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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“. 

 
Zpravodaj MR ČASPV 1/2023 

Začátkem ledna 2023 bylo do e-mailových schránek členů ČASPV rozesláno první číslo 
Zpravodaje Metodické rady ČASPV. 

Zpravodaj je rozdělen do 12 kapitol, ve kterých jsou čtenáři informováni o činnosti MR v roce 
2022, o plánech MR na rok 2023, o hromadných skladbách pro Všesokolský slet, o propagaci 
prostřednictvím YouTube kanálu, o systému „Létajících“ instruktorů apod. 

Doporučujeme všem členům ČASPV, aby se s tímto dokumentem seznámili. 
 

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. 

ČASPV bude na této významné akci reprezentovat i hromadná 
koedukovaná skladba žactva a mládeže s názvem „Diskopříběh“ od 
autorského kolektivu Martina Mlýnková, Jana Valentová a Lucie 
Havránková. 

Hromadná skladba, jejímž hudebním doprovodem bude mix 
skladeb Michala Davida nejen z filmu Diskopříběh, je určena pro cvičenky 
a cvičence ve věku 7 – 17 let, když základním článkem bude skupina 16 dětí 
(nacvičovat je možné i v menších jednotkách o 8 dětech). 

Na rok 2023 jsou naplánovány 2 jednodenní nácviky pro vedoucí skupin (duben a listopad) a 
na rok 2024 jsou plánovány 1-2 jednodenní nácviky pro vedoucí skupin a 1 víkendová secvičná pro děti 
i vedoucí. Pro nácvik skladby budou zhotovena metodická videa pro nácvik a rozpis pozic pro základní 
články. 

Další informace budou k dispozici na přelomu ledna a února 2023. 
Podrobnější informace o XVII. všesokolském sletu a připravovaných skladbách ČOS najdete na: 

www.sokol.eu.  
 

Soutěže na dálku 

 I na jaro 2023 jsou připravené dnes již tradiční soutěže na dálku – Superhráč 5, který se 
uskuteční v termínu 13.02.2023 – 05.05.2023, a Zápolení na dálku, které je naplánováno na období 
20.03.2023 – 23.04.2023. 
 Veškeré informace o soutěžích na dálku naleznou zájemci na webových stránkách ČASPV 
https://www.caspv.cz/cz/projekty/.  
 
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
http://www.sokol.eu/
https://www.caspv.cz/cz/projekty/
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EKONOMICKÁ OBLAST 

Můj klub 2022 - vyučtování 

NSA na svých stránkách zveřejnila závazné pokyny pro 
vyúčtování a vypořádání dotace „Můj klub 2022“, které byly 
aktualizovány ke dni 12.01.2023. 

Vyúčtování, včetně povinných dokumentů 
k vyúčtování a finančnímu vypořádání, je nutné podat 
nejpozději do 15.02.2023 a to elektronicky do datové schránky 
NSA. 

Závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání jsou dostupné na https://agenturasport.cz/muj-
klub-2022/. 

 
Dotace 2022 

 ČASPV v roce 2022 obdržela 6 účelově vázaných dotací v celkové výši 3 935 163 Kč. Jednalo se 
o dotace od České unie sportu (Sportovní hry seniorů a Plavecká soutěž měst), od Národní sportovní 
agentury (projekt „Sport a pohyb pro zdraví a kondici“ a projekt „Provoz a údržba“) a od Magistrátu 
hlavního města Prahy (podpora republikové soutěže SG a nákup airflooru). 

 
Dotace 2023 

 Na konci roku 2022 podala ČASPV žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 27 – 
Všesportovní organizace, kterou vypsala Národní sportovní agentura. Žádost byla strukturována do 7 
oblastí (aktivit) s požadovanou částkou ve výši cca 10,5 mil. Kč. 
 O podané žádosti nebylo dosud rozhodnuto. 

 

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/.  

 

 

 

https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://www.caspv.cz/cz/wg-2023/
http://caspv.mycore.cz/wg23-1/
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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 
(122,50 €, 7x jídlo, vč. nealko pití). Cena za oblečení výpravy činí 3.000 Kč. Cena dopravy (autobusy) 
není dosud známa. 
 

Termíny nácviků v roce 2023 

 Na rok 2023 jsou do Doubí u Třeboně naplánovány dva secvičné srazy, a to v termínu 21. – 
23.04.2023 a v termínu 23. – 25.06.2023. 

 

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 a místem konání bude Sportovní, školicí a klubové 
centrum ČASPV v Praze. 
 

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. 2022. 

 

 
Název KASPV 

Členská základna 
k 31.12.2022 

Počet delegátů 
 
 

 Sport pro všechny Praha 2664 4  

 Středočeská KASPV 3222 5  

 Jihočeská KASPV 893 1  

 Plzeňská KASPV 2981 4  

 Karlovarská KASPV 456 1  

 Ústecká KASPV 2066 3  

 Liberecká KASPV 3039 4  

 Královehradecká KASPV 3216 5  

 Pardubická KASPV 1379 2  

 KASPV Vysočina 2279 3  

 Jihomoravská KASPV 3459 5  

 Zlínská KASPV 1035 1  

 Olomoucká KASPV 1840 3  

 Moravskoslezská KASPV 2624 4  

 CELKEM 31153 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. 
 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. 

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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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 staly. 

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. 

 

Přijetí a zrušení odboru 

Přijetí odboru SPV za člena ČASPV i zrušení odboru SPV se řídí 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. 

 

            

  
    

http://www.caspv.cz/
mailto:martinkamlynkova@gmail.com
mailto:mothejzikova@caspv.cz
https://www.youtube.com/channel/UCFFe_zinRjDWd8n9yX6BuWA
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Hlavní komunikační témata pro rok 2023 

Za hlavní komunikační (propagační) témata pro rok 2023 byly vybrány tyto akce a události: 

• Plavecká soutěž měst 

• Sportovní hry seniorů 

• Republikové soutěže a Republiková přehlídka pohybových skladeb 

• Letní slavnosti dětí a mládeže 

• Kampaň Sportuj s Mírou 

• Školení instruktorů od IV. po II. třídu 
Jde o několik dlouhodobě atraktivních a nejvýznamnějších témat, která budou v roce 2023 

komunikována jak s členskou základnou, tak zejména s veřejností. 

 
Rozhovor s osobností 

ČASPV připravila sérii rozhovorů s inspirativními lidmi z řad ČASPV, které jsou zveřejňovány na 
našem YouTube kanálu. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=DzDlxRRJ0yM&t=15s je již ke zhlédnutí první díl, jehož 
hostem byla Majka Skopová, dlouholetá členka ČASPV, gymnastka a autorka pohybových skladeb. 

 

ČASOPIS „Pohyb je život“ 

Aktuální číslo 

 Začátkem prosince 2022 zamířilo ke čtenářům čtvrté 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. 
 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzDlxRRJ0yM&t=15s
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/fotosoutez/
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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.  

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. 
 

 
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.  

Vzorný cvičitel 
- bronzový odznak 

Barková Jana – Benešov  
 

Medaile dr. M. Tyrše 
- zlatý odznak 

Ušalová Dana – Litoměřice  
Coufalová Kateřina  

– Příbram  
 

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
mailto:moravskoslezky@caspv.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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Zpravodaj ČUS 

Česká unie sportu na svém 
webu zveřejnila Zpravodaj ČUS 
10/2022. 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/3155-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/. Systém rezervací pro veřejnost bude 
spuštěn ve středu 01.02.2023. 

Nevíte jak na rezervaci? Systém si můžete nanečisto 
vyzkoušet v testovací verzi portálu, který je dostupný na adrese 
https://portal2.caspv.eu/ a podrobný videonávod na rezervaci 

termínů je dostupný na adrese https://navod.caspv.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/. 

 

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. 
 
 

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/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
https://www.caspv.cz/cz/aktuality/3155-zpravodaj-cus.html
https://portal.caspv.eu/
https://portal2.caspv.eu/
https://navod.caspv.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/airtrack-kin-ball/
mailto:dumsportu@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/
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Zpracovali: 

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