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Sdělení ČASPV – 2020 – 07                                                                                   Praha 18. 09. 2020 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2020 – 07 po schůzi vedení MR ČASPV dne 02. 09. 2020, 
semináři MR ČASPV ve dnech 11. - 13. 09. 2020, po jednání VV ČASPV dne 14. 09. 2020 (řádné 
jednání) a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí MR 2020 

Aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí MR ČASPV na rok 2020 naleznou 
zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
Termínová listina MR ČASPV 2021 bude poslána krajským sekretářům se zápisem ze semináře 
MR ČASPV konaným v polovině září. Metodická rada ČASPV děkuje krajánkům za plánování  
termínů krajských akcí s ohledem na termíny v TLCA MR ČASPV 2021. 
 
Choreo-challenge 2020 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV vyhlásila další kolo soutěže Choreo-challenge, kde 
týmy budou připravovat vlastní originální choreografii na hudbu písně „Trezor“, kterou 
nazpíval Karel Gott. 
 Přihlásit do soutěže je možné kdykoliv do 30. 10. 2020 a to na e-mail: 
mothejzikova@caspv.cz.  

Podrobnosti naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-
challenge/. 
 
Letní slavnosti dospělých 
 O víkendu 19. – 21. 06. 2020 se uskutečnily dlouho očekávané Letní slavnosti dospělých 
s podtitulem O pohár vodníka Opatovického rybníka. 
 Ač počasí nebylo příliš příznivé, účastníci se nadšeně vrhali do připravených aktivit a 
celé slavnosti si náramně užili. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2673-
letni-slavnosti-dospelych-2020-na-vode-ale-v-pohode.html a video záznam na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2683-video-zaznam-z-letnich-slavnosti-dospelych-
2020.html , ve třetím čísle časopisu Pohyb je život: http://www.caspv.cz/cz/casopis/ nebo na 
YouTube kanálu a Facebooku. 
  
Sportovní hry seniorů 2020 
 Na 13 místech po celé České republice se uskutečnily nebo uskuteční v rámci projektu 
„Sportovní hry seniorů 2020“ akce pro seniory. Česká unie sportu převzala nad tímto 
projektem záštitu a poskytla finanční dar na zajištění těchto akcí. 
 VV ČASPV rozhodl o poskytnutí finanční podpory pro organizátory těchto akcí 
následujícím způsobem: 

 částku 10.000,- Kč na každou akci (mimo 1 akce Středočeské KASPV) z grantu MŠMT 

 částku 5.000,- Kč na akci, kde bude větší počet osob než 100 z daru ČUS 

 částku 4.000,- Kč na akci, kde bude nižší počet osob než 100 z daru ČUS 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2673-letni-slavnosti-dospelych-2020-na-vode-ale-v-pohode.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2673-letni-slavnosti-dospelych-2020-na-vode-ale-v-pohode.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2683-video-zaznam-z-letnich-slavnosti-dospelych-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2683-video-zaznam-z-letnich-slavnosti-dospelych-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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BeActive Plavecká soutěž měst 
 BeActive Plavecká soutěž měst, kterou organizuje ČASPV, se uskuteční ve středu 
30.09.2020 a to v rámci Evropského týdne sportu. Záštitu nad touto akcí převzala v rámci 
projektu Sportuj s námi Česká unie sportu. Patronkou akce je již druhým rokem Petra Weber 
– Chocová. 
 29. ročník této soutěže se může konat i u vás. Přihlášku a další informace naleznete na: 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/  
 
Republiková soutěž v kubb–mölkky–woodball: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1704-
otevrena-republikova-soutez-caspv-kubb-molkky-woodball.html  je v konečné fázi příprav. 
Přihlásilo se 33 družstev. 
 
Informace z oblasti TeamGymu 
 Technická komise TeamGym ČGF po zvážení všech pro a proti rozhodla zrušit pro rok 
2020 Mistrovství ČR pro všechny výkonnostní a věkové kategorie. Zároveň nebyl pro rok 2020 
vyhlášen Český pohár v TeamGymu a to vzhledem ke zrušení  tří ze čtyř plánovaných závodů. 
Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2687-zruseni-mcr-teamgym-2020.html.  
 Od 01.09.2020 vstoupila v platnost aktualizace pravidel TeamGym, která reflektuje 
„revizi B“ mezinárodních pravidel. Více informací naleznou zájemci na stránkách ČGF nebo na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2701-pravidla-teamgym-2017-revize-b.html.  
 

Vedení ČASPV a komise VG MR ČASPV spolu s organizátory (L. Oravcová a spol.) však 
stále připravuje republikovou soutěž ČASPV TeamGym v Trutnově – 14. 11. 2020. Věříme, že 
epidemiologická situace bude pro konání RS ČASPV TeamGym příznivá. 
 
 
Seminář „Aktivní v každém věku“ 
 Seminář se v plánovaném podzimním termínu neuskuteční, ale dle epidemiologické 
situace bude přesunut do jarních měsíců 2021.  
 
Přehlídka pohybových skladeb 
 Přehlídka pohybových skladeb plánovaná na listopad 2020 byla z rozhodnutí 
pořadatelů a poskytovatelů služeb zrušena. 
 
Republikový sraz instruktorů ČASPV 
 O druhém listopadovém víkendu 13.11. – 15.11.2020 se ve Žďáru nad Sázavou 
uskuteční tradiční „Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny“. 
 Srazu se může zúčastnit 8 instruktorů z každé KASPV, kteří jsou členy ČASPV. 
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím KASPV. Nevyužije-li KASPV přihlášení 
maximálního počtu instruktorů, bude tento následně doplněn zájemci (náhradníky) 
z ostatních krajů podle termínu přihlášení a početní vyváženosti instruktorů za jednotlivé 
kraje. 
 Bližší informace budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-
republikovy-sraz-instruktoru-spv.html. Uzávěrka přihlášek je 23.10.2019.  
 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1704-otevrena-republikova-soutez-caspv-kubb-molkky-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1704-otevrena-republikova-soutez-caspv-kubb-molkky-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2687-zruseni-mcr-teamgym-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2701-pravidla-teamgym-2017-revize-b.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-republikovy-sraz-instruktoru-spv.html.%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2023.10.2019
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1715-republikovy-sraz-instruktoru-spv.html.%20Uzávěrka%20přihlášek%20je%2023.10.2019
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Komise zdravotní tělesné výchovy MR ČASPV – změna 
 Komise doznala personálních změn. Za MUDr. Vlastu Syslovou byla do pozice vedoucí 
komise jmenována dr. Hana Šeráková (Brno). Hana Šeráková spolupracuje dlouhodobě také s 
subkomisí psychomotoriky.  
 Přejeme hodně úspěchů. 
 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
MŮJ KLUB 2021 
 Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na 
podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování 
dětí a mládeže od 3 do 23 let. 
 Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Více 
informací na https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/.  
 

VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV by se měla uskutečnit v termínu 24. 04. 2021 nebo 
25.04.2021 a místo konání bude upřesněno.  
 
VH KASPV 
 Volební valné hromady jednotlivých KASPV by se měly uskutečnit v prvním čtvrtletí 
roku 2021 (některé VH KASPV se uskuteční již v roce 2020). 
 Žádáme sekretáře KASPV o zaslání plánovaného termínu konání VH a následně i 
pozvánky na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz). 
 

REJSTŘÍKY  
Rejstřík sportu 

Od června 2020 přešla správa Rejstříku sportu z MŠMT pod správu Národní sportovní 
agentury (dále NSA). Od tohoto data je tento rejstřík dostupný na adrese 
www.rejstriksportu.cz. 

Společně s převodem správy byly přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o 
sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé mohou 
pro přihlášení využít stávající uživatelský účet. 
 
Spolkový rejstřík - aktualizace 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-
spolkoveho-rejstriku.html naleznete dva materiály od NSA, které připomínají povinnost 
aktualizovat Veřejný (spolkový) rejstřík 
 Doporučujeme odpovědným pracovníkům TJ/SK, ale také vedení KASPV, podrobné 
prostudování a následnou realizaci požadovaných úkonů. 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 

https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.rejstriksportu.cz/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
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 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. 
 

EVIDENCE ČLENŮ 

Přijetí a zrušení odboru 
 Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí platnými stanovami 
ČASPV a stanovami jednotlivých KASPV. 
 Postup:  

 přijetí nového odboru 
o žádost nového odboru o přijetí projedná RR RCSPV, následně žádost projedná 

VV KASPV a žádost následně schválí VV ČASPV (po schválení sekretariát ČASPV 
přidělí novému odboru evidenční číslo a KASPV, resp. RCSPV „založí“ odbor do 
evidence členů) 

 zrušení odboru 
o písemné oznámení odboru (zápis z VV Odboru) o zrušení projedná RR RCSPV, 

následně žádost projedná VV KASPV a žádost následně projedná VV ČASPV 
(následně sekretariát ČASPV tento odbor v evidence ČASPV zruší) 

 
 Vždy je nutné, aby přijetí, resp. zrušení, odboru projednala min. příslušná KASPV a aby 
tato skutečnost byla uvedena v zápise z jednání VV KASPV. 
 

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 FB ČASPV naleznete například informace o soutěžích na dálku, upoutávky na 
připravované akce a zajímavosti z činnosti ČASPV od „oddílu po republiku.“ 

Na FB ČASPV je rovněž zveřejňována nabídka metodických materiálů, které lze 
zakoupit prostřednictvím e-shopu. 

  
Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci třetí číslo časopisu a 
jednotlivá vydání časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – současnost. 
 V minulých dnech bylo do schránek členů doručeno letošní již 3. číslo časopisu, které 
je již zveřejněno i na webu ČASPV.  

Redakční rada připravuje ve spolupráci s propagační komisí od 1. čísla/2021 rubriku 
„Představení činnosti KASPV a pozvání do kraje na významné akce.“ 

Časopis na rok 2020 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 VV ČASPV rozhodl o snížení ceny inzerce v časopise o 50% oproti současným cenám. 
Podmínky fotosoutěže budou zachovány pro rok 2020.  
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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
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YouTube kanál ČASPV 
 ČASPV začátkem dubna 2020 zprovoznila svůj YouTube kanál, na kterém jsou již nyní 
ke zhlédnutí metodická, motivační, inspirativní, propagační i zpravodajská videa. 

Nový YouTube kanál naleznete na odkazu:  
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

 
Kampaň „Sportuj s Mírou“ 
 Tato kampaň má na webových stránkám svoji položku. Informace naleznou zájemci 
na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/sportuj-s-mirou/. 
 Mírovy výzvy k nejrůznějším aktivitám mohou zájemci sledovat na facebooku, webu, 
YouTube ČASPV. 
 
Instagram ČASPV 
 Dalším krokem k výraznějšímu zviditelnění ČASPV zejména k mladší generaci bylo 
založení instagramového profilu ČASPV. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-
instagramu.html.  

 
Kalendář ČASPV na rok 2021 
 I v letošním roce opět připravujeme nástěnný kalendář ČASPV pro rok 2021. 
Tentokráte bude s propagací činností jednotlivých KASPV. Kalendář bude ve velikosti A3 na 
výšku. Kalendáře bychom chtěli mít k dispozici v listopadu 2020, 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 150 – 180Kč/kus. 
Vedení ČASPV předpokládá 3ks/KASPV zdarma. Předběžný odhad počtu kalendářů zašlete na 
adresu sekretariat@caspv.cz (Alena Čechová) do 19.10.2020. 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 návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Šnebergová Dana vzorný cvičitel bronzový odznak Praha  

Vojtěchovská Daniela vzorný cvičitel bronzový odznak Praha 

Krausová Vlasta medaile dr. M.Tyrše  Plzeň - jih 

Kostohryzová Zdeňka vzorný cvičitel stříbrný odznak Domažlice 
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. 
 
Trenérka, cvičitelka roku 2019 
 Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV i v letošním roce ocenila (distančně) 
trenérky a cvičitelky. 

https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/projekty/sportuj-s-mirou/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-instagramu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2685-sdilejte-s-nami-zazitky-na-instagramu.html
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
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 Podrobnosti a seznam oceněných za rok 2019 nalezete na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2713-anketa-trenerka-cvicitelka-roku-2019-zna-
ocenene.html.  
 Gratulujeme všem oceněným a zvláště cvičitelkám z ČASPV. 
 
Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz. Současné by měl být dodržován počet jednání VV dle stanov 
příslušné KASPV. 
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV KASPV 
od ledna 2020 začít číslovat od 1. 
 
Informace z ČUS 
Zpravodaj 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2678-zpravodaj-cus-6-2020.html najdete odkaz 
na aktuální vydání Zpravodaje ČUS. Z tohoto čísla upozorňujeme na článek pod názvem 
„Dobrovolníci pracující s mládeží získají týden placené dovolené navíc“. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
38. valná hromada ČUS 
 Ve středu 24.06.2020 proběhla v Nymburku volební valná hromada ČUS, které se 
zúčastnilo 140 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2674-38-valna-hromada-cus.html 
nebo ve Zpravodaji ČUS č. 6. 
 
Informace z ČOV  
Nová kampaň ČOV 
 Český olympijský výbor vyhlásil novou kampaň pod názvem „Silnější pro život“, jejímiž 
základními pilíři jsou pohyb, otužování, optimismus, vztahy a odpočinek. 
 Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2692-%22silnejsi-pro-
zivot%22.html.  
 
Volby do vedení ČOV 
 Volební Plénum ČOV proběhne 8. října 2020 v Kongresovém centrum ČNB a o zvolení 
do vedení ČOV je velký zájem. 

Tiskovou zpráva ČOV k tomuto tématu naleznete v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2714-o-volby-do-vedeni-cov-je-velky-zajem.html.  
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01. 02. 2019 se změnily 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 (úrazy) na pojistná plnění od 01. 02. 2019 řeší Pojišťovna VZP. 
Podrobnější informace o pojištění naleznou zájemci na www.olympic.cz/pojisteni.  

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2713-anketa-trenerka-cvicitelka-roku-2019-zna-ocenene.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2713-anketa-trenerka-cvicitelka-roku-2019-zna-ocenene.html
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2678-zpravodaj-cus-6-2020.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2674-38-valna-hromada-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2692-%22silnejsi-pro-zivot%22.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2692-%22silnejsi-pro-zivot%22.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2714-o-volby-do-vedeni-cov-je-velky-zajem.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
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 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/.  
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ 
naleznou zájemci archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012. 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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