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Sdělení ČASPV 
2021_11 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové KASPV, 
 
          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2021_11 po jednání 
vedení metodické rady dne 07.12.2021 (on-line), po konferenci 
mládeže dne 09.12.2021 (on-line), po schůzi výkonného výboru ČASPV 
dne 13.11.2021 (kombinovaná forma) a dalších jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Aktuální opatření ve sportu (str. 2) 

• Vyhlášení republikových soutěží (str. 2) 

• Prodlužování kvalifikace (str. 3) 

• 30. výročí ČASPV (str. 4) 

• Valné hromady 2022 (str. 5) 

• Aktualizace evidence členů (str. 5) 

• Vyznamenání (str. 7) 
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METODICKÁ OBLAST 
 

 

 

 
 
Termínová listina centrálních akcí - 2022 

Na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ naleznou zájemci aktualizovanou Termínovou listinu 
centrálních akcí (TLCA) MR na rok 2022. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím jsou zveřejněny na webových 
stránkách ČASPV v sekci „Kalendář akcí“ a na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/. 

Z termínové listiny upozorňujeme na sobotu 30.04.2021, kdy je 
plánována Valná hromada ČASPV (místo bude upřesněno). 
 

Vyhlášení republikových soutěží 2022 

V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ bude v nejbližší době zveřejněno 
vyhlášení Republikových soutěží ČASPV na rok 2022. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin: 

- skupina „A“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o Kubb – Mölkky – Woodball (dospělí) 
o Florbal (žactvo, mládež) 

- skupina „B“ (pro členy ČASPV) 
o Sportovní gymnastika (žactvo, mládež, dospělí) 
o Soutěž mládeže v přírodě - „Medvědí stezkou“ (žactvo, mládež) 
o Atletika (žactvo, mládež, dospělí) 

- skupina „C“ - specifické (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o TeamGym Junior – Senior/Tria (žactvo, mládež, dospělí) 
o Přehlídka pohybových skladeb (žactvo, mládež, dospělí) 

Zároveň vyhlášení upravuje podmínky pro pořádání soutěží, podmínky pro účast členů ČASPV 
a vyhlášení jednotlivých soutěží. 

 
 
 
 
 
 
 

Důležité termíny 
v lednu 2022: 

 
21.01.2022 
     Školení rozhodčích 
atletiky (on-line) 
 
28.01.2022 
     Školení instruktorů 
seniorů III. tř.  

– 1. konzultace 
 
 

Aktuální opatření směrem ke sportu 
V důsledku vyhlášení nouzového stavu bylo přijato dne 25.11.2021 krizové opatření vlády 

č. 1066, které nahradilo zrušené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 
20.11.2021 č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN. 
 
Aktuální dokumenty a výkladová stanoviska jsou dostupná na:  

• https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html  

• http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2937-mimoradna-opatreni-pro-sport.html  

• https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ 

• https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 
 
 

DOPORUČUJEME tato opatření všem k prostudování. 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2937-mimoradna-opatreni-pro-sport.html
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
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Republiková soutěž ČASPV ve florbalu 

Sobota 27.11.2021 patřila již 9.ročníku republikové soutěže ČASPV ve florbalu, 
která proběhla, jako již tradičně v univerzitní sportovní hale v Pardubicích. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů ve dvou kategoriích, které se utkaly 
systémem „každý s každým“. 

Poděkování patří všem zúčastněným krajům, organizátorům, pořadatelům, 
hráčům, vedoucím výprav a v neposlední řadě i rodičům. 

Soutěž si můžete připomenout na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2941-vymodlena-soutez-
v-devatem-kabatu.html a na http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/.  
 

GOLDEN AGE 2022 

ČASPV vyhlásila výběrové řízení na tvorbu na tvorbu pohybové skladby pro festival Golden Age 
2022, který proběhne v říjnu 2022 na Madeiře. 

Byly vybrána skladby „Na moři i na pláži“, „Gymnastický internet“ a „Smovey“. 
Věříme, že vybrané skladby budou zajímavé a na Madeiře s nimi sklidíme úspěch. 

 

Konference mládeže 

 Ve čtvrtek 09.12.2021 se uskutečnila 1. online konference mládeže, které se zúčastnilo celkem 
19 posluchačů - mládeže i těch, kdo s mládeží pracují.  

Diskutovaná témata zahrnovala shrnutí projektů komise žactva a mládeže s cílem zjistit 
atraktivnost a odezvu na tyto akce. Dalším tématem byly sociální sítě a jak je přiblížit současné mládeži 
a tím vytvořit pro mladou generaci zajímavé a podnětné prostředí pro vlastní realizaci.  

V neposlední řadě proběhla také diskuse nad přáními mládeže i jejich trenérů, diskuze nad 
novými projekty, které by mladou generaci zaujaly.  

Tato konference byla sice první, nikoliv však poslední a brzké době komise připraví další 
konferenci s aktuálními tématy. Cílem nejen komise žactva a mládeže v nadcházejícím roce je zahájení 
cíleného dialogu s (nejen) mladou generací. 

 

Prodlužování kvalifikací u instruktorů III. třídy 
 V souladu se směrnicí ČASPV č. M – 8/1995/20-7 Vzdělávání je nutné u instruktorů III. třídy 
řádně prodloužit platnost jejich kvalifikace. 
 Na základě této skutečnosti byl sekretářům KASPV 
zaslán seznam instruktorů III. třídy se žádostí o spolupráci při 
aktualizaci kvalifikací. 
Postup: 

• sekretář KASPV pošle na sekretariát ČASPV 
(sekretariat@caspv.cz) seznam s jmény aktivních 
instruktorů III. třídy za celou KASPV, u kterých je třeba 
prodloužit kvalifikaci (= odpovědnost sekretáře KASPV) 

• určený pracovník sekretariátu (Čechová, 
Mothejzíková) u těchto instruktorů prodlouží 
kvalifikace v Evidenci členů ČASPV o dalších 5 let (= 
odpovědnost sekretariátu ČASPV) 

• sekretář KASPV prodlouží platnost průkazu instruktora 
III. třídy, resp. vydá nový průkaz na dobu dalších 5 let 
(= odpovědnost sekretáře KASPV) 
 
 
 
 
 

 

Výňatek ze Směrnice: 
… u kvalifikační třídy III. je 
vydáván nový kvalifikační 
průkaz a prodloužena 
platnost kvalifikace na dalších 
5 let na základě písemného 
potvrzení aktivní činnosti 
v uplynulém pětiletém 
období. Potvrzení o aktivní 
činnosti vydává organizace, 
spolek, instituce, sportovní 
klub, u kterého žadatel 
aktivní činnost instruktora 
vykonává. Doporučuje se 
účast na dalším vzdělávání… 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2941-vymodlena-soutez-v-devatem-kabatu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2941-vymodlena-soutez-v-devatem-kabatu.html
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/
mailto:sekretariat@caspv.cz
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EKONOMICKÁ OBLAST 
 

Ekonomická pravidla 

 VV ČASPV na svém listopadovém jednání schválil Ekonomická pravidla pořádání akcí MR 
ČASPV pro rok 2022. Schválená pravidla budou zveřejněna v průběhu listopadu 2021 na webu ČASPV. 

Schválená pravidla rovněž upravují poskytnutí dotací na dopravu výpravám KASPV u tří 
vybraných akcí z pěti vyjmenovaných: atletika, SMP – Medvědí stezkou, gymnastika, florbal, 
republiková přehlídka pohybových skladeb. 

Podmínkou pro poskytnutí dotací je dostatek finančních prostředků z dotací Národní 
sportovní agentury. 

Žádáme KASPV, aby výběr tří soutěží určených pro poskytnutí dotace na dopravu projednaly 
na VV a svůj výběr sdělily na sekretariát ČASPV. 

 

Ceníky TZ pro rok 2022 

Nájemci TZ (Doubí u Třeboně a Žinkovy) stanovili ceníky na rok 
2022. 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně ponechal nájemce ceny 
ubytování i stravování ve stejné výši jako v roce 2021. Z důvodu, že 
neznáme ceny od dodavatele energií pro rok 2022 není prozatím určena 
výše platby za pronájem haly. 

 Nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku zvýšil ceny u celodenního stravování, 
ubytování, osvětlení a vytápění a v sauně. Ceníky byly zaslány na KASPV. 

  

Směrnice ČASPV č. O-03/2004 

 VV ČASPV na svém jednání schválil ceník pro rok 2022 ke směrnici č. O-03/2004/22-6 týkající 
ubytování ve služebních ubytovacích prostorech ČASPV v Doubí u Třeboně. 
 Ceník byl rozeslán na jednotlivé KASPV. Rezervovat termín si můžete na e-mailu: 
machova@caspv.cz.  

 

30. výročí ČASPV 
 

V průběhu roku 2022 si budeme připomínat významnou událost pro 
ČASPV a tou je 30. výročí od vzniku naší organizace. 
  Hlavním motivem tohoto výročí bylo zvoleno lano, jako symbol naší 
soudržnosti, pevného propojení a jistoty. Lano, jako motiv toho, že již 30 let 
táhneme za jeden provaz, nás bude spojovat i při akcích, seminářích a 
soutěžích. 

Celé oslavy vyvrcholí slavnostním setkáním, které je naplánováno do Hradce Králové na 
sobotu 19.11.2022. 
  Pro potřeby KASPV (RC SPV, Odbor SPV) byl zpracován Manuál oslav, který byl již 
zveřejněn na webových stránkách ČASPV. 
 A kde najdete vše, co se týká oslav 30. výročí ČASPV? Na webu ČASPV a nově vytvořeném 
odkazu „30. výročí ČASPV“ nebo přímo na http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/. 
 O podrobnostech oslav budete informováni prostřednictvím sekretářů KASPV a Sdělení 
ČASPV. 
 
 
 
 

mailto:machova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
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VALNÉ HROMADY 2022 

 

VH KASPV 

 Do konce ledna 2022 je nutno na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz) nahlásit termíny 
konání VH jednotlivých KASPV společně s případnou žádostí o delegaci člena VV ČASPV na tuto VH. 
 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu za rok 
2021. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH ČASPV, vč. adresy 
a e-mailu, a to nejpozději do 20. 03. 2022. 
 

VH ČASPV 

 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 30. 04. 2022 (místo bude upřesněno). 
 

REJSTŘÍKY 
 

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.  

 

Povinnosti spolků vzhledem k OZ 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravila návodné informace s cílem pomoci 
řešit aktuální potřeby spolků ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z občanského zákoníku. 
 Podrobnější informace jsou dostupné pro zájemce na: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-
povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/ 

Doporučujeme odpovědným pracovníkům podrobné prostudování a i případnou následnou 

realizaci požadovaných úkonů. 

EVIDENCE ČLENŮ 
 

Evidence ČASPV - aktualizace 

          Od 01.04.2020 přešla ČASPV na nový on-line systém evidence členů. Tento systém je založen na 
principu odpovědnosti, tj. za evidenci členů v základním článku (Odboru SPV/TJ/SK) je odpovědná osoba 
základního článku, která obdržela přístupové jméno a heslo. 
         Tato nová Evidence ČASPV, která je dostupná na www.evidencecaspv.cz, je od roku 2021 i 
podkladem pro platby spolkového členského příspěvku za jednotlivé základní články.   
       V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/ je k dispozici Manuál pro 
Odbory SPV.  

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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Přijetí a zrušení odboru 

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

Postup pro přijetí nového odboru 

• žádost nového odboru o přijetí projedná 
RR RCSPV,  

• následně žádost projedná VV KASPV  

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

Postup pro zrušení odboru 

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

• následně žádost projedná VV KASPV 

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

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

 

PROPAGACE 
 

Internet 

ČASPV propaguje svoji činnost nejen na webových stránkách www.caspv.cz, ale i na dalších 
platformách a to na: 

• Facebooku  - https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 

• YouTube -  https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

• Instagram - ceskaasociacesportprovsechny 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Usnesením valné hromady ČASPV ze dne 26.06.2021 bylo odborům ČASPV mj. uloženo: 

1. V souvislosti s „Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení“ (NSA) aktualizovat evidenci členů v požadované struktuře 

2. Aktualizovat členskou základnu a podle on-line evidence členů daného odboru 
k 15.03.2022 uhradit členský spolkový příspěvek na účet ČASPV do 31.03.2022 

   

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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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 – 
současnost.  
          Přehled metodických příloh a článků časopisu Pohyb je život (2008 – 
2021) je průběžně aktualizován a naleznete ho na odkazu 
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/  
          Připomínáme, že veškeré změny adres (Odborů, FO…) pro zasílání 
výtisků PjŽ adresujte pouze na hanacek@caspv.cz. 
         Poslední letošní vydání časopisu bylo čtenářům doručeno do 
schránek začátkem prosince 2021. 

 

 
 

RŮZNÉ 
 

Vyznamenání 

 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

   

 

 

 

Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

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 
aktualizovaný přehled vyznamenaných. 

Žádáme, aby funkcionáři na všech úrovních (odbor SPV, RCSPV, KASPV) v případě smutné 
události (úmrtí funkcionářů, kteří obdrželi jakékoli vyznamenání ČASPV), tuto informaci zaslali na e-

 

Vzorný cvičitel 
– zlatý odznak 

Urbanová Jitka – Písecko 
Motyková – Králová Věra 

 – Prachatice  
Kuršová Jitka  

– Jindřichův Hradec 
Hradilová Naděžda  

– Jindřichův Hradec 

Vzorný cvičitel 
– stříbrný odznak 

Voráčková Jana  
– Českokrumlovsko  

Staňková Jana  
– Jindřichův Hradec 

Vzorný cvičitel 
– bronzový odznak 

Trníková Věra  
– České Budějovice 

Medaile dr. M.Tyrše 
- zlatá medaile 

Pitrová Eva 
– České Budějovice 

Medaile dr. M.Tyrše 
 

Vesecká Jana – Táborsko 
Tichá Petra – Táborsko 
Linhart Zdeněk – Písecko 
Hroník Jiří – Táborsko 
Hořejší Zdeněk  

– České Budějovice 
Fuková Marie - Písecko 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
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mail Hanky Těhanové (moravskoslezsky@caspv.cz), která vede evidenci všech vyznamenaných. 
Děkujeme. 

Na VH ČASPV v dubnu 2022 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 31.01.2022 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. 
 

Zápisy z jednání VV KASPV 

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat počet jednání VV dle stanov příslušné KASPV. V případě, 
že jednání VV proběhne prostřednictvím e-mailů, Skype, Google Meet apod. je nutné i z takovéhoto 
jednání pořídit zápis. 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze na e-
mail: kaspv@seznam.cz (R. Jalovecký). 

 
Nový e-shop ČASPV 

 Zjistili jste v září, po návratu do tělocvičen, že vám chybí metodický materiál pro vaši činnost. 
Zkuste navštívit nový e-shop ČASPV, který najdete na adrese: https://eshop.caspv.eu/.  

 
Zpravodaj ČUS 

         Česká unie sportu na svém webu https://www.cuscz.cz/o-
nas/zpravodaj-cus.html  zveřejnila Zpravodaje ČUS č. 9/2021 

Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2945-listopadovy-zpravodaj-ceske-
unie-sportu.html.   

Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto 
zpravodaje seznámili. 

 
 
 

 

 

Skupinové úrazové pojištění 

          Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění řeší 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/. 

Airtrack 
          V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 
2021. Přesný postup rezervace a podmínky naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

          Pro rok 2021 již zbývají poslední volné termíny. 
        Rezervace airtracku na rok 2022 byly spuštěny v sobotu  
15.05.2021 ve 12 hod na e-mailu: dumsportu@caspv.cz. 
 

Archiv Sdělení ČASPV 
 
Archiv Sdělení ČASPV od 
ledna 2021 naleznou 
zájemci na webových 
stránkách 
http://www.caspv.cz/cz/o-

nas/dokumenty/sdeleni-
caspv/ 

nebo načtením QR kódu 
pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu. 

 

mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
https://eshop.caspv.eu/
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2945-listopadovy-zpravodaj-ceske-unie-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2945-listopadovy-zpravodaj-ceske-unie-sportu.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
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VEDENÍ ČASPV VÁM PŘEJE KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS,  
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A DO ROKU 2022 MNOHO ELÁNU, OPTIMISMU A SIL 
 

 
 

Za ČASPV zpracovali: 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV, zitko@caspv.cz  
Libor Pečenka, člen VV ČASPV, pecenka@plzen.eu 

                         Česká asociace Sport pro všechny, z.s. 

                                Ohradské náměstí 1628/7 

                         155 00 Praha 5 

 

 

 

mailto:zitko@caspv.cz
mailto:pecenka@plzen.eu

