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Sdělení ČASPV – 2021 – 7      Praha 30. 06. 2021 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2021 – 7 po jednání VH ČASPV dne 26. 06. 2021 v 
Pardubicích a dalších jednáních. 

 
METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí MR 2021 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/.  
Přesunuté republikové soutěže: 

- RS v atletice (přesunuta na 25. 09. 2021) 
- RS ve sportovní gymnastice (přeložena na 16. - 17. 10. 2021) 

 
Letní slavnosti dětí a mládeže 
 Akce proběhla v termínu 18. – 20. 06. 2021 v rekreačním areálu U Starého mlýna ve 
středočeských Zbraslavicích.  Stěžejním tématem letošního ročníku byla Hvězdná brána 
(Stargate). Shrnutí v aktualitách: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2868-hvezdnou-branou-
na-planetu-abydos-a-zpet-mise-splnena.html. Poděkování patří všem zúčastněným. 
 
Golden Age 2021 
 V červnu úspěšně proběhly nácviky na festival Golden Age, který se koná ve dnech 3. – 
8. 10. 2021. ČASPV budou reprezentovat tři skupiny (Na vlnách Kréty, Inter – gym - net a 
Smowey). Další společný nácvik je naplánován na první týden v září. 
 
World Gymnaestrada 2023 (WG) 
 17. světová gymnaestráda, se uskuteční v termínu 30.07. – 05.08.2023 v Amsterdamu 
(Nizozemsko).  OV WG23 ČGF již zahájil první práce spojení s přípravou WG – např. je osloveno 
několik 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 a Dáša Francková. 
 
Choreo challenge 2021 
 Tradiční soutěž mladých choreografů proběhne v období 24. 03. – 31. 10. 2021. 
Prázdninová setkání na soustředěních a táborech jsou ideálním obdobím pro vytvoření  
a nácvik společných sestav s vlastní choreografií. Soutěž je otevřena i pro zájemce bez 
předchozí registrace v ČASPV.  

Propozice: http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/  
 
Tak do toho šlápni 
 Výzva komise seniorů, která navazuje na „Vstaň a choď“, je vypsaná pro období 01. 04. 
– 31. 10. 2021. Komise tak reaguje na pozitivní ohlasy z řad účastníků a rozšiřuje výběr o 
několik disciplín s možností jejich libovolné kombinace. Zapojit se mohou zájemci všech 
věkových kategorií, i děti.  
 Propozice: http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/  

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2868-hvezdnou-branou-na-planetu-abydos-a-zpet-mise-splnena.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2868-hvezdnou-branou-na-planetu-abydos-a-zpet-mise-splnena.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
http://www.caspv.cz/cz/projekty/tak-do-toho-slapni/
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Seminář PD a RD 
 Otevřeli jsme přihlašování na podzimní seminář, který se již tradičně koná 
v Olomouci. Tentokrát v sobotu 02. 10. 2021. Uzávěrka přihlášek je 27. 09. 2021.  

Pozvánka s přihláškou: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1770-se-hrajeme-si-
spolu-tancime-a-zpivame-si-pri-tom.html.  
 
Školení instruktorů III. třídy VG 
 Termíny konzultací: 08. – 10. 10. a 26. - 28. 11. 2021, Praha. 
 Informace budou aktualizovány zde: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1821-
skoleni-instruktoru-gymnastiky-iii-tridy-1-konzultace.html.  
 
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“. 
 Informace o projektu: http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/  
Upozorňujeme na termíny přihlášek, které jsou 01. 09. 2021 a 18. 09. 2021  
 Již nyní je přihlášeno do této soutěže více než 15 bazénů. 
 
EUROGYM 2022 
 V termínu 09. – 15. 07. 2022 se ve švýcarském Neuchätelu uskuteční další ročník 
EUROGYMu – setkání dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let.  
 Na programu je zahajovací ceremoniál, městská vystoupení, GALA, workshopy apod. 
Předběžná registrace pro zájemce je 15. 11. 2021, definitivní registrace je 15. 03. 2022. 
 Účastnický poplatek, který činí 295 EUR, zahrnuje ubytování, stravování, městskou 
dopravu, vstupy na vystoupení a workshopy. 
 EUROGYMu bude v termínu 08. - 09. 07. 2022 předcházet soutěžní přehlídka Gym for 
Life Challenge. 
 Více informací: www.eurogym2022.ch/en.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Rozesílání dotací 

• Základní dotace pro KASPV ve výši 25.000Kč bude rozeslána v nejbližších dnech 
(přelom června a července) 

• Dotace ze SČP (spolkové členské příspěvky) budou rozeslány v průběhu července 
o Děkujeme všem, kteří si zkontrolovali evidenci ČASPV s platbami SČP 
o V současné době pracovníci EO sekretariátu ČASPV provádějí porovnání; 

v případě, že najdou nesrovnalosti – budou kontaktovat příslušný základní 
článek 

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

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1770-se-hrajeme-si-spolu-tancime-a-zpivame-si-pri-tom.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1770-se-hrajeme-si-spolu-tancime-a-zpivame-si-pri-tom.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1821-skoleni-instruktoru-gymnastiky-iii-tridy-1-konzultace.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1821-skoleni-instruktoru-gymnastiky-iii-tridy-1-konzultace.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/
http://www.eurogym2022.ch/en
mailto:machova@caspv.cz
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VALNÁ HROMADA ČASPV 2021 
 V sobotu 26.06.2021 se v krásných prostorách Univerzity Pardubice uskutečnila 
volební valná hromada ČASPV. 
 Důležitým bodem jednání VH byly volby nového výkonného výboru a nové kontrolní 
komise.  

Nový výkonný výbor byl zvolen ve složení Miroslav Zítko (předseda ČASPV), Karel 
Coufal (místopředseda ČASPV pro ekonomiku), Radka Mothejzíková (místopředseda ČASPV 
pro metodiku), Libor Pečenka (člen), Martina Mlýnková (člen), Zdeňka Horčičková (člen) a 
Rudolf Jalovecký (člen). 

Kontrolní komise byla zvolena ve složení Libuše Netopilová (předsedkyně), Zdena 
Pavlíčková (místopředsedkyně), Eva Víšková (člen) a František Ruský (člen). 

V závěru jednání VH delegáti přijali USNESENÍ, které je zveřejněno na 
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/valne-hromady/.  

Bližší informace o průběhu volební valné hromady jsou zveřejněny na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2870-valna-hromada-caspv.html.  
 

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 

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 Rada 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) 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/valne-hromady/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2870-valna-hromada-caspv.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
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• 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. Aktuálně mají členové 
ČASPV ve svých schránkách 2. číslo časopisu Pohyb je život. Toto číslo je zveřejněno i 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 se zájmem o poznávání Prahy jsou i na letošní 
letní měsíce připraveny balíčky s možností přespání a dalším doplňkovým programem. 
Aktuální volné termíny: 26. 7. – 01. 8. a 04. – 22. 8. 2021 – pozor, tento stav se průběžně mění. 
 Informace zde: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2842-letni-dny-otevrenych-dveri-
sskc-praha-poznej-prahu-s-mirou.html  
 

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
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RŮZNÉ 
Vyznamenání 

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). 
  
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. 
   
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 
 
 
Přejeme všem členům ČASPV krásné prožití letního období 
 

 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 
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