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Sdělení ČASPV – 2019 – 07                                                                                   Praha 23.09.2019 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2019 – 07 (zářijové) po schůzi vedení MR ČASPV konané 
dne 14.08.2019, po semináři MR ČASPV konané ve dnech 13.-15.09.2019 a po jednání VV 
ČASPV dne 16.09.2019 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí 2019 
 Termínovou listinu centrálních akcí ČASPV na rok 2019 naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/. 
 
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.  
 Do konce roku 2019 se ještě uskuteční republiková soutěž KUBB + MÖLKKY + 
WOODBALL a to o víkendu 04.10. - 06.10.2016 v Mušově. Na soutěž je přihlášeno 36 družstev 
(jde o maximální počet přihlášených v historii soutěže). Více informací naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1587-republikova-soutez-kubb-molkky-
woodball.html. 
 Na listopad 2019 jsou připravovány 2 republikové soutěže. Jde o TeamGym 
(09.11.2019 v Trutnově) a florbal žactva (23.11.2019 Pardubice). Podrobnější informace 
k soutěžím budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/. 
 
Soutěže na dálku 
 Komise žactva a mládeže připravila další kolo soutěže „Choreo-challenge“. Podrobnosti 
k soutěži naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/. Uzávěrka 
přihlášek je 30.09.2019. 
 Další podzimní soutěží je „Zápolení na dálku“. Soutěž proběhne v termínu 18.11. – 
01.12.2019. Patronem podzimního kola je Jan Weber1 – několikanásobný mistr světa a Evropy 
ve freestyle footbagu. Novinkou tohoto kola bude zadávání výsledků prostřednictvím Google 
formuláře. Bližší informace budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-
na-dalku/ do konce září 2019. 
 Soutěž na dálku „Superhráč“ bude mít pokračování i na podzim roku 2019 a bude 
předvedena na republikovém srazu ve Žďáru nad Sázavou. Termín pro konání soutěže bude 
vypsán od 28. 10. – 6. 12. 2019. Zájemci se budou moci hlásit do soutěže po celou dobu 
průběhu akce. 
Další informace o této soutěži jsou na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/.  
 
 

                                                           
1 https://www.honzaweber.com/ 

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/kalendar-akci/1587-republikova-soutez-kubb-molkky-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1587-republikova-soutez-kubb-molkky-woodball.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
https://www.honzaweber.com/


                                                                                                                        Sdělení ČASPV – 2019 – 07 
 

2 
 

Republikový sraz instruktorů ČASPV 
 O třetím listopadovém víkendu 15.11. – 17.11.2019 se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční 
tradiční „Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny“. 
 Srazu se může zúčastnit 8 instruktorů z každé KASPV, kteří jsou členy ČASPV. 
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím KASPV. Nevyužije-li KASPV přihlášení 
maximálního počtu instruktorů, bude tento následně doplněn zájemci (náhradníky) 
z ostatních krajů podle termínu přihlášení a početní vyváženosti instruktorů za jednotlivé 
kraje. 
 Bližší informace budou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1588-
republikovy-sraz-instruktoru-sportu-pro-vsechny.html. Uzávěrka přihlášek je 03.11.2019. 
 
Golden Age 2020 
 V příštím roce se tato tradiční mezinárodní akce uskuteční v termínu 04. – 09.10.2020 
v Rethymnu na řeckém ostrově Kréta. 
 Komise seniorů a hudebně pohybových forem vypsala výběrové řízení na skladby, které 
budou reprezentovat ČASPV. 
 Podmínky přihlášení a další informace naleznou zájemci v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2495-vyberove-rizeni-na-autorske-pohybove-skladby-pro-
golden-age-2020.html. 
 
Mezinárodní gymnastický festival 
 V termínu 24. – 28.06.2020 se v dánském Ollerupu uskuteční Mezinárodní gymnastický 
festival. 
 Více informací naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení na přímo na webových 
stránkách www.ollerup.dk/igf.  
 
Konference „Pohyb na předpis“ 
 V pátek 27.09.2019 se uskuteční odborná konference pod patronací ČOV s názvem 
„Pohyb na předpis“. Konference je součástí 5.ročníku EWoS (Evropský týden sportu) a pořádá 
ji Česká komora fitness, Český svaz aerobiku FISAF.cz a ČOV. 
 Ve zkratce – 1 den/6 hodin/8 hlavních přednášejících/vstup zdarma/Praha. Více 
informací na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2507-konference-%22pohyb-na-
predpis%22.html. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Slevy na jízdném 
 Připomínáme, že vláda ČR odsouhlasila slevy na jízdném pro osoby pod 26 let a nad 65 
let v prostředcích hromadné dopravy (vlak, bus). Doporučujeme těmto osobám využívat tyto 
slevy. 
 
Vyúčtování VPA a AMR 
Metodický pokyn + formuláře jsou přílohou tohoto Sdělení. Případné dotazy směrujte 
na vedoucí EO paní B. Kubíkovou (kubikova@caspv.cz) 
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WORLD GYMNAESTRDA 2019 (WG 2019) 

VV ČASPV na svém zasedání zhodnotil účast cvičenců hromadné skladby ČASPV na 
světové gymnaestrádě 2019 v Dornbirnu (WG 2019). 

Celkem se světové gymnaestrády 2019 zúčastnilo téměř 20 tisíc aktivních cvičenců ze 
všech 5 kontinentů a zhruba 4 tisíce dobrovolníků. Šlo o největší sportovní akci roku 2019. 
ČASPV vyslala do Dornbirnu zhruba 345 cvičenců, kteří se 3x předvedli s hromadnou skladbou 
s názvem „ Gymnastický sen“ 

Pochvalu si zaslouží: 

 všichni cvičenci za předvedený výkon i za příkladné chování po celou dobu WG;  

 organizační štáb za celou bezproblémovou přípravu skladby, včetně zajištění pobytu 
v Dornbirnu;  

 autoři za choreografii skladby a nácvičné srazy. 
Byla diskutována problematika společného oblečení výpravy ČR. Po opakovaných 

jednání se zástupci ČGF a firmou ALEA jsou tato domluvené řešení: 

 budou ušity nové bundy všem cvičencům hromadné skladby ČASPV 

 staré bundy se nemusí vracet 

 finanční kompenzace za nekvalitní zboží (batůžky) a pozdní dodání společného 

oblečení.  

Z této finanční kompenzace budou uhrazeny flash disky se strukturovaným záznamem 

z WG 2019 pro všechny cvičence a další náklady ČASPV vzniklé chybou firmy ALEA (rozvozy 

oblečení před odjezdem na WG apod.). 

Česká gymnastická federace nabízí k odprodeji zbytky společného oblečení výpravy ČR 

(trička, mikiny a tepláky) a také zbytky propagačních předmětů ze stánku ČR – přehledná 

tabulka v příloze tohoto Sdělení (a také je umístěna na www.caspv.cz – Aktuality). 

Zájemci o výše uvedený materiál mohou objednávat přes sekretariát ČASPV 

sekretariat@caspv.cz 

 

Videozáznam jednoho  vystoupení naší výpravy mohou zájemci zhlédnout na: 

https://www.youtube.com/watch?v=QI636DapiZk&feature=youtu.be. 

Fotodokumentace z hromadné skladby je zveřejněna na:  

https://pictures.wg2019.at/largegroupperformancesbregenz/ 

 

Historii záznamů z hromadných vystoupení až do současnosti naleznete na stránkách Komise 
HPF MR ČASPV: http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-hudebne-
pohybovych-forem/telovychovna-vystoupeni/  
 
 

PROJEKT SforAE 
 Jak jste již byli informování, ČASPV se zapojila do mezinárodního projektu Sport pro 
všechny a životní prostředí (SforAE). 
 Na http://www.caspv.cz/cz/projekty/sport-a-zivotni-prostredi-sforae/ v Souborech ke 
stažení naleznete doporučení, která z tohoto projektu vzešla. 

http://www.caspv.cz/
mailto:sekretariat@caspv.cz
https://www.youtube.com/watch?v=QI636DapiZk&feature=youtu.be
https://pictures.wg2019.at/largegroupperformancesbregenz/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-hudebne-pohybovych-forem/telovychovna-vystoupeni/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-hudebne-pohybovych-forem/telovychovna-vystoupeni/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/sport-a-zivotni-prostredi-sforae/
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 Těší nás, že jsme mohli být součástí tohoto projektu. Chceme nadále pokračovat 
v propagaci šetrného přístupu k životnímu prostředí a děkujeme všem, kteří se připojí. 
 

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

Rejstřík MŠMT) je snahou o přehlednější evidenci sportovního prostředí.  
 
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“ 
 
 Počátkem března 2019 byl sekretářům KASPV zaslán podrobný návod na uložení členů 
do rejstříku MŠMT. VH ČAPV 2019 mj. uložila odborům ČASPV v souvislosti s tímto rejstříkem 
a evidencí ČASPV aktualizovat evidenci členů (viz usnesení VH ČASPV). 

 
ZÁKON O PODPOŘE SPORTU – novela 

 V průběhu letních prázdnin obdržela ČASPV dopis K. Kováře, náměstka pro řízení sekce 
sportu a mládeže MŠMT (informace byla rozeslána KASPV 01.08.2019) v souvislosti 
s novelizací zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, provedenou zákonem č. 178/2019 Sb. 
 Z dopisu vybíráme: 

 nová zákonná povinnost pro SK a TJ – spravovat samostatně údaje o sportovní 
organizaci v rejstříku a bezodkladně provádět změny 

 nová zákonná povinnost pro sportovní organizace – jako identifikační údaj uvádět 
v rejstříku rodná čísla 

 je pozastaveno shromažďování údajů o sportovních zařízení 
Dopis je přílohou tohoto Sdělení. Další informace jsou zveřejněny na webu ČASPV na: 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2485-zmeny-v-souvislosti-s-ucinnosti-novely-zakona-o-
podpore-sportu.html. 
 DOPORUČUJEME, aby se všichni s těmito informacemi seznámili. 
 

EUROGYM 2020 

 V červenci 2020 se v Reykjavíku, hlavním městě Islandu, uskuteční 12. EUROGYM, 
největší gymnastický festival pro mládež, který se koná každé 2 roky, vždy v jiném evropském 
státě. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-
eurogym-2020-island.html v Souborech ke stažení. 

http://www.msmt.cz/sport-1/sport
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2485-zmeny-v-souvislosti-s-ucinnosti-novely-zakona-o-podpore-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2485-zmeny-v-souvislosti-s-ucinnosti-novely-zakona-o-podpore-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2461-eurogym-2020-island.html
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 Pořadatelé rozeslali první materiál – Bulletin č. 1 (v angličtině). Více informací na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html. 
 

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. 
 
 
Novinky GDPR 
 Mezi vedením ČUS a Úřadem na ochranu osobních údajů proběhlo jednání týkající se 
ochrany osobních údajů. 
 Bližší informace z tohoto jednání a další aktuality, včetně dalších odkazů naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html.  
 
 

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/.  
  
Webové stránky ČASPV 
 Na konci května 2019 se webový portál ČASPV objevil v novém „kabátu“ (v nové 
grafice) a v přehlednější struktuře. URL adresa zůstává stejná, stejně jako většina funkcionalit. 
Upozorňujeme, že web je optimalizován pro následující internetové prohlížeče: 

- Mozilla Firefox 65+ 
- Google Chrome 72+ 
- Opera 58+ 
- MS Edge 
- Seznam.cz 

a je optimalizován pro PC, notebooky, tablety a smartphony. 
POZOR: web není optimalizován pro prohlížeč Internet Explorer. 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – září 2019.  

Časopis na rok 2019 lze objednat v předplatném na: http://www.caspv.cz/cz/e-
shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html.  
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2467-eurogym-2020-bulletin-c-1.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2398-novinky-gdpr.html
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
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Kalendář ČASPV na rok 2020 
 Po roční pauze opět připravujeme nástěnný kalendář ČASPV pro rok 2020. Tentokráte 
bude s propagací činností ČASPV (podle věkových stupňů a odborností: PDRD až senioři, VG až 
CPP). Na kalendáři spolupracujeme s grafickou školou. Kalendář bude ve velikosti A3, na výšku 
+ větší poslední strana, kde budou informace o ČASPV. Kalendáře bychom chtěli mít v říjnu 
2019, nejpozději v listopadu na „poradě předsedů“. 
Vzhledem k objednávce tisku, potřebujeme od každé KASPV získat informaci kolik kusů si 
objednají. Cena se bude pohybovat v závislosti na počtu výtisků v rozmezí 125 – 155Kč/kus. 
Vedení ČASPV předpokládá 3ks/KASPV zdarma. Předběžný odhad počtu kalendářů zašlete na 
adresu sekretariat@caspv.cz (Alena Čechová) do 4. 10. 2019.  Požadavky zasílají 
sekretáři/manažeři KASPV za celou krajskou asociaci SPV.  
Kalendář měl být propagací našeho spolku a zároveň vhodným dárkem. 
 

 
RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrh na udělení vyznamenání tomuto členovi ČASPV: 

Dadáková Iveta vzorný cvičitel bronzový odznak Olomouc 

Spišiaková Jitka vzorný cvičitel bronzový odznak Olomouc 
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 přehled vyznamenaných. 
 
Valná hromada ČASPV 2020 
 VV ČASPV na svém jednání odsouhlasil termín valné hromady ČASPV pro příští rok. 
Valná hromada se uskuteční v sobotu 25.04.2020 v Praze v budově ČASPV Praha. 
 Žádáme organizátory akcí a soutěží, aby tento termín ponechaly volný. 
 
Sportcentra ČASPV 
 ČASPV nabízí svým členům pobyty ve sportcentrech ČASPV, které zaručují spokojený 
pobyt s pestrým zázemím služeb pro všechny zájemce s možnostmi rozmanitého sportovního 
využití v outdooru i indooru. 
 Podrobnosti o sportcentrech sledujte na stránkách ČASPV: 

 Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně – http://doubi.treb.cz/ 

 Sportcentrum Žinkovy u Plzně - http://www.sportcentrumzinkovy.cz/ 
 
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).  

mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
http://doubi.treb.cz/
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
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 Doporučujeme KASPV projednat a zvážit možnost zřízení datové schránky.  
 Další informace o datové schránce naleznou zájemci v příloze Sdělení 2019-03. 
 

Operační systém Windows 7 
 Z kraje roku 2020 bude oficiálně ukončena podpora pro operační systém Windows 7. 
Z toto důvodu nebude možné stahovat žádné aktualizace.  

Více informací na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/podpora-
windows-7-se-chyli-ke-konci-aktualizace-nabidne-microsoft-za-uplatu-40295883. 
 
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/.  

Pro rok 2019 již zbývají poslední volné termíny. 
 Rezervace airtracku na rok 2020 byly spuštěny ve středu 15.05.2019. 
 
Úrazové pojištění 
 S účinností od 01.02.2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních 
spolků, které je sjednáno prostřednictvím ČOV a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna 
Kooperativa, která úrazové pojištění zajišťovala, ukončila s ČOV ke dni 31. 01.2019 spolupráci. 
Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31.01.2019 zůstávají stále v gesci této 
pojišťovny až do vyřešení. 
 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/.  
 

Se smutkem v srdci informujeme, že dne 09.07.2019 nás ve věku 70 let opustila Alena 
Kostadinovová - gymnastka, lektorka, trenérka, metodička a krajská sekretářka. 
 
Dne 14.08.2019 nás ve věku nedožitých 100 let opustil dlouholetý člen komise zdravotní 
tělesné výchovy, pedagog, psycholog, zakladatel Kladrubských her Vojmír Srdečný. 

ČEST JEJICH PAMÁTCE 

 
Mgr. Miroslav Zítko 

předseda ČASPV 
 Libor Pečenka 

člen VV ČASPV 
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