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Sdělení ČASPV – 2021 – 5                                                                                  Praha 14.05.2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 5 po schůzi vedení MR ČASPV dne 20.04.2021, on-
line semináři MR ČASPV dne 30.04.2021 (Google Meet), po jednání VV ČASPV dne 10.05.2021 
(prezenční forma + Google Meet) a dalších jednáních. 

 
Aktuální informace týkající se amatérského sportu 

 
          Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 07.05.2021, 
č.j. MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN je s účinností ode dne 10.05.2021 možné realizovat 
sportovní přípravu amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, 
mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 
sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez 
využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní 
přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného 
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace 
účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto 
evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy. 
          Účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní 
přípravy:  

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo  
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 

hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, 
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem, nebo  

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a  

          subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, 
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, 
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě. 
Zdroje:  

• MDZR https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-
sluzeb-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani/  

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

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

• ČASPV http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2839-opatreni-od-10-5-2021.html  

• Covid portál https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty  

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani/
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2839-opatreni-od-10-5-2021.html
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
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METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí MR 2021 

Aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí MR ČASPV na rok 2021 naleznou 
zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  

Tato termínová listina je průběžně aktualizována.  
 
Ze změn v termínové listině vybíráme: 

- Republiková soutěž v atletice, plánovaná na 30.05.2021 do Třebíče, byla přeložena na 
25.09.2021 

- Republiková soutěž ve sportovní gymnastice, plánovaná na 21.-23.05.2021 do Prahy, 
byla přeložena na 16.-17.10.2021 

- Republiková soutěž Medvědí stezkou je i nadále plánována na 11.-13.06.2021. O 
uskutečnění soutěže nebo o případném rušení soutěže bude rozhodnuto 20.05.2021. 
Pokud se soutěž nebude v plánovaném termínu konat z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace, nebude soutěž v roce 2021 uspořádána. 

 
World Gymnaestrada 2023 (WG) 
 17. světová gymnaestráda, se uskuteční v termínu 30.07. – 05.08.2023 v Amsterdamu 
(Holandsko).  OV WG23 ČGF již zahájil první práce spojení s přípravou WG – např. je osloveno 
10 firem na dodání společného oblečení. Poslední týden v červnu 2021 proběhne výběrové 
řízení na dodavatele společného oblečení. V odborné komisi pro výběr oblečení je pět žen 
z pěti organizací. Za ČASPV ing. G. Machová. K výběrovému řízení ještě pozveme další 
zástupkyni ČASPV. 
 
Letní slavnosti dětí a mládeže 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravuje na termín 18. – 20.06.2021 další ročník 
Letních slavnostní dětí a mládeže. V letošním roce mají slavnosti podtitul „STARGATE, za 
dobrodružstvím na jiné planety“.  
 Akce se uskuteční (v případě rozvolnění Opatření vlády ČR) v rekreačním středisku 
Zbraslavice ve Středočeském kraji. Pozvánku na tuto akci naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-
dobrodruzstvim-na-jine-planety.html.  Uzávěrka přihlášek je 31.05.2021.  
 
Výzva „Tak do toho šlápni“ 
 Na předchozí výzvu „Vstaň a choď“, která měla velmi kladný ohlas navazuje výzva „Tak 
do toho šlápni“, která bude probíhat v období 01.04. – 31.10.2021. 
 Princip výzvy zůstává stejný, tj. „nasbírat“ co nejvíce kilometrů chůzí, během, in-line 
bruslením, Nordic Walkingem, na handbike, kole nebo na vozíku. Více informací naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/. 
 Účastníci projektu – Handbike trenažér, svou aktivitu a energii „přetavili“ na body 
v aplikaci EPP – ČEZ Pomáhej  pohybem, když nasbírali celkem 178 000 bodů. Nasbírat body 
se podařilo za neuvěřitelně krátký čas. Stačil necelý týden a projekt byl úspěšně ukončen. Za 
dosažené body obdrží ČASPV od Nadace ČEZ částku 98 000 Kč. Za tuto částku pořídí ČASPV 
Handbike trenažér od společnosti Cesta za snem. 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-dobrodruzstvim-na-jine-planety.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-dobrodruzstvim-na-jine-planety.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/
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Zápolení na dálku 
 Na období 15.03. – 06.06.2021 je pro zájemce připraveno další kolo oblíbené soutěže, 
která je otevřena i pro veřejnost. 
 Kompletní informace včetně propozic a registračního formuláře naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/. Uzávěrka přihlášek je 06.06.2021. 
 
Choreo challenge 2021 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila i pro letošní rok tradiční soutěž mladých 
choreografů.  Soutěž proběhne v období 24.03. – 31.10.2021. 

Pro rok 2021 byla vybrána skladba Physical od zpěvačky Dua Lipa. Propozice jsou 
zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/.  
 
Superhráč 
 Další soutěží na dálku, ne kterou je možno se přihlásit je Superhráč. Soutěž proběhne 
v termínu 01.03. – 15.06.2021. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/. 
Uzávěrka přihlášek je 15.06.2021. 
 
Sportuj s Mírou 

V návaznosti na projekt Sportuj s Mírou jsou na FB ČASPV zařazeny dvě nové aktivity: 
- „Odpověz na otázku“ (komise MR ČASPV připravily otázky z odborností a činností pro ně 

typických a zájemci se mohou zapojit do soutěže a odpovídat na otázky, která z více 
uvedených možností je správná. Správné odpovědi budou slosovány a výherci obdrží 
drobné odměny).  

- „Názvoslovné opáčko“ (na FB a Instagramu ČASPV je uveřejňováno 1x týdně foto cvičence 
v tělocvičné pozici. Soutěžící popíší polohu z hlediska názvoslovného, další týden bude 
uveřejněna správná odpověď a zároveň bude zveřejněna další fotografie; těchto fotografií 
připravila komise všeobecné gymnastiky na dvacet týdnů). Každý týden bude vylosován ze 
správných odpovědí jeden výherce, který obdrží drobnou cenu. 

 
Webináře 

OMM ČASPV ve spolupráci s komisemi MR ČASPV připravují další webináře  – 14denní 
cyklus s náměty z činností komisí, které jsou určeny pro členy a veřejnost. Webináře jsou 
propagovány týden před konáním v Aktualitách na www.caspv.cz.  

Dále jsou připravovány webináře, které jsou nahrazením některých prezenčních 
seminářů původně plánovaných komisemi MR v TLCA MR ČASPV. 
 
On-line cvičební balíčky v Brně 
 V dubnu 2021 bylo spuštěno pravidelné cvičení s Evou Holoubkovou, vedoucí Domu 
sportu ČASPV v Brně. Toto cvičení má pokračování i v květnu 2021. 
 Cvičení probíhají v úterý a ve čtvrtek (dle zvoleného balíčku). Více informací na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2832-pravidelne-on-line-cvicebni-lekce-domu-sportu-
caspv-v-brne.html. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Ceník ubytování ve služebních prostorách ČASPV 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2832-pravidelne-on-line-cvicebni-lekce-domu-sportu-caspv-v-brne.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2832-pravidelne-on-line-cvicebni-lekce-domu-sportu-caspv-v-brne.html
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 VV ČASPV na svém jednání schválila ceník ubytování ve služebních ubytovacích 
prostorech ČASPV v Doubí a v Žinkovech. Pro členy je navýšení oproti roku 2020 o 
20Kč/osoba/den, pro nečleny ČASPV je navýšení o 40Kč/osoba/den. 
 Platební a rezervační podmínky se řídí směrnicí ČSPV č. O-03/2004, která je k dispozici 
v sekretariátu ČASPV. 

Do 31. 5. 2021 je kontaktní osobou pro rezervace a platby služebních prostor B. 
Kubíková kubikova@caspv.cz 

Od 01.06.2021 je kontaktní osobu pro rezervaci a platby Ing. Gabriela Machová, 
machova@caspv.cz.  
 

VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 26.06.2021 v Pardubicích. 

Pozvánka, návrh programu VH, návrhy Jednacího a Volebního řádu apod. – vše bude 
zasláno e-mailem na adresy delegátů s hlasem rozhodujícím 30 dnů před plánovaným 
termínem VH ČASPV delegátům za KASPV, tj. ještě v průběhu měsíce května 2021. 

Výroční zpráva ČASPV za rok 2020 bude delegátům VH ČASPV také zaslána 
v elektronické podobě (ve formátu PDF). Po schválení delegáty VH ČASPV bude Výroční zpráva 
ČASPV za rok 2020 k dispozici na webu ČASPV. 
 
Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 
 Při stanovení počtu delegátů bylo vycházeno z členské základny k 31. 12. 2020. 
   

Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

 Praha 3614 5 

Středočeský 3425 4 

Jihočeský 867 1 

Plzeňský 3429 4 

Karlovarský 775 1 

Ústecký 2411 3 

Liberecký 3143 4 

Královéhradecký 3129 4 

Pardubický 1265 2 

Vysočina 2638 3 

Jihomoravský 3195 4 

Zlínský  1038 1 

Olomoucký 2140 3 

Moravskoslezský 2898 4 

CDO  *)  1 

ČAA  *)  1 

ČSRS  *)  1 

UJ  *)  1 

C e l k e m  47 

      *) přidružený člen 

mailto:kubikova@caspv.cz
mailto:machova@caspv.cz
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Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 23.05.2021 na e-mail 

sekretariat@caspv.cz  zaslali jména delegátů, včetně e-mailových adres (pokud je neuvádíte v 
„protokolech“ z VH KASPV)! 
 
VH KASPV 
Funkční období členů volených orgánů spolků 

Na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-
%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html naleznete bližší informace k prodloužení funkčního období 
členů volených orgánů spolků dle Lex covid 2021. 
 
Jednání VH KASPV 
 VV ČASPV připravil pro KASPV doporučení (pracovní manuál), jak je možné uskutečnit 
volební valné hromady RCSPV, případně VH KASPV v „kovidové době“.  Tento materiál byl 
zaslán v únoru 2021 na vedení KASPV (předsedové a sekretáři).  
 V souvislosti s posunem VH ČASPV na červen 2021 je tedy možné, aby KASPV své 
volební VH posunuly na květen 2021, nebo VH uskutečnily distanční formou. 
 
Volby, výstupy z volebních VH 
 VH KASPV na svém jednání bude mj. i schvalovat delegáty na VH ČASPV, návrhy na 
kandidáty do VV a KK ČASPV a návrhy na statutární zástupce ČASPV. Tyto informace, resp. 
jména delegátů a kandidátů, by měly být součástí usnesení z valné hromady. Uvedení těchto 
osob pouze v protokolu o volbách není dostačující! 
 Doporučujeme členům VV KASPV, aby si při přípravě návrhů usnesení VH důkladně 
prostudovali platné stanovy KASPV. 

Dalším výstupem z volebních VH KASPV by měl být protokol. Vzor protokolu pro 
jednotlivé VH je zveřejněn v Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/volebni-
kampan-2021/.  

Je nutná zaslat na sekretariát ČASPV vyplněné dotazníky všech kandidátů do VV a KK 
ČASPV. 
 

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/ 

mailto:sekretariat@caspv.cz
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
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/
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Doporučujeme odpovědným pracovníkům podrobné prostudování a i případnou 
následnou realizaci požadovaných úkonů. 

 
EVIDENCE ČLENŮ 

Platby spolkového členského příspěvku 
Na konci dubna 2021 byla ukončena první vlna plateb spolkových členských příspěvků 

ČASPV na rok 2021. 
Po zpracování všech došlých plateb budou připraveny a následně i rozeslány vratky do 

nižších organizačních článků. Připomínáme, že z platby spolkového členského příspěvku ve 
výši 100 Kč se vrací 80 Kč zpět (KASPV – 30 Kč, RCSPV – 30 Kč, základní článek – 20 Kč) 
 
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 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 
 

Časopis Pohyb je život 
Časopis 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – současnost. Aktuálně je 
před dokončením 2. číslo časopisu Pohyb je život, které bude distribuováno k 1. 6. 2021. 
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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Metodické přílohy a články - přehled 
 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. 
 
Metodická brožura „Rozcvičky“ 
 V e-shopu na http://www.caspv.cz/cz/e-shop/114-rozcvicky.html si mohou zájemci 
objednat novou metodickou brožuru pod názvem „Rozcvičky“. 
 Brožura nabízí nejenom rozcvičení podle věku, ale také z hlediska zaměření na 
pohybové aktivity. 
 Více na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-
caspv.html.  
 
Poznej Prahu s Mírou 
 Pro členy ČASPV a rodinné příslušníky jsou i na letošní letní prázdniny připraveny 
balíčky zahrnující zajímavý program – návštěva Prahy s možností přespání a dalším 
doplňkovým programem. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-
letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html v Souborech ke stažení 
nebo na mothejzikova@caspv.cz a 777 031 450. 
 

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

Lásková Jolana vzorný cvičitel stříbrný odznak Náchod 

Polická Milada medaile dr. M. Tyrše  Kolín 

Havlíčková Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Kolín 
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 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-mail Hanky Těhanové (moravskoslezsky@caspv.cz), která vede evidenci 
všech vyznamenaných. Děkujeme. 
 
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). 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/114-rozcvicky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
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Informace z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2834-zpravodaj-cus-4-2021.html najdete odkaz 
na aktuální vydání Zpravodaje ČUS.  
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodaje seznámili. 
 
Skupinové úrazové pojištění 
 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.  
 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 2021 budou spuštěny v sobotu  15.05.2021 ve 12 hod na e-
mailu dumsportu@caspv.cz.  Na dřívější rezervace nebude brán zřetel. 
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012 naleznou zájemci na webovém odkazu 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ nebo na 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

   
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2834-zpravodaj-cus-4-2021.html
http://www.olympic.cz/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/

