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Sdělení ČASPV – 2021 – 6                                                                                  Praha 19.06.2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 6 po jednání VV ČASPV dne 14.06.2021 (prezenční 
forma) a dalších jednáních. 

 
Aktuální informace týkající se amatérského sportu 

 
          S účinností ode dne 14. června 2021 je za stanovených podmínek mj.: 

• povolena příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy, a to jak 
ve vnitřních, tak i venkovních sportovištích 

• povolen provoz a používání sportovišť, a to jak vnitřních, tak venkovních 
 
          Další podrobnosti v Opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Zdroje:  

• MDZR https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/  

• NSA https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/  

• ČASPV http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2866-opatreni-vlady-cr-smerem-ke-
sportu-od-14-6-.html  

• Covid portál https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty  

 
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.  
Připomínáme, že např.: 

- 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“ 
 V poutavém přírodním prostředí Moravskoslezského kraje s panoramaty bývalé 
středověké věže Trúby u Štramberka se o víkendu 11.-13.06.2021 konala republiková soutěž 
ČASPV – Medvědí stezkou. Soutěže se zúčastnilo 83 dvoučlenných hlídek z 6 krajů. 
 Podrobnější informace o soutěži naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2865-soutezili-s-velkym-nasazenim-a-lvim-srdcem.html, 
kde jsou uvedeny i odkazy na výsledky soutěže a na fotogalerii. 
 Velké poděkování patří organizátorům, rozhodčím, závodníkům i jejich vedoucím. 
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Zápolení na dálku 
 Na období 15.03. – 06.06.2021 bylo pro zájemce připraveno další kolo oblíbené 
soutěže, která byla otevřena i pro veřejnost. 
 Tohoto kola se nakonec zúčastnilo 14 soutěžících. Podrobnosti o této soutěži naleznou 
zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/projekty/zapoleni-na-dalku/.  
 
Choreo challenge 2021 
 Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila i pro letošní rok tradiční soutěž mladých 
choreografů.  Soutěž probíhá v období 24.03. – 31.10.2021. 

Pro rok 2021 byla vybrána skladba Physical od zpěvačky Dua Lipa. Propozice jsou 
zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/.  
 
Metodická rada ČASPV připravuje prezenční akce na II. pololetí podle plánu uvedeného na 
webu v termínové listině centrálních akcí na 2021. 
 
Seminář PD a RD 
 Na sobotu 02.10.2021 je do Olomouce naplánován seminář pro instruktory cvičení 
rodičů a dětí a předškolních dětí. 
 Podrobnosti k semináři naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/1770-se-hrajeme-si-spolu-tancime-a-zpivame-si-pri-tom.html. Uzávěrka přihlášek je 
27.09.2021. 
 
Nabídka pronájmu 
 Jojo Gym Dobřichovice nabízí k pronájmu volné prostory na tréninky nebo soustředění 
v červenci 2021.  
 Podrobnosti na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2796-jojo-gym-nabidka-volnych-
terminu-pro-treninky-a-gymnasticka-soustredeni.html.  
 
Školení instruktorů III. třídy VG 
 Na říjen a listopad 2021 (08.-10.10.2021 a 26.-28.11.2021) je naplánováno školení 
instruktorů gymnastiky III. třídy v Praze.  
  
Plavecká soutěž měst 
 Jubilejní, již 30. ročník, Plavecké soutěže měst, se uskuteční ve středu 06.10.2021. 
Organizátorem soutěže je ČASPV pod záštitou ČUS v rámci projektu „ČUS Sportuj s námi“. 
 Základní informace o této soutěži jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/. Upozorňujeme na termíny 
přihlášek, které jsou 01.09.2021 a 18.09.2021 (viz informace na webu). 
 Již nyní je přihlášeno do této soutěže více než 20 bazénů. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
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. 
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 Platební a rezervační podmínky se řídí směrnicí ČSPV č. O-03/2004, která je k dispozici 
v sekretariátu ČASPV. 

Od 01.06.2021 je kontaktní osobu pro rezervaci a platby Ing. Gabriela Machová, 
machova@caspv.cz.  
 

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. 
 
Povinnosti spolků vzhledem k OZ 
 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravila návodné informace s cílem 
pomoci řešit aktuální potřeby spolků ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z občanského 
zákoníku. 
 Podrobnější informace jsou dostupné pro zájemce na: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-
povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/ 

Doporučujeme odpovědným pracovníkům podrobné prostudování a i případnou 
následnou realizaci požadovaných úkonů. 

 
EVIDENCE ČLENŮ 

Platby spolkového členského příspěvku 
Na konci dubna 2021 byla ukončena první vlna plateb spolkových členských příspěvků 

ČASPV na rok 2021. 
Po zpracování všech došlých plateb budou připraveny a následně i rozeslány vratky do 

nižších organizačních článků. Připomínáme, že z platby spolkového členského příspěvku ve 
výši 100 Kč se vrací 80 Kč zpět (KASPV – 30 Kč, RCSPV – 30 Kč, základní článek – 20 Kč) 
 
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) 

 

mailto:machova@caspv.cz
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 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.  
1. června bylo 2. číslo časopisu PjŽ rozesláno a je též již na webu ČASPV. 
 
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/  
 

Připomínáme, že veškeré změny adres (Odborů, FO…) pro zasílání výtisků PjŽ adresujte 
pouze na hanacek@caspv.cz. 
 
Metodická brožura „Rozcvičky“ 
 V e-shopu na http://www.caspv.cz/cz/e-shop/114-rozcvicky.html si mohou zájemci 
objednat novou metodickou brožuru pod názvem „Rozcvičky“. 
 Brožura nabízí nejenom rozcvičení podle věku, ale také z hlediska zaměření na 
pohybové aktivity. 
 Více na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-
caspv.html.  
 
Poznej Prahu s Mírou 
 Pro členy ČASPV a rodinné příslušníky jsou i na letošní letní prázdniny připraveny 
balíčky zahrnující zajímavý program – návštěva Prahy s možností přespání a dalším 
doplňkovým programem. 
 Podrobnější informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-
letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html v Souborech ke stažení 
nebo na mothejzikova@caspv.cz a 777 031 450. 
 

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

Přívratská Olga vzorný cvičitel bronzový odznak Hradec Králové 

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
mailto:hanacek@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/114-rozcvicky.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2837-rozcvicky-komisi-metodicke-rady-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-letni-dny-otevrenych-dveri-sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html
mailto:mothejzikova@caspv.cz
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Machová Lenka vzorný cvičitel stříbrný odznak Hradec Králové 
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). 
  
Informace z ČUS 
Zpravodaj ČUS 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2856-zpravodaj-cus-5-2021.html najdete odkaz 
na aktuální vydání Zpravodaje ČUS. Upozorňujeme na článek „Nezapomeňte: Příjemci dotací z 
programů MŠMT za rok 2020 jsou povinni zaslat do 30. 6. 2021 výroční zprávu“. 
 Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto zpravodaje seznámili. 
 
Skupinové úrazové pojištění 
 Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění 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/.  
 
Airtrack 
 V současné době je možné ještě si rezervovat AIRTRACK na rok 2021. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

Pro rok 2021 již zbývají poslední volné termíny. 
 Rezervace airtracku na rok 2022 byly spuštěny v sobotu  15.05.2021 ve 12 hod na e-
mailu dumsportu@caspv.cz.   
 
Archiv Sdělení ČASPV 
 Archiv Sdělení ČASPV od ledna 2012 naleznou zájemci na webovém odkazu 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/ nebo na 

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/2856-zpravodaj-cus-5-2021.html
http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
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Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

   
 


