku zašlou jednotlivé KASPV na sekretariát ČASPV do 30.10.2018. Do stejného 
data je možné na e-mail pecenka@plzen.eu zasílat možné náměty k projednání. 
 

Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2019. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR! Již zbývají poslední volné termíny. 
  
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena 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. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce 
KASPV, příp. odboru. Zájemci o toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně.  
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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. 
 
 

Mgr. Vít Hanáček 
místopředseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 


