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Sdělení ČASPV – 2019 – 09                                                                                   Praha 22.11.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 09 (listopadové) po schůzi vedení MR ČASPV 
konané dne 16.11.2019, po jednání VV ČASPV dne 17.11.2019, pop celostátní poradě vedení 
ČASPV se zástupci KASPV dne 24. 11. 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/.  
Na web ČASPV byla vložena Termínová listina centrálních akcí MR ČASPV 2020. 
 
TeamGym Junior – Senior 
 V sobotu 09.11.2019 se v Trutnově konala republiková soutěž TeamGym Junior a 
Senior. 
 Soutěže se zúčastnilo 368 závodníků ve 33 týmech v kategoriích Junior a Senior, a 14 
týmech kategorie TRIO. 
 Poděkování za organizaci a hladký průběh soutěže patří organizačnímu štábu ze 
Spartaku Trutnov, rozhodčím i ředitelce soutěže (L. Oravcová – Spartak Trutnov). 
 Výsledky soutěže naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/ 
Souborech ke stažení. Na https://www.youtube.com/watch?v=tMLrADqSghw&feature=emb_logo 

je pro zájemce k dispozici promovideo k soutěži. 
 Závod byl i součástí Českého poháru 2019 pořádaného Českou gymnastickou 
federací. Kompletní výsledky Českého poháru jsou zveřejněny na: 
https://www.gymfed.cz/964-konecne-vysledky-cp-2019.html. 
  
Republikový sraz instruktorů 
 O třetím listopadovém víkendu 15. – 17.11.2019 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil 
tradiční „Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny“. 
 Bohatý program zahrnoval nejen lekce plné pohybových aktivit a inspirativních 
novinek, ale i sobotní společenský večer na téma „Hippies – květinové děti“. 
 Účastníci srazu, kterých bylo 93, i v letošním roce podpořili dobrou věc a to 
zakoupením maskotů – háčkovaných panenek Ozvěnek. Tím přispěli na činnost Nadačního 
fondu Ozvěna, jenž podporuje sluchově handicapované děti a jejich rodiny. 
 Fotoreportáž z akce naleznete na: 
 1.https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 

2.https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 
 

Republiková soutěž ČASPV ve florbalu 
Soutěž byla ve znamení několika sedmiček: konal se sedmý ročník, hrálo 17 družstev a 
zúčastnilo se 7 krajů. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
https://www.youtube.com/watch?v=tMLrADqSghw&feature=emb_logo
https://www.gymfed.cz/964-konecne-vysledky-cp-2019.html
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/photos/pcb.1775356502596526/1775355682596608/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCyRopynURTyY5PhLQhse6cp4akdqtrcOLUXTjJFDcVoTgLgxpFViORaugTVB4tYZCtxfc45fgw0X4F&__xts__%5B0%5D=68.ARDQdy3p-26s3p5da0nlhIGs8NgiPdD5oEzXLUjzXwXxUQw0eXRx2smiXDB29tavbIvLsyki2OsiGZrJjOQXjamHOubG7Kzy5LTXOTD6JqVVoPK-9oy_PWhA9S-ET2OVZ2j48iUlMr9EDSkqqqlJin14NLhEGjCUoT-coxoF0YXpBwZ5GFa3IxFDXT7RvIMitjJb73XCdv194-ww3EdSRKyT2IipPd12lYzE23oDT3fAEe0blYCtJBrv9pm86tOfaCdH-LewOOdB_X9iS1EI25-MSlS2rFn3F4dJhqk9X5asEDhZxRR-TB4WkQFJQtzaZVN3y5YznkKHv3adyOs8Cc5idQ
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/photos/pcb.1775652772566899/1775651415900368/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBrbQ50-NpZnO6oYOCZhhPzmrehP0Szs5j0Qbj54__4rJ3n9N1D9BOraYwtg11eX_2YUUBQpUodKugH&__xts__%5B0%5D=68.ARDsGP4RMJ3dpAquxXCJ9OKQaSba-kdy1-9mXxraRTtCUYy1IZRcF7X1aMOOJ7mpTVz5M1bwAERyF5Tc4uDL7IALiDxbS0-TmenoDoxC02mnQi1XmWawmPTKq6mpt34oxPSuLfSlifLP044YJaMpfG_Y8JoMIVbX-wnJ6l0XoALoGSJb8TZquzakkEASKjAmqJRiSsupJX7tlKacXyOFGo5INQry6eONmiomKuXXrAFdh7DIKe30WU92_KR3vEhCJYqQMPuhPCRuL_CF4Mfla1AUd1Gmz7vh3bArCwIT3lTR5eCYVg2L4EIch_VjZ13i5X2ST16AT5_Ko2FthkezgoiTMQ
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Republiková soutěž ČASPV ve florbalu se konala tradičně ve dvou sportovních halách 
Univerzity Pardubice ve spolupráci Pardubické KASPV a Komise rekreačních sportů MR 
ČASPV. Družstva mladších žáků (8) a starších žáků (9) sehrála celkem 48 zápasů ve vysokém 
tempu s mnoha napínavými situacemi, které vyústily v konečná umístění podle 
předvedených výkonů. V obou kategoriích hrály v některých týmech také dívky a hry měly 
nejenom dramatičnost, ale i kouzlo koedukovaných družstev. Putovní pohár v soutěži krajů 
získalo družstvo starších žáků z Moravskoslezské KASPV. 

Děkujeme za kvalitní organizaci Pardubické KASPV (Kamil Pipek, Věra Veverková, Vendula 
Opletalová)  a členovi Komise rekreačních sportů  MR ČASPV (Jaroslav Záruba). Poděkování 
zaslouží také vedoucí výprav a divácká obec především rodiče hráčů.  
Výsledky naleznete na webových stránkách Komise RS MR ČASPV: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-
sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/  
Z akce byla pořízena fotoreportáž, kterou naleznete na odkazu: facebook ČASPV - republiková 
soutěž ČASPV ve florbalu 2019  

  
Termínová listina centrálních akcí MR 2020 
 VV ČASPV na svém jednání schválil termínovou listinu centrálních akcí na rok 2020.  
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ 
 
Z této listiny upozorňujeme na termín valné hromady ČASPV, která se uskuteční 25.04.2020 
v Praze v budově ČASPV, a na pravidelnou poradu předsedů a zástupců KASPV, která je 
naplánována na 22.11.2020 na stejné místo. 
 
Republikové soutěže 2020 
 MR ČASPV v současné době již pracuje na vyhlášení republikových soutěží na rok 
2020. K dispozici by vyhlášení mělo být v průběhu prosince 2019. 
 VV ČASPV rozhodl, že v roce 2020 budou na republikových soutěžích zrušeny 
doplňkové soutěže krajů. 
  
Akce MR ČASPV 2020 
 Pro přihlášení na akci MR ČASPV (ŠK, SEM., pobytové akce, republikové soutěže, Letní 
slavnosti apod.) v roce 2020 bude platit následující pravidlo: 
 Za člena ČASPV je při přihlášení na akci MR ČASPV považován ten, který uhradil 
spolkový členský příspěvek v předchozím roce (do 31. 12.) a zároveň v roce konání akce 
uhradil spolkový členský příspěvek nejdéle 30 dní před termínem konání akce. (tj. uhradil 
spolkový příspěvek v roce 2019 i v roce 2020). 
 Výjimkou je školení instruktorů III. tř. a IV. tř. SPV, kde tato podmínka neplatí. Na 
těchto školeních je za člena ČASPV považován ten, který uhradil spolkový příspěvek nejdéle 
30 dní před termínem konání školení. 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Slevy na jízdném 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/photos/pcb.1783578408441002/1783577821774394/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDfCvbGZ55vDavfPR1I9UKQet55MHkVhWB5brsdf4Dp-zcd1tPnP3DULB0LPp0rkCNcFS-zcGcIwvTV&__xts__%5B0%5D=68.ARCVc4bxf2pfBIiLym54fJsEAglgZfBDgHE3SRElSAjrA4wzlSEsTOho8izWL9P4nTXrGOg-lZ5X_QnGkj4JtMZ9n6-Vpkq3OCiipE-z7AyGF7KA8xDlEQdWy5hp6c3VygGvZTTR9tXSIH6j4ZQ6yM7gRlvNPtdUin5QLpSDbGkzEzOd4WSjbmdb66JvFal4xAAf2wOXlS5OYf6e3OloF1osL2tj7LPSPhE6pQwkarDeQC3h7HPJApTka_95JnSy3axOLog-4_j6guNLSkkAwRuastsHaUgN451o8RHRd2oeqKfRsq3jm6Du7dmavp-fPjmLxk3wshKfT5JdyX0yD-ebEg
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/photos/pcb.1783578408441002/1783577821774394/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDfCvbGZ55vDavfPR1I9UKQet55MHkVhWB5brsdf4Dp-zcd1tPnP3DULB0LPp0rkCNcFS-zcGcIwvTV&__xts__%5B0%5D=68.ARCVc4bxf2pfBIiLym54fJsEAglgZfBDgHE3SRElSAjrA4wzlSEsTOho8izWL9P4nTXrGOg-lZ5X_QnGkj4JtMZ9n6-Vpkq3OCiipE-z7AyGF7KA8xDlEQdWy5hp6c3VygGvZTTR9tXSIH6j4ZQ6yM7gRlvNPtdUin5QLpSDbGkzEzOd4WSjbmdb66JvFal4xAAf2wOXlS5OYf6e3OloF1osL2tj7LPSPhE6pQwkarDeQC3h7HPJApTka_95JnSy3axOLog-4_j6guNLSkkAwRuastsHaUgN451o8RHRd2oeqKfRsq3jm6Du7dmavp-fPjmLxk3wshKfT5JdyX0yD-ebEg
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
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 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 
 Česká gymnastická federace nabízí prodej společného oblečení, které bylo vyrobeno 

pro cvičence, kteří reprezentovali ČR na Světové gymnaestrádě 2019 v Dornbirnu. Rovněž je 

možné zakoupit i některé propagační materiály: 

 Šitíčko v ceně 75Kč 

 Vybarvovací pytlík s fixy v ceně 60Kč 

 Klíčenka s kondomem v ceně 40Kč 

 Tričko v ceně 350Kč 

 Mikina v ceně 600Kč 

Požadavky zasílejte na sekretariat@caspv.cz (Alena Čechová). Bohužel nemáme aktuální 

přehled o zbývajících počtech kusů, které jsou ve skladu ČGF. 

 

REJSTŘÍK MŠMT 
 Informujeme naše členy, který mají na starosti mj. i zápisy do Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, o tom, že zadávání do tohoto rejstříku 
je v současné době omezeno, a to v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
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/.  

mailto:sekretariat@caspv.cz
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/
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Na FB ČASPV naleznete například informace o soutěžích na dálku, upoutávky na 
připravované akce a zajímavosti z činnosti ČASPV od „oddílu po republiku.“ 
Na facebooku naleznete např. foto-reportáž z víkendové republikové soutěže ve sportovní 
gymnastice v Doubí u Třeboně.  
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – září 2019.  

Časopis na rok 2019 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 VV na svém jednání rozhodl o snížení ceny inzerce v časopise o 50% oproti 
současným cenám. Layout časopisu a podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020. 
Prosincové číslo časopisu 4/23/2019 je připravováno k 1. 12. s rozcvičkami od komise 
všeobecné gymnastiky, metodickým článkem  - cykloturistika a metodickou přílohou od 
subkomise PSM – Psychomotorické náměty z Evropy. 
 
Kalendář ČASPV na rok 2020 
 ČASPV připravila pro rok 2020 nástěnný kalendář s propagací činnosti naší 
organizace.  

Tento kalendář byl již vyprodán, ale nechali jsme udělat dotisk v počtu 100ks – cena 
zůstává stejná -140Kč/ks. Objednávky přes sekretariát ČASPV (Alena Čechová) nebo přes e-
shop  http://www.caspv.cz/cz/e-shop/ 

 
 

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

Duspivová Petra vzorný cvičitel bronzový odznak Plzeň 

Fulínová Jaroslava vzorný cvičitel stříbrný odznak Plzeň - venkov 
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. 
 Na VH ČASPV v dubnu 2020 budou oceněným instruktorům (cvičitelům) slavnostně 
předávány medaile dr. M. Tyrše, zlatý odznak. Pokud máte ve svých řadách instruktora 
(cvičitele), kterému byste chtěli na VH ČASPV tuto medaili předat, je nutné nejpozději do 
31.01.2020 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 instruktoři (cvičitelé) 
na VH ČASPV pozváni. 
 
Národní sportovní agentura (NSA) 
 Ve schválené novela zákona o Podpoře sportu (červenec 2019) je několik nových 
skutečností: 

 Ustavení Národní sportovní agentury, které převezme odpovědnost za „sport“ (za 
odbor 50 MŠMT) 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
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 Hlavním a jediným identifikátorem členů sportovních svazů, organizací TJ/SK apod. je 
RODNÉ ČÍSLO (dále jen RČ). Bez RČ nelze již do žádné evidence ve „sportovním 
prostředí“ zadat člena. Toto platí i pro evidence ČASPV. 

 S dalšími podrobnostmi o záměrech a plánech NSA se můžete seznámit 
v prezentačním souboru na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-
narodni-sportovni-agentury.html. 

 
Sportcentra ČASPV 
 ČASPV nabízí svým členům pobyty ve sportcentrech ČASPV, které zaručují spokojený 
pobyt s pestrým zázemím služeb pro všechny zájemce s možnostmi rozmanitého sportovního 
využití v outdooru i indooru. 
 Podrobnosti o sportcentrech sledujte na stránkách ČASPV: 

 Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně – http://doubi.treb.cz/ 
o Prozatím jednáme s nájemcem o výši ceny za ubytování pro rok 2020 

 Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Plzně - http://www.sportcentrumzinkovy.cz/ 
o Ceny pro rok 2020 zůstávají stejné jako v roce 2019 

VV ČASPV na svém jednání odsouhlasil ceník ubytování ve „služebních“ prostorech 
ČASPV. Cena za ubytování ve služebních prostorech zůstává stejná jako v přechozích letech. 
 
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 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2542-aktualni-
zpravodaj-cus-c-8-2019.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Zpravodaj mj. upozorňuje na povinnosti sportovních klubů, TJ a svazů ve vztahu ke 
spolkovému rejstříku. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Operační systém Windows 7 
 Z kraje roku 2020 bude oficiálně ukončena podpora pro operační systém Windows 7. 
Z toto důvodu nebude možné stahovat žádné aktualizace.  

Více informací na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-
windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883. 
 
Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2020. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-narodni-sportovni-agentury.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2557-prezentace-narodni-sportovni-agentury.html
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2542-aktualni-zpravodaj-cus-c-8-2019.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2542-aktualni-zpravodaj-cus-c-8-2019.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
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Pro rok 2020 již zbývají poslední volné termíny. 
 
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 

 

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

