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METODICKÁ OBLAST 

Termínová listina centrálních akcí - 2023 

Na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ naleznou 
zájemci aktualizovanou Termínovou listinu centrálních akcí (TLCA) MR na rok 2023. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím jsou zveřejněny na webových stránkách ČASPV v sekci 
„Kalendář akcí“ a na: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/. Konkrétní akci (krajskou/centrální) lze 
rychle vyhledat přes nástroj „Vyhledávání“. 

 

Vyhlášení republikových soutěží ČASPV 2023 

VV na svém posledním letošním jednání schválil vyhlášení republikových soutěží na rok 2023. 
Soutěže jsou rozděleny do 3 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 atletik (žactvo, mládež, dospělí) 

• skupina C 
o TeamGym junior – senior – tria (žactvo, mládež, dospělí) 
o Přehlídka pohybových skladeb (žactvo, mládež, dospělí) 

Součástí vyhlášení soutěží jsou i podmínky pro konání soutěží, včetně storno podmínek v případě 
zrušení akce. 

Vyhlášení republikových soutěží ČASPV na rok 2023 je zveřejněno na webových stránkách 
ČASPV na https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/.  

 

Republiková soutěž TeamGym 

 V sobotu 12.11.2023 se konala republiková soutěž TeamGym, když pořádáním byl opět 
pověřen gymnastický oddíl Spartaku Trutnov. Přípravu akce koordinovala vedoucí komise VG MR 
ČASPV. 
 Soutěže se zúčastnilo celkem 282 závodníků ve 30 družstvech, kteří závodili v 5 kategoriích. A 
výsledky? Jsou zveřejněny na https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/ v Souborech ke stažení. 
 Pokud si zájemci chtějí připomenout atmosféru soutěže, mohou se podívat na 
fotodokumentaci akce na:  
https://gymnastikatrutnov.rajce.idnes.cz/Republikove_finale_Trutnov_Teamgym_2022/. 

 

Republiková soutěž ve florbalu 

 V sobotu 03.12.2022 se ve sportovní hale Univerzity Pardubice uskutečnil již 10. ročník 
republikové soutěže ve florbalu. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev (4 družstva mladších žáků a 
7 družstev starších žáků) ze 4 krajských asociací. 

 Výsledky této soutěže jsou zveřejněny na https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-
metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/ v Souborech ke stažení. 

 Atmosféra soutěže je zachycena na fotografiích, které jsou pro zájemce zveřejněny na 
https://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_ve_FLORBALE_-_Pardubice_-_221203/.  

 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/vyhlaseni-republikovych-soutezi/
https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/vysledky-soutezi-t-g-fotodokumentace/
https://gymnastikatrutnov.rajce.idnes.cz/Republikove_finale_Trutnov_Teamgym_2022/
https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-soutezi-fotogalerie/
https://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_ve_FLORBALE_-_Pardubice_-_221203/
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Zápolení na blízko   

V neděli 13.11.2022 se v tělocvičně ZŠ Komenského v Trutnově 
uskutečnila sportovní akce pod názvem „Zápolení na blízko“, která byla zařazena 
do projektu SforAe. 

Šlo o akci určenou pro veřejnost, která vycházela z tradičního Zápolení na 
dálku (verze Duo i Klasik). Součástí zápolení byly i doprovodné hry. 

Novinkou bylo průběžné vyhodnocování výsledků a možnost jejich on-line 
sledování pomocí QR kódu. 

Na propagaci třídění a sběr odpadů, na motivaci k odpovědnosti za životní 
prostředí upozorňoval edukativní stánek EkoKom Tonda Obal na cestách. 

 
Činnost MR ČASPV v roce 2023 - zhodnocení 

Metodická rada ČASPV připravila na rok 2022 celkem 60 akcí, z nichž bylo realizováno 46. U 
nerealizovaných seminářů a školení byla hlavním důvodem malá obsazenost. Další akce se 
neuskutečnili z důvodu velké vytíženosti organizátorů či z ekonomických a kapacitních důvodů. 
Nejvýznamnějšími akcemi byly Republiková přehlídka pohybových skladeb, Letní slavnosti dospělých, 
republikové soutěže nebo Plavecká soutěž měst. 

Velké změny zaznamenal stav platných akreditací v souvislosti se změnou státního 
vzdělávacího systému. Podařilo se aktualizovat akreditaci „Instruktor Zdravotní TV“. Další kvalifikačně 
vzdělávací programy, které nyní spadají pro tzv. profesní kvalifikace a jejichž získávání je poměrně 
komplikované, jdou ponechávány prozatím jako forma vzdělávání pouze pro účely našeho spolku. 
Vedení MR a Komise školení aktuálně spolupracují na úpravě/aktualizaci Směrnice M-8 s přesahem do 
roku 2023. 

Lze konstatovat, že po „kovidovém“ období se vše začíná vrací do běžného režimu, obsazenost 
většiny akcí je velmi dobrá a zpětná vazba od účastníků ve většině případů pozitivní. Podnětné 
připomínky jsou průběžně vyhodnocovány a jsou z nich vyvozovány takové závěry do budoucna, aby 
kvalita akcí, jichž se to týkalo, byla stále vylepšována.  
 

Hromadná skladba pro mládež 

V termínu 30.06. – 05.07.2024 se v Praze uskuteční XVII. 
Všesokolský slet. Z tohoto důvodu vypsala ČASPV výběrové řízení na autory 
hromadné skladby pro mládež určené na tuto akci. 

Komisí HPF MR ČASPV vybrala a VV ČASPV následně schválil 
hromadnou koedukovanou skladbu žactva a mládeže s názvem 
„Diskopříběh“ od autorského kolektivu Martina Mlýnková, Jana Valentová 
a Lucie Havránková. 

Gratulujeme autorkám a těšíme se na výsledek. Informace o 
nácviku budou uvedeny v Kalendáři akcí na www.caspv.cz.  

Podrobnější informace o XVII. všesokolském sletu a 
připravovaných skladbách ČOS najdete na: www.sokol.eu.  

 

Vzdělávání rozhodčích 

Na leden 2023 je připraveno Školení rozhodčích gymnastiky – žen v Praze (15.1.2023), 
v Trutnově (22. 1. 2023) a v Českých Budějovicích (28. 1. 2023). Školení je určeno pro zájemce o 
rozhodování soutěží ČASPV ve sportovní gymnastice ženských složek. Aktualizovaná pravidla platná od 
01.01.2023 jsou k dispozici na https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-
vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/. 

Dále je na leden 2023 připraveno Školení rozhodčích atletiky ČASPV (20. 1. 2023 online), které 
je určeno pro organizátory a rozhodčí atletických soutěží ČASPV. 

http://www.caspv.cz/
http://www.sokol.eu/
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Přihlašování na školení je možné prostřednictvím Kalendáře akcí na www.caspv.cz. Prosíme 
všechny kolegy v krajích o spolupráci při distribuci pozvánky a šíření informací o školení, abychom 
společně zajistili dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích.  
 

Gymnastický kemp pro oddíly SG 

Komise všeobecné gymnastiky ČGF připravuje na víkend 13. – 
15.1.2023 do JoJoGymu v Dobřichovicích gymnastický kemp pro 
všechny cvičenky/gymnastky kategorie mladší žákyně (ročníky narození 
2011 – 2015) ze všech oddílů ČGF, ČASPV, ČOS, AŠSK a jejich 
trenéry/cvičitele/instruktory, kteří se zabývají oblastí všeobecné 
gymnastiky. 

Kemp není určen pro závodnice, které se již zúčastnily MČR 
ČGF. 

Veškeré dalí informace naleznou zájemci v pozvánce 
v Souborech ke stažení na https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3133-gymnasticky-kemp-pro-oddily-
sg.html.  
 

EKONOMICKÁ OBLAST 

Můj klub 2023 

NSA na svých stránkách zveřejnila dotační výzvu „Můj 
Klub 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, 
tělocvičných a tělovýchovných jednot, které se věnují 
sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. 

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu 
sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 – 19 let ve 2 
kategoriích a to v návaznosti na počet tréninkových jednotek 

v týdnu a počtu soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 30.12.2022 (změna termínu). 

Úplné znění výzvy, včetně dodatků je zveřejněno https://agenturasport.cz/dotace-
neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/.  
 

Můj klub – Pohyb a zdraví 2023 

 Národní sportovní agentura vypsala novou dotační výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. 
Výzva je zaměřena na děti a mládež ve věku od 3 (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 
2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce. 
 Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o 
poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 – Můj klub 2023. 

Uzávěrka příjmu žádostí je 30.12.2022 (změna termínu). 
Úplné znění výzvy, včetně dodatků je zveřejněno https://agenturasport.cz/dotace-

neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/.  

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Žádosti (včetně příloh) u obou dvou výzev je nutné podat datovou schránkou 
žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce. 

http://www.caspv.cz/
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3133-gymnasticky-kemp-pro-oddily-sg.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3133-gymnasticky-kemp-pro-oddily-sg.html
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
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Směrnice ČASPV č. O-03/2004/23-7 

VV ČASPV na svém listopadovém jednání schválil Ceník 
ubytování ve služebních ubytovacích prostorech ČASPV pro rok 2023 
v Doubí u Třeboně. 

Cena za ubytování pro členy ČASPV zůstává ve stejné výši, tj. 
v částce 250 Kč/os./noc. Pro nečleny ČASPV však došlo ke zvýšení 
ceny na částku 350 Kč/os./noc. 
 Objednávky ubytování (pro rekreace) bude možné realizovat 

pouze prostřednictvím on-line rezervačního systému, který byl představen na poradě předsedů 
v prosinci 2022. 

 
Odměny pro organizátory a rozhodčí 

 Odměnu organizátora a rozhodčího na soutěžích a akcích lze příjemcem vykázat jako příjem 
z příležitostné činnosti podle §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto příjmy jsou od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve 
zdaňovacím období 30.000 Kč (§ 10 odst. 3 písm. a) tohoto zákona. 
 Za příležitostnou činnost1 lze považovat např. technické zabezpečení akce – technická četa, 
hlasatel, zdravotník, organizátor akce, rozhodčí, zpracování výsledků apod.  
 Vzor potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti naleznou zájemci v příloze tohoto Sdělení. 

 

WG 2023 

Základní informace  

V termínu 30.7. – 5.8.2023 se v holandském Amsterdamu uskuteční Světová gymnaestráda 
2023.  

Této oblíbené sportovní akce se zúčastní i ČASPV svojí hromadnou skladbou, jejímiž autory 
jsou: V. Novotná, I. Holá a J. Sauer. 

ČASPV má již také zajištěn Organizační štáb pro tuto akci ve složení M. Havrlantová (vedoucí 
OŠ), A. Přehnilová, A.  Hozáková, M. Němčíková, K. Nováková, M. Novák a autoři skladby. 

Podrobnosti o této akci a o stavu příprav 
naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/wg-
2023/. Na tomto odkazu je zveřejněn i Bulletin č. 3. 

Nácvik WG - cvičenci 

 Pro kvalitní a včasnou přípravu si zájemci 
mohou stáhnout hudbu (v pracovní verzi) a nahrávky 
cvičení žen i mužů.  

Obojí je dostupné na odkazu http://caspv.mycore.cz/wg23-1/.  

 

Náklady pro účastníky 

 Vedení výpravy na WG 2023 obdrželo informace týkající se cen akreditační karty (275 €), 
ubytování ve škole (205 € za 8 nocí, vč. snídaně), oběda (122,50 €, 7x jídlo, vč. nealko pití), večeře 

 
1 Taková činnost se v zásadě může ve zdaňovacím období i vícekrát opakovat, nesmí však být pravidelná. Jde o činnost 

nevyhledávanou, nenabízenou, neinzerovanou, ale pouze takovou, ke které se vyskytla příležitost a poplatník ji využil. (výklad 
k § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb.) 
 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://caspv.mycore.cz/wg23-1/
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(122,50 €, 7x jídlo, vč. nealko pití). Cena za oblečení výpravy činí 3.000 Kč. Cena dopravy není dosud 
známa. 

 

VALNÉ HROMADY 2023 

VH KASPV 

Do konce ledna 2023 je nutno na sekretariát ČASPV (sekretariat@caspv.cz) nahlásit termíny 
konání VH jednotlivých KASPV společně s případnou žádostí o delegaci člena VV ČASPV na tuto VH. 

Po VH KASPV zašlou sekretáři KASPV na sekretariát ČASPV schválenou Výroční zprávu za rok 
2022. Dále je nutné bezodkladně zaslat na sekretariát ČASPV jména delegátů na VH ČASPV, vč. adresy 
a e-mailu, a to nejpozději do 25. 03. 2023. Toto je i nejzazší termín pro pořádání VH KASPV. 
 

VH ČASPV 

 VH ČASPV se uskuteční v sobotu 29.04.2023. Místo konání bude upřesněno začátkem roku 
2023. 
 

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 bude vycházeno z členské 
základny k 31. 12. 2022. 

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. 
 

30. VÝROČÍ ČASPV 
U příležitosti 30. výročí od založení ČASPV se          

v sobotu 19.11.2022 v Hradci Králové uskutečnilo 
slavnostní zasedání, kterého se zúčastnilo téměř 200 
osob. 

Mezi účastníky tohoto slavnostního zasedání 
bylo i několik významných hostů – senátoři Parlamentu 
ČR, pánové Jan Holásek a Jiří Růžička, prezidentka 
Českého svazu aerobiku, fitness FISAF.cz Jana Havrdová, 

exministr zdravotnictví pan Leoš Heger, zástupci firmy JIPAST pánové Martin Paur a Jiří Steiner a další. 
  Veškeré prezentace a promítané video sestřihy, které byly prezentovány na Slavnostním 
zasedání k 30. výročí ČASPV v Hradci Králové jsou k dispozici na http://mycore.cz/caspv/full/ a 
fotogalerie na https://eu.zonerama.com/doudera/Album/9171284.  

 

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. 

http://mycore.cz/caspv/full/
https://eu.zonerama.com/doudera/Album/9171284
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2661-aktualizace-spolkoveho-rejstriku.html
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 Upozorňujeme zástupce TJ/SK, že informace z tohoto rejstříku mohou být jedním z podkladů 
pro poskytnutí dotací. 

 
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. 

Rejstřík sportu 

Národní sportovní agentura v souladu se zákonem č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
spravuje Rejstřík sportu, ve kterém jsou evidováni sportovci a 
trenéři. 

Na https://agenturasport.cz/rejstrik/ jsou v Manuálu 
zveřejněny odpovědi na nejčastější otázky/chybná hlášení a 

základní procesy. 
Doporučujeme všem TJ/SK, aby pravidelně prováděly aktualizaci tohoto rejstříku, který je 

jedním ze základních podkladů pro dotační program Můj klub  i pro další dotační tituly. 

 

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. 

Aktualizace členské základny 

VH ČASPV dne 30.04.2022 svým usnesením schválila členské příspěvky na rok 2023 ve výši 100 
Kč. Tímto usnesením zároveň uložila odborům ČASPV aktualizovat členskou základnu a podle on-line 
evidence členů daného odboru k 15.3.2023 uhradit členský spolkový příspěvek na účet ČASPV do 
31.3.2023. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby osoba zodpovědná za vedení evidence v Odboru SPV, nejpozději 
do 14.03.2023 z evidence vyřadila ty osoby, které v roce 2023 již nejsou členy ČASPV (tj. byly členy 
ČASPV do konce roku 2022. Jako datum ukončení evidence je nutno uvést 31.12.2022.) a zároveň do 
evidence zadala všechny osoby, které se od ledna 2023 naopak členy ČASPV. 

Následně budou dne 15.03.2023 automaticky vygenerovány platební příkazy, na základě 
kterých Odbor SPV do 31.03.2023 provede platbu členských spolkových příspěvků na rok 2023. 

 
 

 

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/
https://agenturasport.cz/rejstrik/
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 (a sekretariát ČASPV tento odbor v evidence ČASPV 

zruší) 

 

PROPAGACE 

Internet 

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

 

 

 

 

 

Nevíte jak na to? Přihlaste se na Facebook, resp. stáhněte si aplikaci Instagram. Pak do 
vyhledávání („lupy“) zadejte Česká asociace Sport pro všechny a už vám neunikne žádná informace. 

 Chcete se podívat na videa ČASPV? Stačí spustit YouTube a do vyhledávání zadat ČASPV. 

 

Sociální sítě 

Skupina mladých nadšenců připravuje a pravidelně na facebookových stránkách 
a Instagramu ČASPV zveřejňuje sportovní výzvy, pozvánky na akce a reportáže z lokálních i 
republikových akcí.  

Výzvy jsou sportovní, silové ale i procvičující zručnost sledujících. Všem sledujícím děkujeme za 
jejich sdílení a „like“ a těšíme se na komentáře nebo videa s pokusy našich sledujících.  

Hledáme také nové tváře a ty, kteří se nebojí výzev a chtějí se stát součástí týmu. Kontakt 
a informace na martinkamlynkova@gmail.com nebo mothejzikova@caspv.cz. 

 

ČASOPIS „Pohyb je život“ 

Aktuální číslo 

 Začátkem prosince 2022 zamířilo ke čtenářům čtvrté letošní číslo časopisu „Pohyb je život“. 
V tomto čísle naleznou zájemci informace z republikové soutěže kubb – mölkky – woodball, z Golden 
Age a nechybí ani informace z krajů, regionů a odborů SPV. 
 V metodické příloze s názvem Klouzající koberečky budou mít zájemci možnost vyzkoušet si 
cvičení pro rozvoj svalové síly, rovnováhy a koordinace prostřednictvím nestandardního cvičebního 
náčiní. 

            

  
    

http://www.caspv.cz/
mailto:martinkamlynkova@gmail.com
mailto:mothejzikova@caspv.cz
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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 Uniklo Vám nějaké číslo časopisu nebo metodická příloha? Archiv časopisu a metodických 
příloh od roku 2008 je dostupný na http://www.caspv.cz/cz/casopis/.  

  

Novinky 

 Na základě podnětů z porady předsedů, sekretářů a zástupců KASPV ze dne 03.12.2022 VV 
ČASPV rozhodl, že od ledna 2023, resp. od prvního čísla 2023: 

• bude časopis „Pohyb je život“ vycházet pouze v elektronické podobě 

• honorovány budou pouze metodické články a metodické přílohy 

 

Fotosoutěž 

 Vítězem fotosoutěže v čísle 3/2022 se stal snímek „Konečně na bedně!“ autorky Hany 
Těhanové na straně 29 čísla 3. 

Podrobnosti k fotosoutěži jsou zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/ 
v Souborech ke stažení. 

 

RŮZNÉ 
 

Datové schránky – spolky 

S účinností od 01.01.2023 mají nově ze zákona2 povinnost mít 
zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. 
V rámci ČASPV se tato skutečnost bude týkat všech KASPV, RCSPV 
s právní subjektivitou a TJ/SK (mimo odborů SPV, kteří jsou členy TJ/SK) 

Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému 
datu nebudou mít zřízenu (na základě vlastní iniciativy), bude datová 
schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31.03.2023. 

Více informací na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html. Další 
informace týkající se problematiky datových schránek od 01.01.2023 jsou zveřejněny ve Zpravodaji 
ČUS č. 2/2022 (str. 8), který je zájemcům k dispozici na https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-
c-3-2022.html.  

 
Vyznamenání 

VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

  

 

 
2 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  Znění 

zákona je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300.  

Medaile dr. M. Tyrše 
 

Brázdová Marie  
– České Budějovice 

Šmídová Jana  
– Prachaticko 

Švecová Drahoslava  
– České Budějovice 

 

Medaile dr. M. Tyrše 
- zlatýý odznak 

Brožová Věra  
– Český Krumlov 

Vondruš Karel  
– České Budějovice 

 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3010-datove-schranky.html
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-3-2022.html
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-3-2022.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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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.  

Na VH ČASPV v dubnu 2023 budou oceněným instruktorům (cvičitelům) slavnostně předávány 
zlaté medaile dr. M. Tyrše. Pokud máte ve svých řadách instruktora (cvičitele), kterému byste chtěli na 
VH ČASPV toto nejvyšší vyznamenání ČASPV předat, je nutné nejpozději do 31.01.2023 zaslat návrhy 
Hance Těhanové (e-mail: moravskoslezsky@caspv.cz).  

Navržená vyznamenání budou následně schválena VV ČASPV. V případě, že návrhy budou 
zaslány až po výše uvedeném datu, nebudou moci být ocenění instruktoři (cvičitelé) na VH ČASPV 
pozváni. 
 

Zpravodaj ČUS 

Česká unie sportu na svém webu zveřejnila Zpravodaj ČUS 
9/2022. Toto číslo je dostupné na https://www.cuscz.cz/o-
nas/zpravodaj-cus.html . 

Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV na 
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3138-zpravodaj-cus.html.  

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

 

Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně 
Rádi byste strávili dovolenou ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně a nevíte, zda je v centru 

volno? 
Veškeré potřebné informace (volná kapacita, on-line rezervace) teď naleznete na novém 

portálu ČASPV https://portal.caspv.eu/. 
 
 
 
 
 

Vzorný cvičitel 
- zlatý odznak 

Lusková Miluše  
– Jindřichův Hradec 

Zemánková Jana  
– Jindřichův Hradec 

Hrádková Světlana  
- Písecko 

Feriančíková Zdeňka  
– Jindřichův Hradec 

Říha Vojtěch – Tábor  

Vzorný cvičitel 
- bronzový odznak 

Lenc Antonín – Prachaticko   
 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3138-zpravodaj-cus.html
https://portal.caspv.eu/
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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). 
 

Skupinové úrazové pojištění 

Veškeré vzniklé nároky (úrazy) na pojistná plnění řeší 
Pojišťovna VZP. Podrobnější informace o pojištění naleznou 
zájemci na https://www.olympijskytym.cz/pojisteni-cov. 

Úrazové pojištění členů sportovních spolků je sjednáno 
prostřednictvím Českého olympijského výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí 
pořádaných subjekty sdruženými v ČUS, tedy i na všechny 
účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/odbor SPV. 

Další informace jsou dostupné 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/.  

Pro rok 2022 již zbývají poslední volné termíny. 
Rezervace airtracku na rok 2023 byly spuštěny v neděli 15.05.2022 ve 12 hod na e-mailu: 

dumsportu@caspv.cz. 
 
 
 
Zpracovali: 

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

 

Archiv Sdělení ČASPV 

     Archiv Sdělení ČASPV od 
dubna 2012 naleznou 
zájemci na webových 
stránkách: 
http://www.caspv.cz/cz/o-
nas/dokumenty/sdeleni-
caspv/ 
nebo načtením QR kódu 
pomocí chytrého telefonu 
nebo tabletu 
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http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
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mailto:zitko@caspv.cz
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