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Sdělení ČASPV – 2018 – 10                                                                                    Praha 18.12.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 10 po poradě předsedů, sekretářů a zástupců 
KASPV dne 25.11.2018, po jednání VV ČASPV dne 10. 12. 2018 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 VV ČASPV na svém zářijovém jednání schválil Termínovou listinu centrálních akcí 
ČASPV na rok 2019. Tuto listinu naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 Z termínové listiny na rok 2019 vybíráme jeden důležitý termín.  Valná hromada ČASPV 
se uskuteční v sobotu 04.05.2019 v SŠKC ČASPV v Praze. 
 
Republikové soutěže 2019 
 V Souborech ke stažení na webových stránkách http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ naleznete vyhlášení republikových soutěží na rok 2019. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin A, B, C, podmínky pro pořádání soutěží 
a vyhlášení jednotlivých soutěží. 
 
Republiková soutěž ve florbalu 
 V sobotu 24.11.2018 se v Pardubicích konal již 6. ročník republikové soutěže ČASPV ve 
florbalu, kterou pořádala Komise RS MR ČASPV a Pardubická KASPV. Soutěž byla pořádána 
jako součást sdíleného projektu ČASPV – SforAE - ohleduplnost k životnímu prostředí. 
 Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mladších žáků a 7 družstev starších žáků. Výsledky a 
momentky z akce naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/.  
 Poděkování patří všem hráčům, vedoucím výprav, divákům, rozhodčím a všem 
organizátorům Pardubické KASPV. 
 
Tréninkové kempy pro žactvo - Gymnastics for All 

Technická komise všeobecné gymnastiky České gymnastické federace pořádá 
z iniciativy komise VG ČASPV již druhým rokem gymnastické kempy pro cvičence „všeobecné 
gymnastiky“ (Gymnastics for All). Kempy jsou určeny pro oddíly ČASPV, ČOS a výkonnostně 
slabší oddíly ČGF. 

Pro rok 2019 je naplánován jednak kemp pro žákyně v JoJo Gymu v Dobřichovicích 
v termínu 11. – 13. 1. 2019 a ve stejném termínu je plánován kemp pro žáky, který se uskuteční 
v Kolíně. Veškeré informace jsou na webu ČGF a také na webu ČASPV. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 

Na termín 31.05. – 02.06.2019 jsou do Sportcentra Doubí u Třeboně naplánovány další 
Letní slavnosti žactva a mládeže. 
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Pro další přípravu realizace této akce je nutné, aby sekretáři KAPV do 15.03.2019 zaslali 
závazné přihlášky na tuto akci. 
 
Záznamy ze Sletu 2018 
 Na našich webových stránkách byla založena položka „Tělovýchovná vystoupení“ 
(http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-hudebne-pohybovych-
forem/telovychovna-vystoupeni/), kde budou postupně přidávány záznamy z vystoupení 
cvičenců ČASPV na různých domácích i zahraničích akcích (Slet, Golden Age, WG apod.) 
 V současné jsou na této stránce zveřejněny záznamy obou sletových programů. 
 
Pohybové sklady ČASPV na YouTube 
 Zájemci o pohybové skladby mají možnost podívat se na videozáznamy 
z nejvýznamnějších akcí, kde cvičili cvičenci ČASPV (hromadné skladby ČASPV). Jde o skladby 
z WG, Golden Age, BLUME Gran Canaria apod. 
 V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2349-pohybove-
skladby-caspv-na-youtube.html jsou zveřejněny „linky“ na záznamy těchto skladeb. 
 
Konference „Čas pro zdraví“ 
 V sobotu 12.01.2019 se v hotelu Diplomat v Praze uskuteční konference Čas pro zdraví. 
Konference je určena pro laickou, ale i odbornou veřejnost. 
 Hlavním cílem konference je seznámit se s postupy redukce hmotnosti a předpisy 
k pohybové aktivitě u různých skupin osob. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2350-
konference-cas-pro-zdravi.html.  
 
Seminář pro předškolní děti 
 Ústřední škola ČOS ve spolupráci s členy komise VG MR ČASPV připravuje seminář pro 
zájemce (cvičitele, instruktory, rozhodčí), kteří pracují s kategorií předškolní děti. 
 Seminář se uskuteční v neděli 03.02.2019 v Tyršově domě v Praze 
 Více informací naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2352-seminar-pro-predskolni-deti.html.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Směrnice č. O-03/2004 
 VV ČASPV na svých jednáních v listopadu a prosinci 2018 projednal a schválil ceníky 
(včetně stornopoplatků) TZ v Doubí a v Žinkovech. 
 Schválené ceníky jsou v příloze tohoto Sdělení. 
 

WG 2019 
  Další informace týkající se WG 2019 naleznou zájemci V souborech ke stažení 
na http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/wg-2019-skladba-dospelych/.  
 

REJSTŘÍK MŠMT 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen 

Rejstřík MŠMT) je snahou o přehlednější evidenci sportovního prostředí.  
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K 10. 10. 2018 byla spuštěna funkcionalita pro zápis fyzických osob (sportovců a 
trenérů). Tato fáze umožňuje hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů) 
pomocí importu souborů ve formátu CSV. 

Sekretariát ČASPV již zaregistroval do Rejstříku MŠMT náš spolek, všechny KASPV a 
většinu základních článků, které mají své IČ. 
 
Důležité informace pro naše základní články, které mají své IČ: 

1. Pro žádosti v programu MŠMT „Můj klub“ bude pro další období nutné mít v Rejstříku 
MŠMT vše v pořádku (vyplněny požadované údaje u všech fyzických členů a dbát na 
jejich pravidelnou aktualizaci) 

2. Na http://www.msmt.cz/sport-1/sport je podrobný manuál 
3. Je doporučeno, aby si „základní články s IČ“ požádaly MŠMT o přístupová hesla, viz 

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis  a pak postupovaly podle pokynů 
4. Následně obdrží přístupová hesla a mohou si u svého TJ/SK zapisovat své členy 
5. Členové ČASPV mají kód 43 (slovy čtyřicet tři) 
6. Kvalifikovaní instruktoři (cvičitelé) se v rámci Rejstříku MŠMT mohou zahrnout do 

kategorie „trenér“ 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Dokumentace GDPR 
 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. 
 Doporučujeme našim členům věnovat pozornost těmto dokumentům a prostudovat 
je. 
 

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/. 
  
Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2018. Časopis na rok 2019 lze 
objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  

Redakční rada připravila 4. číslo čtvrtletníku, které bylo rozesláno 01.12.2018 a 
v současné době je již rovněž umístěno v elektronické verzi na odkazu:  
http://www.caspv.cz/cz/casopis/.   
 
Propagační předměty 
 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila vak na záda (cena pro děti 
na republikové soutěže). Tento vak již obdrželi vítězové na všech konaných republikových 
soutěžích ČASPV od dětí po dospělé a seniory. 
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 Upozorňujeme organizátor soutěží na možnost využít šablony „zvacích plakátů“ a 
šablon diplomů. Všechny tyto materiály jsou k dispozici u sekretářů KASPV a jsou k dispozici i 
pro RC a TJ/SK. 
 

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

Böhmová Věra medaile dr. M. Tyrše zlatý odznak Karviná 

Bednáriková Jana medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Szalbotová Marie medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Věčorková Drahoslava medaile dr. M. Tyrše  Karviná 

Byrtusová Drahomíra vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Král Tomáš vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Janák Jiří vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Kroulová Ludmila vzorný cvičitel zlatý odznak Karviná 

Poledníková Lýdie vzorný cvičitel zlatý odznak Ostrava 

Vítečková Kateřina vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Prodělalová Marie medaile dr. M. Tyrše  Znojmo 

Grausgruberová Renata vzorný cvičitel zlatý odznak Znojmo 

Makovičková Hana vzorný cvičitel stříbrný odznak Znojmo 

Lávičková Zdeňka medaile dr. M. Tyrše  Louny  

Hütter Milan medaile dr. M. Tyrše  České Budějovice 

Piklová Alena medaile dr. M. Tyrše  Strakonice 

Trníková Věra medaile dr. M. Tyrše  České Budějovice 

Bobáková Lenka vzorný cvičitel zlatý odznak Jindřichův Hradec 

Břízová Alice vzorný cvičitel zlatý odznak Jindřichův Hradec 

Císarová Růžena vzorný cvičitel zlatý odznak České Budějovice 

Komínková Václava vzorný cvičitel zlatý odznak Prachatice 

Prokešová Alena vzorný cvičitel zlatý odznak Český Krumlov 

Růžičková Dana vzorný cvičitel zlatý odznak Písek 

Stehlíková Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Jindřichův Hradec 

Beneš Vladimír vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 

Čížková Jana vzorný cvičitel stříbrný odznak Tábor 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 
 Na VH ČASPV v květnu 2019 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 
31.01.2019 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. 
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Datová schránka 
 Na poradě sekretářů KASPV byli sekretáři krajů seznámeni s možnostmi datové 
schránky, která umožňuje velmi jednoduchou, rychlou a bezplatnou komunikaci se všemi 
státními úřady bez nutnosti zasílání ověřených dokumentů či osobního doručování na 
podatelny. 
 Veškeré informace o zřízení datové schránky najdou zájemci na stránkách České pošty 
(https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-
schranky).  
 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky.  
 
 

Zápisy z jednání VV KASPV 
 Upozorňujeme sekretáře KASPV, že zápisy z jednání VV KASPV je nutné zasílat pouze 
na e-mail: kaspv@seznam.cz.  
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV KASPV 
od ledna 2019 začít číslovat od 1. 
 
Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2344-zpravodaj-cus.html 
najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2019. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR! Již zbývají poslední volné termíny. 
  
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, kterou podepsali zástupci ČOV 
s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. bude ukončena 31. 1. 2019.  V současné době probíhá 
výběrové řízení na nového poskytovatele. Smlouva s novým poskytovatelem produktu by měla 
navazovat od 1. 2. 2019. Nemělo by se stát, že členové ČASPV a dalších sportovních organizací 
budou bez skupinového úrazového pojištění. O výsledku vás budeme informovat. 
  
  

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Vedení ČOV 
jedná s OSA a INTERGRAMem o prolongaci smlouvy. Do jednání je zapojeno i MŠMT, které 
poskytuje finanční prostředky Českému olympijskému výboru na úhradu těchto smluv. 
 

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 

      A DO ROKU 2019 MNOHO ELÁNU, OPTIMISMU A SIL 

 
Mgr. Miroslav Zítko 

předseda ČASPV 
 Libor Pečenka 

člen VV ČASPV 
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