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Sdělení ČASPV – 2019 – 06                                                                                   Praha 27. 06. 2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 06 po jednání VV ČASPV dne 24.06.2019 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 Termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2019 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
Republikové soutěže 2019 
 V Souborech ke stažení na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ naleznete vyhlášení republikových soutěží na rok 2019. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání soutěží 
a vyhlášení jednotlivých soutěží.  
 
Přehlídka pohybových skladeb ČASPV 
 V sobotu 25.05.2019 se v Litoměřicích konala republiková přehlídka pohybových 
skladeb. Na přehlídku se sjelo více než 530 cvičenců z několika krajů republiky, kteří se 
představili ve 38 choreografiích. Věkové rozpětí cvičenců 7 – 77 let, tedy opravdu prezentace 
„sportu pro všechny“, co ž ocenil i přítomný starosta města Litoměřice a senátor Parlamentu 
ČR Mgr. Ladislav Chlupáč, který nad akcí převzal záštitu. 

 Videozáznam, který sestříhal Michal Novák, za což mu patří velké poděkování mohou 
zájemci shlédnout na: http://old.zsodolenavoda.cz/caspv/litomerice/. Fotodokumentace 
stejného autora jsou zveřejněny na: 
https://novakm.rajce.idnes.cz/Republikova_prehlidka_podiovych_skladeb_-
_Litomerice_05_2019 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 O prvním červnovém víkendu se Sportcentrum v Doubí u Třeboně zaplnilo účastníky 
Letních slavností žactva a mládeže. 
 Nosným tématem letošního ročníku, kterého se zúčastnilo 180 dětí ze všech koutů 
republiky bylo dobytí pokladu třeboňské tvrze na motivy známé televizní soutěže „Klíče od 
pevnosti Boyard“. 
 Více podrobností naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2457-
poklad-trebonske-tvrze-dobyt.html. 
  
Republiková soutěž v atletice 
 Na tradičním místě na třebíčském atletickém stadionů se v sobotu 08.06.2019 konala 
republiková soutěž v atletice. 
 Závodu se zúčastnilo celkem 336 závodníků z 10 krajů. Soutěžící byli zastoupeni ve 
všech věkových kategoriích a závodilo se ve čtyřboji jednotlivců: sprint, skok daleký, hod a 
vytrvalostní běh. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://old.zsodolenavoda.cz/caspv/litomerice/
https://novakm.rajce.idnes.cz/Republikova_prehlidka_podiovych_skladeb_-_Litomerice_05_2019
https://novakm.rajce.idnes.cz/Republikova_prehlidka_podiovych_skladeb_-_Litomerice_05_2019
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2457-poklad-trebonske-tvrze-dobyt.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2457-poklad-trebonske-tvrze-dobyt.html
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 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-
mladeze/vysledky-soutezi/  naleznou zájemci kompletní výsledky této soutěže. 
 
Republiková soutěž SMP Medvědí stezkou 
 O víkendu 14.06. – 16.06.2019 se v Pařezu – Český ráj uskutečnila tradiční soutěž 
mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“. 

Soutěže se zúčastnilo 156 hlídek z 9 krajů pro které byla připravena trať v délce 5,5 km 
s 10 soutěžními stanovišti. 

Výsledky soutěže (v Souborech ke stažení) a odkaz na fotogalerii naleznou 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-
prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/. 

 
Soutěže na dálku 

Veškeré informace (popisy soutěží, pravidla a manuály) k soutěžím na dálku jsou nově 
souhrnně umístěny na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/. 

Komise metodické rady připravují další kola těchto soutěží na druhé pololetí. 
 
Sportovní hry seniorů 
 Na základě usnesení VH ČASPV by každá KASPV měla v roce 2019 upořádat minimálně 
jednu akci VPA pro seniory. Jak již byly KASPV informovány, každá KASPV obdrží na tuto akci 
jednorázový příspěvek ve výši 10 000 Kč z grantu MŠMT. 
 ČASPV se podařilo na tyto akce (SHS) další finanční prostředky, tentokrát od ČUS. VV 
ČASPV na svém jednání rozhodl o rozdělení těchto financí následujícím způsobem (navýšení 
jednorázového příspěvku): 

- akce v rámci SHS, kde bude více než 100 účastníků – příspěvek ve výši 5 000 Kč 
- akce v rámci SHS, kde bude 70 – 99 účastníků – příspěvek ve výši 3 000 Kč 
- v případě, že KASPV uspořádá druhou akci VPA v rámci SHS, kde bude minimálně 50 

účastníků – příspěvek 6 000 Kč (jednorázový příspěvek ve výši 10 000 Kč na tuto druhou 
akci nenáleží) 

Pro navýšenou podporu je však třeba doložit „seznam účastníků“, plakátek, pár fotografií 
apod.. Vše spojené s dokumentováním SHS zasílejte na kubikova@caspv.cz 
 
 
MOVE Week 2019 
 V posledním květnovém týdnu proběhl v celé Evropě a také v několika dalších státech 
mezinárodní projekt na podporu aktivního životního stylus názvem MOVE Week 2019. 
 Tento projekt je součástí kampaně NowWeMOVE, kterou odstartovala ISCA již v roce 
2007 a kampaň končí v roce 2020, a ČASPV již 10 let realizuje akce pod projektem MOVE Week. 
 V letošním roce se v rámci tohoto projektu uskutečnilo celkem 9 akcí. Vedení ČASPV 
děkuje všem organizátorům za organizaci těchto akcí. 
 
Evropský týden sportu 
 Na podzim 2019 proběhne již 5.ročník Evropského týdne sportu. 
 Cílem tohoto celoevropského projektu i nadále zůstává ukazovat veřejností, jak 
důležitý a přínosný je pravidelný pohyb. 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/
mailto:kubikova@caspv.cz
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Chcete být součástí tohoto projektu? Pro více informací a podrobností se podívejte na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2478-evropsky-tyden-sportu-2019.html. 
 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Slevy na jízdném 
 Připomínáme, že vláda ČR odsouhlasila slevy na jízdném pro osoby pod 26 let a nad 65 
let v prostředcích hromadné dopravy (vlak, bus). Doporučujeme těmto osobám využívat tyto 
slevy. 
 

WG 2019 
 O víkendu 21. – 23.06.2019 se sešlo ve Sportcentru v Doubí u Třeboně zhruba 350 
cvičenců a cvičenek, kteří budou reprezentovat ČR a ČASPV na 16. Světové gymnaestrádě 
v rakouském Dornbirnu, která se uskuteční v termínu 7. – 13.07.2019.  
 Šlo o poslední secvičnou před odjezdem, kde cvičenci pilovali svoji skladbu „Gymnastics 
Dream“. 
 Více informací naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2475-secvicna-
na-wg-2019.html a na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2476-videozaznam-z-cervnove-
secvicne-na-wg-2019.html. 
  

REJSTŘÍK MŠMT 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen 

Rejstřík MŠMT) je snahou o přehlednější evidenci sportovního prostředí.  
K 10. 10. 2018 byla spuštěna funkcionalita pro zápis fyzických osob (sportovců a 

trenérů). Tato fáze umožňuje hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů) 
pomocí importu souborů ve formátu CSV. 

Sekretariát ČASPV již zaregistroval do Rejstříku MŠMT náš spolek, všechny KASPV a 
většinu základních článků, které mají své IČ. 
 
Důležité informace pro naše základní články, které mají své IČ: 

1. Pro žádosti v programu MŠMT „Můj klub“ bude pro další období nutné mít v Rejstříku 
MŠMT vše v pořádku (vyplněny požadované údaje u všech fyzických členů a dbát na 
jejich pravidelnou aktualizaci) 

2. Na http://www.msmt.cz/sport-1/sport je podrobný manuál 
3. Je doporučeno, aby si „základní články s IČ“ požádaly MŠMT o přístupová hesla, viz 

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis  a pak postupovaly podle pokynů 
4. Následně obdrží přístupová hesla a mohou si u svého TJ/SK zapisovat své členy 
5. Členové ČASPV mají kód 43 (slovy čtyřicet tři) 
6. Kvalifikovaní instruktoři (cvičitelé) se v rámci Rejstříku MŠMT mohou zahrnout do 

kategorie „trenér“ 
 
 Počátkem března 2019 byl sekretářům KASPV zaslán podrobný návod na uložení členů 
do rejstříku MŠMT. VH ČAPV 2019 mj. uložila odborům ČASPV v souvislosti s tímto rejstříkem 
a evidencí ČASPV aktualizovat evidenci členů (viz usnesení VH ČASPV). 

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2478-evropsky-tyden-sportu-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2475-secvicna-na-wg-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2475-secvicna-na-wg-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2476-videozaznam-z-cervnove-secvicne-na-wg-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2476-videozaznam-z-cervnove-secvicne-na-wg-2019.html
http://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
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EUROGYM 2020 

 V červenci 2020 se v Reykjavíku, hlavním městě Islandu, uskuteční 12. EUROGYM, 
největší gymnastický festival pro mládež, který se koná každé 2 roky, vždy v jiném evropském 
státě. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-
eurogym-2020-island.html v Souborech ke stažení. 
 Pořadatelé rozeslali první materiál – Bulletin č. 1 (v angličtině). Více informací na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html. 
 

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. 
 
Novinky GDPR 
 Mezi vedením ČUS a Úřadem na ochranu osobních údajů proběhlo jednání týkající se 
ochrany osobních údajů. 
 Bližší informace z tohoto jednání a další aktuality, včetně dalších odkazů naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html.  
 

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/. Na facebooku naleznete foto-
reportáž z víkendové republikové soutěže ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně.  
 
Výsledky z republikové soutěže ČASPV – „gymnastika“ jsou již umístěny na odkazu - 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/  
  
Webové stránky ČASPV 
 Na konci května 2019 se webový portál ČASPV objevil v novém „kabátu“ (v nové 
grafice) a v přehlednější struktuře. URL adresa zůstává stejná, stejně jako většina funkcionalit. 
Upozorňujeme, že web je optimalizován pro následující internetové prohlížeče: 

- Mozilla Firefox 65+ 
- Google Chrome 72+ 
- Opera 58+ 
- MS Edge 
- Seznam.cz 

a je optimalizován pro PC, notebooky, tablety a smartphony. 
POZOR: Web není optimalizován pro Internet Explorer. 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/
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Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – březen 2019. Časopis na rok 2019 lze 
objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 Aktuální číslo časopisu je dostupné na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2473-
casopis-pohyb-je-zivot-na-webu-caspv.html. 
 
Trička ČASPV 
 Na základě požadavku vzneseného na VH ČASPV provedl VV ČASPV průzkum zájmu o 
další tyrkysová „chytrá“ trička (s QR kódem). 

Vzhledem k tomu, že projevený zájem o tato trička byl velmi nízký, nebude ČASPV další 
tyrkysová trička objednávat. 
 
Kalendář ČASPV na rok 2020 
 Po roční pauze opět připravujeme nástěnný kalendář ČASPV pro rok 2020. Tentokráte 
bude s propagací činností ČASPV (podle věkových stupňů a odborností: PDRD až senioři, VG až 
CPP). Na kalendáři spolupracujeme s grafickou školou. Kalendář bude ve velikosti A3, na výšku 
+ větší poslední strana, kde budou informace o ČASPV. Kalendáře bychom chtěli mít v říjnu 
2019, nejpozději v listopadu na „poradě předsedů“. 
Vzhledem k objednávce tisku, potřebujeme od každé KASPV získat informaci kolik kusů si 
objednají. Cena se bude pohybovat v závislosti na počtu výtisků v rozmezí 125 – 155Kč/kus. 
Vedení ČASPV předpokládá 3ks/KASPV zdarma. Předběžný odhad počtu kalendářů zašlete na 
adresu sekretariat@caspv.cz (Alena Čechová) do 15. 9. 2019.  Požadavky zasílají 
sekretáři/manažeři KASPV za celou krajskou asociaci SPV.  
Kalendář měl být propagací našeho spolku a zároveň vhodným dárkem. 
 

RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrh na udělení vyznamenání tomuto členovi ČASPV: 

Janoušková Věra vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Vachová Lenka vzorný cvičitel bronzový odznak Litoměřice 

Smolová Hana vzorný cvičitel bronzový odznak Náchod 

Kupková Irena vzorný cvičitel bronzový odznak Blansko 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Upozorňujeme, že návrhy na vyznamenání členů je možné podávat v průběhu celého 
roku. Na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/ je možné 
najít přehled vyznamenaných. 
 
Valná hromada ČUS 
 Ve středu 19.06.2019 se ve sportovním centru Nymburk uskutečnila 37. valná hromada 
České unie sportu, které se zúčastnilo cca 150 delegátů. 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2473-casopis-pohyb-je-zivot-na-webu-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2473-casopis-pohyb-je-zivot-na-webu-caspv.html
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
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 Z jednání VH vybíráme: 
- vedení ČUS pozitivně přijalo informaci o schválení zákona o podpoře sportu, včetně 

informace o vzniku Národní sportovní agentury (NSA) 
- MŠMT bude řešit dotace, včetně vyúčtování i v roce 2020, ale NSA již bude  

„oponentním orgánem“ 
- ČUS se snaží získat prostory a finance na nové sídlo (i pro NSA) 
- za nového člena ČUS byl přijat Český svaz tanečního sportu (ČSTS) 

 
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.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze Sdělení 2019-03. 
 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2454-zpravodaj-cus-5-2019.html najdete 
informace k aktuálnímu vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili.  
 

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/.  

Pro rok 2019 již zbývají poslední volné termíny. 
 Rezervace airtracku na rok 2020 byly spuštěny ve středu 15.05.2019 ve 12 hod.  
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních 
spolků, které je sjednáno prostřednictvím ČOV a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna 
Kooperativa, která úrazové pojištění zajišťovala, ukončila s ČOV ke dni 31. 01.2019 spolupráci. 
Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31.01.2019 zůstávají stále v gesci této 
pojišťovny až do vyřešení. 
 Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění od 01.02.2019 bude řešit Pojišťovna 
VZP. Podrobnější informace o pojištění naleznou zájemci na www.olympic.cz/pojisteni.  
 Informační leták k úrazovému pojištění sjednanému u Pojišťovny VZP a formulář 
„Oznámení o škodné události“ naleznou zájemci Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/.  
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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