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Sdělení ČASPV – 2021 – 4                                                                                  Praha 15.04.2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 4 po jednání VV ČASPV dne 15.03.2021 (Google 
Meet) a dalších jednáních. 

 
Aktuální informace týkající se amatérského sportu 

 
         Od 12.04.2021 může venku na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. 
Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru. Při sportu 
nejsou potřeba roušky a není nutné ani testování pro přístup na sportoviště. 
           Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost uzavřena. 
 
Zdroj:  

• ČASPV, http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2827-aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-
sportu-cus.html  

• NSA, https://agenturasport.cz/aktualni-informace-k-amaterskemu-sportovani/ 

• NSA, https://agenturasport.cz/jak-po-skonceni-nouzoveho-stavu-aktualni-
informace-nejen-pro-sportovce/  

• ČUS, https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html  
 

 
METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí MR 2021 

Aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí MR ČASPV na rok 2021 naleznou 
zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  

Tato termínová listina je průběžně aktualizována.  
 
Ze změn v termínové listině vybíráme: 

- Republiková přehlídka pohybových skladeb, plánovaná na 15.05.2021 do Olomouce, 
byla zrušena 

- Republiková soutěž v atletice, plánovaná na 30.05.2021 do Třebíče, byla přeložena na 
25.09.2021 

- Republiková soutěž ve sportovní gymnastice, plánovaná na 21.-23.05.2021 do Prahy, 
byla přeložena na 16.-17.10.2021 

- Republiková soutěž Medvědí stezkou je i nadále plánována na 11.-13.06.2021. O 
uskutečnění soutěže nebo o případném přesunu soutěže bude rozhodnuto po 
10.05.2021 

- Akce: Léto v Doubí, Senioři a vnoučata, Kudy tudy – Na kole i pěšky jsou již nyní 
obsazeny 

 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2827-aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu-cus.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2827-aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu-cus.html
https://agenturasport.cz/aktualni-informace-k-amaterskemu-sportovani/
https://agenturasport.cz/jak-po-skonceni-nouzoveho-stavu-aktualni-informace-nejen-pro-sportovce/
https://agenturasport.cz/jak-po-skonceni-nouzoveho-stavu-aktualni-informace-nejen-pro-sportovce/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
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Pravidla atletiky – aktualizace 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila aktualizaci pravidel atletiky pro soutěže 
ČASPV. Drobné úpravy pravidel jistě pomohou odstranit některé nejasnosti a atletické soutěže 
i nadále budou probíhat v atmosféře porozumění a v duchu fair play. 
 Aktualizovaná pravidla atletiky jsou dostupná na http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-
komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/dokumenty-pravidla/. Změny a úpravy 
jsou v textu označeny modře. 
 
World Gymnaestrada 2023 (WG) 
 17. světová gymnaestráda, se uskuteční v termínu 30.07. – 05.08.2023 v Amsterdamu 
(Holandsko).  OV WG23 ČGF již zahájil první práce spojení s přípravou WG – např. je osloveno 
10 firem na dodání společného oblečení. Poslední týden v červnu 2021 proběhne výběrové 
řízení na dodavatele společného oblečení. V odborné komisi pro výběr oblečení je pět žen 
z pěti organizací. Za ČASPV ing. G. Machová. K výběrovému řízení ještě pozveme další 
zástupkyni ČASPV. 
 
Letní slavnosti dětí a mládeže 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravuje na termín 18. – 20.06.2021 další ročník 
Letních slavnostní dětí a mládeže. V letošním roce mají slavnosti podtitul „STARGATE, za 
dobrodružstvím na jiné planety.  
 Akce se uskuteční (v případě rozvolnění Opatření vlády ČR) v rekreačním středisku 
Zbraslavice ve Středočeském kraji. Pozvánku na tuto akci naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-
dobrodruzstvim-na-jine-planety.html.  Uzávěrka přihlášek je 30.04.2021.  
 
Výzva „Vstaň a choď“ – vyhodnocení 
 V období od 01.11.2020 do 31.03.2021 proběhla výzva Komise seniorů MR ČASPV 
„Vstaň a choď“, jejímž cílem bylo nasbírat tolik kilometrů, aby to odpovídalo obvodu země 
(40.075 km). Do výzvy se zapojilo celkem 119 účastníků (99 žen a 20 mužů). Motivace 
účastníků byla tak veliká, že výsledem překonal očekávání. Celkem bylo „nasbíráno“ 64.425 
km, což odpovídá 1,5 násobku obvodu Země. 
 Bližší informace jsou zveřejněny na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/vstan-a-chod-
55-/ v Souborech ke stažení. 
 
Výzva „Tak do toho šlápni“ 
 Na předchozí výzvu „Vstaň a choď“, která měla velmi kladný ohlas navazuje výzva „Tak 
do toho šlápni“, která bude probíhat v období 01.04. – 31.10.2021. 
 Princip výzvy zůstává stejný, tj. „nasbírat“ co nejvíce kilometrů chůzí, během, in-line 
bruslením, Nordic Walkingem, na handbike, kole nebo na vozíku. Více informací naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/. 
 Účastníci výzvy mohou svou aktivitu a energii „přetavit“ na body v aplikaci EPP – ČEZ 
Pomáhej  pohybem a tím podpořit projekt „Handbike nejen pro seniory“, na kterém ČASPV 
spolupracuje se společností Cesta  za snem. 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/dokumenty-pravidla/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-zactva-a-mladeze/dokumenty-pravidla/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-dobrodruzstvim-na-jine-planety.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1805-letni-slavnosti-deti-a-mladeze-stargate-za-dobrodruzstvim-na-jine-planety.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/vstan-a-chod-55-/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/vstan-a-chod-55-/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/
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Zápolení na dálku 
 Na období 15.03. – 06.06.2021 je pro zájemce připraveno další kolo oblíbené soutěže, 
která je otevřena i pro veřejnost. 
 Kompletní informace včetně propozic a registračního formuláře naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/. Uzávěrka přihlášek je 06.06.2021. 
 
Choreo challenge 2021 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila i pro letošní rok tradiční soutěž mladých 
choreografů.  

Pro rok 2021 byla vybrána skladba Physical od zpěvačky Dua Lipa. Propozice jsou 
zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/.  
 
Superhráč 
 Další soutěží na dálku, která se v březnu 2021 rozběhla je Superhráč. Soutěž proběhne 
v termínu 01.03. – 15.06.2021. 
 Více informací naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/. 
Uzávěrka přihlášek je 15.06.2021. 
 
Sportuj s Mírou 

V návaznosti na projekt Sportuj s Mírou jsou na FB ČASPV zařazeny dvě nové aktivity: 
- „Odpověz na otázku“ (komise MR ČASPV připravily otázky z odborností a činností pro ně 

typických a zájemci se mohou zapojit do soutěže a odpovídat na otázky, která z více 
uvedených možností je správná. Správné odpovědi budou slosovány a výherci obdrží 
drobné odměny).  

- „Názvoslovné opáčko“ (na FB a Instagramu ČASPV je uveřejňováno 1x týdně foto cvičence 
v tělocvičné pozici. Soutěžící popíší polohu z hlediska názvoslovného, další týden bude 
uveřejněna správná odpověď a zároveň bude zveřejněna další fotografie; těchto fotografií 
připravila komise všeobecné gymnastiky na dvacet týdnů). Každý týden bude vylosován ze 
správných odpovědí jeden výherce, který obdrží drobnou cenu. 

 
Webináře 

OMM ČASPV ve spolupráci s komisemi MR ČASPV připravují další webináře  – 14denní 
cyklus s náměty z činností komisí, které jsou určeny pro členy a veřejnost (uskutečněny již bylo 
několik webinářů). Webináře jsou propagovány týden před konáním v Aktualitách na 
www.caspv.cz.  

Nejbližší webinář na téma „Výživa a pohyb pro zdraví“ je naplánován na sobotu 
17.04.2021 od 9:30 hod. Přednášející lektoři PhDr. Leona Mužíková, Ph.D. a doc. PaedDr. 
Vladislav Mužík, CSc. jsou mezinárodně uznávanými kapacitami ve svém oboru. 

Dále jsou připravovány webináře, které jsou nahrazením některých prezenčních 
seminářů původně plánovaných komisemi MR v TLCA MR ČASPV. 
 
On-line cvičební balíčky v Brně 
 V minulém týdnu bylo spuštěno pravidelné cvičení s Evou Holoubkovou, vedoucí Domu 
sportu ČASPV v Brně. 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/superhrac/
http://www.caspv.cz/
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 Cvičení probíhají v úterý, ve středu a ve čtvrtek (dle zvoleného balíčku). Více informací 
na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2819-on-line-cvicebni-balicky-domu-sportu-caspv-v-
brne.html.  
 

 
EKONOMICKÁ OBLAST 
Daňové přiznání za rok 2020 
 Připomínáme nutnost zaslání kopie daňového přiznání na EO ČASPV, včetně všech 
povinných příloh, výsledovky a rozvahy v plném rozsahu. 
 Pokud některá KASPV nepodává daňové přiznání na finanční úřad, zašle na EO kopii 
výsledovky a rozvahy z účetnictví po uzávěrce roku. 
 
Ceník ubytování ve služebních prostorách ČASPV 
 VV ČASPV na svém jednání schválila ceník ubytování ve služebních ubytovacích 
prostorech ČASPV v Doubí a v Žinkovech. Pro členy je navýšení oproti roku 2020 o 
20Kč/osoba/den, pro nečleny ČASPV je navýšení o 40Kč/osoba/den. 
 Platební a rezervační podmínky se řídí směrnicí ČSPV č. O-03/2004, která je k dispozici 
v sekretariátu ČASPV. 
Do 31. 5. 2021 je kontaktní osobou pro rezervace a platby služebních prostor B. Kubíková 
kubikova@caspv.cz 
Od 01.06.2021 je kontaktní osobu pro rezervaci a platby Ing. Gabriela Machová, 
machova@caspv.cz.  
 

VALNÉ HROMADY 2021 
VH ČASPV 
 Volební valná hromada ČASPV, která byla původně naplánována na sobotu 24. 04. 
2021 se neuskuteční. VV ČASPV svým usnesením rozhodl, že termín volební valné hromady se 
posouvá na sobotu 26.06.2021. Místem konání by měly být Pardubice. 

Pozvánka, návrh programu VH, návrhy Jednacího a Volebního řádu apod. – vše bude 
zasláno 30 dnů před plánovaným termínem VH ČASPV delegátům za KASPV. 

Výroční zpráva ČASPV za rok 2020 bude delegátům VH ČASPV zaslána v elektronické 
podobě (ve formátu PDF). Po schválení delegáty VH ČASPV bude Výroční zpráva ČASPV za rok 
2020 k dispozici na webu ČASPV. 
 
Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 
 VV ČASPV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV tak, že za každých 800 členů 
= 1 delegát, nad dalších 400 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo vycházeno 
z členské základny k 31. 12. 2020. 
  
 Pro volební VH ČASPV 2021 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2020 - pro 
jednotlivé KASPV a přidružené členy se stanovuje tento počet delegátů s hlasem rozhodujícím:  
 

Subjekt 
Počet 
členů 

Počet 
delegátů  

 Praha 3614 5 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2819-on-line-cvicebni-balicky-domu-sportu-caspv-v-brne.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2819-on-line-cvicebni-balicky-domu-sportu-caspv-v-brne.html
mailto:kubikova@caspv.cz
mailto:machova@caspv.cz
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Středočeský 3425 4 

Jihočeský 867 1 

Plzeňský 3429 4 

Karlovarský 775 1 

Ústecký 2411 3 

Liberecký 3143 4 

Královéhradecký 3129 4 

Pardubický 1265 2 

Vysočina 2638 3 

Jihomoravský 3195 4 

Zlínský  1038 1 

Olomoucký 2140 3 

Moravskoslezský 2898 4 

CDO  *)  1 

ČAA  *)  1 

ČSRS  *)  1 

UJ  *)  1 

C e l k e m  47 

      *) přidružený člen 
 

Je nutné, aby sekretáři KASPV nejpozději do 23.05.2021 na e-mail 
sekretariat@caspv.cz  zaslali jména delegátů, včetně e-mailových adres. 
 
VH KASPV 
Funkční období členů volených orgánů spolků 

Na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-
%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html naleznete bližší informace k prodloužení funkčního období 
členů volených orgánů spolků dle Lex covid 2021. 
 
Jednání VH KASPV 
 VV ČASPV připravil pro KASPV doporučení (pracovní manuál), jak je možné uskutečnit 
volební valné hromady RCSPV, případně VH KASPV v „kovidové době“.  Tento materiál byl 
zaslán v únoru 2021 na vedení KASPV (předsedové a sekretáři).  
 V souvislosti s posunem VH ČASPV na červen 2021 je tedy možné, aby KASPV své 
volební VH posunuly např. na duben nebo květen 2021, nebo VH uskutečnily distanční formou 
(per rollam, on-line apod.). 
 
Volby, výstupy z volebních VH 
 VH KASPV na svém jednání bude mj. i schvalovat delegáty na VH ČASPV, návrhy na 
kandidáty do VV a KK ČASPV a návrhy na statutární zástupce ČASPV. Tyto informace, resp. 
jména delegátů a kandidátů, by měly být součástí usnesení z valné hromady. Uvedení těchto 
osob pouze v protokolu o volbách není dostačující. 
 Doporučujeme členům VV KASPV, aby si při přípravě návrhů usnesení VH důkladně 
prostudovali platné stanovy KASPV. 

mailto:sekretariat@caspv.cz
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
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Dalším výstupem z volebních VH KASPV by měl být protokol o průběhu VH. Vzor 
protokolu pro jednotlivé VH je zveřejněn v Souborech ke stažení na 
http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/.  
 

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. 
 
Zápis skutečného majitele TJ/SK 
 Právní norma1 stanovuje do 01. 01. 2021 nutnost zápisu skutečného majitele u spolků 
a dalších neziskových organizací. 
 Skutečným majitelem TJ/SK je osoba, která je členem statutárního orgánu (popř. 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu) anebo v postavení obdobném postavení člena 
statutárního orgánu. 
 Ode 01.03.2021 došlo ke změně v technologické platformě evidence skutečných 
majitelů. Velkou novinkou je tzv. automatický průpis. V praxi to znamená, že se údaje zapsané 
do veřejného rejstříku vždy automaticky přenesou do evidence skutečných majitelů. 
 Více informací na: https://www.annojmk.cz/zmena-evidence-skutecnych-majitelu.  
 Tato povinnost zápisu se týká i jednotlivých KASPV. 

  
EVIDENCE ČLENŮ 

Platby spolkového členského příspěvku 
Vzhledem k současné i predikované epidemiologické situaci a z nich vyplývajících 

Opatření vlády ČR, rozhodl VV ČASPV, že: 
a) rozhodné datum první vlny plateb, podle kterého se budou platit spolkové členské 

příspěvky se posouvá až na 18. 4. 2021 (místo 15. 3. 2021) 
b) platby za všechny své členy, kteří jsou uvedeny v evidenci ČASPV, by měly základní 

články odeslat nejpozději do 30. 4. 2021 na účet ČASPV 
a. Číslo účtu: 53437011/0100 (stále stejné) 
b. VS – evidenční číslo daného základního článku (Odboru) 
c. SS – počet dospělých členů a počet dětí oddělený 00 (např. 56 dospělých a 49 

dětí ➔ 560049) 
d. Pokud některý základní článek potřebuje potvrzení o platbě – pak kontaktuje 

ekonomické oddělení sekretariátu ČASPV  hellerova@caspv.cz  
c) připomínáme, že z platby spolkového členského příspěvku ve výši 100Kč se vrací 80 Kč 

zpět (KASPV – 30 Kč, RCSPV – 30 Kč, základní článek – 20 Kč) 
 
Koncem ledna 2021 byl všem předsedům odborů SPV, RCSPV a KASPV dopis předsedy 

ČASPV, ve kterém se obrátil na členy našeho spolku se žádostí o společnou snahu pomoci 

 
1 §118b - §118j zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřeneckých fondů 

http://www.caspv.cz/cz/volebni-kampan-2021/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
https://www.annojmk.cz/zmena-evidence-skutecnych-majitelu
mailto:hellerova@caspv.cz
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zachovat činnost ČASPV v celém jejím rozsahu, který byl léta budován tak, aby pokryl zájmy a 
potřeby všech členů naší organizace. Výňatek z tohoto dopisu byl zveřejněn i v aktuálním čísle 
časopisu Pohyb je život (str. 4), který nalezne na http://www.caspv.cz/cz/casopis/.  
Jsme si stále vědomi složitosti situace, kdy se již velmi dlouhou dobu necvičí, a proto část 
našich členů zvažuje, zda uhradit spolkový členský příspěvek. Jedním z možných argumentů, 
které by mohly pomoci, je připomenutí státních dotací z Programu NSA „Můj klub“, kdy TJ/SK 
žádali na děti a mládež o tuto dotaci.  
 
Přijetí a zrušení odboru 
 Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí platnými stanovami 
ČASPV a stanovami jednotlivých KASPV. 
 Postup:  

• přijetí nového odboru 
o žádost nového odboru o přijetí projedná RR RCSPV, následně žádost projedná 

VV KASPV a žádost následně schválí VV ČASPV (po schválení sekretariát ČASPV 
přidělí novému odboru evidenční číslo a KASPV, resp. RCSPV „založí“ odbor do 
evidence členů) 

• zrušení odboru 
o písemné oznámení odboru (zápis z VV Odboru) o zrušení projedná RR RCSPV, 

následně žádost projedná VV KASPV a žádost následně projedná VV ČASPV 
(následně sekretariát ČASPV tento odbor v evidence ČASPV zruší) 

 
 Vždy je nutné, aby přijetí, resp. zrušení, odboru projednala minimálně příslušná KASPV 
a aby tato skutečnost byla uvedena v zápise z jednání VV KASPV. 

 
PROPAGACE 
Internet 

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

• Facebooku  - https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/ 
YouTube -  https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA 

• Instagram - ceskaasociacesportprovsechny 
 
 

Časopis Pohyb je život 
Časopis 
 Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – současnost. 

Připomínáme, že veškeré změny adres (Odborů, FO…) pro zasílání výtisků PjŽ adresujte 
pouze na hanacek@caspv.cz. 
 
Metodické přílohy a články - přehled 
 Přehled metodických příloh a článků časopisu Pohyb je život (2008 – 2021) je průběžně 
aktualizován a naleznete ho na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-
metodickych-priloh-a-clanku/  
 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
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Redakční rada časopisu PJŽ ve spolupráci s grafickým studiem Grafixon připravuje brožuru 
„Rozcvičky“. Materiál je souborem rozcviček, které byly publikovány v časopisu v rozmezí roků 
2018 - 2020. Připravovaný ucelený materiál jistě potěší všechny instruktory/cvičitele našeho 
spolku. Předpoklad vydání je začátkem května. Praktická brožurka pro každého instruktora 
bude v nabídce na E-shopu: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/   
 

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

Bánská Helena medaile dr. M.Tyrše  Praha  

Filipová Věra medaile dr. M.Tyrše  Praha  

Bořilová Jaroslava vzorný cvičitel zlatý odznak Praha  

Kolandová Dagmar vzorný cvičitel zlatý odznak Praha  

Kavanová Dagmar vzorný cvičitel bronzový odznak Náchod 
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 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. 
 
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). 
 Pro snadnější zpracování a archivaci členem VV ČASPV doporučujeme zápisy VV KASPV 
od ledna 2021 začít číslovat od 1. 
 
Sportcentrum ČASPV – Doubí 
 Upozorňujeme organizátory akcí MR KASPV, že i v letošním roce lze využít zázemí 
našeho Sportcentra ČASPV v Doubí u Třeboně. 
 Upozorňujeme, že oproti loňskému roku se změnila výše stravného. 
 
Informace z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2816-zpravodaj-cus-3-2021.html najdete odkaz 
na aktuální vydání Zpravodaje ČUS.  
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodaje seznámili. 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2816-zpravodaj-cus-3-2021.html
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Skupinové úrazové pojištění 
 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/.  
 
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Na webovém odkazu http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ 
naleznou zájemci archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012. 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

   
 

http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

