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Úvodní slovo předsedy

 V této výroční zprávě Vám předkládáme nejdůležitější údaje 

o České asociaci Sport pro všechny, o. s., v roce, který byl posledním 

celistvým rokem čtyřletého volebního období. Rok 2008 byl rokem, 

kdy jsme postupně realizovali dlouhodobé záměry a řešili aktuální pro-

blémy vyplývající z vnějších podmínek, ve kterých se ČASPV nachází. 

 Potěšitelný je zájem o členství v naší organizaci, o čemž svědčí 

aktuální výsledky evidence členů  a také snaha o přidružení ze strany 

nově vzniklé „Czech Dance Organization“. Potvrzuje to skutečnost, že 

podmínky pro rozvoj sportu pro všechny, které ČASPV v rámci svých 

omezených možností pomáhá vytvářet, splňují představy našich čle-

nů. Odpověď na otázku skutečného počtu pravidelně sportujících 

členů je složitější.

 Naše celkem dobře fungující organizační struktura, kopírující 

územně správní uspořádání, zaznamenala od 1. 9. 2008 významnou 

změnu spočívající v personálním posílení krajských asociací. Od pl-

ného úvazku krajských sekretářů očekáváme výrazné zkvalitnění or-

ganizační a metodické činnosti na úrovni krajů i regionů a významný 

přínos v oblasti získávání dalších fi nančních zdrojů. Předpokládáme, 

že po stabilizaci tohoto systému, která vyžaduje určitý čas, krajské 

asociace posílí své postavení a stanou se významným prvkem při 

šíření myšlenky sportu pro všechny.

 Situaci v oblasti ekonomiky lze v roce 2008 označit jako uspoko-

jivou, přestože očekávané fi nanční zdroje ze strany Sazka, a.s., nebyly 

naplněny. Veškeré dotace stanovené poslední valnou hromadou 

nižším oragnizačním článkům, byly do konce roku odeslány. Finanč-

ní stabilitu neohrozily ani vícenáklady spojené s pořádáním II. festi-

valu sport pro všechny. Grantová podpora určená na rozvoj sportu, 

poskytovaná českým státem prostřednictvím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, byla řádně vyúčtována na všech organizač-

ních úrovních. 

 Přes uvedené skutečnosti byla ve druhé polovině roku 2008 vě-

nována zvýšená pozornost budoucí ekonomické stabilitě. Očekáva-

né zpoždění dotací ze strany největšího donátora – Sazky, a.s. a mír-

ný pokles podpory státu vedlo vedení ČASPV k zavedení úsporných 

opatření spočívajících v omezení pečlivě vybraných akcí, snížení ces-

tovného, zmrazení platů, snížení odměn a návrhu na nezbytné zvý-

šení členských příspěvků v roce 2009. Tyto nikým nevítané kroky jsou 

nezbytné, pokud chceme v potřebné  míře zachovat činnosti, které 

tvoří podstatu existence naší organizace, tj. systém školení a dalšího 

vzdělávání  cvičitelů, soutěže a nutné mezinárodní aktivity. Převažuje 

přesvědčení, že jejich omezením by Česká asociace Sport pro všech-

ny zklamala značnou část členstva a ztratila pověst moderní a pro-

gresivní organizace. Hledání cesty k budoucí ekonomické stabilitě 

naší organizace musíme věnovat zvýšenou pozornost.     

 V únoru uskutečněná Konference sportu pro všechny částečně 

vymezila společenské podmínky pro činnost naší organizace a při-

spěla k porovnání koncepce činnosti naší organizace s tendencemi 

vývoje sportu pro všechny ve světě. Nyní je důležitá aplikace závěrů 

konference do života naší organizace. 

 Během celého roku 2008 byl tělovýchovný a sportovní program, 

nabízený zájemcům o aktivní činnost, postavený na ověřených ak-

tivitách, zkvalitňován a doplňován o novinky, které odpovídají sou-

časným trendům. Důkazem tvořivosti cvičitelů a všestrannosti našich 

cvičenců jsou úspěchy na mezinárodních akcích. 

 II. festival sportu pro všechny v Olomouci byl připraven velmi 

pečlivě se snahou dosáhnout většího propagačního efektu u veřej-

nosti a příslušných institucí. V tomto ohledu jsou dosažené výsledky 

problematické. Odezva účastníků 

festivalu byla však velmi příznivá. 

Budoucnost akcí podobného cha-

rakteru bude záviset především na 

ekonomických možnostech naší 

organizace.

 Vedle skvělých sportovních 

výsledků sdružených právních 

subjektů nás těší stále více aktivit  

propagujících základní poslání naší 

organizace - sport pro všechny. 

V tomto ohledu je příkladná činnost 

Českého svazu aerobiku.

Propagace naší činnosti navenek 

i směrem do nitra naší organizace 

je nedílnou součástí činnosti. V roce 

2008 byla pozornost zaměřena 

hlavně na aktivity spojené s II. Festi-

valem sportu pro všechny.

 Díky státní podpoře bylo možné zajistit rozvoj a údržbu našich 

tělovýchovných zařízení. Limitované prostředky byly účelně vynalo-

ženy v souladu s dlouhodobými záměry především ve Sportcentru 

Doubí u Třeboně. Ale i na ostatní objekty bylo pamatováno. Stále 

více se daří efektivně využívat sportovní, školicí a klubové centrum 

v Praze pro aktivity v oblasti vzdělávání a sportovního vyžití.

 Účinnost informačního systému není dostatečná, přestože je mu 

věnována značná pozornost. Organizační informace jsou předávány 

systémem webovských stránek, pravidelně rozesílaným sdělením, 

jednorázovými tiskovinami a osobním kontaktem. Přesto se často 

setkáváme s jeho neprůchodností. Zlepšení očekáváme od rozšíření 

činnosti krajských sekretářů. Vzdělávací oblast je zajišťována meto-

dickými příručkami, audiovizuálními pomůckami a časopisem Pohyb 

je život. Zde je situace uspokojivější.

 V oblasti podpory zdravého životního stylu jako významného 

prostředku primární zdravotní prevence jsme úspěšně spolupraco-

vali s Oborovou zdravotní pojišťovnou pracovníků bank, pojišťoven 

a stavebnictví. S pojišťovnou Generali byla uzavřena výhodná smlou-

va o úrazovém a cestovním pojištění.

 Za neuspokojivou lze označit spolupráci s ostatními sportovními 

organizacemi v oblasti sportu pro všechny. Také efektivita činnosti 

Všesportovního kolegia ČR je s ohledem na nezájem ze strany stát-

ních orgánů problematická. 

Uvedené výsledky dokazují, jak rozsáhlá je nejen tělovýchovná 

a sportovní činnost, ale i aktivity v ostatních oblastech, bez kterých 

by se fungování tak velké organizace, jakou je Česká asociace Sport 

pro všechny, o. s., neobešlo. 

Dosažené úspěchy jsou výsledkem pravidelné práce převážně dob-

rovolně pracujících funkcionářů, cvičitelů a instruktorů, podporované 

činností kolektivu profesionálních pracovníků v centru a v krajích. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2008 podíleli. Věřím, 

že se nám bude práce  dařit i v budoucnosti.

Doc. Ing. Jiří LAURENC, CSc.

předseda České asociace Sport pro všechny
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Profil české asociace sport pro všechny, o. s.

  Česká asociace Sport pro všechny, o. s. (dále jen ČASPV) je po-

četně největší organizací v České republice, která se dominant-

ně zabývá rekreačním sportem, pohybovými aktivitami rekon-

dičního charakteru. 

  Cílem ČASPV  je účinně přispívat ke zdravému vývoji dětí a mlá-

deže, k rozvoji tělesné zdatnosti a výkonnosti dospělé populace 

a seniorů.

  Prostřednictvím pohybových aktivit a rekreačního sportu usiluje-

me o získání a udržení dobré kondice a zároveň o odreagování se 

od běžných starostí. Proto připravujeme pro naše členy i širokou 

veřejnost pohybové programy diferencované podle věku (od 

předškolních dětí až po seniory), podle zájmu i podle pohlaví. 

  Čerpáme zkušenosti z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů 

a dalších odborníků, kteří pochopili význam přiměřené pohy-

bové aktivity pro člověka. Víme, že smysl pohybového režimu 

může být zcela naplněn jen ve spojení s dodržováním zásad 

zdravé výživy a dobré životosprávy. V tomto širším rámci spatřu-

jeme značný společenský význam sportu pro všechny jako raci-

onální alternativy proti patologickým závislostem, asociálnímu 

chování a dalším sociálně patologickým jevům.

  Nabízíme všem zájemcům pestrý výběr pohybových aktivit: 

všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou 

gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení a pobyt 

v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení 

rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení a přetláčení rukou. Do 

programu jsou zařazovány i experimentální pohybové aktivity 

(např. aquaskippery, trikke, woodball aj.) 

  ČASPV má v současné době zhruba 266 000 registrovaných čle-

nů, kteří sportují ve více než 1700 odborech.

  Pravidelnou činnost odborů řídí regionální centra Sportu pro 

všechny (RCSPV) a na úrovni krajů 14 krajských asociací (KASPV).

  ČASPV je také střešní organizací pro Český svaz aerobiku, 

Český svaz tanečního sportu, Unii jógy, Českou asociaci pře-

tláčení rukou a Českomoravský stepařský svaz (více viz kapi-

tola Sdružené právní subjekty).

  Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřed-

nictvím hnutí „Pohyb je život“, zaměřeného na propagaci význa-

mu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě 

moderního člověka. 

  ČASPV je vlastníkem objektů „Sportovní, školicí a klubové cent-

rum“ v Praze a „Domu sportu“ v Brně.

  ČASPV nabízí členům i veřejnosti vlastní tělovýchovná zařízení 

s vysokým standardem vybavení i služeb ve zdravém a klidném 

prostředí – ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně a v Žinko-

vech u Nepomuku.

  Významná je metodická a vzdělávací činnost určená nejen cvi-

čitelům, trenérům a rozhodčím ČASPV, ale je přístupná i zájem-

cům z jiných organizací. Tuto činnost zajišťuje Akademie cviči-

telů a instruktorů ČASPV (dále jen ACI). 

  V ČASPV působí téměř 10 000 vyškolených a systematicky do-

školovaných cvičitelů různých tříd a specializací. Pro jejich práci, 

společensky velmi významnou, jsou vydávány moderní meto-

dické publikace a audiovizuální pomůcky. 

  ČASPV vydává časopis Pohyb je život, určený pro cvičitele a or-

ganizátory sportu pro všechny.

  Specifi ckou formou prezentace ČASPV jsou tzv. veřejně pří-

stupné akce, dále veřejná tělovýchovná vystoupení, přehlídky 

pódiových skladeb a soutěže v řadě sportovních aktivit, např. 

sportovní gymnastika, atletika, volejbal, halová kopaná, team-

gym, woodball, bränball, orientační závod v přírodě „medvědí 

stezkou“ a další. Nejvyšší prezentační formou jsou festivaly spor-

tu pro všechny. 

Základní údaje, kontakty

Název:   Česká asociace Sport pro všechny, 

občanské sdružení 

 Občanské sdružení je registrováno u MV ČR   

 č.j.: VSP/1-90/90-R

Adresa:  Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 00551368

DIČ: CZ00551368

Bank. spojení:  KB, a. s., pobočka Praha 5 - Smíchov, 

 číslo účtu: 53437011/0100

Datum vzniku:   rok 1992

Sekretariát ČASPV:

Tel.:  242 480 301 - generální sekretář

 242 480 303 - sekretariát

 242 480 311 - vedoucí metodického oddělení 

 242 480 321 - vedoucí ekonomického oddělení

E- mail:  sekretariat@caspv.cz

www.caspv.cz

Statutární zástupci:

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., předseda ČASPV

Tel.: 377 634 191

GSM: 602 135 846

E-mail: laurenc@quick.cz

Jaroslav Sauer, místopředseda ČASPV pro metodiku

Tel.: 474 624 138

GSM: 603 828 955

E-mail: naca.sauer@volny.cz

Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku

Tel.:  568 840 062

GSM: 602 560 332

E-mail: karelcoufal@seznam.cz
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Schéma řízení orgánů a útvarů ČASPV

Organizační struktura časpv, o. s.

Česká asociace Sport pro všechny, o. s. (dále jen ČASPV) se organizačně člení na jednotlivé články řízení a jejich vrcholné, volené 

a jmenované orgány, pro které je v textu používáno označení zkratkami takto:

ČLÁNKY ŘÍZENÍ A JEJICH ORGÁNY POUŽÍVANÉ ZKRATKY

1. Česká asociace Sport pro všechny, o. s.: ČASPV

a) valná hromada ČASPV VH ČASPV

b) výkonný výbor ČASPV VV ČASPV

c) předsednictvo VV ČASPV PVV ČASPV

d) revizní komise ČASPV RK ČASPV

e) metodická rada VV ČASPV MR ČASPV

f) odborné komise VV ČASPV

2. Krajská asociace Sport pro všechny: KASPV

a) valná hromada krajské asociace SPV VH KASPV 

b) výkonný výbor KASPV VV KASPV

c) revizní komise KASPV RK KASPV

d) metodická rada VV KASPV MR KASPV

e) odborné komise VV KASPV

3. Regionální centrum Sport pro všechny: RCSPV 

a) valná hromada RCSPV VH RCSPV

b) rada RCSPV R RCSPV

4. Odbor Sport pro všechny: odbor SPV

a) členská schůze nebo valná hromada odboru SPV ČS/VH odboru SPV

b) výkonný výbor odboru SPV VV odboru SPV

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ METODICKÉ ČINNOSTIZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ

VH ČASPV

VH KASPV

VH RCSPV

VH ODBORU  SPV

REVIZNÍ KOMISE

REVIZNÍ KOMISE

REVIZOR

REVIZOR

SPS

VV KASPV

VV RCSPV

PŘEDSEDNICTVO VV ČASPV

VV CASPV

SEKR. ČASPV KOMISE VV

VV ODBORU SPV

SEKRETÁŘ

VEDENÍ MR

MR ČASPV

VEDENÍ MR

MR KASPV

METODICKÁ RADA

REGIONÁLNÍHO CENTRA SPV

METODICKÁ RADA

ČINOVNÍCI 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

CVIČITELÉ 

ODDÍLŮ ODBORU SPV

OMM ACI

Legenda:

Vertikální řízení orgánů ČASPV   

Horizontální řízení orgánů a odborných útvarů 

Řízení metodické činnosti   
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Organizační články ČASPV

Pražské sdružení Sport pro všechny, o. s.

Ohradské náměstí 1628/7, 155 00  Praha 5 - Stodůlky

Předseda: Jaroslav Vokáč • Sekretář: Jitka Rosenbaumová

Praha 1 (3) • Praha 2 (5) • Praha 3 (1) • Praha 4 (10) • Praha 5 (12) 

Praha 6 (17) • Praha 7 (5) • Praha 8 (7) • Praha 9 (11) • Praha 10 (14)

Středočeská KASPV

Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov

Předseda: Miroslav Kešner (do 28.11. 2008), Miroslav Vaněk 

(od 28.11. 2008) • Sekretář: Věra Benešová

RCSPV Benešov (18) • RCSPV Beroun (24) • RCSPV Kladno (10) 

RCSPV Kolín (12) • RCSPV Kutná Hora (26) • RCSPV Mělník (14) 

RCSPV Mladá Boleslav (35) • RCSPV Nymburk (13) • RCSPV 

Praha  východ (20) • RCSPV Praha  západ (12) 

RCSPV Příbram (12) • RCSPV Rakovník (19)

Jihočeská KASPV

J. Lomského 13, 37006  České Budějovice

Předseda:  Ing. Karel Vondruš • Sekretář: Alena Peerová

RCSPV České Budějovice (21) • RCSPV Českokrumlovsko (10) 

RCSPV Jindřichův Hradec (17) • RCSPV Písecko (7) • RCSPV Pra-

chaticko (14) • RCSPV Strakonicko (9) • RCSPV Táborsko (18)

Plzeňská KASPV

Úslavská 75, 326 00  Plzeň

Předseda: Libor Pečenka • Sekretář: PaedDr. Dobromila 

Vejražková

RCSPV Klatovy (21) • RCSPV Plzeň (51) • RCSPV Plzeň  jih (18) 

RCSPV Plzeň  sever (22) • RCSPV Rokycany (9) • RCSPV Tachov 

(9) • RCSPV Domažlice (8)

Karlovarská KASPV

Karlova 17, 350 02  Cheb

Předseda: Václav Krůta • Sekretář: Ing. Jaroslava Nováčková

RCSPV Cheb (18) • RCSPV Karlovy Vary (16) • RCSPV Sokolov (7)

Ústecká KASPV

Pincova 15, 400 11  Ústí nad Labem

Předseda: Jan Rubeš • Sekretář: Jindřich Dubina 

RCSPV Děčín (20) • RCSPV Chomutov (10) • RCSPV Litoměřice (13) 

RCSPV Louny (10) • RCSPV Most (11) • RCSPV Teplice (10) 

RCSPV Ústí nad Labem (9)

Liberecká KASPV

Gymnastů 162/7, 460 06  Liberec 6

Předseda: Mgr. Jarmila Stránská • Sekretář: Václava Veselá

RCSPV Česká Lípa (18) • RCSPV Liberec (23) • RCSPV Semily (38)

Královéhradecká KASPV

P.O.Box 72, 501 01 Hradec Králové

Předseda: Mgr. Zdena Horčičková • Sekretář: Eva Víšková

RCSPV Hradec Králové (27) • RCSPV Jičín (35) • RCSPV Náchod (40) 

RCSPV Rychnov nad Kněžnou (27) • RCSPV Trutnov (33)

Pardubická KASPV

K Vinici 1901, 530 02  Pardubice

Předseda: Ing. Kamil Pipek • Sekretář: Vendula Opletalová

RCSPV Chrudim (7) • RCSPV Pardubice (31) • RCSPV Svitavy (39) 

RCSPV Ústí nad Orlicí (52)

KASPV Vysočina

Brněnská 65, 586 01  Jihlava

Předseda: Ing. Karel Coufal • Sekretář: Leoš Tůma

RCSPV Havlíčkův Brod (22) • RCSPV Jihlava (15) • RCSPV Pelhři-

mov (14) • RCSPV Třebíč (38) • RCSPV Žďár nad Sázavou (28)

Jihomoravská KASPV

Dům sportu ČASPV, Merhautova 46, 613 00  Brno

Předseda: Hana Drdlová • Sekretář: PaedDr. Hana Kabrnová

RCSPV Blansko (36) • RCSPV Brno  město (27) • RCSPV Brno  ven-

kov (19) • RCSPV Břeclav (28) • RCSPV Hodonín (10) • RCSPV Vyškov 

(30) • RCSPV Znojmo (20)

Zlínská KASPV

Dukelských hrdinů 515, 686 01  Uherské Hradiště

Předseda: Mgr. Jan Hýžďal • Sekretář: Karel Holub

RCSPV Kroměříž (12) • RCSPV Uherské Hradiště (42) • RCSPV 

Vsetín (26) • RCSPV Zlín (28)

Olomoucká KASPV

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

Předseda: PaedDr. Miloslav Tempír • Sekretář: Věra Chromková

RCSPV Jeseník (8) • RCSPV Olomouc (39) • RCSPV Prostějovsko (15) 

RCSPV Přerov (28) • RCSPV Šumperk (43)

Moravskoslezská KASPV

Hornická 54, 709 80  Ostrava

Předseda: Martina Mertová • Sekretář: Hana Těhanová

RCSPV Bruntál (16) • RCSPV Frýdek Místek (29) • RCSPV Karviná (25) 

RCSPV Nový Jičín (31) • RCSPV Opava (20) 

RCSPV Ostrava  město (31)

1.  Krajské asociace Sport pro všechny (mají vlastní právní subjektivitu)

2.  Regionální centra Sportu pro všechny (v závorce uveden počet odborů)

3.  odbory Sportu pro všechny 
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Sdružené právní subjekty

Český svaz aerobiku (www.ceskysvazaerobiku.cz)

V roce 2008 se konaly dvě velké mezinárodní akce organizace 

FISAF. V září mistrovství Evropy dospělých ve fi nských Helsinkách 

a v prosinci mistrovství světa juniorů, dospělých a světový pohár 

kadetů v ruské Dubně.

Výsledky reprezentace za rok 2008

Soutěž

Místo 

konání 

Jméno a příjmení /

název fi tness týmu Kategorie

Sportovní aerobik/ 

fi tness týmy Umístění 

ME Helsinky Jan Pochobradský muži - senioři Sportovní aerobik 3. 

ME Helsinky Denisa Barešová ženy - senioři   3. 

ME Helsinky Veronika Šindelářová, Pavel Sirotek páry - senioři   1. 

ME Helsinky PJana Vůjtová, Josef Vůjta páry - senioři   3.  

ME Helsinky
Jan Novosad, Hana Babková

Miroslava Zimová
týmy - senioři   1. 

ME Helsinky
Magda Husáková, Jindřiška 

Prošková, Andrea Kinzlová
týmy - senioři   2.  

ME Helsinky
Gabriela Ziková, Iveta Piskáčková, 

Veronika Stupková
týmy - senioři 3.

ME Helsinky Aerobic Dancers Kladno fi t. aerobic - senioři fi tness týmy 1.  

ME Helsinky Aerobic Team Veroniky Vrzbové fi t. aerobic - senioři   2.  

ME Helsinky Aerobic Dancers Kladno fi t. step - senioři   2.  

ME Helsinky Fitness Studio Zdeny Vitákové fi t. step - senioři   3.  

MS Dubna, RU Pochobradský Jan muži – senioři Sportovní aerobik 1. 

MS Dubna, RU Šindelářová Veronika, Sirotek Pavel páry - senioři 1. 

MS Dubna, RU
Husáková Magda, Prošková 

Jindřiška, Kinzlová Andrea
teamy – senioři 1. 

MS Dubna, RU
Novosad Jan, Babková Hana

Zimová Miroslava 
teamy - senioři 2.  

MS Dubna, RU
Ziková Gabriela, Piskáčková Iveta, 

Stupková Veronika
teamy - senioři 3. 

MS Dubna, RU Best of Aerobic Dancers Kladno fi t. aerobic - senioři Fitness teamy 1. 

MS Dubna, RU Aerobic Team Veroniky Vrzbové fi t. aerobic - senioři 2. 

MS Dubna, RU Aerobic Dancers Kladno fi t. step - senioři 2. 

MS Dubna, RU Oxygen Příbram fi t. step - senioři 3. 

MSJ Dubna, RU Filip Hrdlička muži - junioři Sportovní aerobik 1. 

MSJ Dubna, RU Robert Černý muži - junioři 2. 

MSJ Dubna, RU Anna Pačesová ženy - junioři 1. 

MSJ Dubna, RU Karolína Svobodová ženy - junioři 2. 

MSJ Dubna, RU Kristýna Stupková ženy - junioři 3. 

MSJ Dubna, RU Klára Benešová, Filip Hrdlička páry - junioři 1. 

MSJ Dubna, RU Kateřina Kolářská, Robert Černý páry - junioři 2. 

MSJ Dubna, RU
Michaela Parmová, Monika 

Vernerová, Barbora Šišáková
teamy - junioři 1. 

MSJ Dubna, RU
Tereza Večerková, Martina 

Stehlíková, Nikola Trojanová
teamy - junioři 2. 

MSJ Dubna, RU
Adéla Samešová, Monika 

Cermanová, Eliška Neradová
teamy - junioři 3. 

MSJ Dubna, RU Aerobic Dancers Kladno fi t. aerobic - junioři Fitness teamy 1. 

MSJ Dubna, RU FC Hanky Šulcové fi t. aerobic - junioři 2. 

MSJ Dubna, RU ČASPV Kladno fi t. aerobic - junioři 3. 

MSJ Dubna, RU SRC Fanatic fi t. step - junioři 1. 

MSJ Dubna, RU Oxygen Příbram fi t. step - junioři 3. 

SPK Dubna, RU Barbora Trnková ženy - kadeti 2. 

SPK Dubna, RU Kristýna Seidlová ženy - kadeti 3.

SPK Dubna, RU Kristýna Loušová, Tomáš Posekaný páry - kadeti 1.

SPK Dubna, RU
Michaela Petáková, Michaela 

Pospíchalová, Markéta Kopicová
teamy - kadeti 1.

SPK Dubna, RU
Veronika Švarcová, Bára Jandurová, 

Sabina Pavlíková
teamy - kadeti 3. 

SPK Dubna, RU FC Hanky Šulcové fi t. aerobik - kadeti 1. 

SPK Dubna, RU Team V. Vrzbové fi t. aerobik - kadeti 3. 

SPK Dubna, RU SRC Fanatic fi t. step - kadeti 1.

Legenda: ME - Mistrovství Evropy, MS - Mistrovství světa, MSJ - Mistrovství světa Juniorů, SPK - Světový pohár Kadetů

Unie jógy, o. s.  (www.unie-jogy.cz)

Loňský rok uzavřel dlouhodobou snahu o mezinárodní spolu-

práci v rámci EU po zjištění, že kromě Slovenské Asociácie jogy 

organizace podobná Unii jógy otevřená všem jógovým směrům 

v jiných státech není, dokonce ani Mezinárodní jógová federace 

(IYF) nebyla schopná pomoci nebo poradit.

V lednu vyšlo další číslo občasníku Zpravodaj UJ s velmi kvalit-

ním metodickým materiálem „Cvičení pro seniory“ od MUDr.Věry 

Doležalové.

Byla podána žádost o akreditaci pro školení cvičitelů jógy II. třídy, 

kterou jsme získali bez jediné připomínky ze strany MŠMT. Vzhle-

dem k tomu, že poprvé v historii UJ byl do systému (a tím i do 

celkového povinného počtu hodin) zařazen systém e-learning, 

lze tuto věc považovat za úspěch. Při této příležitosti byla posí-

lena komise školení.

Koncem roku jsme se dohodli na spolupráci s Českou akademií 

jógy při organizování studia na TŠ FTVS UK v Praze, a sice od III. 

po I. trenérskou třídu. Někteří naši členové již v tomto školním 

roce studium  I. třídy zahájili. Opět ve spolupráci s Českou aka-

demií jógy a dále s občanským sdružením Nálada začala jednání 

s FTVS UK ohledně zorganizování studia Jógové terapie se světo-

známým zahraničním učitelem Dr. Bhole v příštím školním roce.

Valná hromada UJ v Opavě 16. - 18. 5. doplnila krajské vedou-

cí a jejich zástupce a rozhodla o ukončení programu širší me-

zinárodní spolupráce, který sice zpočátku vypadal slibně, ale 

nepřinesl výsledek adekvátní vloženému úsilí. VH také rozhodla 

o přechodu na vícestupňový systém vzdělávání dle mezinárod-

ně uznávaného jógového standardu a rozhodla nahradit termín 

„cvičitel jógy“ pojmem „učitel jógy“, který je v rámci této odbor-

nosti mnohem výstižnější.

V říjnu začala série školení učitelů II. třídy a dále učitelů standard-

ní kvalifi kace, což je stupeň mezi II. a I. trenérskou třídou.

V listopadu byl zorganizován Seminář lektorů a krajských ve-

doucích v Poděbradech, který byl pojat v duchu terapeutického 

využití jógových technik. Lektory byli MUDr. Jiří Votava a Marie 

Svobodová, oba jsou autory jógových publikací věnovaných lé-

čebnému a rehabilitačnímu využití jógy.

Pavel Hájek,  předseda výboru Unie jógy, o. s.
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Český svaz tanečního sportu  (www.csts.cz)

Tak jako každý rok, tak i v roce 2008 se konalo MČR 10T, STT, LAT, 

družstev a formací. Dále bylo uspořádáno 11 tanečních lig, 5 lig 

Juniorů a mládeže a 22 soutěží třídy A. 

Ostatních soutěží bylo uspořádáno v rámci roku 2008 celkem 

294. V ČR bylo uspořádáno několik mezinárodních akcí. IDSF 

Granslam LAT, IDSF Mistrovství střední Evropy STT, 2x IDSF IO 

Open, 2x IDSF Open. Účast párů na zahraničních soutěžích, viz 

tabulka. V oblasti vzdělávání byly uspořádány dva ústřední do-

školovací semináře se zahraničním lektorem. 

Dále probíhá vzdělávání na VŠ Olomouc, Praha a Brno, jako kla-

sické odborné vzdělávání. Jedná se o řádné vysokoškolské studi-

um se zaměřením na sportovní tanec s možností získání licence 

porotce-trenér.

Výsledky reprezentace za rok 2008

Soutěž Místo konání Datum Reprezentanti ČR Kategorie Umístění 

World Champ Germany 29. 11. 08 10T - Dvořák Martin, Šilhánová Zuzana Adults 7. 

World Champ Aarhus 26. 06. 08 STT - Skuhravý Jan, Bergmanová Ver. Junior 2 4. 

Euro Champ Kishinev 19. 04. 08 10T - Dvořák Martin, Šilhánová Zuzana Adults 9. 

Euro Champ Schladming 21. 06. 08     10T - Odstrčil David, Koblížková Beata Youth 8.  

Euro Champ Ústí n. L. 8. 11. 08 LAT - Bocharov Ivan, Ortová Josefína Adults 1. 

World Cup Vancouver 10. 02. 08  10T - Dvořák Martin, Šilhánová Zuzana Adults 3.  

Českomoravský stepařský svaz   (www.step.cz)

Výbor ČMSS:

Tomáš Slavíček, prezident ČMSS • Mgr. Andrea Myslivečková, 

viceprezidentka • Renata Brožová, tajemnice • Radek Balaš, 

člen • Mgr. Pavel Bartůněk, člen (soutěžní ředitel - organizátor 

MR ve stepu, 30. 5. 2009)

Seznam nejdůležitějších stepařských soutěží pořádaných 

během roku 2008:

17. 5. 2008  Mistrovství ČR a Pohárová soutěž, Brno

27. 6. - 29. 6. 2008  Mistrovství Evropy, Samobor - Chorvatsko

03. 12. - 6. 12. 2008 Mistrovství světa, Riesa - Německo

MČR - Nejúspěšnější klub (11 zlatých medailí)

Taneční studio Andrea Praha (viz fotografi e vlevo nahoře)

Nejlepší výsledky stepařů České republiky v zahraničí:

Soutěž Skupina Reprezentanti ČR Kategorie Umístění 

ME TS ANDREA Kateřina Fialová děti sólo ženy 1.

ME TS ANDREA Dominik Budlovský junioři sólo muži 1. 

ME TS ANDREA Kateřina Fialová, Dominik Budlovský junioři dua 1. 

ME NO FEET Adéla Pešková, Martina Grulová dospělí dua 1. 

ME NO FEET Martina Grulová dospělí sólo ženy 2. 

ME NO FEET dospělí malá skupina 2. 

ME TS ANDREA junioři malá skupina 2. 

ME TS ANDREA děti formace 3. 

ME NO FEET dospělí formace 3. 

ME TŠ R+P BRNO děti sólo ženy 3. 

MS TS ANDREA Kateřina Fialová děti sólo ženy 1. 

MS TS ANDREA děti formace 1. 

MS NO FEET dospělí
malá skupina 

s živou muzikou
2. 

MS TS ANDREA dospělí
malá skupina 

s živou muzikou
3. 

MS TS ANDREA Kateřina Fialová, Dominik Budlovský junioři dua 3. 

MS dospělí II. formace 3. 

Česká asociace přetláčení rukou   (www.paka.cz)

Jarní sezona začala tradičně mezinárodní soutěží  Golemova ruka, kte-

rá se konala začátkem února v Brně a svým již jedenáctým ročníkem 

patří k největším mezinárodním soutěžím v Evropě. Další mezinárod-

ní soutěž , kterou jsme pořádali na našem území, byla juniorská Visze-

grad GP – tuto soutěž perfektně zorganizoval oddíl  Židlochovice.

Nejvyšší domácí soutěž extraliga (slouží i jako kvalifi kace na MR) byla 

zakončena v Podivíně. Pak již začala šňůra domácích šampionátů. Nej-

prve to bylo v Lysé nad Labem mistrovství republiky juniorů a žáků  

a poté v Mladé Boleslavi mistrovství republiky dospělých. Domácí 

šampionáty byly zakončeny soutěží družstev v Hluku.

Na podzim byl zahájen nový soutěžní ročník dvěma soutěžemi extra-

ligy, první se konala ve Velkém Meziříčí a druhá v Dolním Bousově. 

ČAPR zajistil reprezentační výpravy na mezinárodní soutěže do Itálie, 

na Slovensko, do Belgie a na podzim ještě do Maďarska. V červnu se 

uskutečnil první vrchol sezóny - ME, které se tentokrát konalo v Nor-

sku. Naše reprezentace si odtud odvezla dvě stříbrné a dvě bronzové 

medaile. 

V prosinci se uskutečnilo v Kanadě MS, ani odtud naše výprava ne-

odjela s prázdnou, tři bronzové medaile v juniorech a jedna stříbrná 

v masters toho byly důkazem. 

Závěr roku patřil mimořádné konferenci ČAPR, kde byli dovoleni noví 

členové do výkonného výboru.

Přehled medailových úspěchů pákařské reprezentace za rok 2008 z MS a ME:

Soutěž Místo a termín soutěže Kategorie Reprezentanti ČR Umísění

ME Norsko červen 2008 Junioři do 80 kg Matěj Svoboda 2. místo na L i P ruku

ME Norsko červen 2008 Junioři do 80 kg Martin Farkaš 3. místo na L ruku 

ME Norsko červen 2008 Masters do 100 kg Milan Svoboda 3. místo na P ruku

MS Kanada prosinec 2008 Junioři do 80 kg Matěj Svoboda 3. místo na L i P ruku

MS Kanada prosinec 2008 Junioři do 70 kg Radek Klein 3. místo na L ruku

MS Kanada prosinec 2008 Grandmasters do 90 kg Jaroslav Štůsek 2. místo na L ruku
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Výkonný výbor 

Petr Barnat • Ing. Viktor Beneš • Ing. Jana Cihlářová • 

Ing. Karel Coufal • Hana Drdlová • Mgr. Zdena Horčičková 

• Mgr. Jan Hýžďal • Mgr. Anna Chmelařová • Václav Krůta • 

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. • Mgr. Jitka Rosenbaumová • 

Jan Rubeš • Jaroslav Sauer • Mgr. Jarmila Stránská • 

JUDr. Karel Svoboda • PaedDr. Miloslav Tempír • 

Miroslav Vaněk • Ing. Karel Vondruš

Předsednictvo výkonného výboru

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., předseda ČASPV • Jaroslav Sauer, 

místopředseda ČASPV pro metodiku • Ing. Karel Coufal, mís-

topředseda ČASPV pro ekonomiku • Mgr. Zdena Horčičková • 

Jan Rubeš • JUDr. Karel Svoboda • Miroslav Vaněk

Revizní komise 

Jaroslav Luňák, předseda revizní komise ČASPV • Pavla 

Odstrčilová, místopředsedkyně revizní komise ČASPV • 

Ing. Vít Baštán • Zdeněk Marek • Ing. Jaroslava Nováčková • 

Zdena Pavlíčková • Michal Woff 

Metodická rada

Vedení MR ČASPV: 

Jaroslav Sauer, předseda MR • Marie Havrlantová, místopřed-

sedkyně MR • Mgr. Zdena Horčičková, členka PVV ČASPV • 

Dr. Jan Jeřábek, ředitel ACI, vedoucí OMM • Mgr. Vít Hanáček, 

metodik

V rámci MR ČASPV pracovalo v roce 2008 15 komisí pod 

vedením těchto vedoucích: 

Mgr. Simona Skoumalová, komise PD a RD • Zdeněk Vaněčka, 

komise žáků • Soňa Procházková, komise žákyň • Mgr. Martina 

Zídková, komise mládeže • PaedDr. Dobromila Vejražková, 

komise žen • Ing. Ladislav Hůlka, komise mužů • 

JUDr. Milada Němčíková, komise seniorů • Mgr. Jitka Hálková, 

komise Zdr. TV • Doc. Hana Dvořáková, komise psychomotori-

ky • Mgr. Jitka Rosenbaumová , komise VG • Petr Kolář, komise 

RS • Ing. Petr Polášek, komise CPP • PaedDr. Zdeňka Slavíková, 

komise HPF • Jitka Literová, komise TVV •  Jan Kalina, komise 

školení

Ekonomická komise

Ing. Karel Coufal, předseda komise • Libuše Bauerová • 

Ing. Marie Lvová • Věra Veverková • Ing. Karel Vondruš • 

Jarmila Vybíralová • Milada Zábelová 

Investiční komise

Jan Rubeš, předseda komise • Libuše Bauerová • 

Ing. Jana Cihlářová • Jaroslav Fořt • Ing. Vladimír Rozmahel 

Koncepční komise

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., předseda komise • Doc. PaedDr. 

Tomáš Dohnal, CSc. • Dr. Jiří Hroza • Mgr. Jan Hýžďal • 

Jan Kalina • Doc. PhDr. Viléma Novotná • Dr. Petr Vykoukal • 

Josef Urban • Mgr. Miroslav Zítko 

Legislativní komise

Miroslav Vaněk, předseda komise • JUDr. Natálie 

Navrátilová • JUDr. Milada Němčíková • JUDr. Helena 

Obeidová • Mgr. Miroslav Zítko 

Mezinárodní komise

Mgr. Anna Chmelařová, předsedkyně komise • 

Jitka Hozáková • Pavlína Velecká • Mgr. Miroslav Zítko 

Propagační komise

Petr Barnat, předseda komise • Mgr. Zdena Horčičková • 

Bronislava Kubíková • Michal Rosenbaum • Mgr. Jarmila 

Stránská

Redakční rada časopisu Pohyb je život

Mgr. Jan Hýžďal, předseda • PhDr. Jiří Hroza, redaktor • 

Marie Havrlantová • PaedDr. Jan Jeřábek • Doc. PhDr. Viléma 

Novotná • PaedDr. Dobromila Vejražková • Mgr. Vít Hanáček 

Volené orgány a komise

SEKRETARIÁT ČASPV

Mgr. Zítko Miroslav, generální sekretář

Ježková Hana, asistentka generálního sekretáře, referentka 

pro mezinárodní styky • PaedDr. Jeřábek Jan, vedoucí 

oddělení metodiky a marketingu • Mgr. Hanáček Vít, 

metodik • Mgr. Milatová Dana, metodik • Mgr. Soucha 

Jan, metodik • PaedDr.Vejražková Dobromila, metodik • 

Mgr. Zachariášová Jana, metodik • Ing. Wünschová Eva, 

organizační pracovnice oddělení metodiky a marketingu •

Bauerová Libuše, vedoucí ekonomického oddělení • 

Kubíková Bronislava, hlavní účetní • Duhárová Věra, 

samostatný ekonom • Vorlová (od 17. 3. 2008 Hellerová) 

Ivana, pokladní • Mgr. Šneberger Zdeněk, vedoucí 

tělovýchovných zařízení • Orszagh Marian, správce objektu 

ČASPV, Praha
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč

Ekonomika

Členská základna

Celkový přehled počtu členů

Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež Celkem

57 515 128 387 10 540 14 971 17 892 26 912 10 090 185 902 80 405 266 307

Fyzický počet členů: 258 457

Celkový přehled počtu cvičitelů

Celkem evidova-

ných kvalifi kací 
I. třída II. třída III. třída IV. třída

10 353 195 1 003 6 583 2 572

Fyzický počet cvičitelů: 8 987

Celkový přehled počtu odborů

ČSTV ATJSK UNITOP UASK ČASPV nezačl. cvičitelé Celkem

1 565 25 6 1 253 7 1 500 1 857

Vývoj členské základy 1997-2008
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AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 139 975 137 989

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 365 365

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 116 967 108 914

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 78 021 78 190

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -55 378 -49 480

B. Krátkodobý majetek celkem 27 231 25 650

I. Zásoby celkem   

II. Pohledávky celkem 2 807 3 526

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 24 200 21 485

IV. Jiná aktiva celkem 224 639

 Aktiva celkem 167 206 163 639

PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 164 810 160 980

I. Jmění celkem 162 693 164 961

II. Výsledek hospodaření celkem 2 117 -3 981

B. Cizí zdroje celkem 2 396 2 659

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem 100 234

III. Krátkodobé závazky celkem 1 905 2 117

IV. Jiná pasiva celkem 391 308

 Pasiva celkem 167 206 163 639
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Výkaz zisku a ztrát v zjednodušeném rozsahu v tis. Kč

Ozn. Název ukazatele

Činnosti 

Hlavní Hosp. Celkem

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy celkem 5 896 302 6 198

II. Služby celkem 13 440 1 048 14 488

III. Osobní náklady celkem 12 374  12 374

IV. Daně a poplatky celkem 115 83 198

V. Ostatní náklady celkem 1 797 127 1 924

VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

1 461 2 570 4 031

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 30 477  30 477

VIII. Daň z příjmů celkem    

 Náklady celkem 65 560 4 130 69 690

B. Výnosy    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 4 955 2362 7 317

II.
Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

   

III. Aktivace celkem    

IV. Ostatní výnosy celkem  18 367  385

V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem

 37   37

VI. Přijaté příspěvky celkem 28 224   28 224

VII. Provozní dotace celkem 29 746  29 746

 Výnosy celkem 62 980 2 729 65 709

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -2 580 -1 401 -3 981

D. Výsledek hospodaření po zdanění -2 580 -1 401 -3 981

Skladba příjmů v roce 2008

Výnosy ČASPV, o. s. jsou tvořeny vlastní činností, z členských 

příspěvků, sponzorských darů, podílu na zisku r. 2007 akciové 

společnosti SAZKA ve výši odpovídající vlastnictví akcií této spo-

lečnosti. 

Na výnosech se nemalou měrou podílejí příjmy státních dota-

cí, které jsou poskytovány sportovnímu prostředí na podporu 

činnosti a údržbu tělovýchovných zařízení. V roce 2008 byly po-

skytnuty ze státního rozpočtu ČASPV, o. s. a sdruženým právním 

subjektům neinvestiční dotace v celkové výši 29,7 mil. Kč. 

Na investiční akce bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 6 mil. 

Kč, které byly užity na investiční akce v  tělovýchovném zařízení 

Doubí u Třeboně, jmenovitě na rekonstrukci loděnice a venkov-

ních sportovišť. V souladu s platnými účetními standardy tyto fi -

nanční prostředky neovlivňují výsledek hospodaření ani hodno-

tu majetku nezvyšují. Skladbu příjmů vyjadřuje následující graf.

25 311 650 Kč
25 809 850 Kč

7 743 175 Kč

3 936 400 Kč

2 194 590 Kč

712 714 Kč

Podíl na výtěžku SAZKA, a.s.

Státní dotace ČASPV

Tržby z vlastní činnosti

Státní dotace SPS

Členské příspěvky a registrační poplatky

Ostatní příjmy: dary a dotace, úroky, prodej majetku

Struktura výdajů v roce 2008

Náklady ČASPV, o. s. v roce 2008 byly ovlivněny podporou čin-

nosti organizačních článků ČASPV a sdružených právních sub-

jektů, pořádáním Festivalu sportu pro všechny v Olomouci 

a náklady na zajišťování programu vzdělávání cvičitelů ve všech 

oblastech sportovních aktivit, kterými se ČASPV, o. s. zabývá. Výši 

nákladů ovlivňují výdaje na vlastní metodickou činnost, vydávání 

časopisu, metodických materiálů a učebních textů, které slouží 

všem článkům ČASPV, o. s. a náklady na propagaci. Další fi nanční 

prostředky včetně státních dotací jsou každoročně vynakládány 

na údržbu veškerého majetku a zařízení, provoz sekretariátu a na 

podporu mezinárodních styků. Ke zvýšení nákladů přispěla sna-

ha o posílení činnosti KASPV, kde od 1. 9. 2008 pracují krajští se-

kretáři na plný úvazek a mohou tak velkou měrou ovlivnit aktivity 

v jednotlivých krajích včetně získání regionálních dotací. Výsle-

dek hospodaření při současném zachování optimálního rozsahu 

činnosti ovlivňuje snaha vedení i všech zaměstnanců a dobro-

volných pracovníků ČASPV, o. s. o úspory ve všech oblastech. 

Ztráta ve výši 3.981 tis. Kč byla způsobena výpadkem vypláce-

ných záloh podílu ČASPV, o. s. na zisku SAZKA, a. s.

Výdaje na vlastní činnost

včetně F08 (56,2%);

39 212 787 KčDotace poskytnuté 

nižším složkám (35%);

24 367 979 Kč

Dotace poskytnuté 

sdruženým právním

subjektům včetně 

státních dotací (8,8%);

6 108 922 Kč 
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Tělovýchovná a sportovní činnost

Metodická rada VV ČASPV (dále jen MR) je složena mimo členů 

vedení MR ze 15 vedoucích komisí MR a pracovníků oddělení 

metodiky a marketingu.

Rok 2008 byl pro práci celé MR netypický vzhledem ke konání 

II. mezinárodního festivalu sportu pro všechny, Olomouc 2008, 

jehož příprava jak v oblasti programové, tak i organizační si vy-

žádala velké úsilí všech zainteresovaných funkcionářů i profesio-

nálních pracovníků.

V průběhu roku došlo k některým personálním i organizačním 

změnám ve vnitřním životě MR. Na podkladě dosažených výsled-

ků práce celé MR je možno konstatovat, že naše společné úsilí, 

obětavost cvičitelů, odbornost lektorů a profesionalita metodiků 

posunuly celou asociaci na vyšší úroveň.

Personální změny nastaly v těchto komisích:

MUŽI - Ladislav Hůlka za Jaroslava Vokáče

ŽENY - Eva Hložková za Dobromila Vejražkovou 

a dále se z komise Zdravotní tělesné výchovy vyčlenila komise 

Psychomotoriky a v jejím čele stanula Hana Dvořáková. 

V uplynulém roce členové MR ČASPV připravili, mimo již zmíněný 

festival SPV, 13 školení, na kterých bylo vyškoleno 268 cvičitelů 

a spolu s krajskými školeními bylo vyškoleno celkem 518 nových 

cvičitelů. K tomuto počtu je nutné ještě přičíst vyškolené lekto-

ry a rozhodčí v počtu 58 a také cvičitele a instruktory vyškolené 

v komerčních školeních Akademie cvičitelů a instruktorů. Dále 

bylo uspořádáno 12 seminářů, kterých se zúčastnilo 658 frekven-

tantů. 

Jedním z hlavních úkolů, které si vytýčila MR, bylo zpracovat 

v jednotlivých komisích koncepci práce na další volební období. 

Vzhledem k tomu, že tento úkol byl beze zbytku splněn, lze tedy 

konstatovat, že takto zpracovaná koncepce činnosti MR je ná-

sledně určující pro tělovýchovnou činnost celé naší organizace.

Mimo organizační a obsahové zajištění výše uvedených kon-

krétních akcí (festival SPV, školení, semináře) zpracovali členové 

MR podle předem připraveného harmonogramu víc jak 20 od-

borných metodických článků do časopisu Pohyb je život, téměř 

v každém čísle jsme vydali metodickou přílohu. Ediční činnost 

obsahuje vydání 4 metodických publikací a jednoho DVD. To je 

jen další výčet pracovní činnosti Metodické rady ČASPV.

Mezi další aktivity, které patří do tělovýchovné a sportovní oblas-

ti je činnost Sportovního diagnostického centra ČASPV, kde se 

zájemci (především z řad členů ČASPV) mohou prostřednictvím 

speciálních diagnostických metod dozvědět nejen informace tý-

kající se složení těla, úrovně svalového systému a  fyzické kondi-

ce, ale také nakolik jsou ohroženi z hlediska případného srdečně 

cévního onemocnění. 

Nesmíme zapomenout také na tvorbu pohybových skladeb, kte-

ré reprezentují nejen na našich, ale také na řadě mezinárodních 

akcích, jako jsou světové gymnaestrády, Eurogymy, Golden Age, 

mezinárodní sportovní festivaly v Dánsku, ve Skotsku apod. Jen 

na  II. mezinárodním festivalu SPV bylo mimo slavnostního zahá-

jení a závěru předvedeno 94 pódiových skladeb.

Je jen škoda, že při spolupráci se zahraničím stále zápasíme se 

značnou jazykovou bariérou. Máme řadu špičkových lektorů, 

kteří se nemusejí stydět ukázat své vědomosti a dovednosti i na 

mezinárodním fóru. Přesto se i v tomto směru podařilo pokročit 

a prorazit do mezinárodního povědomí. Po tradičních meziná-

rodních seminářích komise PD - RD se cvičitelského srazu mužů, 

žen a seniorů zúčastnila delegace francouzských cvičitelek 

a funkcionářek, naši lektoři excelovali na třech ročnících senior-

ských festivalů, zástupci komise RS se zúčastnili mistrovství světa 

v Kubb atd.

Samozřejmě, že ne úplně vše se daří k naší úplné spokojenos-

ti. Stále se objevují akce, které považujeme za potřebné, ale pro 

nenaplnění účastníky je bohužel musíme rušit. V této oblasti 

by měli podstatně více pomoci odpovědní funkcionáři RCSPV, 

KASPV a krajští sekretáři.

Ve spolupráci s krajskými metodiky spatřujeme  stále rezervy, 

i když se snažíme jejich připomínky a návrhy maximálně respek-

tovat a realizovat v praxi. Pro lepší komunikaci jsme se rozhodli 

krajské sekretáře i jednotlivé vedoucí krajských komisí pravidelně 

informovat o dění v MR ČASPV i jejích komisí formou zápisů. 

Věříme, že i v příštím volebním období budou přijatelné pod-

mínky pro co nejlepší práci MR a jejích komisí a že bude tato 

práce i patřičně uznávána a doceňována.



Celostátní konference sportu pro všechny

(7. - 9. 2. 2008, Praha)

Na návrh Koncepční komise výkonného výboru ČASPV se ve dnech 

7. - 9. února 2008 uskutečnila v prostorách Fakulty tělesné výcho-

vy a sportu Univerzity Karlovy, celostátní konference na téma 

„Postavení a funkce sportu pro všechny v současné epoše“.

Program konference byl rozdělen na několik částí: plenární zase-

dání, kulaté stoly, společenský večer, doprovodné programy.

Hlavní referáty přednesli: prezident ISCA Mogens Kirkeby, před-

seda ČASPV doc. Jiří Laurenc, prof. Václav Bunc, děkan FTVS UK, 

doc. Jiří Novotný z VŠE, doc. Eva Čáslavová z FTVS UK, JUDr. Aleš 

Hušák a další.

Kulaté stoly moderovali:

Mgr. Jitka Rosenbaumová – Společenský význam sportu pro 

všechny

Dr. Jan Jeřábek – Fyziologie tělesné zátěže

Mgr. Vít Hanáček – Trendy rekreačních pohybových aktivit

Konference se zúčastnilo celkem 149 osob, z toho 36 lektorů 

a organizátorů, 55 vystupujících na společenském večeru.

Klady konference:

   Získání záštity ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

pana Ondřeje Lišky

   Úzkou spolupráci s FTVS UK.

   Přítomnost významných hostů - prezidenta ISCA (Internatio-

nal Sport and Culture Association) pana Mogense Kirkebiho, 

zástupce slovenských spřátelených organizací - dr. Františka 

Diana, Jána Holka, dále Jana Kocourka, náměstka MŠMT ČR, 

prof. Václava Bunce, děkana FTVS UK, ing. Ladislava Fried-

richa, generálního ředitele OZP, doc. Jaroslava Bernarda, 

starostu ČOS, Zdenka Pšenicu, předsedu Folklorního sdružení 

České republiky, dr. Jana Stráského předsedu Klubu českých 

turistů, Jaroslava Němce, předsedu ATJSK, doc. Josefa Dovali-

la, místopředsedu ČOV a další.

   Výběr témat kulatých stolů

  Bezproblémové organizační zajištění (vizitky, didaktická tech-

nika, velkoplošné plátno, rollery, prezence apod.)

  Prodejní a propagační nabídky (Grada, OMM)

  Společenské večery 

  Velmi dobrá prezentace SPS (ČSAE, ČSTS, ČMTO, ČMSS) na 

společenském večeru 

  Moderně  a kvalitně zpracovaný sborník ve formátu DVD 

  Desítky podnětných návrhů pro rozvoj naší organizace i spor-

tu pro všechny

Za dílčí nedostatky konference můžeme považovat nulovou 

účast novinářů a zástupců médií, malou účast zástupců krajských 

úřadů a malý časový prostor na „kulaté stoly“.

Podle slov většiny účastníků konference předčila očekávání ve 

všech oblastech, od kvalitně připravených přednášejících, přes 

výběr témat až po úroveň organizačního zabezpečení, včetně 

následně zpracovaného a distribuovaného DVD.
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O konání II. mezinárodního festivalu sportu pro všechny (dále 

jen F SPV 08) rozhodli delegáti Valné hromady ČASPV v dubnu 

roku 2007. Patronát nad II. mezinárodním festivalem sportu pro 

všechny převzal Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a tím se 

F SPV 08 zařadil mezi nejprestižnější akce ČASPV v roce 2008.

Záštitu nad F SPV 08 převzali: 

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Ivan Kosatík, hejtman olomouckého kraje

Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc

Jan Želený, člen MOV a ČOV

Partneři F SPV 08: 

Český rozhlas, fi rma Dominator, Oborová zdravotní pojišťovna 

207, pojišťovna Generali, Magistrát města Olomouce a Krajský 

úřad olomouckého kraje.

Přípravu a koordinaci F SPV 08 zajišťovaly festivalové odbory:

Informační • Dopravní • Kulturní • Materiální • Obchodní • Pro-

gramový • Propagační • Stravovací • Ubytovací • Výpočetní (PC) • 

Zdravotní • Bezpečnostní • Ekonomický

Zahraničí účast: 

sportovci z Dánska, Německa, Slovenska a Švédska.

Představili se gymnasté z dánského města Roskilde, 16 mladých 

gymnastů z německého městečka Abstgmund a také cvičenky 

ze Slovenska. Novou netradiční hru „VARPA“ přivezli hosté ze 

Švédska.  Zahraniční hosté vystoupili na slavnostním zahájení, 

představili se na obou podiích při festivalu pohybových skladeb, 

zpestřili Gala program a  obohatili svým vystoupením také jednu 

z festivalových soutěží – TeamGym junior. 

Sportovní program F SPV 08 probíhal v několika rovinách:

1. prezentační akce

2. festivalové soutěže

3. veřejně přístupné akce

4. vzdělávací akce - workshopy

Prezentační akce

Slavnostní zahájení Zimní stadion

26. 6. 2008 830 vystupujících

Festival pohybových skladeb     Horní náměstí a Smetanovy sady

27. - 29. 6. 2008 900 cvičenců

Slavnostní zakončení + Gala Zimní stadion

29. 6. 2008 710 vystupujících

Celkem 2440 vystupujících z řad prezentačních skupin ČASPV, 

zahraničních hostů, sdružených právních subjektů - ČSAE, ČSTS, 

ČMSS apod.

Festivalové soutěže

Medvědí stezkou ve městě Bezručovy  sady

26. 6. 2008 284 závodníků

Brännball žactvo     Umělá tráva Sigmy

26. 6. 2008 102 hráčů

Brännball junior Umělá tráva Sigmy

27. 6. 2008 144 hráčů

TeamGym junior Sportovní hala UP

27. 6. 2008 312 závodníků

Atletika Atletický stadion

28. 6. 2008 310 závodníků

Volejbal ženy, muži, mixy Kurty UP

26. - 28. 6. 2008 216 hráčů

Halová kopaná muži Hala Zora, Pozemní stavby

28. - 29. 6. 2008 112 hráčů

Woodball  senioři ferveje u Haly UP

28. 6. 2008 44 hráčů

Celkem 1 524 účastníků

Veřejně přístupné akce

Program pro žáky ZŠ ZŠ Roosweltova

26. 6. 2008 500 dětí

Drobné VPA    Smetanovy sady

26. - 28. 6. 2008 800 zájemců

Netradiční sportovní hry okolí Haly UP

26. - 29. 6. 2008 4 775 účastníků

Trikke dopravní hřiště

27. - 28. 6. 2008 680 zájemců

Inline Smetanovy sady

28. 6. 2008 220 bruslařů

Fit testy u Haly UP

26. - 29. 6. 2008 400 účastníků

Lanové aktivity centrum Proud

26. - 29. 6. 2008 854 zájemců

Vodní hrátky - rafty loděnice UP

26. - 28. 6. 2008 752 vodáků

Hry mládeže u Haly UP

27. - 28. 6. 2008 300 zájemců

Aerobic +Fitness Zimní stadion

27. 6. 2008 100 cvičících 

Celkem 9 381 účastníků

II. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY 

(26. - 29. 6. 2008, Olomouc)
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ČASPV, o. s. je členem ISCA - mezinárodní sportovní a kulturní aso-

ciace (International Sport and Culture Association) a EFP - Evrop-

ského fóra psychomotoriky.

Na zajišťování zahraničních vztahů ČASPV se podílelo v roce 2008 

několik odborných komisí VV a MR ČASPV - komise mezinárodních 

vztahů, komise psychomotoriky, komise rekreačních sportů a ko-

mise seniorů, ve spolupráci se zaměstnanci sekretariátu ČASPV. 

Ze všech zahraničních akcí byly zpracovány písemné zprávy, včet-

ně ekonomické bilance a odborného a společenského přínosu 

pro ČASPV. Zprávy byly předloženy PVV a následně VV ČASPV.

Nejvýznamnější akce roku 2008:

EUROGYM   12. - 18. 7.  Francie 

MS KUBB  30. 7. - 4. 8.  Švédsko

Evropské fórum psychomotoriky  26. - 28. 9.  ČR

VH ISCA + II. evropský kongres SPV  22. - 26. 10.  Španělsko

GOLDEN AGE  15. - 22. 11.  Španělsko

Blume Gran Canaria  22. - 29. 11.  Španělsko

6. ročník světové gymnaestrády mládeže, známý také pod ozna-

čením EUROGYM, se uskutečnil ve francouzském městě ALBI. Na 

tomto festivalu nás skvěle reprezentovala skupina TJ BOPO Tře-

bíč, složená ze 32 cvičenek, 4 trenérů a vedoucí výpravy, kterou 

byla určena PaedDr. Zdeňka Slavíková.

Významným oceněním dosavadní práce doc. Hany Dvořákové, 

předsedkyně komise psychomotoriky MR, bylo přidělení pořa-

datelství  prestižního zasedání Evropského fóra psychomotoriky 

v Praze. 

Prvního ročníku mezinárodního gymnastického festivalu pod pa-

tronací UEG (Evropská gymnastická federace) s názvem GOLDEN 

AGE se zúčastnila 15 členná skupina nominovaná komisí seniorů 

MR. Skupina 3x vystupovala na pódiích s pohybovou skladbou, 

kterou složila Alenka Přehnilová. Za ocenění choreografi e i prove-

dení považujeme, že tato skladba byla expertní skupinou UEG vy-

brána do závěrečného Gala večera. Kromě přehlídek pohybových 

skladeb byly významnou součástí festivalu vzdělávací semináře, 

tzv. workshopy. I zde měla ČASPV zastoupení, neboť přípravný 

výbor GOLDEN AGE zařadil do skupiny mezinárodních lektorů Mi-

roslava Zítka.  

48. ročník Blume Gran Canaria - na tento prestižní mezinárodní 

gymnastický festival vyslalo vedení ČASPV skupinu 15 gymnastek 

z Moravské Slavie Brno, které loni zvítězily v mezinárodní soutěži 

TeamGym a tím si vybojovaly účast na festivalu 2008.

Valná hromada ISCA byla v roce 2008 spojena s pořádáním II. ev-

ropského kongresu sportu pro všechny. Hlavní téma kongresu 

„Sport and Health: From Theory to Practice“ („Sport a zdraví: od 

teorie k praxi“). 

PATHE - ČASPV se přihlásila k projektu PATHE (Physical Activity 

Towards a Healthier Europe) - volný překlad „Sportovními akti-

vitami ke zdravější Evropě“ – tříletý grant Evropské komise. Hlav-

ní řešitelé jsou ISCA, TAFISA, CESS. Naše organizace se podílí na 

jednom ze čtyř podprogramů, jehož řešitelem je DGI s výstupem 

certifi kovaného „Klubu zdraví“. Pro naši organizaci připravujeme 

komplexní materiál „Systém managementu kvality v odboru SPV“ 

s možným výstupem „Certifi kát kvality“.

Mistrovství světa v KUBB - návštěvu Švédska uskutečnili členo-

vé komise rekreačních sportů MR Karel Janda a Petr Kolář od 30. 

července do 4. srpna 2008. Záměr zahraniční cesty směřoval za 

poznáním organizace a řízení  Mistrovství světa v KUBB a dalších 

aktivit sportu pro všechny prováděných ve Švédsku.

V roce 2008 byly prohloubeny kontakty s International Woodball 

Federation. Bylo zakoupeno několik dalších sad náčiní a woodball 

byl propagován na centrálních, krajských i regionálních vzděláva-

cích a poprvé i soutěžních akcích.

Členové vedení ČASPV přijali několik zahraničních delegací 

(Korea, Rumunsko, Skotsko, Dánsko, Slovensko).

Zahraniční vztahy

Vzdělávací akce - workshopy

Pro účastníky F SPV 08 a přihlášené zájemce. 

Workshopy probíhaly ve dnech 26. - 29. 6. 2009 v tělocvičnách 

Gymnazia Hejčín. Lekcí (37) pod vedením 17 lektorů se zúčast-

nilo 561 cvičenců.

Pro účastníky F  SPV 08 byl připraven  také kulturní program, se-

stavený z nabídky polodenních a celodenních výletů, kulturně 

poznávacích vycházek a návštěv historických pamětihodností 

města Olomouce, večerní diskotéky pro mládež a koncertu umě-

leckého tělesa Hradišťan pro organizátory, účastníky a hosty fes-

tivalu.

K II. mezinárodnímu festivalu sportu pro všechny, Olomouc 2008  

patřily neoddělitelně další doprovodné akce, např. tiskové konfe-

rence, setkání bývalých a zasloužilých členů ZRTV, pozvání přijali 

i představitelé dalších tělovýchovných organizací a institucí např. 

České obce sokolské, Asociace školních sportovních klubů, zá-

stupci Univerzity Palackého v Olomouci, Českého olympijského 

výboru atd.

 

Na organizaci a zajištění všech oblastí F SPV 08 pracovalo 450 

dobrovolných činovníků, z toho 261 organizátorů a rozhodčích 

hlavního sportovního programu.  Další velký kus práce odvedli 

cvičitelé a vedoucí všech skupin dětí i dospělých z celé republiky, 

stejně jako profesionální sekretáři všech KASPV, metodici a  další 

zaměstnanci sekretariátu ČASPV, zvláštní pozornost pak zaslouží 

obětavé nasazení cvičitelů, funkcionářů a členů RCSPV a KASPV 

Olomouc.
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Informační systém

A. Hlavní internetový portál www.caspv.cz

Na portálu www.caspv.cz jsou informace řazeny po sekcích, kte-

ré jsou dále strukturovány. Na Home Page (dále jen HP) je násle-

dující struktura:

Levá vertikální navigace:

  Profi l ČASPV

 • Výkonný výbor

 •  Dokumenty (Stanovy, Jednací řád, Organizační řád, Volební řád)

 • Valná hromada (zápisy, usnesení…)

 •  Smlouvy s pojišťovnou (skupinové úrazové pojištění, formu-

láře Generali)

 • Ostatní smlouvy (OSA, INTERGRAM)

  Činnosti v ČASPV

 •  Link na činnosti podle smíšených i odborných komisí MR 

ČASPV

  Kontakt (kontaktní adresy a spojení na sekretariát ČASPV)

  ACI vzdělávání (informace o Akademii cvičitelů a instrukto-

rů), link na webové stránky ACI

  Časopis

 • Předplatné

 • Nahlédněte do časopisu

  Tělovýchovná zařízení

 • Sportcentrum ČASPV Žinkovy

 • Sportcentrum ČASPV Doubí

 • Dům sportu Brno

 • Sportovní, školicí a klubové centrum Praha

  Metodické materiály

 •  Knihy

 •  Video – audio

 • Připravujeme

 •  Objednávka materiálů

  Auditoria

  Napište nám

Na HP zájemci naleznou:

  Aktuality

  Sekce KASPV

  Vzdělávání

  Kalendář akcí

dále link na partnery ČASPV: SAZKA, a.s., OZP, Nadace sportující 

mládeže a link na webové stránky Propagace a  link na webové 

stránky Festivalu SPV, Olomouc 2008

B. Systém e-mailových adres 

(pracovníci sekretariátu ČASPV, KASPV) na doméně caspv.cz, 

Vše ve standardizovaném tvaru u pracovníků sekretariátu ČASPV 

ve tvaru: příjmení@caspv.cz  (např.: jerabek@caspv.cz)

U krajských asociací ve tvaru: název kraje@caspv.cz 

(např.: ustecky@caspv.cz)

C. Sdělení ČASPV

Pravidelná Sdělení ČASPV v elektronické podobě byla zasílána 

všem předsedům a sekretářům KASPV, vedoucí Domu sportu 

v Brně a vedoucím pracovníkům sekretariátu ČASPV.

D.Časopis Pohyb je život

Časopis České asociace Sport pro všechny (ISSN 1212-0669) vyšel 

čtyřikrát za rok (1.3., 1.6., 1.9., a 1.12.), obsahuje 32 stran a vlože-

nou metodickou přílohu. Časopis vyšel v nákladu 3500 výtisků 

a byl distribuován podle schváleného rozdělovníku (odborům 

SPV, managementu ČASPV, předplatitelům, knihovnám apod.). 

E. Jednání PVV a VV ČASPV

Schůze předsednictva výkonného výboru a schůze výkonného 

výboru byly využívány k  předávání informací.

F. Zápisy z jednání odborných komisí  a jednání VV KASPV

Veškeré zápisy z jednání odborných komisí jsou k dispozici čle-

nům VV ČASPV. Závažné údaje vyplývající ze zápisů z jednání VV 

KASPV jsou shromažďovány a předávány k řešení vedení ČASPV.       

G. Porada sekretářů KASPV

Pracovní porada za přítomnosti sekretářů KASPV se konala 1.- 2. 4. 

2008 ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV Praha. Dru-

há porada byla spojena se schůzí VV ČASPV.

H. SKYPE

Pro rychlejší a levnější komunikaci mezi členy sekretariátu ČASPV 

a sekretáři KASPV byl aktivován a využíván systém SKYPE.

CH. Mail robot

Dalším informačním, resp. komunikačním kanálem je využití Mail 

robotu a nabídky na portálu „Napište nám“. Mail robot využívali 

pracovníci sekretariátu pro informování zaregistrovaných uživa-

telů. 

I. Napište nám

V rubrice „Napište nám“ na dotazy odpovídal generální sekretář, 

případně další pracovníci sekretariátu. V roce 2008 bylo vyřízeno 

více než 700 dotazů, které přišly tímto způsobem.
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Partneři

Hlavní partner:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 

a stavebnictví (dále OZP). ČASPV uzavřela s OZP v roce 2008 další 

Dodatek ke smlouvě o spolupráci. V tomto Dodatku byla specifi -

kována vzájemná spolupráce pro rok 2008 v hlavních oblastech:

Kluby zdraví OZP • Public relation • Preventivní zdravotní pro-

gramy, projekty a rehabilitačně rekondiční aktivity, vedoucí ke 

zlepšení zdravotního stavu jejich účastníků - pojištěnců OZP • 

Masové sportovní akce, zařazené do programu Sportujte s OZP, 

propagující zdravý způsob života a podporující zdraví jejich 

účastníků - pojištěnců OZP • Aktivity a činnosti seniorů • Čin-

nost info center • Podpora školení a dalšího vzdělávání cvičitelů 

ČASPV - pojištěnců OZP.

Oborová zdravotní pojišťovna podpořila v roce 2008 osm cen-

trálních akcí MR ČASPV, devět krajských či regionálních akcí, 

pět akcí seniorů a dvacet pět akcí nižších organizačních článků 

(KASPV, RCSPV), které zabezpečovaly pobočky OZP.

Partneři:

GENERALI, Pojišťovna a. s. - uzavřena tříletá smlouva o zajištění 

reklamy a propagace. Další výhodná spolupráce pro naši organi-

zaci při realizaci smluv o úrazovém pojištění, pojištění služebních 

automobilů, pojištění tělovýchovných zařízení ČASPV a cestov-

ním pojištění členů ČASPV a rodinných příslušníků.

Nadace sportující mládeže - na základě smlouvy o partnerství 

mezi NSM a ČASPV byla poskytnuta fi nanční podpora třem vy-

braným prezentačním skupinám ČASPV - KSG Moravská Slavia 

(TeamGym), Gym club Reda Praha (TeamGym), Sportklub ČASPV 

Kladno (ME v aerobiku). 

KÖCK SPORT - spolupráce při zajišťování sportovního vybavení 

z grantů MŠMT a zároveň získání drobných cen na republikových 

fi nálových soutěžích MR ČASPV.

JIPAST - spolupráce při zajišťování sportovního vybavení z gran-

tů MŠMT a zároveň získání drobných cen pro soutěžící.

ČESKÝ ROZHLAS - mediální partner pro II. mezinárodní festival 

sportu pro všechny, Olomouc 2008

V majetku ČASPV, o. s. jsou tělovýchovná zařízení v Doubí u Tře-

boně a v Žinkovech u Nepomuku a dvě sportovně-administrativní 

centra v Brně a v Praze. Provoz tělovýchovných zařízení je zajišťo-

ván prostřednictvím nájemců, kteří podle uzavřených smluv zajiš-

ťují drobné opravy a běžnou údržbu budov, sportovišť, strojního 

parku i vnitřního vybavení a zařízení. Opravy většího rozsahu a tzv. 

velkou údržbu zajišťuje ČASPV, o. s. z vlastních prostředků s výraz-

nou  podporou státních dotací z grantového programu MŠMT ČR. 

Celkové náklady vynaložené na údržbu všech zařízení v roce 2008 

dosáhly výše 2,849 mil. Kč, z toho 1,980 mil. Kč bylo hrazeno ze 

státních dotací.

Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně

Provoz zajišťuje nájemce pan Vilém Klaboch. 

Opravy a údržba provedená v r. 2008: • opravy topného systému, 

omítek, podlah, opláštění včetně výměny oken, střechy a sociální-

ho zařízení chaty • oprava sklepních prostor a kotelny hospodářské 

budovy • opravy vodoinstalace, výměna bojlerů v bungalovech - 

havárie • opravy vodovodních rozvodů a rozvodů UT včetně opra-

vy fi ltrace vody • údržba zeleně 

Investiční akce: V roce 2008 byla provedena rekonstrukce ven-

kovních sportovišť, položen nový asfaltový povrch a vybudováno 

nové oplocení víceúčelových hřišť. 

V souladu s plánem investic byla realizována přestavba loděnice. 

Celkový objem fi nančních prostředků vynaložených na tuto inves-

tici byl ve výši 7,865 mil. Kč. Investiční státní dotace z prostředků 

MŠMT byla na tuto investici poskytnuta ve výši 6 mil Kč. 

Sportcentrum ČASPV Žinkovy

Provoz zajišťuje nájemce pan Miloslav Špeta s manželkou. 

Opravy a údržba provedená v r. 2008: • dokončení opravy plynové 

kotelny a rozvodů ÚT • oprava elektroinstalace čerpadla • opravy 

mycího stroje a smažící pánve v kuchyňském provozu • oprava 

oplocení střediska

V souladu s dlouhodobým plánem investic se ve Sportcentru 

ČASPV Žinkovy v roce 2008 investice nerealizovaly.

Dům sportu Brno

Provoz Domu sportu Brno zajišťuje vedoucí paní Eva Jalovecká, 

zaměstnanec ČASPV.

V roce 2007 byly v Domě sportu zahájeny opravy většího rozsahu, 

ve kterých bylo pokračováno v roce 2008.

Opravy a údržba provedená v r. 2008: • opravy vnější izolace bu-

dovy • oprava podlah a stěn v posilovně • ošetření vnitřních stěn 

v přízemí budovy • oprava vzduchotechniky a výměna termohlavic 

ÚT • drobné opravy elektrické instalace a klempířských prvků

V souladu s potřebami a stavem objektu se bude v opravách po-

kračovat i v následujících letech. 

Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV, Praha

Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV v Praze bylo kromě 

administrativy (sekretariát ČASPV, sekretariát  PSSPV, sekretariát 

ČSAE) využíváno také k pořádání školicích akcí pořádaných MR 

ČASPV, což snižuje náklady na pořádání těchto akcí, a dále bylo vy-

užíváno sdruženými právními subjekty pro vzdělávací a schůzovní 

činnosti (ČSAE, ČAPR). 

Výnosy z krátkodobého pronájmu prostor snižují náklady na pro-

voz tohoto centra a i v budoucnu se počítá s dalším rozšířením 

aktivit. V roce 2008 byla prováděna pouze běžná údržba správcem 

objektu v rámci jeho náplně práce a bylo doplněno vybavení skla-

dů v suterénu budovy.

Tělovýchovná zařízení
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Stanovisko revizní komise

Stanovisko výkonného výboru

Revizní komise České asociace Sport pro všechny, o. s. (dále jen 

ČASPV) plnila průběžně úkoly vyplývající ze Statutu Revizní ko-

mise ČASPV. 

Členové komise na svých zasedáních projednávali informace 

z vedení ČASPV o všech důležitých oblastech činnosti ČASPV. 

Revizní komise provedla několik kontrol jednotlivých úseků 

činnosti a neshledala žádné porušení obecně platných zákonů 

a vnitřních předpisů ČASPV. 

RK ČASPV během celého hodnoceného období dohlížela na 

činnost ČASPV a zpětně předávala orgánům ČASPV podněty 

k jejich činnosti. 

Revizní komise ČASPV souhlasí s výroční zprávou ČASPV za rok 

2008.

Jaroslav Luňák

předseda Revizní komise ČASPV 

Výkonný výbor ČASPV projednal Výroční zprávu ČASPV, o. s. za 

rok 2008 na svém mimořádném zasedání konaném 25. 3. 2009. 

Po posouzení výkonný výbor konstatoval, že Česká asociace 

Sport pro všechny, o. s. v celém sledovaném období udržela eko-

nomickou rovnováhu a plnila své hlavní poslání, tedy realizovat 

svůj program - sport pro všechny. 

Výkonný výbor ČASPV předloženou Výroční zprávu za rok 2008 

svým usnesením ze dne 25. 3. 2009 

SCHVÁLIL

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 

Předseda České asociace Sport pro všechny, o. s.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

Rada MŠMT ČR pro TVS, Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

Expertní komise MŠMT ČR pro grantové programy:

Program V., Mgr. Miroslav Zítko

Program VI., Jan Rubeš

SAZKA, a. s.

Představenstvo, Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

Občanské sdružení Zelený ostrov 

Jan Rubeš

Všesportovní kolegium ČR

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

Český olympijský výbor

Plénum ČOV, Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

Zastoupení členů časpv v institucích



ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
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