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Sdělení ČASPV – 2018 – 6                                                                                    Praha 21.06.2018 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2018 – 6 po jednání VV ČASPV dne 18.06.2018 a dalších 
jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2018 

Příprava a realizace akcí MR ČASPV probíhá podle stanoveného plánu. Na webovém 
odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2018. Vzhledem k současnému 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. 
Změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 
Republiková soutěž v atletice 
 V sobotu 26.05.2018 se již tradičně na třebíčském atletickém stadionu uskutečnila 
republiková soutěž v atletice, která proběhla pod záštitou atleta Tomáše Kratochvíla. 
 Soutěže se zúčastnilo 278 závodníků ve všech věkových kategoriích. Součástí byl i 
doprovodný test v souvislosti s propagací 100letého výročí republiky se závěrečným 
losováním 3 výherců. 
 Výsledky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-
rady/komise-zactva-a-mladeze/vysledky-atletickych-soutezi/ v Souborech ke stažení.  
 
Republiková soutěž SMP Medvědí stezkou 
 Soutěž proběhal o víkendu 8. – 10.06.2018 v RS Tesla Horní Bradlo, které nabídlo i 
široké zázemí pro doplňkové činnosti a sporty (bazén, včetně wellness, hřiště na míčové hry, 
bowling)  

Soutěže se zúčastnilo 134 hlídek z 9 krajů. V rámci soutěže se objevily také úkoly 
v souvislosti s oslavami 100 let výročí vzniku samostatné republiky. Jako doplněk programu byl 
i noční orientační běh, kterého se účastnilo 50 hlídek. V letošním roce byl zajištěn na soutěž 
finanční příspěvek a drobné ceny od: Lesy ČR, Bio line s.r.o., Dr. Pheitner Prag s.r.o. 

Výsledky RS i nočního běhu naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/ 
v Souborech ke stažení. 
 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 O víkendu 15. – 17.06.2018 se ve Sportcentru Doubí u Třeboně opět konaly Letní 
slavnosti žactva a mládeže. V letošním roce se jich zúčastnilo 116 dětí ze 7 krajů (oproti 84 
dětem v loňském roce). V letošním roce nevyhověli organizátoři 20 zájemcům o účast (pozdní 
přihlášení, naplnění ubytovací kapacity). 
 Součástí programu – hlavní soutěže byly disciplíny z gymnastiky, rekreačních sportů, 

cvičení a pobytu v přírodě: discgolf, gymnastické dovednosti, součinnost družstev, střelba 

z foukaček, tábornické dovednosti, jízda zručnosti – koloběžky, kuželky trochu jinak, mölkky, 
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vodní aktivity. Součástí programu byly i workshopy (lanové aktivity, airflor, juger, bränball…), které 

se těšily obrovskému zájmu.  V neděli dopoledne proběhl závod scorelauf připravený komisí 

CPP. Obrovský zájem byl i nedělní rozcvičku, při které rekordní počet 104 dětí a jejich 

vedoucích skákal „školku“ přes švihadlo. 

 Každý z účastníků si kromě skvělého zážitku odnesl i švihadlo od sponzora SPOKEY a 
účastnický list. 
 
Sportovní hry seniorů 
 V letošním roce ČASPV rámci tohoto projektu uspořádá 17 akcí pro seniory. Již 6 akcí 
již uspořádáno bylo („velké“  - Praha, Plzeň, Borohrádek, „menší“ – Cheb, Třebíč – Stareč, 
Benešov) 

Bližší informace o již proběhlých akcí tohoto projektu naleznou zájemci na těchto 
webových odkazech: 

- http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2237-sportovni-hry-senioru-borohradek.html 
- http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2243-sportovni-hry-senioru-borohradek.html 
- http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2242-sportovni-hry-senioru-plzen.html  

 
Republiková soutěž ve volejbalu 
 Na sobotu 08.09.2018 připravuje Komise rekreačních sportů MR ČASPV jednodenní 
republikovou soutěž ve volejbale. 
 Zájemce o tuto soutěž upozorňujeme, že termín ukončení přihlašování je 08.07.2018 a 
to s ohledem na poskytovatele služeb v místě konání soutěže. 
 Podrobnější informace naleznete na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/884-
republikova-soutez-ve-volejbale.html.  
 
Evropský týden sportu 
 Evropský týden sportu 2018 (EWoS) se uskuteční v celé Evropě v týdnu od 23.09. do 
30.09.2018. 
 Potřebné informace k zapojení se do naleznou zájemci na: www.sportvokoli.cz/evropsky-
tyden-sportu.  
 V rámci tohoto projektu se ČASPV podílí na přípravě „Veřejného slyšení“ v Senátu ČR. 
Tato akce se bude konat 21.09.2018. 
 Další informace o tomto projektu naleznou zájemci na webovém odkazu: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2239-evropsky-tyden-sportu.html.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Dotace MŠMT 
 Jak jste již byli informováni, MŠMT vytvořilo pro dotace na rok 2018 novou strukturu 
státních dotací. ČASPV podalo žádost v oblasti podpory sportu pro všechny, výzva č. 2 – 
Organizace sportu pro všechny. 
 Do této výzvy se přihlásilo celkem 19 žadatelů, z nichž 15 žadatelů uspělo. ČASPV by 
měla obdržet dotaci ve výši 6 mil. Kč (požadováno bylo 9 mil. Kč). Rozhodnutí (smlouvu) ani 
finanční prostředky ČASPV dosud neobdržela. 
 VV ČASPV na svém jednání rozhodl, že v roce 2018 bude příspěvek na AMR navýšen na 
10 Kč/člen ČASPV. Naopak VPA podpořeny nebudou (kromě SHS a MOVE Week). 
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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/.  
Sletový magazín 
 Nejnovější informace o Všesokolském sletu 2018 naleznou zájemci v nejnovějším čísle 
„Sletového magazínu“, který vydává ČOS. 
 Sletový magazín je zveřejněn na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-
2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/ v Souborech ke stažení. 
  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 
Webové stránky ČASPV 
 Dne 25.05.2018, kdy vstoupilo v planost Nařízení EP – GDPR, byl sekretářům a 
předsedům KASPV zaslán k vyplnění souhlas se zveřejněním „kontaktů“ osob na webu ČASPV, 
resp. v sekcích KASPV, případně RCSPV a odborů SPV. Žádost o souhlas byla následně zaslána 
i nižším článkům. 
 V případě, že výše uvedený souhlas nebude doručen na sekretariát ČASPV do 
30.06.2018, budou z webu ČASPV kontakty smazány. 
 
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“ 
 Počátkem června 2018 bylo do vašich schránek doručeno druhé číslo časopisu „Pohyb 

je život“. V aktuálním čísle naleznou zájemci informace z VH ČASPV, informace z krajů, 

První díl rozcviček na pokračování: Ranní harmonie – komise Zdravotní tělesné výchovy, 

informace o nové hře jugger a další. Toto číslo je v nezkráceném vydání i na webu ČASPV. 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – prosinec 2017. Časopis na rok 2018 lze 
objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 

Propagační předměty 
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 Propagační komise na základě požadavků z krajů připravila batůžek (cena pro děti na 
republikové soutěže). Tento batůžek již obdrželi vítězové republikových soutěží. 
 Upozorňujeme organizátory 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: 

Zezulka Jiří vzorný cvičitel stříbrný odznak Ostrava 

Porcalová Blanka vzorný cvičitel zlatý odznak Trutnov 

Brázdová Marie vzorný cvičitel zlatý odznak České Budějovice 
Pozn.: Jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

Nabídka na ubytování – Doubí 
 ČASPV nabízí svým členům možnost ubytování ve služebních prostorách Sportcentra 
ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku. 
 Více o volných termínech naleznou zájemci na:  
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2227-nabidka-na-ubytovani-ve-sluzebnich-prostorach-
caspv-doubi.html. Nabídka volných termínů je uveřejňována také na FB ČASPV: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 
    

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. ČASPV si již 
datovou schránku zřídila. 
 

Rejstřík sportovních organizací 
MŠMT plánuje spustit Rejstřík sportovních organizací a to v souladu se zákonem č. 

115/2001 Sb. V praxi mělo jít o rejstřík organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu a 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Rejstřík by měl být spuštěn ke dne 30.06.2018. 
 

Zpravodaj ČUS 
 V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2238-zpravodaj-cus-
kveten-2018.html najdete aktuální vydání Zpravodaje ČUS. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodajem seznámili. 
 

Airtrack 
 Od úterý 15.05.2018 je možné 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. 
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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.  
 

Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Smlouva 
s INTERGRAMem je uzavřena na dobu neurčitou. Dodatek ke smlouvě s OSA byl podepsán 
v dubnu 2015. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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