
Tisková zpráva 

z jednání Valné hromady ČASPV v sobotu 19. dubna 2014 

v Praze 

 

Česká asociace Sport pro všechny po 19. dubnu 2014 

 

Otázka, jak bude vypadat budoucnost, existence a pozice ČASPV nejenom v rámci 

sportovního prostředí, ale v celé společnosti v následujícím období byla hlavním tématem této 

valné hromady. Buď přímo, nebo alespoň v podtextu zazněla ve všech bodech jednání, ve 

všech zprávách (předseda Mgr. Zítko, místopředseda ing. Coufal a další), ve všech 

vystoupeních pozvaných hostů. Jedná se o téma zásadní.  

Zástupci ČASPV se po několik let pokoušeli v řadě jednání přesvědčit vrcholné představitele 

českého sportu i zástupce MŠMT, kteří zodpovídají za úroveň pohybové gramotnosti všech 

občanů ČR a za vytváření podmínek pro její rozvoj o důležitosti a celospolečenském významu 

sportu pro všechny i pro řadové občany. Snažili se řadou významných a pádných argumentů 

obhájit právo ČASPV, jako jediné organizace zabývající se pouze sportem pro všechny ve 

všech věkových kategoriích, na samostatnou existenci. Tyto argumenty (pravidelná cvičební 

činnost, péče o netalentovanou mládež, propracovaný a tělovýchovnými odborníky v celé 

Evropě uznávaný vzdělávací systém, princip dobrovolnosti, slušná členská základna, pomoc 

při sociální integraci seniorů, zlepšování individuálního zdraví člověka, systém managementu 

kvality) nebyly v podstatě téměř nikdy vyslyšeny a ČASPV se po 20 letech dostala zcela na 

okraj zájmu odpovídajících institucí. 

Proto ČASPV hledala další cesty. Jednou z nich je snaha zařadit se jako organizace zabývající 

se sportem pro všechny do struktury České unie sportu. 

Proto, abychom byli součástí uznávané a respektované organizace, samozřejmě se všemi 

povinnostmi, ale i právy, které z tohoto členství budou vyplývat. 

Proto, aby si i sportovní svazy, zabývající se výkonnostním sportem uvědomily, že existuje 

přes 80% obyvatel této země, která se nevěnuje výkonnostnímu sportu, ale mnoho z nich 

vnímá aktivní pohyb jako potřebnou součást života. 

Proto, abychom prostřednictvím členství v této organizaci mohli pracovat v podmínkách, 

které nám umožní plnit námi stanovené cíle, kterými je aktivní život, zdraví a pohybová 

gramotnost. 

 K začlenění ČASPV do České unie sportu bylo potřeba učinit několik významných kroků a 

rozhodnutí, která předcházela jednání VH. Dalším krokem byl souhlas delegátů VH ČASPV 



s tímto rozhodnutím, následujícím krokem je souhlas delegátů VH ČUS s přijetím ČASPV za 

řádného člena. 

Pevně věříme, že i tato poslední potřebná podmínka bude splněna a že tím skončí boj ČASPV 

o přežití a že se celá armáda odborníků a dobrovolných cvičitelů bude moci věnovat vlastní  

práci, to vše ve spolupráci s představiteli ČUS, kteří tuto integraci podporují a v současné 

době vnímají důležitost našeho programu pro sportovní prostředí. 

Poprvé v historii ČASPV se jednání VH zúčastnil i ministr MŠMT, dr. Marcel Chládek a 

senátor za ČSSD ing. Karel Kapoun. Dvě vystoupení pana ministra znamenala pro ČASPV 

velkou naději, neboť jimi podpořil sport pro všechny, který vnímá jako nezbytnou součást 

tělovýchovy a sportu. Pan ministr se kriticky vyslovil vůči diskriminačním postupům vůči 

naší organizaci v minulém období. 

To znamená velmi významnou a dlouho marně očekávanou změnu v chápání naší organizace 

a jejího postavení v oblasti sportu, zdraví a aktivního života. 

Ve stejném duchu hovořil i senátor ing. Kapoun, který vyslovil uznání všem dobrovolným 

pracovníkům, podpořil náš program a dále bude s ČASPV spolupracovat, např. při organizace 

odborných seminářů. Ve vystoupení Mgr. Františka Berky, který byl dalším milým hostem 

našeho jednání, zazněl i přesto, že Mgr. Berka je ředitel Nadace sportující mládeže, apel na 

nutnost všestranné přípravy co největšího počtu dětí a mládeže, které jsou podmínkou jejich 

zdravého rozvoje.  

V závěru VH byla předána 12 zasloužilým cvičitelům nejvyšší vyznamenání ČASPV, Zlaté 

medaile Dr. Miroslava Tyrše a zároveň zazněla pozvánka na odborný seminář, který proběhne 

26. května 2014 v Senátu ČR pod záštitou pana senátora ing. Karla Kapouna, předsedy 

podvýboru pro sport na aktuální a velmi potřebné téma „Pohybová gramotnost“. Účast na 

tomto semináři přislíbil i pan ministr Marcel Chládek a kanadský velvyslanec v ČR Otto 

Jelínek. 

Věříme, že tato Valná hromada ČASPV přinese zlom ve vnímání ČASPV a jejího 

nezastupitelného místa v rozvoji pohybové gramotnosti obyvatel všemi, kteří mohou její 

program a aktivity podpořit.   

Nezbývá, než na závěr poděkovat za vstřícnost a příslib spravedlivého a rovného přístupu ke 

všem sportovním subjektům v této zemi. 

 

Mgr. Zdeňka Horčičková 

členka VV ČASPV zodpovědná za PR 


