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Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV, 
 
          zasíláme Vám pravidelné Sdělení ČASPV 2022_2 po semináři MR 
ČASPV dne 29.01.2022, po schůzi výkonného výboru ČASPV dne 
14.02.2022 (prezenční forma) a dalších jednáních. 

Z obsahu Sdělení vybíráme: 

• Aktuální opatření ve sportu (str. 2) 

• Vyhlášení republikových soutěží (str. 2) 

• Konference mládeže (str. 2) 

• Prodlužování kvalifikace (str. 3) 

• Letní slavnosti dospělých (str. 3) 

• 30. výročí ČASPV (str. 4) 

• Valné hromady 2022 (str. 5) 

• Aktualizace evidence členů (str. 6) 

• Vyznamenání (str. 8) 
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METODICKÁ OBLAST 
 

 

 

Termínová listina centrálních akcí - 2022 

Na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-
centralnich-akci/ naleznou zájemci aktualizovanou Termínovou listinu 
centrálních akcí (TLCA) MR na rok 2022. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím jsou zveřejněny na 
webových stránkách ČASPV v sekci „Kalendář akcí“ a na: 
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/. 

Z termínové listiny upozorňujeme na sobotu 30.04.2022, kdy 
je plánována Valná hromada ČASPV (zřejmě SŠKC ČASPV Praha). 
 

Vyhlášení republikových soutěží ČASPV 2022 

V Souborech ke stažení na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/ bude v nejbližší době 
zveřejněno vyhlášení Republikových soutěží ČASPV na rok 2022. 
 Vyhlášení obsahuje rozdělení soutěží do skupin: 

- skupina „A“ (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o Kubb – Mölkky – Woodball (dospělí) 
o Florbal (žactvo, mládež) 

- skupina „B“ (pro členy ČASPV) 
o Sportovní gymnastika (žactvo, mládež, dospělí) 
o Soutěž mládeže v přírodě - „Medvědí stezkou“ (žactvo, mládež) 
o Atletika (žactvo, mládež, dospělí) 

- skupina „C“ - specifické (pro členy ČASPV a veřejnost) 
o TeamGym Junior – Senior/Tria (žactvo, mládež, dospělí) 
o Přehlídka pohybových skladeb (žactvo, mládež, dospělí) 

Zároveň vyhlášení upravuje podmínky pro pořádání soutěží, podmínky pro účast členů ČASPV 
a vyhlášení jednotlivých soutěží. 
 

2. online Konference mládeže 

Druhá konference mládeže se uskutečnila ve středu 26.2.2022 opět online formou, s využitím 
interaktivního nástroje Jamboard.  

V rámci konference probíhala intenzivní diskuse o aktuálních projektech a možnostech jejich 
vylepšení. Zrodilo se několik nových nápadů a námětů na rozšíření stávajících soutěží Zápolení na dálku 
a Choreo challenge, jejichž hlavním cílem je oslovit a zaujmout i starší mládežnické kategorie.  

Důležité termíny 
v únoru  a březnu 

2022: 
 

25.-27.02.2022 
     Školení instruktorů 
seniorů III. tř.  

– 1. konzultace 
 

12.03.2022 
     Seminář „Vyvážený 
trénink pro ženy a 
muže“ 
 

19.03.2022 
     Seminář HPF 
 

20.03.2022 
     Seminář  

psychomotoriky 
 

Aktuální opatření směrem ke sportu 
Pro veškerý sport (tj. amatérský i profesionální, organizovaný i neorganizovaný, vnitřní i 

vnější) jsou aktuální opatření uvedena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 
MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN ze dne 09.02.2022. 
 

DOPORUČUJEME tato opatření všem k prostudování. 
Aktuální dokumenty a výkladová stanoviska jsou dostupná na:  

• https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-
ucinnosti-od-19-2-do-28-2-2022/  

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

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

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

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19-2-do-28-2-2022/
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19-2-do-28-2-2022/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
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Zároveň byla ustanovena pracovní skupina, která bude připravovat zajímavé výzvy                           
s následným sdílením a šířením krátkých motivačních videí na sociálních sítích. Skupina je otevřena i 
novým zájemcům. Bližší informace na mothejzikova@caspv.cz. 

 

Prodlužování kvalifikací u instruktorů III. třídy 

 V souladu se směrnicí ČASPV č. M – 8/1995/20-7 Vzdělávání je nutné u instruktorů III. třídy 
řádně prodloužit platnost jejich kvalifikace. 
 Na základě této skutečnosti byl sekretářům KASPV 
zaslán seznam instruktorů III. třídy se žádostí o spolupráci při 
aktualizaci kvalifikací. 
Postup: 

• sekretář KASPV pošle na sekretariát ČASPV 
(sekretariat@caspv.cz) seznam s jmény aktivních 
instruktorů III. třídy za celou KASPV, u kterých je třeba 
prodloužit kvalifikaci (= odpovědnost sekretáře KASPV) 

• určený pracovník sekretariátu (Čechová, 
Mothejzíková) u těchto instruktorů prodlouží 
kvalifikace v Evidenci členů ČASPV o dalších 5 let (= 
odpovědnost sekretariátu ČASPV) 

• sekretář KASPV prodlouží platnost průkazu instruktora 
III. třídy, resp. vydá nový průkaz na dobu dalších 5 let 
(= odpovědnost sekretáře KASPV) 

 
Nové kvalifikace instruktorů III. třídy 
 Pořadatelé školení instruktorů III. třídy posílají po ukončení školení seznamy vyškolených na 
OMM (Hanáček, Mothejzíková), kteří nové instruktory (novou kvalifikaci) zapíší do evidence ČASPV. 

 

Do Doubí u Třeboně s prima třicítkou na krku 

O víkendu od 24. do 26. června 2022 zaplní areál Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně účastníci 
Letních slavnostní dospělých, které proběhnou ve znamení 30.výročí ČASPV. 

Účastníci této oblíbené akce si užijí tradiční i netradiční hry a soutěže, zajímavé workshopy a 
další pestré doplňkové činnosti a zábavu. Vše je připraveno pro všechny věkové kategorie. 

Zaujala vás tato akce? Tak neváhejte s přihlašováním, neboť uzávěrka přihlášek je již 
31.03.2022. Více informací a pozvánku najdete na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-
slavnosti-dospelych.html.  
 

Superhráč 5 

 

          Komise rekreačních sportů MR ČASPV zve zájemce k inovované a 
zjednodušené soutěži v herních dovednostech na dálku – florbal, fotbal, volejbal, 
basketbal a ringo. 
          Soutěž se bude konat v době od 15.02.2022 do 01.05.2022. Soutěž je 
určena jak pro členy ČASPV, tak pro širokou veřejnost, a je vypsána pro kategorie 
žactva, mládeže, dospělých a seniorů. 
         Podrobnosti k soutěži jsou zveřejněny na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2978-startuje-superhrac-5.html.  

 

Nové projekty Komise žactva a mládeže 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV připravila pro zájemce několik novinek.   
Původní verze Zápolení na dálku dostane přívlastek KLASIK a zároveň odstartuje novinka – 

Zápolení na dálku DUA, která bude určena pro smíšené dvojice. U této verze dojde i k rozšíření 
věkových kategorií. 

Výňatek ze Směrnice: 
… u kvalifikační třídy III. je 
vydáván nový kvalifikační 
průkaz a prodloužena 
platnost kvalifikace na dalších 
5 let na základě písemného 
potvrzení aktivní činnosti 
v uplynulém pětiletém 
období. Potvrzení o aktivní 
činnosti vydává organizace, 
spolek, instituce, sportovní 
klub, u kterého žadatel 
aktivní činnost instruktora 
vykonává. Doporučuje se 
účast na dalším vzdělávání… 

mailto:mothejzikova@caspv.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych.html
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2978-startuje-superhrac-5.html
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 Choreo-challenge se rozroste o kategorii NO LIMITS, která účastníky nebude omezovat v 
použití nářadí, náčiní, ani druhu pohybového ztvárnění skladby.  

Úplnou novinkou je Akademie pohybu, která proběhne ve dnech 09. – 10. 04. 2022 v Týnci 
nad Sázavou. Jedná se o zcela nový formát společného setkání cvičenců z řad dětí a mládeže 
v doprovodu jejich vedoucích a instruktorů. Komise tak reaguje na poptávku účastníků konference 
mládeže po takovém typu akce, kde by svým vrstevníkům sami prezentovali činnost, které se 
v domovském oddíle věnují, a zároveň by se navzájem inspirovali. Touto cestou (pod odborným 
lektorským dohledem) jim komise poskytne příležitost k seberealizaci a k získání potřebných znalostí 
a zkušeností pro budoucí samostatnou instruktorskou práci. 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
 

Daňové přiznání za rok 2021 
 Žádáme KASPV, aby v termínu do 15.04.2022 zaslaly na EO ČASPV kopii daňového přiznání, 
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. 
 

Ceníky TZ pro rok 2022 

Nájemci TZ (Doubí u Třeboně a Žinkovy) stanovili ceníky na rok 
2022. 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně ponechal nájemce ceny 
ubytování i stravování ve stejné výši jako v roce 2021. Z důvodu, že 
neznáme ceny od dodavatele energií pro rok 2022 není prozatím určena 
výše platby za pronájem haly a cena za zapůjčení přímotopů do srubů. 

 Nájemce Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku zvýšil ceny u celodenního stravování, 
ubytování, osvětlení a vytápění a v sauně. Ceníky byly zaslány na KASPV. 

 

Směrnice ČASPV č. O-03/2004 

 VV ČASPV na svém jednání schválil ceník pro rok 2022 ke směrnici č. O-03/2004/22-6 týkající 
ubytování ve služebních ubytovacích prostorech ČASPV v Doubí u Třeboně. 
 Ceník byl rozeslán na jednotlivé KASPV. Rezervovat termín si můžete na e-mailu: 
machova@caspv.cz.  

 

30. výročí ČASPV 
 

V průběhu roku 2022 si budeme připomínat významnou událost pro 
ČASPV a tou je 30. výročí od vzniku naší organizace. 
  Hlavním motivem tohoto výročí bylo zvoleno lano, jako symbol naší 
soudržnosti, pevného propojení a jistoty. Lano, jako motiv toho, že již 30 let 
táhneme za jeden provaz, nás bude spojovat i při akcích, seminářích a 
soutěžích. 

Celé oslavy vyvrcholí slavnostním setkáním, které je naplánováno do Hradce Králové na 
sobotu 19.11.2022. 
  Pro potřeby KASPV (RCSPV, Odbor SPV) byl zpracován Manuál oslav, který byl již 
zveřejněn na webových stránkách ČASPV a rollery. Dále připravujeme nabídku propagačních 
předmětů s možností jejich hromadného objednání a následné distribuce. KASPV obdržely nabídku 
na zakoupení bannerů k 30. výročí ČASPV, které jsou již objednány. 
 
 A kde najdete vše, co se týká oslav 30. výročí ČASPV? Na webu ČASPV a nově vytvořeném 
odkazu „30. výročí ČASPV“ nebo přímo na http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/. 

mailto:machova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
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 KASPV mohou požádat o úpravu textu v hlavičkových papírech s motivem 30. výročí ČASPV. 
V případě potřeby kontaktujte Radku Mothejzíkovou. 
 

VALNÉ HROMADY 2022 

 

VH KASPV 

 Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu za rok 
2021. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH ČASPV, vč. adresy 
a e-mailu, a to nejpozději do 25. 03. 2022. Toto je i nejzazší termín pro pořádání VH KASPV. 
 

VH ČASPV 

 Valná hromada ČASPV se uskuteční v sobotu 30. 04. 2022 v SŠKC ČASPV Praha. 
 

Klíč počtu delegátů na VH ČASPV 

 VV ČASPV schválil klíč ke stanovení počtu delegátů z KASPV tak, že za každých 700 členů = 1 
delegát, nad dalších 350 členů další delegát. Při stanovení počtu delegátů bylo vycházeno z členské 
základny k 31. 12. 2021. 

Např. Plzeňská KASPV 3 649 členů – výpočet 3 343 : 700 = 4,78. Tedy 4 delegáti (4 * 700 =            
2 800), za zbývajících 543 členů další delegát. Celkem 5 delegátů. 

  
 Pro VH ČASPV 2022 se vychází ze stavu členské základny k 31. 12. 2021 - pro jednotlivé KASPV 
se stanovuje tento počet delegátů s hlasem rozhodujícím:  
 

KASPV počet členů 
Odsouhlasená varianta 

výpočet počet delegátů 

Jihočeská 1000 1,43 1 

Jihomoravská 3304 4,72 5 

Karlovarská 406 0,58 1 

Královehradecká 2957 4,22 4 

Liberecká 2740 3,91 4 

Moravskoslezská 2547 3,64 4 

Olomoucká 1873 2,68 3 

Pardubická 1216 1,74 2 

Plzeňská 3343 4,78 5 

SPV Praha 2526 3,61 4 

Středočeská 3111 4,44 4 

Ústecká 2001 2,86 3 

Vysočina 2679 3,83 4 

Zlínská 916 1,31 1 
   45 
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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 
 

Evidence ČASPV - aktualizace 

          Od 01.04.2020 přešla ČASPV na nový on-line systém evidence členů. Tento systém je založen na 
principu odpovědnosti, tj. za evidenci členů v základním článku (Odboru SPV/TJ/SK) je odpovědná osoba 
základního článku, která obdržela přístupové jméno a heslo. 
         Tato nová Evidence ČASPV, která je dostupná na www.evidencecaspv.cz, je od roku 2021 i 
podkladem pro platby spolkového členského příspěvku za jednotlivé základní články.   
       V Souborech ke stažení na http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/ je k dispozici Manuál pro 
Odbory SPV.  

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Usnesením valné hromady ČASPV ze dne 26.06.2021 bylo odborům ČASPV mj. uloženo: 

1. V souvislosti s „Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení“ (NSA) aktualizovat evidenci členů v požadované struktuře 

2. Aktualizovat členskou základnu a podle on-line evidence členů daného odboru 
k 15.03.2022 a uhradit členský spolkový příspěvek na účet ČASPV do 31.03.2022 

 

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/
http://www.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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Přijetí a zrušení odboru 

          Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí platnými stanovami ČASPV a 
stanovami jednotlivých KASPV. 
 

Postup pro přijetí nového odboru 

• žádost nového odboru o přijetí projedná 
RR RCSPV,  

• následně žádost projedná VV KASPV  

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

Postup pro zrušení odboru 

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

• následně žádost projedná VV KASPV 

•  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 

Dále upozorňujeme na tyto skutečnosti: 
1. za všechny členy, kteří budou v evidenci ČASPV od 01.01.2022, bude nutné uhradil 

členský příspěvek ve výši 100,- Kč. Proto je nutné ty členy, kteří v roce 2022 nebudou 
aktivní, vyřadit z evidence s datumem 31.12.2021. Pokud bude člen vyřazen v roce 2022 
bude se za něj muset zaplatit členský příspěvek pro rok 2022. 

2. je nutné, aby KASPV a RCSPV informovali všechny odbory SPV o nutnosti aktualizace 
evidence ČASPV. V evidenci jsou i pomocná videa. 

3. nově se připravuje automatické generování platebních příkazů v evidenci ČASPV, kdy 
se v daný termín („rozhodné datum“) vygeneruje platební příkaz podle počtu členů, 
kteří jsou v daném odboru uvedeni ve stavu (v SW evidence bude nové tlačítko pro 
platební příkaz). Po jeho uhrazení a po kontrole bude danému odboru odesláno i 
potvrzení o platbě a v evidenci bude u daných členů nastaven příznak „členský 
příspěvek uhrazen“. 

4. je nutné, aby všichni správci evidence ČASPV aktualizovali svoje kontaktní údaje 
daného odboru: telefon a e-mail, aby se v případě nesrovnalostí bylo možno s daným 
odborem spojit a vše vyřešit co nejrychleji. Na uvedený e-mail Vám bude chodit i 
platební příkaz a potvrzení o platbě, proto je nutná aktualizace. 
 

http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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Časopis „Pohyb je život“ 

          Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci 
jednotlivá vydání časopisu a metodických příloh v rozsahu březen 2008 – 
současnost.  
          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. 
         První letošní vydání časopisu bude čtenářům doručeno do schránek 
v nejbližších dnech. 

 
 

RŮZNÉ 
 

Vyznamenání 

 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

  

   

Medaile dr. M.Tyrše – zlatá medaile 

Homolová Alena – Vyškov 
Mezihoráková Drahoslava – Vyškov 
Hrkal Jan – Litoměřice 
Junová Věra – Benešov 
Imramovská Miroslava – Žďár nad 
Sázavou 
Kolářová Hana – Třebíč 
Kubíková Jitka – Plzeň-venkov 
Hůlka Ladislav – Rokycany 
Holá Eliška – Vsetín 
Florec Josef – Kroměříž 
Jahelková Vlasta – Jičín 
Kratěna Bohdan – Hradec Králové 
Netopilová Libuše – Hradec Králové 
Vichtová Eliška – Náchod 
Víšková Eva – Hradec Králové 

Medaile dr. M.Tyrše 

Hadroušková Jana – Znojmo 
Chárová Růžena – Benešov 
Troupová Helena – Praha 
Daněk Vladimír – Prostějov 
Coufal Karel – Třebíč 
Hromková Jaroslava – Žďár nad Sázavou 
Komasová Marta – Karviná 
 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/prehled-metodickych-priloh-a-clanku/
mailto:hanacek@caspv.cz
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Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 
 

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). 

 
Nový e-shop ČASPV 

 Zjistili jste v září, po návratu do tělocvičen, že vám chybí metodický materiál pro vaši činnost. 
Zkuste navštívit nový e-shop ČASPV, který najdete na adrese: https://eshop.caspv.eu/.  

 
Zpravodaj ČUS 

         Česká unie sportu na svém webu 
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-1-2022.html  

zveřejnila Zpravodaje ČUS č. 1/2022 
Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2970-zpravodaj-ceske-unie-

sportu.html. Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto 
zpravodaje seznámili. 

 
 
 
 
 

Vzorný cvičitel 
- zlatá odznak 

Holcová Jitka – Příbram 
Schlegelová Milena –  

Příbram 
Dusilová Stanislava –  

Praha  
Soukup Zdeněk – Třebíč 
Bernatíková Alena – Zlín 
Bojková Dana – Karviná 
Broda Oldřich – Karviná  
Hnilička Pavel – Karviná 
Hradková Květoslava –  

Karviná  
Klívar Milan – Karviná  
Kočí Eva – Karviná  
 
 

Vzorný cvičitel 
- stříbrný odznak 

Baštářová Renata – Třebíč 
Cielecká Kristina – Karviná 
Hirmerová Ludmila – 
Karviná  
Kowalczyková Jiřina - 
Karviná 

Vzorný cvičitel 
- bronzový odznak 

Graclíková Milena –  
Vyškov 

Chmelařová Jitka –  
Žďár nad Sázavou 

Mikulenková Šárka –  
Vsetín  

Pernicová Markéta –  
Vsetín  
Šohajková Dana - Vsetín 
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:kaspv@seznam.cz
https://eshop.caspv.eu/
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-1-2022.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2970-zpravodaj-ceske-unie-sportu.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2970-zpravodaj-ceske-unie-sportu.html
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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 
2022. Přesný postup rezervace a podmínky naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  

        Rezervace airtracku na e-mailu: dumsportu@caspv.cz. 
 

 
 
 
 

Zpracovali: 
Libor Pečenka, člen VV ČASPV, pecenka@plzen.eu 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV, zitko@caspv.cz 

                         Česká asociace Sport pro všechny, z.s. 

                                Ohradské náměstí 1628/7 

                         155 00 Praha 5 

 

 

 

Archiv Sdělení ČASPV 
 
Archiv Sdělení ČASPV od 
ledna 2021 naleznou 
zájemci na webových 
stránkách 
http://www.caspv.cz/cz/o-

nas/dokumenty/sdeleni-
caspv/ 

nebo načtením QR kódu 
pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu. 

 

http://www.olympic.cz/pojisteni
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@caspv.cz
mailto:pecenka@plzen.eu
mailto:zitko@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/sdeleni-caspv/

