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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/. Konkrétní akci (krajskou/centrální) lze 
rychle vyhledat přes nástroj „Vyhledávání“. 

 

Termínová listina centrálních akcí – 2023 

VV ČASPV na svém říjnovém jednání vzal na vědomí finální verzi termínové listiny centrálních 
akcí na rok 2023. 

Z této termínové listiny vybíráme tyto důležité termíny v roce 2023: 

• 29.04.2023 – valná hromada ČASPV (místo bude upřesněno) 

• 13.05.2023 – seminář MR ČASPV (Praha) 

• 19. – 21.05.2023 – RS ČASPV ve sportovní gymnastice (Doubí u Třeboně) 

• 27.05.2023 – Republiková přehlídka pohybových skladeb (místo bude upřesněno) 

• 04.06.2023 – RS ČASPV v atletice (Třebíč) 

• 09. – 11.06.2023 – RS ČASPV – SMP Medvědí stezkou (Štědronín)  

• 16. – 18.06.2023 – Letní slavnosti dětí a mládeže (Doubí u Třeboně) 

• 08. – 10.09.2023 – seminář MR ČASPV (Doubí u Třeboně) 

• 29.09. – 01.10.2023 – RS ČASPV – kubb – mölkky – woodball (Mušov) 

• 11.11.2023 – TeamGym (Trutnov) 

• 17.11. – 19.11. 2023 – Republikový sraz instruktorů (místo bude upřesněno) 

• 25.11.2023 – RS ČASPV – florbal žactvo (Pardubice) 
Poznamenejte si tyto důležité termíny do svým diářů. 
Termínová listina centrálních akcí na rok 2023 bude v nejbližší době zveřejněna na webových 

stránkách ČASPV na http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-
akci/. 

 

Ekonomická pravidla akcí MR ČASPV na rok 2023 

 VV ČASPV schválil Ekonomická pravidla pořádání akcí MR ČASPV pro rok 2023. Tato 
ekonomická pravidla mj. upravují stanovení výše startovného na republikových soutěžích pořádaných 
ČASPV, příspěvek na dopravu pro výpravy KASPV na 2 republikové soutěže a stanovení účastnických 
poplatků na školení, semináře a pobytové akce. 
 

Republiková soutěž ČASPV – kubb – mölkky – woodball 

 O prvním říjnovém víkendu se v ATC kempu Mušov na Moravě uskutečnila již tradiční soutěž 
pro dospělé v soutěžích kubb – mölkky – woodball. 
 Soutěží se zúčastnila dvoučlenná družstva celkem ze 7 krajských asociací, která se převážně 
zapojila do všech třech soutěží. 

Další podrobnosti k soutěži naleznou zájemci na https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3103-
soutezili-jsme-na-morave-u-novomlynskych-nadrzi.html, výsledky a fotodokumentaci pak na 

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/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3103-soutezili-jsme-na-morave-u-novomlynskych-nadrzi.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3103-soutezili-jsme-na-morave-u-novomlynskych-nadrzi.html
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https://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/vysledky-
soutezi-fotogalerie/.  
 
 
 

Republikové soutěže 2022 

 Na listopad 2022, resp. na začátek prosince 2022, připravila MR ČASPV republikovou soutěž 
TeamGym, resp. soutěž ve florbalu žactva. 
 Soutěž TeamGym se uskuteční v sobotu 12.11.2022 v Trutnově. Technické a organizační 
pokyny závodu jsou již zveřejněny na https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1895-republikova-
soutez-teamgym.html. Uzávěrka přihlášek je 01.11.2022. 
 Republiková soutěž ve florbalu žactva se uskuteční v sobotu 03.12.2022 v Pardubicích. 
Podrobnější informace k soutěži budou zveřejněny na webu ČASPV v nejbližších dnech. Uzávěrka 
přihlášek je 21.11.2022. 
 

Choreo – challenge 2022 

I v letošním roce je připraven Choreo – challenge, který připravila 
Komise žactva a mládeže MR ČASPV. 

V letošním roce členové komise pro hudební podklad sáhli zpět 
do 90. let 20. století a vybrali jednu z klasických skladeb této hudební éry. 

Další novinkou je rozdělení choreografií do 2 kategorií – verze KLASIK (bez využití pomůcek v tradičním 
duchu z let minulých) a verze NO LIMITS (bez omezení ani vzhledem ke kostýmům, náčiní či nářadí). 

Kompletní propozice a průběžné informace naleznou zájemci na 
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/. 

Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte tedy a přihlaste se e-mailem do 30.10.2022 na 
mothejzikova@caspv.cz. Uzávěrka pro zasílání nahrávek je 31.10.2022. 

 
Projekt SforAE   

  Projekt sport pro všechny a životní prostředí 
(SforAE) vznikl s myšlenkou zvýšit povědomí o 
výhodách plynoucích z ekologického chování ve 
sportu. 

V rámci tohoto projektu byla zpracována 
brožura „Průvodce přípravou zelené sportovní 
události“. Brožura je k dispozici na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-

zeleny-zpusob-mysleni.html v Souborech ke stažení. 
Využijte tuto pomůcku, která vám ukáže cestu, jak lze při přípravě a realizaci akcí eliminovat 

faktory se škodlivým vlivem na životní prostředí. 
V rámci aktuální fáze tohoto projektu společně s kolegy ze Slovenska, Polska a Lotyšska se 

snažíme šířit osvětu týkající se třídění hliníkových obalů. Více k této problematice na 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3045-hlinikove-plechovky-od-napoju-vhazujte-do-spravnych-
kontejneru-na-trideny-odpad.html.  

Na konci září 2022 se v Rize uskutečnil další, v pořadí již 4. meeting, kterého se zúčastnili i 
zástupci ČASPV.  

Další společná schůzka a stěžejní událost proběhnou 13. – 14.11.2022 v České republice 
v Trutnově, kdy stěžejní akcí bude „Zápolení na blízko“. 

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://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1895-republikova-soutez-teamgym.html
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1895-republikova-soutez-teamgym.html
http://www.caspv.cz/cz/projekty/choreo-challenge/
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2983-prepnete-na-zeleny-zpusob-mysleni.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3045-hlinikove-plechovky-od-napoju-vhazujte-do-spravnych-kontejneru-na-trideny-odpad.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3045-hlinikove-plechovky-od-napoju-vhazujte-do-spravnych-kontejneru-na-trideny-odpad.html
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Více informací k této akci naleznou zájemci na 
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/2023-zapoleni-na-blizko-v-
trutnove.html.  

Registrace na akci je přímo na místě a je zdarma. 

 
 
 
Soutěže na dálku 

 Na podzim 2022 proběhnou již tradiční soutěže na dálku a to Superhráč 5, která proběhne 
v období od 10.10.2022 do 10.12.2022, a Zápolení na dálku, Která proběhne od 31.10.2022 do 
27.11.2022. 
 Podrobnosti k oběma soutěžím naleznou zájemci na webu ČASPV na 
https://www.caspv.cz/cz/projekty/. 

 
Golden Age 2022 

 Ve dnech 01. – 08.10.2022 se na ostrově Madeira uskutečnil další ročník gymnastického 
festivalu Golden Age Gym Festival. 
 ČASPV na tomto festivalu reprezentovala výprava 54 osob, která se představila se 3 skladbami 
„Inter-gym-net“ (autoři V.Novotná a J.Sauer), „Smovey“ (autorka M.Skopová) a „Na moři i na pláži“ 
(autoři A.Přehnilová a M.Zítko). 
 Sestřihy z každého dne můžete shlédnout na YouTube kanálu festivalu 
https://www.youtube.com/results?search_query=golden+age+gym+festival+2022. 
 

Plavecká soutěž měst 

 Ve středu 05.10.2022 se uskutečnil již 31. ročník Plavecké soutěže 
měst. Šlo o akci, kterou organizovala ve spolupráci s jednotlivými bazény 
ČASPV. 
 V letošním roce byla tato soutěž součástí projektu Tipsport ČUS 
Sportuj s námi 2022, která soutěž i finančně podpořila. 
 Shrnutí a komentář k této akci, jehož autorem je zakladetel této akce 

pan Aleš Procházka, je zveřejněno na https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3107-vysledky-plavecke-
souteze-mest-2022.html.  
 

Sportovní hry seniorů 

 Již sedmým rokem pořádají KASPV, příp. RCSPV, s podporou ČUS (projekt Tipsport ČUS 
Sportuj s námi), Sportovní hry seniorů.  

Pro rok 2022 je přihlášeno celkem 15 akcí pro seniory, které budou finančně podpořeny ČUS 
a to prostřednictvím ČASPV. 

Pro získání finanční podpory je nutno dodržet následující podmínky: 

• na akcích vyvěsit bannery ČUS a jejich partnerů 

• na létácích mít uvedena loga ČUS Tipsort Sportuj s námi a partnerů 

• vypracovat zprávu z akce 

• pořídit fotodokumentaci z akce 
 
Vše následně po uskutečnění akce zaslat na sekretariát ČASPV (zitko@caspv.cz) 
 

 

 

https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/2023-zapoleni-na-blizko-v-trutnove.html
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/2023-zapoleni-na-blizko-v-trutnove.html
https://www.caspv.cz/cz/projekty/
https://www.youtube.com/results?search_query=golden+age+gym+festival+2022
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3107-vysledky-plavecke-souteze-mest-2022.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3107-vysledky-plavecke-souteze-mest-2022.html
mailto:zitko@caspv.cz
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Hromadná skladba pro mládež 

 V termínu 01. – 07. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. Všesokolský slet. 
 Z tohoto důvodu vypisuje ČASPV výběrové řízení na autory hromadné skladby pro mládež 
určené na tuto akci. 

 Více informací naleznou autoři skladeb na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3090-
vyberove-rizeni-na-autory-hromadne-skladby-caspv-pro-mladez.html. Závazné přihlášky pro výběrové 
řízení zašlete nejpozději do 30. 11. 2022 na mothejzikova@caspv.cz. 

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

   
 

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 30.11.2022 ve 12:00 hodin. 
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 vypíše novou dotační výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. 
Bude vypsána během října 2022. 
  V souvislosti s dosavadní zkušeností fungování dotační výzvy Můj klub se od nového roku 
rozdělí poskytování financí do dvou dotačních výzev, Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. 
Hlavním rozdílem je oddělení podpory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně. 
 Více informací na https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-
zdravi/.  
 

 
Směrnice ČASPV č. O-03/2004/23-7 

VV ČASPV na svém 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 bude možné realizovat pouze prostřednictvím on-line rezervačního 
systému, který bude představen na poradě předsedů v prosinci 2022. 
 
 
 

 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3090-vyberove-rizeni-na-autory-hromadne-skladby-caspv-pro-mladez.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3090-vyberove-rizeni-na-autory-hromadne-skladby-caspv-pro-mladez.html
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.sokol.eu/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
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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 (Bulletin) týkající se cen akreditační karty (275 
€), ubytování ve škole (205 € za 8 nocí, vč. snídaně), oběda (122,50 €, 7x jídlo, vč. nealko pití), večeře 
(122,50 €, 7x jídlo, vč. nealko pití). Organizátoři WG 2023 však nyní nově informovali o 
pravděpodobném malém zvýšení cen jídla z důvodu celoevropské inflace. Cena za oblečení výpravy 
činí 3.000 Kč. Cena dopravy (bus/vlak/letadla) není dosud známa. 

 

30. VÝROČÍ ČASPV 
V průběhu roku 2022 si připomínáme 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.  

Pro potřeby KASPV (RCSPV, Odbor SPV) byl zpracován 
Manuál oslav, který byl již zveřejněn na webových stránkách ČASPV. 

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/. 

Na YouTube kanálu ČASPV bylo umístěno video se zdravicí k 30. výročí od účastníků RS 2021. 

 
Slavnostní setkání v Hradci Králové 

 Slavnostní setkání, kterým vyvrcholí oslavy 30. výročí vzniku ČASPV se bude konat v sobotu 
19.11.2022 v Adalbertinu v Hradci Králové. Oficiální zahájení setkání je naplánováno na 13:30 hod. a 
ukončení na cca 18:30 hod. 

http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://caspv.mycore.cz/wg23-1/
http://www.caspv.cz/cz/30-vyroci-caspv/
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 V úterý 13.09.2022 obdrželi sekretáři KASPV seznam osob, které budou pozvány ze strany VV 
ČASPV. Zároveň jim byl zaslán maximální počet osob, které mohou být nominovány ze strany VV 
KASPV. 
 Dopravu na slavnostní setkání si hradí jednotlivé KASPV. Zkoordinujte prosím dopravu všech 
pozvaných osob. 

 

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. 
 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 a 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. 

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/
https://agenturasport.cz/rejstrik/
http://www.evidencecaspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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UPOZORNĚNÍ 
Informace pro odbory pro 2. vlnu placení členských příspěvků ČASPV 
 

- Veškeré platby členských příspěvků se musí provádět pouze prostřednictvím modulu 
Platebních příkazů (v evidenci ČASPV, www.evidencecaspv.cz), aplikace vystaví příkaz 
k platbě přesně podle aktuálního stavu členské základny. Lze tak snadno kontrolovat, kdo má 
zaplaceno a kdo ne. 

- Každý odbor by si měl kontrolovat stav platebního příkazu, zda byl nebo nebyl uhrazen.  
- Pokud odbor zjistí nesrovnalosti v platbách, tak je potřeba poslat soupis plateb (částku, 

datum platby, číslo odboru) na email: lukas@caspv.cz  
- Nesrovnalosti je potřeba zkontrolovat do 11.11.2022 před automatickým generováním 

příkazů pro II. vlnu (evidence podle Usnesení VH ČASPV se uzavírá 15. 11. 2022) 
- Návody na vytvoření příkazů a stažení potvrzení jsou na úvodní stránce Evidence ČASPV.   
- Veškeré potvrzení o platbách jsou a budou dostupné pouze prostřednictvím modulu Platební 

příkazy – jiné potvrzení nebude vydáváno. 
 
Jak provést kontrolu stavu zaplacených členských příspěvků: 
 
     Odbor si v menu PLATEBNÍ PŘÍKAZY – klikne na tlačítko PŘIDAT ZÁZNAM, tím se mu vytvoří příkaz 
k úhradě za členy odboru, kteří jsou aktuálně ve stavu odboru. Program vygeneruje příkaz na daný 
počet členů, za které ještě nebyl příkaz vystaven. 
      Pokud odbor zjistí, že již nějakou částku zaplatil, tak je potřeba doplatit případný rozdíl, mezi 
vygenerovaným příkazem a platbou. Ideální je poslat zprávu o doplatku na lukas@caspv.cz 
      Následně po připsání platby, pokud bude celková částka souhlasit, bude nastaven příkaz jako 
uhrazený a zobrazí se Potvrzení o platbě ke stažení. 
 
Připomínáme, že podle Usnesení VH ČASPV je třeba doplatit SČP za členy, kteří se stali členy ČASPV 
v období od 16.4. do 15. 11. 2022 do 30. 11. 2022 na účet ČASPV. 

 

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) 

 

PROPAGACE 

Internet 

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

http://www.evidencecaspv.cz/
mailto:lukas@caspv.cz
mailto:lukas@caspv.cz
http://www.caspv.cz/
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 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 z ČASPV 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 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 září 2022 zamířilo ke čtenářům třetí letošní číslo časopisu „Pohyb je život“. V tomto 
čísle naleznou zájemci informace z republikové soutěže Medvědí stezkou, z Letních slavností dospělých 
a nechybí ani informace z krajů, regionů a odborů SPV. 
 Další informace k druhému číslu naleznou zájemci na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3072-
casopis-pohyb-je-zivot-vyjde-po-prazdninach.html.  
 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/.  

 Chcete i další čísla tohoto čtvrtletníku? Objednejte si časopis na webové adrese 
https://eshop.caspv.eu/casopis-a80.  

 
Novinky 

 Od druhého čísla vychází časopis v upraveném formátu s metodickou přílohou, která je všita 
uprostřed časopisu s možností vyjmutí pro využití v tělocvičně. Tyto změny jsou výsledkem snahy o 
snížení nákladů na časopis. 
  Další novinkou je snížení počtu výtisků časopisu posílaných do Odborů SPV ze dvou na jeden 
výtisk. O této změně rozhodli delegáti valné hromady ČASPV 2022. 

 

Fotosoutěž 

 Redakční rada časopisu vyhlásila fotosoutěž „O nejlepší snímek v časopisu Pohyb je život“. 
Podrobnosti k fotosoutěži jsou zveřejněny na http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/ 
v Souborech ke stažení. 

 

 

 

 

 

 

            

  
    

mailto:martinkamlynkova@gmail.com
mailto:mothejzikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3072-casopis-pohyb-je-zivot-vyjde-po-prazdninach.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/3072-casopis-pohyb-je-zivot-vyjde-po-prazdninach.html
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
https://eshop.caspv.eu/casopis-a80
http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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RŮZNÉ 
 

Datové schránky – spolky 

S účinností od 01.01.2023 mají nově ze zákona1 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: 

  

 

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.  

 
 

 

 
1 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 

Štěpánová Eva – Znojmo  
 
 

Vzorný cvičitel 
- stříbrný odznak 

Horáková Helena – Blansko  
 

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
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/evidence-vyznamenanych/
mailto:moravskoslezsky@caspv.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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Zpravodaj ČUS  

Česká unie sportu na svém webu zveřejnila  
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-7-2022.html  

Zpravodaj ČUS č. 7/2022. 
Stručný obsah zpravodaje je zveřejněn i na webu ČASPV 

https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3101-zpravodaj-ceske-unie-
sportu-7-2022.html.  
 Upozorňujeme na článek týkající se datových schránek. 
Doporučujeme našim členům, aby se s obsahem tohoto 
zpravodaje seznámili. 
 

Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně 
Rádi byste strávili své volno 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/. 
 

Porada předsedů a sekretářů KASPV 

 VH ČASPV dne 30.04.2022 svým usnesením uložila VV ČASPV uspořádat ve 2.pololetí 2022 
poradu předsedů a sekretářů KASPV. 
 Tato pracovní porada se uskuteční v sobotu 3. prosince 2022 v Praze v SŠKC. Porady by se měli 
zúčastnit max. 3 zástupci z každé KASPV: předseda, sekretář a případně jeden další zástupce KASPV. 
 Na programu jednání budou např. aktuální informace z ČASPV, ekonomika ČASPV, evidence 
ČASPV a další témata, včetně diskuze. 
 Své náměty k projednání je možné zaslat do 10.11.2022 na e-mail pecenka@plzen.eu.  
 

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/. 

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 

 

https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-7-2022.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3101-zpravodaj-ceske-unie-sportu-7-2022.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3101-zpravodaj-ceske-unie-sportu-7-2022.html
https://portal.caspv.eu/
mailto:pecenka@plzen.eu
mailto:kaspv@seznam.cz
https://www.olympijskytym.cz/pojisteni-cov
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/urazove-pojisteni/
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/
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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 

http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@caspv.cz
mailto:zitko@caspv.cz
mailto:pecenka@plzen.eu

