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Sdělení ČASPV – 2017 – 10                                                                                    Praha 12. 12. 2017 

 

 

Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 10 po schůzi vedení MR ČASPV dne 18.11.2017, 
po jednání VV ČASPV dne 04.12.2017 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. Vzhledem k pravidlu minimálně 
ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu roku objevit 
změny v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci akcí. Tyto 
změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 

Republikové soutěže 2018 
 V Souborech ke stažení na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ naleznete vyhlášení republikových soutěží na rok 
2018. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání 
soutěží a vyhlášení jednotlivých soutěží. 
 
Republiková soutěž TeamGym 

V sobotu 11.11.2017 ve v Trutnově uskutečnila republiková soutěž v TeamGymu. 
Soutěž byla 5. závodem Českého poháru v TeamGymu. 

Soutěže se zúčastnilo 31 družstev v kategoriích Junior I, II, III, IV a Senior a 8 družstev 
v soutěži Tria (mladší a starší). 

Výsledky soutěže naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/ 
v Souborech ke stažení. Fotodokumentace ze soutěže je dostupná na: 
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_TeamGym_171111_Trutnov/. 

Velké poděkování patří všem organizátorům a členům gymnastického oddílu Spartak 
Trutnov. 
 
Republikový sraz instruktorů 
 Od pátku 17.11.2017 do neděle 19.11.2017 proběhl ve žďárském hotelu Jehla, Activ 
clubu a tělocvičnách školy „Republikový sraz instruktorů ČASPV“. Na úvod praktické části 
programu byly představeny disciplíny nové republikové soutěže: Zápolení na dálku. 
Podrobnosti sledujte na odkazu: http://www.caspv.cz/cz/zapoleni-na-dalku/ 
 Účastníci absolvovali bohatý program složený z lekcí rekreačních sportů, zdravotního 
a kondičního cvičení, hudebně pohybových forem a v neposlední řadě z foto-orientační 
soutěže. Sobotní večer patřil společenskému programu s hudbou a tancem. 
 Věříme, že všichni přítomní si akci užili a získali další inspiraci k jejich činnosti. 
  
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
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/
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_TeamGym_171111_Trutnov/
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Republiková soutěž ve florbalu 
 První prosincovou sobotu se již popáté sešli v městě perníku – Pardubicích příznivci 
florbalu. 
 13 družstev v kategoriích mladší i starší žáci předvádělo bravurní výkony, celá soutěž 
měla dynamický a rychlý spád. O bouřlivou atmosféru se postarali rodinní příslušníci hráčů a 
trenéři. O dramatické situace nebyla nouze a finále jednotlivých kategorií byla jednou velkou 
sportovní symfonií. 
 Výsledky soutěže a fotodokumentaci naleznete v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-
sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/. 
 Poděkování za přípravu a průběh akce si zaslouží pracovnice sekretariátu Pardubické 
KASPV, ředitel soutěže – předseda Pardubické KASPV a všichni další organizátoři. 
 
Gymnastické kempy 
 Komise všeobecné gymnastiky ČGF ve spolupráci s Komisí gymnastiky ČASPV 
připravila na začátek roku 2018 další gymnastické kempy pro mladší žactvo. 
 Kemp pro mladší žákyně se uskuteční v termínu 19. – 21.01.2018 v JoJoGymu 
v Dobřichovicích a kemp pro mladší žáky je připraven v Kolíně v termínu 12. – 14.01.2018. 
 Více podrobností na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2108-gymnasticky-kemp-pro-
zaky.html, resp. na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2095-gymnasticke-kempy-leden-
2018.html. 
 Neváhejte s přihlášením. 
 
Sestavy SG – ženy 
 Komise  VG MR ČASPV připravila aktualizaci ženských sestav. Pracovní verzi sestav 
naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-
gymnastiky/dokumenty-komise/ v Souborech ke stažení. 
 Připomínky, náměty a návrhy na doplnění sestav můžete zasílat do 08.01.2018 na e-
mail: info@gymsport.cz (Gabriela Machová) a v kopii na mothejzikova@caspv.cz (Radka 
Mothejzíková). Konečné znění sestav by mělo být uveřejněno na webu ČASPV do konce 
ledna 2018. 
 
Na stránkách: www.caspv.cz naleznete také informace o podmínkách nového projektu FAČR 
– Fotbal v chůzi / wallking football jako nabídky nové pohybové aktivity pro „60+“ (muži – 
ženy): http://www.caspv.cz/cz/fotbal-v-chuzi/  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 2017 
 V letošním roce ČASPV podala žádosti do programů III, IV a X.  Ve všech třech 
dotačních programech ČASPV uspěla a finanční prostředky obdržela, i když méně než bylo 
inzerováno na VH ČASPV v dubnu tohoto roku. 
 
Dotace MŠMT 2018 
 Pro rok 2018 došlo ke sloučení programů IV a VIII a pro rok 2018 je vypsán Program 
„Můj klub“. Tento program je určen pro základní články (SK/TJ) a je pro něj alokováno přes 
1,2 miliardy Kč. 

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/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2108-gymnasticky-kemp-pro-zaky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2108-gymnasticky-kemp-pro-zaky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2095-gymnasticke-kempy-leden-2018.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2095-gymnasticke-kempy-leden-2018.html
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/
mailto:info@gymsport.cz
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/fotbal-v-chuzi/
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 Veškeré podrobnosti k programu jsou zveřejněny na: http://www.msmt.cz/sport-
1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok. Podmínky dotačního 
programu naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 !!!Pozor: uzávěrka pro podání žádostí je 29. 12. 2017!!! 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je pro příznivce ČASPV je připravena 
Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební kartu) naší 
organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho 
přízeň. Další informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/.   
Zájemci o tuto kartu se o ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 Zvažte znovu svoji účast v tomto projektu. 
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 

Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-
2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/.  
  
Výběrové řízení – pódiové skladby 
 Komise hudebně-pohybových forem ve spolupráci s MR ČASPV vypsalo výběrové 
řízení pro členy ČASPV na pódiové skladby, které budou reprezentovat ČASPV na 
Všesokolském sletu v roce 2018, který se bude konat ve dnech 01.07. – 06.07.2018. 
 Podmínky výběrového řízení naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-
wg-2019-eurogym-2018/podiove-skladby/.  
 Závazné přihlášky pro výběrové řízení je nutné zaslat do 31.12.2017. 
 
Prezentace sportu pro všechny 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Ze strany ČOS bylo přislíbeno předání kontaktů na „štáby“ jednotlivých krajských 
prezentací. Bližší informace nebyly ČASPV dosud sděleny. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 

PROPAGACE 
 

Logo ČASPV – 100let Československa 
 Propagační komise připravila jednoduché logo (v několika formátech), které budeme 
využívat celý rok 2018. 
 Toto logo chceme používat: 
* v e-mailové korespondenci (povinně zaměstnanci ČASPV, ostatní funkcionáři a členové naší 
organizace dobrovolně) 
* na diplomech pro rok 2018 
* v prezentacích lektorů ČASPV apod. 
 
 
 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok
http://www.caspv.cz/cz/cashback-karta-caspv/
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/podiove-skladby/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019-eurogym-2018/podiove-skladby/
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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/. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 V minulých dnech jste do svých schránek dostali poslední letošní vydání časopisu 
Pohyb je život. Součástí aktuální vydání je i metodická příprava s názvem „Hudba a pohyb“. 
 V průběhu prosince 2017 bude toto číslo zveřejněno i na webových stránkách ČASPV. 
Předplatné časopisu a lze objednat na odkazu: http://www.caspv.cz/cz/casopis/  

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

Mach Josef vzorný cvičitel stříbrný odznak Praha  

Obeidová Helena vzorný cvičitel zlatý odznak Benešov 

Cihlářová Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Klatovy 

Chotěborská Eva medaile dr. M.Tyrše  Liberec 

Čejková Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Český Krumlov 

Čurdová Marta vzorný cvičitel zlatý odznak Vimperk 

Chládková Jana vzorný cvičitel zlatý odznak Strakonice 

Nováková Marie vzorný cvičitel zlatý odznak Tábor 

Šmídová Dana vzorný cvičitel zlatý odznak Prachaticko  

Feriančíková Zdeňka vzorný cvičitel stříbrný odznak Třeboň 

Hrádková Světlana vzorný cvičitel stříbrný odznak Písek 

Motyková Věra vzorný cvičitel stříbrný odznak Prachaticko  

Smrž Martin vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Tesařová Eva vzorný cvičitel stříbrný odznak Jindřichův Hradec 

Klívar Milan vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 

Struhalová Bronislava vzorný cvičitel stříbrný odznak Karviná 

Kolářová Jana vzorný cvičitel bronzový odznak Brno 

Strejček Jan vzorný cvičitel bronzový odznak Brno 
Pozn. Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v dubnu 2018 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. 01.2018 zaslat návrhy Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezky@caspv.cz).  
 Navržená vyznamenání budou následně projednána a schválena VV ČASPV. 
V případě, že návrhy budou zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou moci být ocenění 
instruktoři (cvičitelé) na VH ČASPV pozváni. 
 
Konference „Pohyb v každém věku“ 
 V listopadu 2017 pořádala Městská část Praha 8 pod patronací Kanceláře Světové 
zdravotnické organizace v ČR konferenci s názvem „Pohyb v každém věku“. Konference byla 
určena pro širokou i odbornou veřejnost. 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
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 Na konferenci byli pozváni i zástupci ČASPV – Mgr. Zítko a Mgr. Hanáček. 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2090-konference-
pohyb-v-kazdem-veku.html naleznete vybrané prezentace. 
 
Problematika ochrany osobních údajů 
 Evropská komise vydala 27.04.2016 „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ 
neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je dosud nejvíce uceleným souborem 
pravidel na ochranu osobních údajů na světě.  
 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů 
a začne platit 25. května 2018.  
 Sledujte nově vzniklou stránku na našem webu ČASPV v části „O nás“ 
(http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/).   
 Česká legislativa se teprve připravuje.  
 Další informace byly zaslány zástupcům KASPV po poradě předsedů. 
 
Veřejný rejstřík a Sbírka listin 
 Upozorňujeme TJ/SK/RC/KASPV, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, na 
povinnost ukládat následující dokumenty do Veřejného rejstříku a Sbírky listin: 

 Účetní uzávěrky za roky 2015 a 2016 (účetní závěrka za rok 2014 nemusí být 

zveřejněna, bude-li však uvedena není na závadu). Pozn. účetní uzávěrku by měla 

schválit valná hromada spolku. 

 Výroční zprávu spolku za rok 2016. 

 Jakékoliv další změny ve statutárním orgánu, kontrolní komisy, změny adresy spolku 

– formou „Inteligentního formuláře Spolkového rejstříku“ - 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani 

 
POZOR: Při neuvedení těchto údajů rejstříkový soud vyzve spolek k doplnění v přiměřené 
lhůtě, případně může spolek sankcionovat pokutou! 
 
Způsob uložení: 

 Velmi jednoduché je použití datové schránky spolku (ta je zřízena spolku na základě 

jeho žádosti na Czech Pointu zdarma) prostým převedením do PDF formátu a 

odesláním rejstříkovému soudu. 

 Zasláním dokumentů na rejstříkový soud e-mailem s elektronickým podpisem (složité 

a placené, el. podpis nutno každý rok aktualizovat). 

 Zasláním poštou na CD. 
 
Porada předsedů 2017 
 V souladu s usnesením VH ČASPV se v neděli 05. 11. 2017 uskutečnila porada 
předsedů, sekretářů a zástupců KASPV. 
 Součástí porady byly i kulaté stoly. Výstupy a „doporučení“ z těchto kulatých stolů 
naleznete v příloze tohoto Sdělení. 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2090-konference-pohyb-v-kazdem-veku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2090-konference-pohyb-v-kazdem-veku.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
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Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2107-nejnovejsi-zpravodaj-cus.html najdete 
nové vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 
Airtrack 
 Od středy 24.5.2017 je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2018. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR!!! Termíny na rok 2018 se již skoro naplněné, neotálejte s rezervací. 
 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro statutární zástupce 
KASPV, příp. odboru. Zájemci o toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně.  
 

 
Archiv aktualit na webu ČASPV 

Na opakované dotazy ohledně „archivu aktualit“ na našem webu sdělujeme, že tato 
funkcionalita je dostupná přes levou vertikální navigaci - klikněte na Aktuality a po otevření 
na „vyhledávání“ (vpravo). 

 
 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

      A DO ROKU 2018 MNOHO ELÁNU, OPTIMISMU A SIL 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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