
 
 

Česká asociace Sport pro všechny, z.s. 
Ohradské náměstí 1628/7 

155 00 Praha 5 

  

 

Sdělení ČASPV 

2022_5 

 
 

 
 

 

Praha, 19.05.2022 
 
 
Vážení předsedové a sekretáři 

KASPV, vážení členové ČASPV, 
 
zasíláme Vám pravidelné Sdělení 

ČASPV 2022_5 po VH ČASPV dne 
30.04.2022, po semináři MR ČASPV dne 
14.05.2022, po schůzi výkonného 
výboru ČASPV dne 16.05.2022 a po 
dalších jednáních. 



Sdělení ČASPV 2022_5 

[JMÉNO AUTORA] 1 

 

OBSAH 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina 2022   2 
Republikové soutěže   2 
Choreo – challlenge   2 
Superhráč    3 
Projekt SforAE    3 
Festival pohybových skladeb Trnava 3 
Výcvikový tábor   3 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Nabídka zaměstnání – ekonom  4 

WG 2023 
Základní informace   4 
Nácvik WG – cvičenci    4 
Blok pohybových skladeb  4 

30.VÝROČÍ ČASPV 
Základní informace   5 

VH ČASPV 2022 
Klíč     5 
Usnesení    5 

REJSTŘÍKY 
Spolkový rejstřík   6 
Povinnosti spolků   6 
Rejstřík sportu NSA   6 

EVIDENCE ČLENŮ 
Evidence ČASPV   6 
Přijetí a zrušení odboru   6 

PROPAGACE 
Internet    7 

                                    RŮZNÉ 
Výběrové řízení – Žinkovy   7 
Datové schránky   8 
Vyznamenání    8 
Zpravodaj ČUS    8 
Porada předsedů a sekretářů  9 
SOKOLGYM 2022   9 
Zápisy z jednání VV KASPV  9 
Skupinové úrazové pojištění  9 
Airtrack     9 
Archiv Sdělení ČASPV   9 

 

 

 

 

Ze Sdělení vybíráme: 

2  Termínová listina 

4 Nabídka zaměstnání 

4 WG 2023 

5 VH ČASPV 

7  Výběrové řízení 
             Žinkovy 

8 Datové schránky 

8  Vyznamenání 

 
  Důležité termíny 
  v květnu a červnu 

              2022 

21. – 22.05.2022 

     RS v gymnastice 

21.05.2022 

     Přehlídka pohybových 

skladeb 

03.06.2022 

     Školení HVDT 

10. – 12.06.2022 

     RS Medvědí stezkou 

19.06.2022 

     RS v atletice 
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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/. 
 

Republiková přehlídka pohybových skladeb 
 Přehlídka PS se uskuteční v Olomouci dne 21. 5. 2022. Do termínu se přihlásilo 35 

skladeb/choreografií. Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek 

 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice 

Republiková soutěž ve sportovní gymnastice se uskuteční v gymnastické hale Sportovního 
klubu Hradčany v Praze o víkendu 21. – 22.05.2022. 

Soutěž se uskuteční za finanční podpory Hlavního města Praha. 
Kompletní výsledky budou následně zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-

metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-sg-fotodokumentace/ v Souborech 
ke stažení. 
 

Republiková soutěž – Medvědí stezkou 

O víkendu 10. – 12.06.2022 se v RS Křižanov uskuteční 
republiková soutěž SMP Medvědí stezkou, kterou připravila Komise CPP 
MR ČASPV. Soutěž je určena pouze pro členy ČASPV. 

Přihlašování na soutěž je možné pouze prostřednictvím 
krajských sekretářů a uzávěrka přihlášek je 03.06.2022. 

Technicko-organizační pokyny soutěže a přihlášku naleznou 
účastníci soutěže a krajští sekretáři v Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1700-republikova-soutez-medvedi-stezkou.html.  

 
Republiková soutěž v atletice 

V neděli 19. června 2022 se na atletickém stadionu v Třebíči 
uskuteční republiková soutěž v atletice, jejímž organizátorem je Komise 
žactva a mládeže MR ČASPV. Soutěž je určena pouze pro členy ČASPV, kteří 
nejsou registrováni v Českém atletickém svazu. 

Přihlašování na soutěž je možné pouze prostřednictvím krajských 
sekretářů a uzávěrka přihlášek je 10.06.2022. 

Propozice soutěže a přihlášku naleznou účastníci soutěže a krajští 
sekretáři v Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1699-republikova-soutez-atletika.html.  

 

Choreo – challenge 2022 

I v letošním roce je připraven Choreo – challenge, který připravila Komise žactva a mládeže MR 
ČASPV. 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
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/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1700-republikova-soutez-medvedi-stezkou.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1700-republikova-soutez-medvedi-stezkou.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1699-republikova-soutez-atletika.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1699-republikova-soutez-atletika.html
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V letošním roce členové komise pro hudební podklad sáhli zpět do 90. let 20. století a vybrali 
jednu z klasických skladeb této hudební éry. Další novinkou je rozdělení choreografií do 2 kategorií – 
verze KLASIK (bez využití pomůcek v tradičním duchu z let minulých) a verze NO LIMITS (bez omezení 
ani vzhledem ke kostýmům, náčiní či nářadí). 

Kompletní propozice a průběžné informace naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/. 

Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte tedy a přihlaste se e-mailem do 30.10.2022 na 
mothejzikova@caspv.cz. Uzávěrka pro zasílání nahrávek je 31.10.2022. 

 

Superhráč 

 V období od 15.02.2022 do 01.05.2022 proběhla soutěž na dálku „Superhráč 
5“. Šlo zápolení v herních dovednostech v 5 sportovních odvětvích – florbal, fotbal, 
volejbal, basketbal a ringo. 

 Soutěže se zúčastnilo celkem 63 „superhráčů“ a „superhráček“ ve 4 věkových 
kategoriích. 

 

 
Projekt SforAE stále žije  

Projekt Sport pro všechny a životní prostředí (SforAE) 
vznikl s myšlenkou zvýšit povědomí o výhodách 
plynoucích z ekologického chování ve sportu. 

V rámci tohoto projektu byla zpracována brožura 
„Průvodce přípravou zelené sportovní události“. Brožura 
je k dispozici na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-

prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html v Souborech ke stažení. 
Využijte tuto pomůcku, která vám ukáže cestu, jak lze při přípravě a realizaci akcí eliminovat 

faktory se škodlivým vlivem na životní prostředí. 
Na konci března 2022 se ve Varšavě uskutečnilo setkání zástupců organizací zapojených do 

tohoto projektu. Na programu bylo mj. prezentace detailů projektu, rozvojové plány spolupráce 
zapojených zemí, návrh doporučení pro sportovní organizace, jak vést sportovní akci apod. 

Festival pohybových skladeb 

     Slovenská gymnastická federace, sekce Gymnastika pre 
všetkých pořádá 25. června 2022 v Trnavě již 26. Festival 
pohybových skladeb. 

Zaujala Vás tato nabídka? Podrobné informace o přehlídce jsou zveřejněny v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3025-festival-pohybovych-skladeb-trnava.html.  

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2022. 

Výcvikový tábor č. 1 

O víkendu 18. – 19.09.2022 pořádá Česká gymnastická federace, Technická komise 
TeamGym, pořádá výcvikový tábor č. 1 pro vyšší výkonnostní úroveň. Výcvikový tábor bude probíhat 
v gymnastické tělocvičně TJ Sokola Žižkov v Praze. 

Podrobnostosti naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3032-vycvikovy-tabor-
teamgym.html.  

 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3025-festival-pohybovych-skladeb-trnava.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3032-vycvikovy-tabor-teamgym.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3032-vycvikovy-tabor-teamgym.html
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EKONOMICKÁ OBLAST 

Nabídka zaměstnání – ekonomka 

 ČASPV vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom/ka sekretariátu ČASPV s možným nástupem 
od 01.06.2022 (možno i dříve)  a s místem výkonu profese – Praha. 
 Podrobnosti týkající se výběrového řízení jsou zveřejněny na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3020-nabidka-zamestnani.html. 
 Životopis s motivačním dopisem je možné zasílat na e-mail: sekretariat@caspv.cz nebo 
zitko@caspv.cz.  

 

WG 2023 

Základní informace  

V termínu 30.7. – 5.8.2023 se v holandském Amsterodamu uskuteční Světová gymnaestráda 
2023.  

Této oblíbené sportovní akce se zúčastní i ČASPV svojí hromadnou skladbou, jejímiž autory 
jsou: V. Novotná, I. Holá a J. Sauer. 

ČASPV má již také zajištěn Organizační štáb pro tuto akci ve složení M. Havrlantová (vedoucí 
OŠ), A. Přehnilová, A.  Hozáková, M. Němčíková,   
K. Nováková, M. Novák a autoři skladby. 

Podrobnosti o této akci a o stavu příprav 
naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/wg-
2023/. Na tomto odkazu je zveřejněn i Bulletin č. 
3. 

Nácvik WG - cvičenci 

 O víkendu 16. – 18.09.2022 se ve 
Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně uskuteční 
nácvik cvičenců hromadné skladby. Uzávěrka přihlášek na tento nácvik je 02.09.2022. 
 Pro kvalitní a včasnou přípravu na tento zářijový nácvik si zájemci mohou stáhnout hudbu (v 
pracovní verzi) a nahrávky cvičení žen i mužů.  

Obojí je dostupné na odkazu http://caspv.mycore.cz/wg23-1/.  

Blok pohybových skladeb – výběrové řízení 

 ČASPV a Komise HPF MR ČASPV vypisuje výběrové řízení na ideový námět bloku pohybových 
vystoupení pro WG 2023. 

 Tento blok pohybových skladeb určený pro reprezentaci ČASPV může obsahovat jednu nebo 
více propojených skladeb s tematickou souvislostí, cvičených jednou nebo více skupinami cvičenců. 

 Úplné znění zadání výběrového řízení je zveřejněno na webu ČASPV ve složce WG 2023 nebo 
na http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/. 

 Závazné přihlášky pro výběrové řízení zasílejte do 15.června 2022 na e-mail: 
mothejzikova@caspv.cz.  

 

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3020-nabidka-zamestnani.html
mailto:sekretariat@caspv.cz
mailto:zitko@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://caspv.mycore.cz/wg23-1/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
mailto:mothejzikova@caspv.cz
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30. VÝROČÍ ČASPV 
V průběhu roku 2022 si připomínáme 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 (RCSPV, 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. 
KASPV mohou požádat o úpravu textu v hlavičkových papírech s motivem 30. výročí ČASPV. 

V případě potřeby kontaktujte Radku Mothejzíkovou. 
Na YouTube kanálu ČASPV bylo umístěno video se zdravicí k 30. výročí od účastníků RS 2021. 

 

VH ČASPV 2022 
Klíč k rozdělení finančních prostředků 

VH KASPV mj. schválila i dokument „Klíč pro rozdělení finančních prostředků pro KASPV, RCSPV 
a odbory SPV na rok 2022“. 

Schválený Klíč mj. upravuje rozdělení vybraných členských příspěvků (v poměru 20% - 30% -
30% - 20%), pravidla pro vyúčtování AMR, pravidla pro vyúčtování příspěvku na dopravu KASPV na RS 
a vyúčtování VPA. 

Úplné znění schváleného dokumentu je zveřejněno na v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3019-valna-hromada-caspv-2022.html.  

Usnesení VH ČASPV 

 V závěru jednání VH ČASPV schválila usnesení, které je dostupné v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/valne-hromady/.  

S dalším dokumenty, které byly na VH předneseny,  a s podrobnostmi o průběhu VH se zájemci 

mohou seznámit na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3019-valna-hromada-caspv-2022.html. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ze schváleného usnesení vybíráme: 

• členské příspěvky na rok 2023 byly stanoveny ve výší 100 Kč bez ohledu na věk 

• VV ČASPV bylo uloženo 
o uspořádat ve II. pololetí 2022 pracovní poradu sekretářů a předsedů KASPV; 
o rozvíjet a aktivně zapojovat mladé členy nejen do organizace akcí, ale i do 

rozhodovacích procesů s cílem postupného začlenění do systému řízení 
spolků; 

o připravit na VH 2023 návrh nového klíče pro rozdělení členských spolkových 
příspěvků; 

 

http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3019-valna-hromada-caspv-2022.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/valne-hromady/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3019-valna-hromada-caspv-2022.html
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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. 
 Upozorňujeme zástupce TJ/SK, že informace z tohoto rejstříku mohou být jedním z podkladů 
pro poskytnutí dotací. 

 
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. 

Rejstřík sportu 

Národní sportovní agentura v souladu se zákonem č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
spravuje Rejstřík sportu, ve kterém jsou evidováni sportovci a 
trenéři. 

Na https://agenturasport.cz/rejstrik/ jsou v Manuálu 
zveřejněny odpovědi na nejčastější otázky/chybná hlášení a základní procesy. 

Doporučujeme všem TJ/SK, aby pravidelně prováděly aktualizaci tohoto rejstříku, který je 
jedním ze základních podkladů pro dotační program Můj klub a i pro další dotační tituly. 

 

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. 

 

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 

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/
https://agenturasport.cz/rejstrik/
http://www.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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• 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) 

 

PROPAGACE 

Internet 

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

 

 

 

 

 

 

 Nevíte jak na to? Přihlaste se na Facebook, resp. stáhněte si aplikaci Instagram. Pak do 
vyhledávání („lupy“) zadejte Česká asociace Sport pro všechny a už vám neunikne žádná informace. 

 Chcete se podívat na videa ČASPV? Stačí spustit YouTube a do vyhledávání zadat ČASPV. 

 

RŮZNÉ 

Výběrové řízení – Žinkovy  

 

Vedení ČASPV vypsalo výběrové řízení na nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku.  
Veškeré informace, vč. zadávacích podmínek výběrového řízení, jsou zveřejněny v Souborech 

ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2998-caspv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-
najemce.html.  

            

  
    

http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2998-caspv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-najemce.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2998-caspv-vypisuje-vyberove-rizeni-na-najemce.html
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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Další prohlídka objektu Sportcentra ČASPV v Žinkovech je naplánována na středu 01.06.2022 
v době mezi 14:00 – 16:00 hodinou. 
 

Datové schránky – spolky 

S účinností od 01.01.2023 mají nově ze zákona1 povinnost mít 
zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. 
V rámci ČASPV se tato skutečnost bude týkat všech KASPV, RC s právní 
subjektivitou a TJ/SK (mimo odborů SPV, kteří jsou členy TJ/SK) 

Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu 
nebudou mít zřízenu (na základě vlastní iniciativy), bude datová schránka zřízena automaticky 
Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31.03.2023. 

Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html. Další 
informace týkající se problematiky datových schránek od 01.01.2023 jsou zveřejněny ve Zpravodaji 
ČUS č. 2/2022 (str. 8), který je zájemcům k dispozici na https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-
c-3-2022.html.  

 

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-
mail Hanky Těhanové (moravskoslezsky@caspv.cz), která vede evidenci všech vyznamenaných. 
Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  Znění 

zákona je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300.  

Medaile dr. M. Tyrše 
- zlatý odznak 

Rokošová Eva – Blansko  
 
 

Medaile dr. M. Tyrše 

Fišková Květoslava –  
Nymburk 

Vincencová Ilektra - Jihlava  
 

Vzorný cvičitel 
- stříbrný odznak 

Řehořková Yvona –  
Mladá Boleslav 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-3-2022.html
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-3-2022.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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Zpravodaj ČUS 
     Česká unie sportu na svém webu https://www.cuscz.cz/o-
nas/zpravodaj-cus.html zveřejnila Zpravodaj ČUS č. 3/2022. 
     Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3018-zpravodaj-cus-4-
2022.html.   

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

Porada předsedů a sekretářů KASPV 

 VH ČASPV dne 30.04.2022 svým usnesením uložila VV ČASPV 
uspořádat ve 2.pololetí 2022 poradu předsedů a sekretářů KASPV. 
 Tato pracovní porada je naplánována na sobotu 3.prosince 
2022 do Prahy do SŠKC. 
 

SOKOLGYM 2022 

 Česká obec sokolská pořádá v průběhu května a června 2022 
velkou propagační akci tělovýchovy a sportu pod názvem 
SOKOLGYM.  
 SOKOLOGYM je otevřen i pro ostatní tělovýchovné organizace 

a sportovní svazy. 
 První akcí byla „Sokolská Plzeň“ (14.-15.05.2022), následují „Sokolské Brno“ (10.-12.06.2022) 
a „Sokolské Pardubice“ (17.-19.06.2022) 
 Další informace o projektu naleznete na https://www.sokol.eu/projekt/sokolgym.  
 

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). 
 

Skupinové úrazové pojištění 

Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění řeší Pojišťovna VZP. Podrobnější informace o 
pojištění naleznou zájemci na https://www.olympijskytym.cz/pojisteni-cov. 

Úrazové pojištění členů sportovních spolků je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského 
výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS, tedy i 
na všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/odbor SPV. 

Další informace jsou dostupné na  
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/. 

 

Airtrack 

V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2022. Přesný postup rezervace 
a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

Pro rok 2022 již zbývají poslední volné termíny. 

Archiv Sdělení ČASPV 

     Archiv Sdělení ČASPV od 
dubna 2012 naleznou 
zájemci na webových 
stránkách: 
http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/sdeleni-
caspv/ 
nebo načtením QR kódu 
pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu 

 

https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3018-zpravodaj-cus-4-2022.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3018-zpravodaj-cus-4-2022.html
https://www.sokol.eu/projekt/sokolgym
mailto:kaspv@seznam.cz
https://www.olympijskytym.cz/pojisteni-cov
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
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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Rezervace airtracku na rok 2023 byly spuštěny v neděli 15.05.2022 ve 12 hod na e-mailu: 
dumsportu@caspv.cz. 
 

Vzory DPP, DPČ 

Na webu ČUS v oddělení "SLUŽBY - PRÁVNÍ PORADNA, INFORMACE, VZORY - Pracovní 
právo - vzorové dokumenty" (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pracovni-pravo-vzorove-
dokumenty.html) jsou nově upravené vzory Dohod o provedení práce (DPP) a Dohod o 
pracovní činnosti (DPČ) k Vašemu případnému využití. 
 
 
Zpracovali: 

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

mailto:dumsportu@caspv.cz
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pracovni-pravo-vzorove-dokumenty.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pracovni-pravo-vzorove-dokumenty.html
mailto:zitko@caspv.cz
mailto:pecenka@plzen.eu

