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Vážení sportovní přátelé, 

dostává se vám do rukou výroční zpráva o činnosti České asociace Sport pro všechny, z. s. (dále 

jen ČASPV) za rok 2019. Na zpracování obsahu výroční zprávy se podíleli členové výkonného 

výboru ČASPV spolu s vedením sekretariátu, vedením MR VV ČASPV a za přispění předsedy 

Jihočeské KASPV, který pro naši organizaci zajišťoval evidenci členské základny. 

Rok 2019 znamenal pro Českou republiku mnoho příležitostí ke vzpomínkovým akcím, které 

souvisely s třicátým výročí „sametová revoluce“. Ty se každého občana ČR, tedy i nás všech 

nějakým způsobem dotkly. Přesto zůstal dostatečně velký prostor pro realizaci programu a cílů 

naší organizace. 

Vedení našeho spolku se v minulém roce zabývalo několika stěžejními oblastmi, které jsou 

podrobně popsány v operativním plánu Výkonného výboru ČASPV pro rok 2019. Tento roční 

plán vychází z koncepčního dokumentu naší organizace s názvem „Koncepce a strategie rozvoje 

ČASPV 2019 – 2022“. Zmíněný koncepční materiál byl schválen delegáty VH ČASPV dne 4. 

května 2019.  

V oblasti programové jsme se soustředili kromě centrálních akcí Metodické rady VV ČASPV 

(republikové soutěže, semináře, školení a republikový sraz cvičitelů/instruktorů, pobytové 

akce) na přípravu a realizaci největší evropské gymnasticko-taneční akce s názvem World 

Gymnaestrada. Více informací o této největší světové akci v oblasti „Sport for All“, resp. 

„Gymnastics for All“ se dozvíte v kapitole 11.  

Na práci výkonného výboru a jeho Investiční komise se v roce 2019 projevilo opakované 

nevypsání neinvestičního programu MŠMT - „Údržba a provoz sportovních zařízení“, což 

přineslo nemalé finanční problémy. Přesto jsme jako vlastníci čtyř tělovýchovných zařízení 

realizovali nejenom nezbytnou údržbu, ale částečně i zvýšili komfort pro ubytované ve 

střediscích ČASPV v Doubí u Třeboně a Žinkovech u Nepomuku. Podrobněji v kapitole 15. 

Z neinvestičního programu MŠMT s označením „Organizace sportu – Pohyb a zdraví“, jsme 

z požadovaných 9,141.350,- Kč obdrželi 7,2 milionů. Žádost ČASPV na projekt „Pohyb pro zdraví 

a kondici“ byla z naší strany pečlivě připravena a detailně rozpočtována pro sedm základních 

oblastí (aktivit): vzdělávání, soutěže, mezinárodní oblast, senioři, údržba a provoz 

tělovýchovných zařízení, organizování pohybových aktivit pro veřejnost, organizační a servisní 

služby. Přesto obdržená částka byla výrazně nižší. Z této dotace jsme mimo jiné hradili nejen 

provoz a údržbu našich tělovýchovných zařízení, ale také příspěvek pro cvičence hromadné 

skladby ČASPV na World Gymnaestráda 2019. Z předchozího výčtu je tedy zřejmé, že dodržení 

Usnesení VH ČASPV z roku 2019, které se týkalo financování naší organizace, nebylo snadné. I 

přesto se nám podařilo ve slíbeném rozsahu zajistit všechny republikové soutěže, srazy 

instruktorů, školení, semináře, pobytové akce a desítky veřejně prospěšných akcí podle 

schválených plánů činnosti. 

Sběr dat a systém zpracování evidence členské základny je diskutován opakovaně nejen na 

valných hromadách ČASPV a KASPV, ale také pravidelně na schůzích VV ČASPV i na pracovních 

jednáních s předsedy a sekretáři krajských organizací. Je na místě poděkovat ing. Karlovi 

Vondrušovi za téměř dvacetiletou práci spojenou se zpracováním evidence členské základny 
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naší organizace. Vývoj, zvláště v oblasti SW, však nejde zastavit, a proto jsme se v roce 2019 

věnovali přípravě zadání a vývoji nového systému evidence. Pracovní verzi evidence jsme 

představili na podzimní poradě zástupců KASPV s vedením ČASPV. Věřím, že nový systém 

evidence bude spuštěn již v průběhu letošního roku. 

Výkonný výbor vnímá, že povědomí o naší organizaci ve společnosti stále ještě není na 

uspokojivé úrovni, a proto jsme učinili několik kroků k posílení propagace. Pracovníci OMM a 

členové MR ČASPV rady napsali do  magazínu Svět sportu šest článků o pohybových aktivitách, 

které má naše organizace ve svém programu, prohloubili jsme spolupráci s vysokými 

tělovýchovnými školami (FTK UP Olomouc, PF UK Praha), zapojili jsme se do domácích i 

zahraničních projektů, např.: MOVE Week, Sport for All and the Environment, Sportovní hry 

seniorů, RinoGym Academy apod. 

V oblasti vnitřní propagace jsme se zaměřili na zajištění drobných propagačních předmětů 

ČASPV pro republikové soutěže určené pro děti a mládež. Podrobněji o vnitřní i vnější 

propagaci se dozvíte v kapitole 14. 

Chtěl bych i tímto úvodním slovem zdůraznit, že prioritou vedení našeho spolku je naplňovat 

spolu se všemi jeho články nejenom definovaný vlastní program a cíle, ale i potřeby, požadavky 

a zájmy všech řádných členů České asociace Sport pro všechny. Je třeba opakovaně a důrazně 

připomínat na všech místech, která zodpovídají za zdravý vývoj české společnosti, zejména dětí 

a mládeže, že náš spolek je jedním z mála, který se v oblasti nabídky pohybových aktivit stará 

o celé věkové spektrum, od předškolních dětí až po seniory, včetně tzv. netalentovaných 

jedinců, čímž se výrazně liší od všech sportovních svazů. Je velmi důležité, abychom tuto 

skutečnost uměli sdělit nejen politikům, ale i široké veřejnosti, pro kterou je naše nabídka 

určena. Dnes napříč celou společností čím dál tím více rezonuje termín „pohybová 

gramotnost“ a nutnost zlepšení její úrovně. A to je přesně to, co my chceme, co umíme a co 

zcela koresponduje s naším posláním i se stále častěji deklarovaným zájmem ze strany politické 

reprezentace a představitelů českého sportovního prostředí. 

Děkuji všem funkcionářům, instruktorům, rozhodčím, lektorům za jejich přístup k dobrovolné 

práci v  odborech SPV, případně RCSPV, KASPV i v ústředí ČASPV, kterou vykonali v roce 2019, 

neboť bez této dobrovolné práce stovek funkcionářů si nikdo z nás neumí představit další 

činnost České asociace Sport pro všechny, kterou si dovoluji nazvat spolkem třetího tisíciletí. 

 

                                                                                                                            

    Mgr. Miroslav Zítko 

                                                                                                                  předseda ČASPV 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE, KONTAKTY 

 

Název:   Česká asociace Sport pro všechny, z. s. 

Spolek je veden u Městského soudu v Praze L 139  

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

IČ: 00551368 

DIČ: CZ00551368 

Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Praha 5 – Smíchov, číslo účtu: 53437011/0100 

Datum vzniku: rok 1992 

 

Statutární zástupci: 

Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV 

Tel.: 242 480 301 

GSM 777 031 545 

e-mail zitko@caspv.cz 

Mgr. Vít Hanáček, místopředseda ČASPV pro metodiku 

Tel.: 242 480 313 

GSM 777 700 491 

e-mail hanacek@caspv.cz 

Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku 

Tel.:  568 840 062 

GSM 602 560 332 

e-mail karelcoufal@seznam.cz 

 

Kontakty: 

Sekretariát ČASPV: 

Tel.:  242 480 301 – předseda/generální sekretář 

 242 480 303 – asistentka generálního sekretáře 

 242 480 313 – vedoucí metodického oddělení  

 242 480 321 – vedoucí ekonomického oddělení 

e- mail: sekretariat@caspv.cz 

web: www.caspv.cz 

facebook: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 

mailto:zitko@caspv.cz
mailto:hanacek@caspv.cz
mailto:karelcoufal@seznam.cz
mailto:sekretariat@caspv.cz
http://www.caspv.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
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PROFIL ČESKÉ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, z. s. 

 Česká asociace Sport pro všechny, z. s. (dále jen ČASPV) je nestátní nezisková 

organizace, která se prioritně zabývá pohybovými aktivitami rekondičního 

charakteru a rekreačním sportem. 

 Cílem ČASPV je účinně přispívat ke zdravému vývoji dětí a mládeže, k rozvoji 

zdravotně orientované zdatnosti a pohybové gramotnosti členů ČASPV i 

široké veřejnosti.  

 Základem činnosti jsou poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit 

a z nich vyplývajících doporučení k pravidelnému zařazování pohybových 

aktivit do denního režimu osob všech věkových kategorií.  

 Jako jedni z mála sportovních organizací či sportovních svazů nabízíme 

pohybové programy pro všechny věkové kategorie, od předškolních dětí, přes 

žactvo, dospělé až po seniory. 

 ČASPV nabízí všem zájemcům pestrý výběr pohybových aktivit: cvičení 

předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, outdoorové aktivity, moderní 

hudebně-pohybové formy, všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, 

zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, taneční sport, jógu apod. 

 Pro členy ČASPV pořádáme republikové soutěže v řadě sportovních aktivit, 

např.: v atletice, gymnastice, teamgymu, woodballu, kubb, mölkkách, 

florbalu, ringu, či v orientačním závodě v přírodě „medvědí stezkou“. 

 Specifickou formou prezentace ČASPV jsou tzv. veřejně přístupné akce (VPA), 

dále veřejná tělovýchovná vystoupení a přehlídky pohybových skladeb. 

 Významná je vzdělávací činnost určená nejen instruktorům a rozhodčím 

ČASPV, ale i zájemcům z jiných organizací. Tuto činnost zajišťuje Akademie 

cvičitelů a instruktorů ČASPV (dále jen ACI). V roce 2019 jsme měli 

akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jedenáct 

vzdělávacích programů.  

 ČASPV vydává časopis Pohyb je život (čtvrtletník), určený pro 

instruktory/cvičitele a organizátory sportu pro všechny, který je k dispozici 

také v elektronické podobě na http://www.caspv.cz/cz/casopis/. 

 ČASPV je vlastníkem čtyř objektů - „Sportovní, školicí a klubové centrum 

Praha“, „Dům sportu Brno“ „Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně“ a 

„Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Nepomuku“. 

 Pravidelnou činnost odborů SPV řídí krajské asociace Sport pro všechny 

(KASPV), ve většině případů prostřednictvím metodicko-organizačních článků 

- regionálních center Sport pro všechny (RCSPV). 

http://www.acipraha.cz/
http://www.acipraha.cz/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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 Kromě vlastních členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím 

hnutí "Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, 

zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka. 

 ČASPV je členem Mezinárodní sportovní a kulturní asociace (ISCA) a přes tuto 

asociaci je zapojena i do mezinárodních kampaní a projektů, které propagují 

aktivní životní styl, např. kampaň NowWeMOVE, projekt MOVE Week apod. 
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SEKRETARIÁT ČASPV 
 

 

Mgr. Zítko Miroslav, generální sekretář/předseda 

Čechová Alena, asistentka generálního sekretáře 

Mgr. Hanáček Vít, vedoucí oddělení metodiky a marketingu 

Frinta Kubíková Bronislava, vedoucí ekonomického oddělení 

Hellerová Ivana, hlavní účetní 

Jaroslava Janečková, účetní 

Mothejzíková Radka, metodicko-organizační pracovník  

Ježek Pavel, vedoucí tělovýchovných zařízení a správce SŠKC ČASPV Praha 

Holoubková Eva, vedoucí Domu sportu Brno 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČASPV 

 

 

Česká asociace Sport pro všechny, z. s. 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:   ČASPV 

a)      valná hromada ČASPV        VH ČASPV 
b)      výkonný výbor ČASPV        VV ČASPV 
c)      kontrolní komise ČASPV        KK ČASPV 
d)      metodická rada VV ČASPV       MR ČASPV 
e)      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)      kontrolní komise KASPV        KK KASPV 
d)      metodická rada VV KASPV       MR KASPV 
 

3.              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 
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STUPNĚ ŘÍZENÍ, ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

 

 Česká asociace Sport pro všechny 
 Krajské asociace Sport pro všechny 
 Odbory Sportu pro všechny  

 
V kraji může příslušná krajská asociace Sport pro všechny (dále jen KASPV) svým 
rozhodnutím dle potřeby ustavit i několik regionálních center SPV (dále jen RCSPV). RCSPV 
jsou organizačně-metodické články. Regionální centrum SPV může mít právní osobnost, 
není však pobočným spolkem.  
 

Sport pro všechny Praha, z. s. 

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

Předseda: Václav Šercl 

Sekretář: Mgr. Jitka Rosenbaumová 

 

Středočeská KASPV, z. s. 

Neffova 1, 257 22 Lštění 

Předseda: Jana Koukalová 

Sekretář: Věra Benešová 

RCSPV Benešov 

RCSPV Beroun 

RCSPV Kolín 

RCSPV Mělník  

RCSPV Nymburk  

RCSPV Praha – východ 

RCSPV Praha – západ  

RCSPV Příbram  

RCSPV Rakovník  

 

Jihočeská KASPV, z. s. 

J. Lomského 13, 370 06 České Budějovice 

Předseda: Ing. Karel Vondruš 

Sekretář: Alena Peerová 

RCSPV České Budějovice  

RCSPV Český Krumlov  

RCSPV Jindřichův Hradec  

RCSPV Písek 

RCSPV Prachatice 

RCSPV Strakonice  

RCSPV Tábor  
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Plzeňská KASPV, z. s.  

Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí 

Předseda: Bc. Libor Pečenka 

Sekretář: PaedDr. Alena Kostadinovová (do 30. 6. 2019), Soňa Procházková (od 1. 11. 

2019) 

RCSPV Domažlice 

RCSPV Klatovy 

RCSPV Plzeň - město 

RCSPV Plzeň – venkov 

RCSPV Rokycany 

RCSPV Tachov  

 

Karlovarská KASPV, z. s. 

Nová 427, 351 34 Skalná 

Předseda: Marta Karásková 

Sekretář: Ing. Jaroslava Nováčková 

RCSPV Cheb 

RCSPV Karlovy Vary  

RCSPV Sokolov   

 

Ústecká KASPV 

Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem, Severní Terasa 

Předseda: Jan Rubeš 

Sekretář: Jindřich Dubina  

RCSPV Děčín  

RCSPV Chomutov 

RCSPV Litoměřicka  

RCSPV Louny  

RCSPV Most  

RCSPV Teplice  

RCSPV Ústí nad Labem  

 

Liberecká KASPV, z. s.  

Gymnastů 162/7, 460 06 Liberec 6 

Předseda: Mgr. Jarmila Stránská 

Sekretář: Václava Veselá 

RCSPV Česká Lípa  

RCSPV Liberec  

RCSPV Semily 
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Královéhradecká KASPV, z. s.  

U Koruny 292/24, 500 02 Hradec Králové 2 

Předseda: Mgr. Zdeňka Horčičková 

Sekretář: Mgr. Zdeňka Horčičková / Libuše Netopilová 

RCSPV Hradec Králové  

RCSPV Jičín  

RCSPV Náchod  

RCSPV Rychnov nad Kněžnou  

RCSPV Trutnov  

 

Pardubická KASPV, z. s.  

K Vinici 1901, 530 02 Pardubice V. Zelené Předměstí 

Předseda: Ing. Kamil Pipek 

Sekretář: Vendula Opletalová / Věra Veverková 

RCSPV Chrudim  

RCSPV Pardubice 

RCSPV Svitavy  

 

KASPV Vysočina, z. s.  

Fügnerova 1237/8, Horka – Domky, 674 01 Třebíč 

Předseda: Ing. Karel Coufal 

Sekretář:  Luboš Kokeš 

RCSPV Havlíčkův Brod  

RCSPV Jihlava  

RCSPV Pelhřimov  

RCSPV Třebíč  

RCSPV Žďár nad Sázavou  

 

Jihomoravská KASPV, z. s. 
Merhautova 450/46, Zábrdovice, 613 00 Brno 

Předseda: prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Manažer: Eva Jalovecká 

RCSPV Blansko  
RCSPV Brno – město  
RCSPV Vyškov  
RCSPV Znojmo  
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Zlínská KASPV, z. s. 

Národních bojovníků 1016/12, 769 01 Holešov 

Předseda: PaedDr. Zdeňka Slavíková 

Sekretář: Oto Kubíček  

RCSPV Kroměříž 

RCSPV Vsetín  

RCSPV Zlín  

 

Olomoucká KASPV, z. s. 

Hany Kvapilové 200/1, Droždín, 779 00 Olomouc  

Předseda: Drahomíra Bártová 

Sekretář: Věra Žáčková 

RCSPV Jeseník  

RCSPV Olomouc  

RCSPV Prostějovsko 

RCSPV Přerov  

RCSPV Šumperk 

 

Moravskoslezská KASPV, z. s.  

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 

Předseda: Dagmar Pipreková 

Sekretář: Hana Těhanová 

RCSPV Bruntál  

RCSPV Frýdek Místek  

RCSPV Karviná  

RCSPV Nový Jičín 

RCSPV Opava 

RCSPV Ostrava  
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VOLENÉ ORGÁNY A KOMISE 
 

 

Výkonný výbor 

Ing. Karel Coufal  

Mgr. Vít Hanáček 

Mgr. Zdeňka Horčičková 

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

Bc. Libor Pečenka 

Mgr. Martina Mlýnková 

Mgr. Miroslav Zítko 

 

Kontrolní komise 

Zdena Pavlíčková, předsedkyně komise 

Libuše Netopilová 

Ing. Vít Baštán  

Zdeňka Bittnerová 

František Ruský 

 

Metodická rada 

Vedení MR:   Mgr. Vít Hanáček, předseda MR 

  Mgr. Zdeňka Horčičková, místopředseda MR 

  Mgr. Martina Mlýnková, člen vedení 

  Ing. Petr Polášek, člen vedení 

   

komise PD a RD   Mgr. Jarmila Stránská 

komise žactva a mládeže Mgr. Martina Mlýnková 

subkomise žactva  Soňa Procházková 

subkomise mládeže  Zdeněk Vaněčka 

komise dospělých   Marie Havrlantová 

subkomise žen  Mgr. Alena Hozáková 

subkomise mužů  Jaroslav Sauer 

komise seniorů   JUDr. Milada Němčíková 

komise zdr. TV  MUDr. Vlasta Syslová 

subkomise psychomotoriky Mgr. Daniela Jonášová 

komise VG    Ing. Gabriela Machová 

komise RS    Jaroslav Plch 

komise CPP    Ing. Petr Polášek 

komise HPF    Mgr. Alena Přehnilová 

komise školení   Ing. Karel Vondruš 
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Ekonomická komise 

Ing. Karel Coufal, předseda komise 

Ing. Iva Pízová 

Ing. Marie Lvová  

Pavla Odstrčilová 

Bronislava Frinta Kubíková, vedoucí EO 
 

Investiční komise 

Ing. Jana Cihlářová, předseda komise 

Jan Rubeš 

Pavel Ježek 

Mgr. Zdeněk Šneberger 
 

Koncepční komise 

Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 

Doc. PhDr. Viléma Novotná 
 

Komise mezinárodních vztahů 

Mgr. Martina Mlýnková, předseda komise 

MUDr. Vlasta Syslová 

Jitka Hozáková 

Mgr. Miroslav Zítko 
 

Propagační komise 

Mgr. Zdeňka Horčičková, předseda komise 

Bronislava Frinta Kubíková  

Michal Rosenbaum 

Radka Mothejzíková 
 

Redakční rada časopisu Pohyb je život 

Mgr. Vít Hanáček, předseda RR 

Ing. Pavel Panenka – redaktor 

Doc. PhDr. Viléma Novotná  

Michal Rosenbaum 

Mgr. Zdeňka Horčičková 
 

Komise pro certifikaci kvality 

Bc. Libor Pečenka, předseda komise 

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

Doc. PhDr. Viléma Novotná 

Mgr. Miroslav Zítko 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

ČLENOVÉ Muži   Ženy    Dorci   Dorky    Žáci    Žákyně    Děti     Dospělí    Mládež    CELKEM 

                          4004   12859  882     1293     3662   7719        5657   16863      19213       36076 

Fyzický počet členů: 35892 
 

INSTRUKTOŘI/CVIČITELÉ číslo kvalifikace     I.    II.    III.    IV. 

3241                82    440    2309    410       

Fyzický počet instruktorů/cvičitelů: 2595 
 

ODBORY Celkem 541 z toho má instruktora/cvičitele 447 

Začlenění  ČUS  ATJSK   UNITOP    UASK     ČASPV     nezačleněný  

                   425      4             1               0             95            1            
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Okres Název Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež CELKEM Odborů 

3100 Pražské sdružení SPV                       

3102 Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3104    chybí záznam o RCSPV 5 6 1 1 59 58 1 11 120 131 1 

3105 Praha 5 51 246 32 30 160 346 227 297 795 1092 6 

3106 Praha 6 78 211 9 26 54 179 118 289 386 675 6 

3107 Praha 7 19 66 2 4 17 43 33 85 99 184 2 

3108 Praha 8 62 83 2 2 10 36 29 145 79 224 2 

3109 Praha 9 66 251 2 13 98 248 241 317 602 919 6 

3110 Praha 10 18 51 9 102 36 234 0 69 381 450 4 

3200 Středočeská KASPV                       

3201 RC SPV Benešov 71 407 26 19 112 214 44 478 415 893 12 

3202 RC ASPV BEROUN 43 138 9 13 71 75 43 181 211 392 9 

3204 RC  SPV  Kolín 31 222 6 3 24 49 82 253 164 417 8 

3206 RCSPV MĚLNÍK 73 192 9 13 80 80 117 265 299 564 7 

3207 RCSPV Mladá Boleslav 4 55 2 6 16 40 0 59 64 123 3 

3208 RC SPV  Nymburk 17 90 0 3 0 14 0 107 17 124 3 

3209 RCSPV Praha východ 23 97 2 20 46 157 34 120 259 379 9 

3210 RC SPV Praha - západ 31 119 25 10 63 177 84 150 359 509 8 

3211 RC ASPV Příbram 24 59 0 12 5 74 6 83 97 180 5 

3212 RC SPV Rakovník 4 25 1 0 2 4 6 29 13 42 2 

3300 Jihočeská KASPV                       

3301 RCSPV Č. Budějovice 9 82 1 11 15 47 28 91 102 193 5 

3302 RCSPV Českokrumlovsko 10 64 0 0 20 50 16 74 86 160 2 

3303 RCSPV Jindřichův Hradec 31 93 5 8 24 48 28 124 113 237 10 

3304 RCSPV Písecko 8 19 14 6 26 17 0 27 63 90 4 

3305 RCSPV Prachatice 6 27 1 1 0 0 0 33 2 35 4 

3306 RCSPV Strakonice 1 21 0 0 0 0 0 22 0 22 2 

3307 RCSPV Táborsko 29 70 2 34 5 87 0 99 128 227 8 

3400 Plzeňská KASPV                       

3401 Domažlice 22 97 1 4 23 35 24 119 87 206 4 

3402 
Pošum.reg.centrum SPV 
Klatovy 20 127 4 18 30 104 31 147 187 334 7 

3403 RCSPV Plzeň 117 361 12 62 122 317 174 478 687 1165 18 

3405 RCSPV Plzeň - venkov 108 500 23 65 164 502 195 608 949 1557 19 

3406 RCSPV Rokycany 34 145 19 13 58 73 78 179 241 420 6 

3407 RCSPV Tachov 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 2 

3500 Karlovarská KASPV                       

3501 RCSPV Cheb 43 126 1 20 48 44 152 169 265 434 2 

3502 RCSPV Karlovy Vary 27 185 2 17 3 52 21 212 95 307 4 

3503    chybí záznam o RCSPV 2 14 0 7 0 41 2 16 50 66 3 

3600 Ústecká KASPV                       

3601 RCSPV Děčín 10 62 17 21 22 27 0 72 87 159 3 

3602 RCSPV Chomutov 73 238 24 29 150 256 69 311 528 839 4 

3603 RCSPV Litoměřicka 89 321 8 11 58 104 189 410 370 780 5 

3604 RCSPV Louny 42 40 5 8 32 33 8 82 86 168 4 

3605 OASPV Most 21 200 1 0 2 0 10 221 13 234 5 

3606 RC SPV Teplice 17 128 5 2 5 35 0 145 47 192 4 
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3607 RCSPV Ústí nad Labem 47 99 12 12 33 73 8 146 138 284 3 

3700 Liberecká KASPV                       

3701 RCSPV Česká Lípa 81 264 49 60 166 325 137 345 737 1082 10 

3702 RCSPV Liberec 299 455 195 131 144 219 156 754 845 1599 9 

3703 RCSPV Semily 99 185 4 26 58 132 71 284 291 575 12 

3800 Královéhradecká KASPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3801 RCSPV Hradec Králové 106 293 4 10 58 174 106 399 352 751 10 

3802 RC SPV Jičín 71 274 21 36 95 157 98 345 407 752 10 

3803 RCSPV Náchod 155 250 8 19 92 105 84 405 308 713 8 

3804    chybí záznam o RCSPV 51 174 15 15 101 88 38 225 257 482 9 

3805 RC SPV Trutnov, z.s. 45 216 10 15 87 180 51 261 343 604 9 

3900 Pardubická KASPV                       

3901 RCSPV Chrudim 46 37 4 2 1 1 0 83 8 91 3 

3902 RCSPV Pardubice 125 222 39 23 200 197 123 347 582 929 10 

3903 RCSPV Svitavy 63 77 6 12 33 70 15 140 136 276 7 

3904    chybí záznam o RCSPV 24 8 1 7 9 28 0 32 45 77 2 

4000 Vysočina                       

4001 RCSPV Havlíčkův Brod, z.s. 53 297 9 28 67 158 35 350 297 647 12 

4002 RCSPV Jihlava 21 43 0 0 13 12 0 64 25 89 3 

4003 RC Pelhřimov 61 256 7 28 37 113 117 317 302 619 4 

4004 RCSPV Třebíč 102 218 114 174 289 300 21 320 898 1218 16 

4005 OASPV Žďár nad Sázavou 96 169 13 12 12 35 81 265 153 418 8 

4100 Jihomoravská KASPV                       

4101 OASPV Blansko 79 313 50 32 102 112 56 392 352 744 7 

4102 Brno-město, z. s. 258 748 30 71 126 282 259 1006 768 1774 20 

4106 RCSPV Vyškov, z.s. 9 80 21 22 46 45 15 89 149 238 4 

4107 RC SPV Znojmo 39 201 20 11 52 53 32 240 168 408 11 

4200 Zlínská KASPV                       

4201 RCSPV Kroměříž 27 90 0 12 8 56 4 117 80 197 7 

4203    chybí záznam o RCSPV 28 126 5 6 18 30 30 154 89 243 6 

4204 RCSPV  Zlín 131 313 4 32 43 157 57 444 293 737 10 

4300 Olomoucká KASPV                       

4301 RCSPV Olomouc, z.s. 133 677 14 23 100 163 155 810 455 1265 20 

4302 RC SPV Prostějovsko 31 95 12 8 7 16 0 126 43 169 4 

4303 RCSPV Přerov 52 215 15 39 72 127 67 267 320 587 12 

4304 RCSPV , z.s.       Šumperk 49 85 5 13 28 58 24 134 128 262 6 

4305 Region.centrum SPV Jeseník 29 62 4 9 7 12 0 91 32 123 3 

4400 Moravskoslezská KASPV                       

4401    chybí záznam o RCSPV 1 34 0 2 13 57 16 35 88 123 1 

4402 RC SPV Frýdek-Místek 57 206 17 35 59 124 7 263 242 505 8 

4403 OASPV Karviná 58 357 25 19 54 121 9 415 228 643 13 

4404 RC SPV Nový Jičín 137 271 16 29 54 116 30 408 245 653 13 

4405 OASPV Opava 18 42 20 23 44 96 13 60 196 256 4 

4406 RCSPV Ostrava 137 393 15 15 35 120 88 530 273 803 14 

  Kategorie celkem: 4157 13100 1066 1625 4023 8012 4093 17257 18819 36076 526 
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Kraj Název Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež CELKEM Odborů 

31 Pražské sdružení SPV 299 914 57 178 434 1144 649 1213 2462 3675 27 

32 Středočeská KASPV 321 1404 80 99 419 884 416 1725 1898 3623 66 

33 Jihočeská KASPV 94 376 23 60 90 249 72 470 494 964 35 

34 Plzeňská KASPV 301 1247 59 162 397 1031 502 1548 2151 3699 56 

35 Karlovarská KASPV 72 325 3 44 51 137 175 397 410 807 9 

36 Ústecká KASPV 299 1088 72 83 302 528 284 1387 1269 2656 28 

37 Liberecká KASPV 479 904 248 217 368 676 364 1383 1873 3256 31 

38 Královéhradecká KASPV 428 1207 58 95 433 704 377 1635 1667 3302 46 

39 Pardubická KASPV 258 344 50 44 243 296 138 602 771 1373 22 

40 Vysočina 333 983 143 242 418 618 254 1316 1675 2991 43 

41 Jihomoravská KASPV 385 1342 121 136 326 492 362 1727 1437 3164 42 

42 Zlínská KASPV 186 529 9 50 69 243 91 715 462 1177 23 

43 Olomoucká KASPV 294 1134 50 92 214 376 246 1428 978 2406 45 

44 Moravskoslezská KASPV 408 1303 93 123 259 634 163 1711 1272 2983 53 

  Kategorie celkem: 4157 13100 1066 1625 4023 8012 4093 17257 18819 36076 526 
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PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY 

ČESKÁ TANEČNÍ ORGANIZACE 
Ohradské náměstí 1628/7                                                            

155 00, Praha 5                                     

www.czechdance.org 

 

 

Manažerské vedení: 
Mgr. Eva Vlková - Prezident CDO, manažer mezinárodního úseku a marketingu 
Mgr. David Nováček - 1. viceprezident CDO, manažer soutěžního úseku a legislativy  
Monika Müllerová - Manažer správního úseku a ekonomiky 
Stav členské základny ke dni 30. 8. 2019: 8389 řádných členů 

Stav členské základny ke dni 31. 12. 2019: 9038 řádných členů 

 

Přehled 2019: 

1. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - JARO 2019 

Největší taneční tour v ČR. Jedná se o 15 celorepublikových soutěží formací, 24 celodenních 

akcí, systém soutěží s národní autoritou, 9 regionálních kol, 2 mistrovství Čech, 2 mistrovství 

Moravy, 2 mistrovství ČR. Profesionální organizační týmy, atraktivní vizualizace - stage, 

projekce, led obrazovky, světelná show, moderátoři TV Óčko, televizní záznam na TV Sport 5. 

Taneční styly: ART, STREET, DISCO, COUPLE DANCE, BELLY, TAP DANCE      

Věkové ktg.: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 

Účast: 15 500 tanečníků 

2. Grand finále  CZECH DANCE MASTERS JARO 2019 

     10. – 12.5. Brno, 23. - 26. 5. 2019 Praha 

Projekt GRAND FINÁLE MČR a Hobby festival sloučil Mistrovství ČR v jednotlivých tanečních 

stylech pod jednu střechu a vytvořil tím novou tradici prezentace tanečního umění. 

Absolutním vyvrcholením CDM 2019 pak byl slavnostní galavečer v neděli 26. 5., kde jsme byli 

svědky neuvěřitelné a jedinečné atmosféry grand finále pro 30 TOP choreografií všech stylů s 

udílením cen absolutnímu vítězi v kategoriích děti, junioři a dospělí.  

Účast: MČR Praha 6917 tanečníků, MČR Brno 4258 tanečníků 

3. CZECH DANCE ARÉNA 2019 – 14. 9. 

http://www.czechdance.org/
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Vzdělávací program CDO – workshop pro trenéry, porotce a tanečníky v Bobycentru v Brně. 

Obsah: Podzimní a jarní tour CDO - SaTP CZECH DANCE MASTERS 2019/ 2020, výklad předsedů 

komisí CDO, prodloužení licence porotce CDM, workshop o zdravé výživě. 

Účast: 117 osob 

4. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - PODZIM 2019                             

SPECIÁLNÍ PROJEKT CDO – 15 SOUTĚŽÍ S BODOVACÍM SYSTÉMEM PRO VYBRANÉ TANEČNÍ 

STYLY S MČR A NOMINACÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA INTERNATIONAL DANCE 

ORGANIZATION /IDO/. 

Taneční tour zaměřená na disciplíny Hip Hop, Disco Dance – sólo, duo, malé skupiny a Street 

battle. Jednotná vizualizace celé tour, stage, baletizol, speciální audio a video spoty, reklamní 

trailery k proběhlé i budoucí tour atd. 

Účast: 4000 tanečníků                                          

         5.  Reprezentace na soutěžích IDO          

 

Účast členů CDO: 1578 tanečníků 

Česká reprezentace CDO patří nejpočetnějším a úspěšným reprezentacím na prestižních 

soutěžích IDO. Vedení CDO se zúčastnilo také oficiálních jednání IDO -  AGM ŘÍM – červenec 

2019 – účast: Jiří Paulů; Jednání komisí IDO - Sarajevo, Bosna a Hercegovina -  leden 2019 – 

účast: Jiří Paulů. 

 

Mezinárodní soutěže na území České republiky: 

 IDO EUROPEAN TAP, BALLET, JAZZ, MODERN CHAMPIONSHIPS  

13. – 16. 6. 2019, PRAHA                                                             

 IDO WORLD DISCO DANCE AND FREESTYLE CHAMPIONSHIPS 

20. - 23. 6. 2019, CHOMUTOV  

 IDO WORLD STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS AND IDO WORLD DISCO 

DANCE CUPS 

19. – 22. 9. 2019, ÚSTÍ NAD LABEM 
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Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek (ČSRS, z. s.) 
   

Ohradské náměstí 1628/7     
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
 

 

Složení VV ČSRS, z. s.:       

Bohumil Novák, předseda (člen statutárního orgánu) 

Mgr. Jiří Krauskopf, místopředseda (člen statutárního orgánu) 

Mgr. Evžen Knězek, člen VV 

 

Počet řádných klubů (členů): 63                      

Počet dalších klubů (evidovaných v ČUS): 795   

          

ČSRS byl založen v roce 1990. Nepříznivý směr vývoje po změně financování sportu a 
nepovedené personální změně na funkci předsedy se naštěstí podařilo zastavit na jednání VH 
ČSRS v květnu 2016.   

Nově zvolený předseda spolku začal s ostatními členy VV situaci intenzivně řešit. Postupně se 
daří obnovovat důvěru bývalých členů a mnohé kluby již obnovily své členství. Nejde to však 
tak rychle, jak bychom si přáli, protože se potýkáme se zajištěním dostatečného množství 
finančních prostředků, kterými vedení spolku podporuje své členy při organizování jejich 
jednorázových akcí i pravidelného cvičení. 

Z údaje v záhlaví o počtu evidovaných klubů v ČUS je zřejmé, že prostor pro získání dalších 
klubů za řádné členy je velký. Jednání s nimi nám ale komplikuje skutečnost, že delegáti VH 
ČSRS v roce 2014 rozhodli o vystoupení spolku z ČUS, aby tím umožnili právě ČASPV vstup do 
této střešní organizace. 

Snaha o překonání ne vždy dobrých vztahů obou spolků v minulosti byla po řadě měsíců 
jednání korunována v polovině prosince 2017 podepsáním nové dohody  
o spolupráci. Obě strany neustále hledají cesty pro její efektivnější naplňování. Např. se stále 
nedaří zapojit členy ČSRS do různých seminářů ČASPV, což je bezpochyby škoda. 

V roce 2019 se nám nepodařilo získat finanční dotaci z MŠMT. Proto bylo určitě dobré, že se 
nám podařilo podpořit akce členů alespoň ze zůstatku na účtu.  
O finanční dotaci požádalo 39 členů. 

Kluby rekreačního sportu (RS) v rámci České republiky organizují množství jednorázových akcí 
v nejrůznějších pohybových aktivitách nejen pro své členy, ale rovněž i pro širokou veřejnost 
všech věkových skupin, od mateřských škol až po seniory. A výjimkou není ani mezinárodní 
účast. 

Jedná se o různé turnaje v nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu, tenisu, florbalu, šipkách, 
vytrvalostní i náborové akce pro jednotlivce (běh, cyklistika, triatlon, běh na lyžích a další 
sporty), pěší výšlapy, cyklojízdy, sjezdy řek, zábavné pohybové aktivity v rámci dětských dnů 
(den dětí, zahájení či zakončení prázdnin, mikulášské a vánoční akce).  

 Většina klubů RS se také věnuje pravidelné pohybové činnosti, celoroční či sezonní, většinou 
pro ženy nebo pro rodiče s dětmi. Děti si také mohou v tzv. miniškolách sportu vyzkoušet 
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různé sporty a vybrat si z nich pak ten, kterému by se chtěly věnovat více, možná i na závodní 
úrovni, v některém specializovaném klubu.  

Jak je patrné, činnost klubů RS je velmi široká a pestrá. Musíme si ale přiznat, že ani ČSRS, ani 
ČASPV nejsou sportovní svazy, které mají významné slovo při ovlivňování dění v českém 
sportu, přestože pracují ve prospěch celé naší společnosti. Společné a koordinované 
vystupování obou organizací je proto základem pro zvýšení jejich prestiže a pro zlepšení 
podmínek pro jejich práci, pro činnost jejich členů. 

Na VH v roce 2019 byla schválena změna členského příspěvku. Dosavadní výše 20,- Kč za 
fyzickou osobu (bez ohledu na věk) evidovanou v klubu RS se členský příspěvek od roku 2020 
mění na paušální částku 1 200,- Kč za klub RS bez ohledu na počet fyzických osob v něm 
evidovaných. 

 Důvodem pro tuto změnu bylo, že Stanovy ČSRS uvádějí, že členem spolku je klub RS, nikoli 
fyzická osoba. Jednotná výše členského příspěvku také vyrovná administrativní nároky členům 
i svazu, která je v podstatě u všech stejná. 

V roce 2019 se také ČSRS podařilo zaevidovat se do Rejstříku MŠMT, takže můžeme i nadále 
žádat o finanční příspěvky ze strany MŠMT a následně nově vzniklé Národní agentury pro 
sport. 

Je nutné si také uvědomit, že ČSRS nemá žádný placený aparát, že vše zabezpečuje tříčlenný 
výbor dobrovolných funkcionářů. Pracují tedy za stejných podmínek jako funkcionáři v drtivé 
většině klubů! Podstatným faktorem ovlivňujícím možnosti spolku jsou příjmové možnosti. 
Stále jsou jedinými možnostmi členské příspěvky a finanční dotace z vypisovaných projektů, 
zejména MŠMT. Zajistit sponzora či příjmy z reklamy je zatím nesplněná představa o 
financování ČSRS, z. s. 

  

   

     
   Bohumil Novák   

           předseda ČSRS, z. s. 
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Česká asociace armwrestlingu, z.s. (ČAWA) 

Ohradské náměstí 1628/7, Praha 155 00 

Prezident: Milan Hyršal 

Počet členů: 500 

 

Česká asociace armwrestlingu je zapsaný spolek, jehož posláním je sdružovat a zastupovat 

zájemce o armwrestling. Je členem EAF – Evropské armwrestlingové federace a WAF – Světové 

armwrestlingové federace. Je přidruženým členem ČASPV. 

Armwrestling, lidově páka, je úpolový sport. Zápasí se za speciálním stolem. Zápasník musí 

svojí rukou a paží přetlačit, resp. přetáhnout svého soupeře na vlastní stranu stolu. Sportovci 

jsou rozděleni do kategorií podle pohlaví, věku a hmotnosti. Armwrestling je vhodný i pro 

handicapované sportovce. Handicapovaní sportovci jdou dále v kategoriích podle druhu 

handicapu – sedící, stojící, nevidomí, neslyšící. Zápasí se na levou a pravou ruku zvlášť. 

Soutěžní rok 2019 začal pro ČAWA v únoru tradiční soutěží Golemova ruka. Golemova ruka je 

českou největší soutěží. V pořadí 22. ročník se opět konal v Hluku a zúčastnilo se jej 100 

sportovkyň a sportovců z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky. Česká hymna zazněla 

i přes menší účast domácích sportovců. Na nejvyšším stupni vítězů stál Dušan Tesařík, Jaroslav 

Sládek, František Blobner, Ester Poláková, Martin Vodák.  

V březnu a dubnu se dále konaly soutěže na Moravě. Březnová Velká cena Podivína a 

mezinárodní soutěž Dubňanská páka tak byly poslední dva podniky před květnovým 

Mistrovstvím Evropy. Sezonu 2018/2019 uzavíraly hned 2 soutěže. Oficiální tečkou Mistrovství 

ČR v armwrestlingu, které uspořádal klub Šumavský medvěd. Méně oficiální ukončení pak 

nabídla Novojičínská tlapa, která až do listopadu poslední akcí. 

Start do nové sezony 2019/2020 provázely nejasnosti ohledně plánovaného Mistrovství světa. 

Podzim jsme tak zahájili zostra. Naše reprezentace v říjnu, bez domácích soutěží, odjela do 

rumunské Konstanty, aby se utkala o cenné kovy. V listopadu se čeští pákaři potkali v Novém 

Městě nad Metují, kde zahájili domácí sezonu. Konec roku 2019 uzavřela vánoční akce v Jeremi 

sport s titulem Vánoční páka. 

Reprezentační výpravy na ME a MS byly počtem skromnější. Výsledky, ale ukázaly, že Česká 

republika má armwrestlingu ještě co nabídnout. Evropský šampionát pro nás znamenal zisk 4 

cenných kovů (1-1-2). V konkurenci 30 států jsme skončili přesně uprostřed na 15. místě. 

Mistrovství světa přineslo celkem 5 medailí (1-0-4). Česká republika skončila na 21. místě z 55 

zemí celého světa. Díky naší reprezentaci můžeme široké veřejnosti ukázat, že armwrestling 

je sport pro všechny napříč věkovými a váhovými kategoriemi.  

Na ME reprezentovali: 

 Adam Číp, junioři do 15 let, 65 kg 

 Viktor Kerel, junioři do 18 let, 65 kg 

 Šimon Polák, junioři do 18 let, 80 kg 

 Jaromír Bělunek, masters nad 40 let, 90 kg 
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 Dušan Tesařík, masters nad 40 let, +100 kg 

 Jaroslav Sládek, senior grand masters nad 60 let, 100 kg 

 Jaroslav Štůsek, senior grand masters nad 60 let, 100 kg 

 Martin Zábojník, disabled sitting, 75 kg 

 Lukáš Práchenský, disabled sitting, +75 kg 
Medaile z ME: 

 Adam Číp, bronz – pravá ruka 

 Dušan Tesařík, zlato – pravá ruka, bronz – levá ruka 

 Jaroslav Sládek, stříbro – levá ruka 

Na MS reprezentovali: 

 Ester Poláková, juniorky do 15 let, 55 kg 

 Adam Číp, junioři do 15 let, 65 kg 

 Viktor Kerel, junioři do 18 let, 65 kg 

 Šimon Polák, junioři do 18 let, 80 kg 

 Jaromír Bělunek, masters nad 40 let, 90 kg 

 Jaroslav Sládek, senior grand masters nad 60 let, 100 kg 

 Lukáš Práchenský, disabled sitting, +75 kg 
Medaile z MS: 

 Ester Poláková, zlato – levá ruka, bronz – pravá ruka 

 Adam Číp, bronz – pravá ruka 

 Jaromír Bělunek, bronz – levá ruka 

 Jaroslav Sládek, bronz – levá ruka 
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Unie jógy, z. s. (UJ) 

 

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

Hana Picková (předsedkyně UJ), Jitka Hilgert Ing. (místopředsedkyně UJ) 

www.unie-jogy.cz 

 

Aktuální složení výboru: 

Picková Hana (předsedkyně), Ing. Jitka Hilgert (místopředsedkyně), Ivana Hellerová 

(hospodářka), Iva Honsová (ediční činnost) a Pavel Eyer (vedoucí komise krajských vedoucích).  
Růžena Moravcová (vedoucí komise školení) se ze zdravotních důvodů vzdala své funkce a tato pozice 

prozatím nebyla obsazena. 

K 31. 12. 2019 organizace vykazuje 555 platících členů. Z toho je 352 učitelů, a to 13 učitelů I. 

třídy, 93 učitelů II. třídy, 8 UJSK, a 238 III. třídy. 

Nejvýznamnější akce v roce 2019 

V první polovině roku bylo ukončeno Školení učitelů jógy II. třídy a standardní kvalifikace. 

Celé rekvalifikační školení se uskutečnilo v Brně v období říjen 2018 – březen 2019, 

v prostorách SOU Čichnova Brno. Školení se skládalo z šesti konzultací a závěrečných zkoušek. 

Každá konzultace byla zahájena v pátek a končila v neděli. Školení se zúčastnilo 15 zájemců (6 

mužů a 9 žen). Školiteli byli lektoři Unie jógy. Jediným nečlenem byly lektorka – lékařka a 

jogínka, která se věnovala anatomii, fyziologii, zdravovědě a první pomoci.  

Školení ukončilo splněnou zkouškou 14 účastníků – 13 obdrželo Certifikát, 1 neakreditovaný 

průkaz učitele II. třídy. 1 žena zkoušku v řádném termínu nesplnila (byla jí nabídnuta pomoc 

členů zkušební komise v dostudování problematiky) a zkoušku následně úspěšně opakovala 

v termínu zkoušek Základního školení učitelů jógy III. stupně. 

Od ledna do března 2019 probíhalo Základní školení učitelů jógy III. tř.   

Místem konání bylo SVČ Lužánky. Školení se účastnilo 18 osob, z nichž 17 účastníků školení 

splnilo závěrečnou zkoušku a obdrželo průkaz učitele III. třídy. 

Během roku 2019 došlo k úpravě odborné náplně, textů učebních skript UJ, Kvalifikační 

směrnice a lektorského sboru.  

Časová dotace byla navýšena ve prospěch praktických i teoretických hodin tak, aby školení 

lépe reflektovalo aktuální poznatky z oblasti jógy a zároveň aby i lépe vyhovovalo požadavkům 

účastníků. Došlo také k rozšíření textu Etického kodexu učitele Unie jógy, z.s., k jehož 

dodržování se každý vyškolený učitel zavazuje. 

Během listopadu (2. – 3. 11. 2019) proběhl v Plzni (Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň-Černice), celostátní 

Seminář dětské jógy a psychomotoriky. Semináře se účastnilo celkem 45 osob. 

 

Nejvýznamnější metodickou akcí roku 2019 byl víkendový Seminář lektorů a krajských 

vedoucích UJ. Seminář proběhl 20.- 22.9. 2019 v Poděbradech a účastnilo se ho 38 osob.  

Náplní semináře vedeného Lenkou Oravcovou byly tzv. principy zdravého pohybu (lektorka je 

autorkou odborné publikace Principy zdravého pohybu. Jóga a jógová terapie.) Seminář byl 

přijat s velkým ohlasem a v roce 2020 proběhnou dva obdobné semináře v Karlovarském a 

Plzeňském kraji. 

http://www.unie-jogy.cz/
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Vzdělávací program v roce 2019 probíhal průběžně ve všech krajích prostřednictvím Krajských 

seminářů. Seminář pořádá krajský vedoucí příslušného kraje. Odborné téma semináře 

garantuje zkušený lektor v oboru. Tyto vzdělávací akce, které jsou určeny pro odborný a 

osobní růst cvičitelů jógy, jsou otevřeny i pro širokou veřejnost. Kromě vzdělávací hodnoty 

semináře ukazují a nabízejí modernímu člověku, jak je možné propojit tisíciletou tradici 

s moderním způsobem života. Unie vychovala mnoho učitelů jógy i lektorů. Svůj lektorský sbor 

průběžně doplňuje o nové mladé lektory tak, aby vysoká úroveň vzdělávání v této organizaci 

zůstala zachována.  

Spolupráce s jinými organizacemi se odehrává především v oblasti lektorské činnosti, kdy 

velmi úzce spolupracujeme především s Českou akademií jógy při školení učitelů jógy všech 

stupňů, včetně lektorování odborných předmětů v rámci Trenérské školy Fakulty tělesné 

výchovy a sportu a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

 

       za UJ předsedkyně Hana Picková v.r. 
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EKONOMIKA 

 

ČASPV se sídlem Ohradské nám. 1628/7, Praha 5 – Stodůlky byla založena jako spolek působící 

na celém území České republiky. Posláním ČASPV je metodicky a organizačně podporovat 

rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu. 

ČASPV účtuje v podvojném účetnictví podle zákona o účetnictví č. 568/1991 Sb. a vyhlášky 

k zákonu o účetnictví pro nepodnikatele č. 504/2002. Účetní uzávěrka je sestavena v souladu 

s platnými účetními předpisy v ČR, je sestavena za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

ČASPV eviduje dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena za měrnou jednotku je 

vyšší než 40.000,- Kč a majetek s nižší pořizovací cenou, ale větší užitnou hodnotou. Dále 

eviduje dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60.000,- Kč. 

V operativně-technické evidenci, vč. finančního vyjádření pořizovací ceny za měrnou jednotku 

a ceny celkem se eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3.001,- 

Kč do 40.000,-Kč. 

V operativně-technické evidenci se pouze kusově eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek 

od 1,-Kč do 3.000,-Kč nakupovaný ze státní dotace a případně drobné přístroje a zařízení, 

jejichž životnost je delší než jeden rok. 

Ostatní majetek s pořizovací cenou do 3.000,-Kč lze považovat za spotřební materiál. 

Zachycení výnosů 

Hlavní část výnosů ČASPV  je tvořena vlastní činností,  členskými příspěvky, hospodářskou 

činností a sponzorskými dary. Další výnosy jsou získávány ze státních dotací, které jsou 

poskytovány sportovnímu prostředí na organizaci sportu a údržbu tělovýchovných zařízení. 

Investiční dotace nebyly ze státního rozpočtu poskytnuty. 

Výnosy  -  jejich použití v roce 2019 – viz výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 

Náklady na vlastní správu: 

Sekretariát ČASPV – administrativní a metodické práce spojené s činností spolku   5.326 tis. Kč 

KASPV – administrativní služby, porada zástupců KASPV                                               2.175 tis. Kč 

Výkonný výbor, Kontrolní komise, Valná hromada                                                             176 tis. Kč 

Souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů                                                                     1.745 tis. Kč 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

Počet zaměstnanců v ČASPV                      8 osob 

Počet zaměstnanců v KASPV                   17 osob 

Počet dobrovolníků                             2.595  osob 
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ČASPV neposkytla v roce 2019 žádné půjčky členům statutárních orgánů. 

ČASPV má ve svém majetku jeden služební automobil, který slouží ke služebním účelům.   

Automobil byl pořízen v roce 2018. 

Členům Výkonného výboru poskytuje příspěvky na dopravu při plnění povinností vyplývajících 

z jejich funkce. Vyplacená částka byla v roce 2019 ve výši 45 tis. Kč při počtu členů Výkonného 

výboru 7 osob. 

Snahou všech zaměstnanců i dobrovolných pracovníků, pod vedením VV ČASPV, je zajistit 

optimální výsledek hospodaření, zachovat rozsah naší činnosti a podporovat rozvoj sportu pro 

všechny ve všech úrovních naší organizace. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 

závěrku k 31. 12. 2019. 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12. 2019 

    

AKTIVA   Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 66 930 61 517 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

0 54 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 

190 224 190 160 

III. Dlouhodobý finanční majetek 

celkem 

 0  0 

IV. Oprávky k dlouhodobému 

majetku celkem 

-123 291 -128 697 

B. Krátkodobý majetek celkem 21 968 18 214 

I. Zásoby celkem 272 239 

II. Pohledávky celkem  328  424 

III. Krátkodobý finanční majetek 

celkem 

21 268 17 426 

IV. Jiná aktiva celkem 100 125 

  Aktiva celkem 88 901 79 731 

        

PASIVA 

  

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

A. Vlastní zdroje celkem 83 785 77 617 

I. Jmění celkem 87 223 80 927 

II. Výsledek hospodaření celkem -3 438 -3 310 

B. Cizí zdroje celkem 5 116 2 114 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 145 270 

III. Krátkodobé závazky celkem 4 348 1 512 

IV. Jiná pasiva celkem 623 332 

  Pasiva celkem 88 901 79 731 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31.12.2019 

          

O
zn

ač
en

í 

Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy a služby  celkem 13 975 366 14 341 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0  0  0 

III. Osobní náklady celkem 4 974 1 038 6 012 

IV. Daně a poplatky celkem 98 116  214 

V. Ostatní náklady celkem 291 109  400 

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

celkem 

2 067 3 683 5 750 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3 230 14 3 244 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0  0 

  Náklady celkem 24 635 5 326 29 961 

  
   

  

B. Výnosy       

I. Provozní dotace celkem 6 437 763 7 200 

II. Přijaté příspěvky celkem 3 475 120 3 595 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 9 405 2 961 12 366 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 200 1 728 2 928 

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

celkem 

550 12 562 

  Výnosy celkem 21 067 5 584 26 651 

  
   

  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3 568 258 -3 310 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -3 568 258 -3 310 
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7 200 000 Kč 

15 270 148 Kč 

2 713 310 Kč 

1 467 383 Kč 

Skladba příjmů v roce 2019

Státní dotace ČASPV

Tržby z vlastní činnosti

Členské příspěvky a registrační
poplatky

Ostatní příjmy: dary a dotace,
úroky, prodej majetku

Náklady na vlastní 
činnost (36,32%)                                       

10 880 661 Kč 

Náklady na nižší složky 
vč.odeslaných dotací (19,45 %)

5 829 297 Kč

Náklady na 
střediska (44,23%)           

13 250 705 Kč

Struktura nákladů v roce 2019
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

 

Metodická rada ČASPV  

Rok 2019 byl pro Metodickou radu ČASPV plný tvořivé a náročné činnosti v oblasti metodiky a 

nabídky pohybových programů pro členy ČASPV a veřejnost. Aktivity tohoto organizačního 

článku našeho spolku jsou pro dění České asociace Sport pro všechny zásadní a tvoří 

významnou část jeho činorodého života. Rok 2019 přinesl mnoho nových výzev, kterým bylo 

nutno čelit opět s rozvahou, náležitým pracovním úsilím a ohledem na možnosti získaných 

dotačních a jiných prostředků:  MŠMT, ČUS, sponzoři apod. Také v minulém roce byla 

metodická oblast ekonomicky podpořena z rozpočtu ČASPV, což se projevilo například ve 

snížení nákladů účastníků: při reprezentaci cvičenců v Dornbirnu na 16. Světové 

gymnaestrádě, republikových soutěžích ČASPV, republikovém srazu instruktorů SPV, letních 

slavnostech dětí a mládeže ve Sportcentru Doubí u Třeboně a dalších významných akcích. Pro 

plánované vzdělávání, jako jsou školení MR ČASPV, byly pro naše členy vyčleněny finanční 

příspěvky.  

Nejenom účastníci akcí, ale i rozhodčí, organizátoři a lektoři si zasloužili za jejich činnost 

odměnu dle ekonomických možností v daném roce. Metodická rada plánovala a organizovala 

akce především pro naše členy, ale i pro veřejnost. Smysl a zaměření akcí spočívaly v 

rozmanité a bohaté nabídce pohybových aktivit pro věkové skupiny, jako jsou předškolní děti, 

děti a mládež, dospělí a senioři. Jednalo se o celkové zajištění vzdělávacích akcí, soutěží, 

odborných seminářů, pobytových akcí, republikového srazu instruktorů SPV a dalších 

tělovýchovně sportovních projektů včetně akcí s mezinárodním významem, jako například 

realizace dlouhodobého mezinárodního projektu MOVE Week koordinovaného Mezinárodní 

sportovní a kulturní organizací ISCA.  

Náš spolek ukončil dvouletý projekt SforAE ve spolupráci se zeměmi Vyšegrádské čtyřky (Česká 

republika Slovensko, Maďarsko, Polsko), který provázel a vedl účastníky uskutečněných akcí 

MR ČASPV, KASPV k většímu porozumění a úctě k životnímu prostředí a empatii k přírodě. 

Projekt byl spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. 

Neméně důležitými aktivitami v metodické oblasti byla spolupráce komisí MR ČASPV s 

ostatními organizacemi a spolky sportu pro všechny jako například s Českou obcí sokolskou, 

Klubem českých turistů, Česká gymnastickou federací apod. 

 

Činnost MR ČASPV v souvislostech 

V minulém roce zajišťovaly činnost metodické rady odborné komise: komise školení, komise 

zdravotní tělesné výchovy a subkomise psychomotoriky, komise všeobecné gymnastiky, 

komise hudebních a pohybových forem, komise rekreačních sportů, komise cvičení a pobytu 

v přírodě, komise předškolních dětí a rodičů s dětmi, komise žactva a mládeže - subkomise 

žactva a subkomise mládeže, komise dospělých – subkomise žen a subkomise mužů a komise 

seniorů. 

Na uskutečnění celkové aktivity jednotlivých komisí se podíleli kvalifikovaní instruktoři, lektoři, 

rozhodčí a organizátoři. Společným úsilím uvedených činovníků bylo dosaženo stanovených 

cílů, zaručena kvalita a úspěšnost mnohdy početně, ale také obsahově náročných akcí a 

projektů.  
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Aktivity a záměry odborných komisí vycházející z ročních plánů jsou určeny nejen pro 

uspokojení potřeb a přání našich členů, ale promyšlenou nabídkou pohybových aktivit. 

Podněcují také zájem veřejnosti o pohybové a sportovní aktivity a to například veřejně 

přístupnými akcemi, ale také ostatními, jako jsou odborné semináře, pobytové akce a jiné. 

V konečném důsledku programové nabídky vedou k aktivnímu zdravotně orientovanému 

způsobu života občana v naší společnosti. 

V roce 2019 bylo vynaloženo značné úsilí na pokračování a více početné zapojení zájemců (člen 

ČASPV, veřejnost) prostřednictvím již v roce 2017 započatých projektů soutěží na dálku. 

 

Přehled akcí MR ČASPV a účast členů, lektorů a organizátorů ČASPV v roce 2019 

Akce 
Akce/počet Účastníci/počet 

Org.+lektoři 
/počet 

Republikové sraz, Letní slavnosti 2 277 43 

Republikové soutěže ČASPV  7 2140 242 

Soutěže ČASPV - "na dálku"  6 2516 11 

Odborné semináře 20 568 65 

Školení  - MR ČASPV   6 108 25 

Školení -  KASPV, RCSPV 4 59 29 

Pobytové akce 6 278 32 

XVI.  WG Dorbirn 2019 – nácviky (2x), 
reprezentace (hromadná skladba) 

3 1053 22 

Celkem 54 6999 469 
 

o Školení – vyjmenované komise MR uspořádaly 6 školení.: komise cvičení a pobytu 

v přírodě (1x ŠK Hlavní vedoucí dětských táborů), komise všeobecné gymnastiky (2x ŠK 

rozhodčích žen a 1x ŠK instruktor VG III. tř.), komise zdravotní tělesné výchovy (1x ŠK instruktor 

Zdr.TV III. tř.). Školení uspořádaly i některé krajské asociace a to Jihočeská KASPV a Plzeňská 

KASPV, které vyškolily instruktory SPV III. třídy. Jihomoravská KASPV a RCSPV Brno školily 

instruktory SPV IV. třídy. 

Metodická rada doporučila také v uplynulém roce pořadatelům školení zaměřit se na školení 

instruktorů III. třídy z důvodu zajištění kvalifikované instruktorské činnosti při vedení 

cvičebních hodin v oddílech a odborech našeho spolku. Školení byla dotovaná, což ocenili 

zájemci z řad našich členů, kteří využili slevu na účastnickém poplatku. 

o Semináře – odborné komise MR ČASPV uspořádaly 20 odborných seminářů. Mimo 

oblíbené semináře se objevily akce s novými náměty, které zvýšily celkové počty účastníků. 

Například komise zdravotní tělesné výchovy zařadila pro velký zájem opakovaně seminář 

Spiraldynamik.  

Při přípravě programů se osvědčilo zařazování novinek, ale i oblíbených námětů z předchozích 

let. Na semináře byli zváni především lektoři ČASPV (L1, L2). Nebyla opomenuta ovšem ani 

spolupráce s odborníky a v případě potřeby byli osloveni externí lektoři. 

o Pobytové akce – na pořádání šesti akcí, jejichž programy mají především rekondiční a 

rekreační charakter pohybových aktivit, se podílely při přípravě organizaci a realizaci 

především komise dospělých a komise seniorů. Většina akcí byla po otevření přihlašování 

velmi záhy kapacitně obsazena. Pobytové akce se těší v ČASPV velké oblibě a generační 
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propojení více kategorií především dospělí - děti nebo senioři – vnoučata je příznivým 

socializačním pojítkem činnosti našeho spolku. V  minulém roce byly zcela obsazeny akce jako 

senioři na horách, Pohoda - Pálavou na kole i pěšky, Senioři v lázních a letní akce dětí – 

dospělých – seniorů. Pro konání osvědčených akcí využily komise MR ČASPV přednostně 

Sportcentrum ČASPV v Doubí u Třeboně.  

o Letní slavnosti dětí a mládeže – na přelomu května a června uspořádala metodická rada 

Letní slavnosti pro děti a mládež z ČASPV a pro veřejnost ve Sportcentru Doubí u Třeboně. 

Přípravu a realizaci koordinovala Komise žactva a mládeže MR ČASPV ve spolupráci s ostatními 

komisemi MR ČASPV. Zájem o tuto akci byl značný a předčil počet účastníků z roku 2018 cca o 

65 účastníků. Akce měla odlišný systém soutěžního programu a celá soutěž probíhala na 

námět známé TV hry pevnost Boyard. Celý víkend účastníci soutěžili ve sportovních 

disciplínách v rozmanitých činnostech, užívali si na workshopech a bavili se dalšími 

doplňkovými programy, jako například nácvikem společné choreografie se soutěžním 

námětem. 

o Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny (podzim) – byl opět významnou akcí 

pro vybrané instruktory sportu pro všechny ze všech krajů České asociace Sportu pro všechny. 

Podstatou srazu bylo předvedení pohybových programů a novinek, které mohou obohatit 

charakter cvičení a sportování v našem spolku. Komise MR ČASPV připravily program s 

novinkami z odborností: zdravotní tělesná výchova, cvičení seniorů, hudebně pohybové formy, 

rekreační sporty, cvičení a pobyt v přírodě s uplatněním pro celou škálu věkových kategorií od 

předškolních dětí, žactva a mládeže, dospělých až po seniory. Jednotliví lektoři předvedli 

účastníkům instruktorům sportu pro všechny pohybové dovednosti s jasným záměrem předat 

je dalším instruktorům v oddílech a sportovních klubech ve všech krajích našeho spolku. 

o Republikové soutěže ČASPV – komisemi MR ČASPV bylo uspořádáno celkem sedm akcí: 

šest soutěží a republiková přehlídka pohybových skladeb. Soutěžily a své dovednosti poměřily 

v podstatě všechny věkové kategorie: děti, žactvo, mládež, dorostenci, dospělí a senioři. 

Metodická rada koordinovala s krajskými asociacemi přihlašování sportovců z jednotlivých 

krajů. Přetrvávajícím problémem při přihlašování na některé soutěže jsou snahy některých 

jedinců nerespektovat stanovené podmínky například věk účastníků v souvislosti se 

stanovenými kategoriemi.    

Vyhlášení republikových soutěží ČASPV  bylo umístěno a propagováno na sociálních sítích 

ČASPV: webové stránky, facebook. Ke komunikaci a upřesnění přihlašování přispěla také četná 

e-mailová korespondence mezi účastníky a pořadateli. Poděkování zaslouží sekretáři krajských 

asociací, kteří jsou nezastupitelnými pomocníky pro zdárné zvládnutí při pořádání těchto akcí. 

Republikové soutěže ČASPV a republiková přehlídka pohybových skladeb v roce 2019: 

- sportovní gymnastika / komise VG 

- atletika / komise žactva a mládeže 

- soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezka“ / komise cvičení a pobytu v přírodě 

- kubb – mölkky – woodball / komise rekreačních sportů  

- teamgym a tria (čtvrtý rok smysluplné spolupráce s oddílem gymnastiky při odboru SPV 

– TJ Spartak Trutnov v Královéhradeckém kraji, poděkování L. Oravcové) 

- florbal / komise rekreačních sportů (poděkování činovníkům z Pardubické KASPV: K. 

Pipek, V. Veverková, V. Opletalová za spolupráci na 7. ročníku organizačně náročné 

soutěže).  
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- republiková přehlídka pohybových skladeb v Litoměřicích / komise hudebně 

pohybových forem (poděkování za spolupráci RCSPV Litoměřice / KASPV Ústí: J. Hrkal, 

V. Šárová, J. Dubina a ostatní organizátoři). 

Velkým kladem konání soutěží a přehlídky v roce 2019 byla obecně nejvyšší účast soutěžících 

za poslední roky.  

Akce byly podpořeny partnery, jako například firmami: Spokey, Lesy České republiky, Jipast, 

Bioline s.r.o., Dr. Peithner Prag s.r.o. …děkujeme. 

 

  sportovní gymnastika             atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 medvědí stezkou             teamgym    
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kubb, mölkky, woodball           florbal 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

republiková přehlídka pohybových skladeb   

o Zápolení na dálku, soutěže - v roce 2019 
pokračovalo úsilí směrem k propagaci soutěží 
na dálku. Soutěžní disciplíny byly i nadále 
koncipovány vždy tak, aby byly použitelné 
v jakékoliv části cvičební jednotky v celku či 
odděleně s využitím běžně dostupného 
sportovního vybavení.  
Zápolení na dálku zahájilo svou tradici již v roce 

2017 a i v roce 2019 se těšilo velké oblibě. 

Nabízí 5 více i méně tradičních disciplín za 

využití běžného náčiní a nářadí, které je 

tradičním vybavením každé tělocvičny, jako 

např. lavička nebo volejbalový míč. I v roce 

2019 byla soutěž otevřena nejen pro členy ČASPV, ale také široké veřejnosti. Soutěž umožňuje 

porovnání výkonů soutěžících ve stanovených věkových kategorií v rámci celé ČR. Velmi 

pozitivní bylo větší zapojení dorosteneckých kategorií.  

Komise žactva a mládeže hledá nové varianty efektivního sběru dat praktické jak pro 

instruktory, tak také pro zpracovatele. Tradičním sponzorem byla firma SPOKEY, která 

podpořila také doprovodnou facebookovou soutěž. V říjnu roku 2019 se zástupkyně ČASPV 

zúčastnily MOVE kongresu v Budapešti (Mgr. M. Mlýnková, R. Mothejzíková), kde proběhla 

první jednání se zahraničními partnery a možnosti zapojení partnerských organizací. Zmíněná 

forma spolupráce může být jistým příslibem do budoucnosti – podzim 2020 a 2021.  

Choreo-challenge 2019 byla prezentována oproti předchozím letům s jednou skladbou v 

kategoriích basic (bez dodatečné digitální úpravy) a profi (s digitální úpravou). Výzva, více než 

soutěž, nabízí prostor mladým choreografům z řad dětí na jednotnou skladbu v délce cca 1 

min. O nejpopulárnější skladbě rozhodlo hlasování na facebookové skupině Choreo-challenge 

Vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny. Tato výzva má velkou budoucnost a bude vyhlášena 

i v roce 2020.  
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Rodinná výzva Mami, tati – HOP byla organizována ve dvou termínech – v rámci MOVE Week 

v květnu a dále u příležitosti Open street festivalů v říjnu. Tato výzva ve skákání přes švihadlo 

pro celou rodinu napříč generacemi zatím hledá svou cestu k zájemcům. Obou výzev se 

zúčastnily pouze 2 rodinné týmy, ale komise žactva a mládeže se pokusí o vypsání výzvy i pro 

následující rok 2020 s větším důrazem na atraktivnost a správnou propagaci.  

Soutěž Superhráč byla pořádána komisí rekreačních sportů. Soutěžní disciplíny (basketbal, 

volejbal, fotbal, florbal, volejbal, ringo) jsou zacíleny na zvýšení úrovně herních dovedností 

žáků a mládeže v našem spolku (od roku 2020 bude soutěž nabídnuta i pro veřejnost).  Do 

podzimního kola 2019 se zapojily již některé oddíly odborů SPV. Komise uvažuje o dalším 

rozšíření věkových kategorií. 

Výhodou všech soutěží na dálku je jednoduchost přihlášení, možnost realizace soutěžních 

disciplín pod vedením kvalifikovaného instruktora přímo v oddíle a následná souhrnná 

administrace výsledků se zasláním účastnických listů, diplomů, cen. 

Soutěže na dálku pracují s moderními prostředky, jako je například sdílení prostřednictvím:  
 http://www.caspv.cz/cz/projekty/  
 https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/    

Vyzkoušen byl také projekt pro dospělé a seniory „Do sedel“ – soutěžení v ujetých 

kilometrech na rotopedu. Oblast soutěží na dálku byla v roce 2019 dalším vítaným 

zpestřením rozmanité pohybové činnosti především našich dětí a mládeže. 

 

Reprezentace ČASPV v hromadných vystoupeních - pódiových skladbách  
 

V roce 2019 byl v červenci úspěšně ukončen projekt – reprezentace cvičenců ČASPV 

v hromadné skladbě s názvem „ Gymnastický sen“ (autoři: Viléma Novotná, Iveta Holá, 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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Jaroslav Sauer) na 16. Světové gymnaestrádě v Dornbirnu (Rakousko). Skladba, která byla před 

dvěma lety předvedena již na 16. všesokolském sletu ČOS  byla prodloužena a obohacena o 

další pohybové kreace, které cvičenci doladili za necelý rok na dvou nácvicích a jedné secvičné 

před odjezdem do Dornbirnu v červenci 2019. Náš spolek reprezentovalo 354 žen a mužů, kteří 

předvedli na stadionu v Bregenzu čtyři vystoupení s hodnocením skladby  - nejlepší 

choreografie. Muži a ženy využili, jako náčiní červené a žluté sítě a nordic walkingové hole. 

Výprava ČASPV se v Dorbirnu neztratila. Tato skladba, jak prohlásila V. Novotná: „Bohatě 

naplnila motto 16. Světové gymnaestrády – Come together, show your colours.“  Naše výprava 

přispěla také do doplňkového programu vystoupením seniorské skladby „ O sole mio“, autorů 

Aleny Přehnilové a Miroslava Zítka v městečku Sulz. Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci 

ČASPV v zahraničí. 
 

V roce 2019 byla zahájena příprava na mezinárodní gymnastický festival Golden Age – 

Rethymno – Kréta, říjen 2020 (komise hudebně pohybových forem a komise seniorů). V 

nácviku jsou tři skladby: Inter – gym – net, autoři: Viléma Novotná, Jaroslav Sauer / Na vlnách 

Kréty – On the waves of Crete Autoři: Alena Přehnilová, Miroslav Zítko, Radka Hrubá / Smowey 

Autorka: Marie Skopová. 
 

Vzdělávání  

Součástí systému vzdělávání v ČASPV je vzdělávací zařízení Akademie cvičitelů a instruktorů 

(ACI) ČASPV, která organizuje vzdělávání tělovýchovných instruktorů. Metodická rada ČASPV 

uspořádala prostřednictvím odborných komisí v roce 2019 školení se zaměřením 

na  vyjmenované odbornosti: všeobecná gymnastika, cvičení a pobyt v přírodě – HVDT, 

předškolní děti a rodiče s dětmi, zdravotní tělesná výchova (podrobnosti jsou uvedeny 

v kapitole činnosti metodické rady v odstavci školení). Významnou vzdělávací akcí byl 

republikový sraz instruktorů sportu pro všechny zmíněný v úvodu zprávy - tělovýchova a sport. 

Poznatky o nových pohybových aktivitách či metodice pohybu jsou dále využívány 

v praktických cvičebních hodinách instruktory našeho spolku.  

Ke vzdělávání tělovýchovných odborníků využívá ACI ČASPV akreditované kvalifikace, udělené 

rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rok 2019 byl pro 

komisi školení náročný s ohledem na prodloužení a obnovení stávajících akreditací, u kterých 

končila doba platnosti - viz přehled platných akreditací: 
 

Akreditované kvalifikace MŠMT   

1. Instruktor základních pohybových aktivit  

2. Instruktor volnočasových sportovních aktivit 

3. Instruktor gymnastiky 

4. Instruktor zdravotní tělesné výchovy 

5. Instruktor cvičení rodičů a dětí 

6. Hlavní vedoucí dětských táborů  

7. Instruktor fitness / osobní trenér 

8. Základy školního snowboardingu 

9. Kurz inline bruslení  

10. Kurz základního školního lyžování 

11. Instruktor aerobiku * 
*Akreditace ukončena 



38 
 

 

Odborná Komise školení MR ČASPV pracovala v roce 2019 podle pravidel interní Směrnice 

ČASPV – Vzdělávání, č. M – 8/1995/16 - 6, která je základním dokumentem pro práci v oblasti 

vzdělávání. Koncem roku komise školení zahájila práce na úpravě uvedené směrnice o 

vzdělávání ve smyslu změn vzdělávacího systému ACI ČASPV, který vyplývá z požadavků 

současné doby a nároků na úroveň kvality instruktorů ČASPV.  

Komise školení koordinovala také přípravu, realizaci a administraci školení, které zařadily do 

plánu akcí komise MR ČASPV a krajské asociace SPV. Průběžné úkoly v uplynulém roce 

zajišťovala komise na základě stanoveného ročního plánu. Byla dokončena aktualizace činnosti 

lektorů L1 – ČASPV se záměrem, aby bylo možné při přípravě pohybových programů na akce 

využít cíleně portfolio kvalifikací a dovedností lektorů ČASPV. 

 

Ediční činnost - časopis Pohyb je život    

Metodická tvorba: 
 

- Významným a přínosným zdrojem metodických materiálů pro potřeby instruktorů a 

cvičenců ČASPV je i nadále časopis Pohyb je život (vydává ČASPV  již od roku 1996). Tvorba 

metodických materiálů – učebnic a studijních učebních textů byla vzhledem k finančním 

prostředkům výrazně omezena. Pro potřeby vzdělávání byly dotisknuty učební texty: 

metodická kniha Abeceda cvičitele (PDRD), speciální učební text Všeobecná gymnastika, 

speciální učební text Zdravotní tělesná výchova I. část.   

- V roce 2019 bylo publikováno v časopisu Pohyb je život kromě pravidelných rubrik osm 

metodických článků a čtyři samostatné metodické přílohy. 

- S úspěchem pokračuje zavedení rubriky – rozcvičky na pokračování, kde se mohou 

instruktoři a cvičenci seznámit s novými náhledy a metodikou rozcviček připravovaných 

odbornými komisemi MR ČASPV. 

- Fotosoutěž přispěvatelů do časopisu o nejlepší vtipný snímek byla opět tradičním 

motivačním prvkem. Vítězi každého čísla byl nabídnut libovolný jednodenní seminář 

uvedený v Termínové listině centrálních akcí MR ČASPV 2019. 

- Časopis Pohyb je život je umístěn od roku 2008 v elektronické podobě na webu ČASPV - 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/  .  

- Předplatné časopisu lze objednat na odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-

pohyb-je-zivot.html  

- Metodické materiály je možné zakoupit přes webové stránky - http://www.caspv.cz/cz/e-

shop/ .  

Grafické zpracování časopisu Pohyb je život je podle ohlasu čtenářské obce ve vysoké kvalitě 

a na požadované úrovni. Tvorba periodika reaguje na  potřeby členů našeho spolku a 

veřejnosti s ohledem na moderní trendy v oblasti tělovýchovného prostředí.  

- Redakční rada časopisu Pohyb je život děkuje všem přispěvatelům za poslané příspěvky. 

 

Časopis PjŽ 

Název Počet 

Metodické přílohy 4 

Metodické články 8 

 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
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Pokračovala spolupráce s redakcí Světa sportu (dvouměsíční periodikum), kde i jsme i nadále 

uveřejňovali články propagující činnost a život našeho spolku v moderní soudobé společnosti. 
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 

 

Zahraniční vztahy 

Česká asociace Sport pro všechny je členem International Sport and Culture Association (ISCA), 

členem EFP (Evropského fóra psychomotoriky) a úzce spolupracuje na zahraničních aktivitách 

s Českou gymnastickou federací. 

 

Uskutečněné zahraniční akce: 

V roce 2019 byla nejvýznamnější akcí celého světa v oblasti Gymnastics for All 16. Světová 

Gymnaestráda (16th World Gymnaestrada) v rakouském Dornbirnu, které se účastnilo zhruba 

22 tisíc cvičenců ze všech pěti kontinentů. O účasti členů České asociace Sport pro všechny se 

více dozvíte v kapitole 11. 

 

Ve dnech 16. – 18. 10. 2019 se Move Congressu v Budapešti zúčastnily zástupkyně ČASPV 
Radka Mothejzíková a Martina Mlýnková. Celkem na kongresu participovalo 62 zemí, 477 
účastníků, 37 řečníků, přes 200 organizací. Stěžejním tématem, které se prolínalo téměř všemi 
příspěvky, byla problematika propagace sportu pro všechny mezi širokou veřejností a 
motivace lidí k všestrannému pohybu. V rámci kongresu Martina Mlýnková (vedoucí Komise 
žactva a mládeže MR VV ČASPV) propagovala naše soutěže na dálku a vyzvala k účasti některé 
za zahraničních organizací. Z inspirativních přednášek jsme si přinesli spoustu podnětných 
informací i pro naši činnost. 
 

 
Zapojení ČASPV do mezinárodních projektů 

 

Sport for All and the Enviroment (sport pro všechny a životní prostředí) dospěl v roce 2019 

do svého závěru. Výsledkem bylo nejen mnoho akcí, na nichž byla myšlenka šetrného přístupu 

k životnímu prostředí prezentována, ale hlavně zpracování elektronických publikací Průvodce 

zelenou sportovní událostí a Nejlepší doporučení. Ty jsou umístěny na webu ČASPV v sekci 

Projekty a byly distribuovány mailem co nejširší členské základně. Jsme rádi, že jsme touto 

snahou mohli přispět k osvětě v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

Move Week 2019 – součást kampaně NowWeMove (ISCA) 

o „Týden sportu“ se realizoval ve 40 zemích Evropy a také již i v zámoří 
o ČASPV byla společně s ČOS garantem projektu v České republice. V ČR se 

uskutečnilo celkem zhruba 55 jednotlivých akcí. 
o ČASPV, resp. její nižší články (KASPV/RCSPV/odbory SPV) připravily a 

zorganizovaly devět akcí pod hlavičkou Move Week 2019 
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VNITŘNÍ VZTAHY, VYZNAMENÁNÍ 
 

 

V rámci České asociace Sport pro všechny není zapomínáno ani na instruktory/cvičitele a 

činovníky, kterým jsou za jejich dobrovolnou a obětavou činnost udělována čestná uznání a 

vyznamenání. 
Čestná uznání jsou udělována nižšími články za aktivní činnost v odboru, regionu a kraji 

v rozsahu 3 – 7 let. Další možností, jak ocenit instruktora/cvičitele a činovníka je udělení 

vyznamenání „Vzorný cvičitel ČASPV“ za 15, 20 a 25 let aktivní činnosti.  

Ve výjimečných případech lze za dlouholetou aktivní činnost u příležitosti jubilea 65 let udělit 

„Medaili dr. Miroslava Tyrše“ a při dosažení 70 let věku „Zlatou medaili dr. Miroslava Tyrše“. 

Tato vyznamenání jsou udělována na základě rozhodnutí VV ČASPV. 

Všechna vyznamenání a čestná uznání se udělují u příležitosti životních výročí 30, 35, 40, 45, 

50, 55 let a výše. 

Nejvyšším možným oceněním instruktora ČASPV je udělení titulu „Čestný člen ČASPV“. Tento 

titul je udělován členovi ČASPV jako výraz hlubokého uznání za jeho celoživotní přínos 

tělovýchovnému hnutí, zejména jako vrcholné ocenění jeho dlouholeté aktivní činnosti 

instruktora (cvičitele), lektora, člena volených a odborných orgánů jednotlivých stupňů řízení 

v ČASPV a v tělovýchovných organizacích a hnutích, jenž předcházela vzniku ČASPV. 

Tímto nejvyšším vyznamenáním byl na VH ČASPV 2019 oceněn dlouholetý člen, funkcionář, 

cvičitel a rozhodčí Jaroslav Vokáč. 

 

Dále byli v roce 2019 vyznamenáni tito cvičitelé/instruktoři a činovníci: 

 

Jihočeská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Boguschová Vlastimila, Novotná Anna, Ťupová Marie 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Píšanová Irena, Vidiečanová Marie 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Ing. Koutná Miroslava, Ing. Pechová Vladimíra, Šimková Alena, Špalová Petra, 

Vlčková Jindra, Zvonařová Alexandra 
 

Středočeská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Zídková Jana 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Pecka Jiří 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Dostálová Ludmila, Mgr. Mokrá Zdena 
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Ústecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Votočková Libuše 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Janoušková Věra, Vachová Lenka 

 

Liberecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Svobodová Naďa, Štulíková Karla 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Silná Jarmila  

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Blažková Věra 

 

Královéhradecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Hetflejšová Marie 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kuncová Hana, Ludvíková Jarmila 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Hlávková Květuše, Smolová Hana 

 

Jihomoravská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kubín František 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Staňková Iveta 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Kročilová Jitka, Kupková Irena 

 

Zlínská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Hořelková Drahomíra, Martinec Miroslav 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Urbanová Ludmila 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Špetla Luboš 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Přemyslovský Jiří 
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Moravskoslezská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Holešová Alenka 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Hořínková Marcela, Kovaříková Helena, Kutáčová Miluše 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Fraisová Zdeňka, Kynčlová Zdeňka, Tvarůžková Zdeňka 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Makarová Zdeňka, Marek Ivan 

 

KASPV Vysočina 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Klímová Iva, Odehnalová Andrea 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Křížová Jana 

 

Plzeňská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ziebová Jaroslava 

 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Baštářová Jana, PaedDr. Kostadinovová Alena, Pečenka Libor, Rýbařová 

Jaroslava 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Mgr. Fulínová Jaroslava, Hájek Aleš, Ovsíková Lenka, Procházková Marie, 
Sovová Jana, Vrábelová Vladana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Duspivová Petra, Schleissová Renata 

 

Olomoucká KASPV 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Dadáková Iveta, Spišiaková Jitka 
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PROPAGACE, VNĚJŠÍ VZTAHY 

 

 
Propagace České asociace Sport pro všechny jako tělovýchovné organizace s celostátní 

působností a jejího programu zaměřeného na celou populaci se zájmem o aktivní pohyb je 

vedle jejího atraktivního programu dalším významným nástrojem jejího zviditelnění a 

následně vytvoření podmínek pro její další rozvoj. To je v konkurenci sportovního prostředí 

v ČR, které se soustředí především na oblast výkonnostního a vrcholového sportu, poměrně 

obtížný úkol.  Nespornou a jedinečnou kvalifikací a velkým bonusem ČASPV pro získání 

významného místa ve sportovním životě společnosti je její samotný cíl a vlastní program 

zaměřený na sport pro všechny pro všechny věkové kategorie. Takových „hráčů“ na českém 

sportovním trhu není mnoho a právě v tomto je naše „portfolio“ velmi silné a právě tímto 

směrem byla, je a bude i v následujícím období propagace cílena. Propagační komise se ve 

svém úsilí zaměřuje na všechny skupiny obyvatelstva, kterým se snaží širokým spektrem svého 

moderního a otevřeného programu nabídnout alternativu a konkrétní prostředky zdravého 

životního stylu. To je jeden ze směrů, kterým je potřebné propagaci vést, neboť je to právě 

široká veřejnost, z níž se tvoří členská základna ČASPV, kterou nezbytně pro svoji činnost 

potřebuje. Druhým směrem, neméně důležitým, kterým je třeba napřít snahu o propagaci 

našeho spolku, jsou příslušné územní orgány, orgány veřejné správy a vládní instituce, které 

je třeba přesvědčit o celospolečenském významu organizací, zabývajících se sportováním 

široké veřejnosti a tak je přimět k participaci a spolupráci při vytváření adekvátních podmínek 

pro jejich rozvoj. Již příliš dlouho se na všech úrovních společnosti, včetně té úrovně nejvyšší 

hovoří, o nutnosti zlepšit úroveň pohybové gramotnosti obyvatelstva a o zvýšení pohybové 

aktivity napříč celým jeho spektrem, tzn. mimo oblast výkonnostního sportu. A to je již dlouhá 

léta právě naším cílem a této celospolečenské potřebě odpovídá i náš program.  Je to téma a 

skutečnost, kterými se ČASPV na všech úrovních dlouhodobě zabývá a upozorňuje na ně po 

celou dobu svého působení. Svou podstatou, ve svých odborných textech, svými vystoupeními 

na odborných seminářích a konferencích na všech úrovních, v řadě kampaní a projektů. A tak 

se lze domnívat, že je jen otázkou času a masivní propagace z naší strany, kdy dojte 

k postupnému zlepšování vnímání významu sportu pro všechny, a tím i ke zlepšení zejména 

ekonomických a podmínek pro ČASPV a její činnost. A to i přesto, že současná situace sportu 

pro všechny je v době nového způsobu řízení sportu v ČR velmi nejistá a nečitelná. 

 Poslání a význam ČASPV 

Velkou výzvou pro propagační úsilí ČASPV je přesvědčit co nejvíce občanů ČR o významu 

odborně vedené a řízené pohybové aktivity pro život každého z nich. A následně je nabídkou 

našeho širokého, všem otevřeného programu, který jim bude představen nápaditě, 

srozumitelně a masivně, získat jako členy do naší organizace. V tom spočívá již dlouhodobě 

prezentované poslání a význam ČASPV. Nikoli nabídka komerčních, často jednostranně 

zaměřených či jednorázových akcí, ale trvalé zapojení do našeho programu, který každému 

přinese nejenom osobní prospěch, ale bude velkým zdravotním přínosem i pro celou 

společnost.  Kromě všech našich cvičitelů a odborných pracovníků se právě propagační komise 
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snaží o to, aby takto byla naše organizace vnímána na všech úrovních. Náš program je velmi 

kvalitní a je naší snahou i cílem, aby jej využívalo co nejvíce lidí. 

Možnosti propagace, její míra, rozsah a účinnost jsou mimo jiné dány i finančními možnostmi 

organizace, které v roce 2019 byly opět velmi omezené. Přesto se ČASPV snažila využít 

k propagaci své činnosti mnoha prostředků a forem a nastínit i novou filosofii propagační 

práce: 

 Aktivní účast na odborných projektech, konferencích a kampaních 

 

ČASPV byla v roce 2019 v této oblasti již tradičně velmi aktivní, neboť tento prostor je jedním 

z těch, kde lze zcela nepřehlédnutelným způsobem představit a tím propagovat její 

propracovanou koncepci, program i vysokou odbornou erudici našich členů, kterým odborná 

veřejnost vždy velmi pozorně naslouchá. Tyto aktivity probíhaly na úrovni jednotlivých krajů, 

na úrovni celorepublikové a velmi často i mezinárodní. Je nutné je vnímat jako významný 

propagační nástroj, proto se o nich stručně zmiňuje výroční zpráva i v této části. 

Zástupci ČASPV a jejích odborných komisí se pravidelně zúčastňují zasedání mezinárodních 

orgánů, jichž je naše organizace respektovaným členem a s nimiž již léta spolupracuje. Svojí 

vždy aktivní účastí na těchto jednáních ČASPV ve velké míře propaguje svoji činnost a její 

program, který je těmito organizacemi vysoce ceněn a v některých oblastech je jedinečný.  

Na tomto místě je třeba zmínit premiérovou účast našich zástupců (Martina Mlýnková, Radka 

Mothejzíková) na mezinárodním kongresu „Move Congress“ v říjnu 2019 v Budapešti, který se 

zabýval celosvětovým alarmujícím problémem, kterým je nedostatek pohybové aktivity u 

většiny obyvatel. Program kongresu hledal a nabízel řešení v mnoha oblastech lidské činnosti, 

včetně možností a práva přístupu každého občana k nějaké formě sportu, např. „sportu pro 

všechny“, které je jedním ze základních lidských práv. 

Již tradičně je ČASPV zapojena do několika mezinárodních a domácích projektů, jako jsou: 

MOVE Week, který je jedním z projektů pod kampaní NowWeMOVE ISCA - každoroční 
zapojení ČASPV do této kampaně nelze přehlédnout, byť se nám příliš nedaří se zapojovat do 
tohoto programu masivně (pouhých 9 akcí v rámci celého spolku) „Týden sportu“, v roce 2019 
v termínu od 26. 5. do 1. 6. 2019 probíhá současně v mnoha evropských zemích, jednotlivé 
akce jsou určeny pro širokou veřejnost. A právě účast široké ve veřejnosti v sobě skrývá velký 
potenciál pro propagaci programu ČASPV. 

 

Stejně již pravidelná je účast ČASPV v projektech domácích: 

 
Kampaň ČUS – Sportuj s námi  - jedná se o vybrané sportovní akce odborů i regionů s finančním 

příspěvkem ze strany ČUS, určené právě pro širokou veřejnost. Je to skvělá možnost 

k představení našeho programu nejenom směrem k veřejnosti, ale i k orgánům státní správy 

v jednotlivých obcích. 

Sportovní hry seniorů (SHS) s podporou ČUS -  v roce 2019 proběhly Sportovní hry seniorů pod 

taktovkou krajských článků téměř ve všech krajích, v Praze participovala ČASPV i na velmi 
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úspěšných celostátních seniorských hrách. Skvělá propagace naší organizace a dobrá zpráva 

pro všechny – i sportování seniorů je věnována alespoň určitá míra pozornosti z vyšších míst. 

Plavecká soutěž měst je veřejně přístupnou akcí se stejným datem konání v celé ČR – v roce 

2019 to bylo 2. 10. ČASPV se již počtvrté podílela na zajištění této akce, které se zúčastnilo 28 

měst a v součtu 11 162 účastníků – plavců.  

Aktivní účast na odborných konferencích a seminářích 

 

„Zdraví 2020“ – ČASPV participovalo již čtvrtým rokem na realizaci Akčního plánu podpory 
pohybové aktivity ČR, jehož zakončení se plánuje na rok 2020.  

 

Konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ – Praha 18. 10. 2019 - workshop zaměřený na 
prezentaci a diskuzi k využití metod a výsledků tříletého grantového projektu s tématem 
„Základní výzkum změn a rovnováhy seniorů“. Za ČASPV Mgr. Miroslav Zítko, předseda a Mgr. 
Vít Hanáček, místopředseda ČASPV 

 

Konference společnosti tělovýchovného lékařství – Olomouc 30. 10. – 1. 1. 2019, účast za 
ČASPV MUDr. Vlasta Syslová, vedoucí komise Zdravotní TV. 

 

Konference „Pohyb na předpis“ – součást European Week of Sport (EWoS) 

za ČASPV: MUDr. Vlasta Syslová (aktivní účast), Mgr. Miroslav Zítko, Mgr. Vít Hanáček  

 

Odborné semináře na téma „Pohybová gramotnost“ (čtyři semináře v Hradci Králové) ve 
spolupráci s Akademií Rinosport) – otevřené pro odbornou veřejnost 

Aktivní účast: Ing. Gabriela Machová – vedoucí komise VG MR a Mgr. Miroslav Zítko – hlavní 
lektor 

 
 Zvláštní místo ve Výroční zprávě ČASPV za rok 2019 si zaslouží účast ČASPV na 16. 

Světové gymnaestrádě. 

Tento celosvětový svátek „Sport for all“ se koná vždy jednou za čtyři roky v některém 
z evropských měst - letos v rakouském Dornbirnu. Cvičenci ČASPV vždy ve velkém počtu 
reprezentují náš spolek a ČR a vždy reprezentují velmi dobře. Letos to bylo 354 mužů a žen, 
kteří ve druhém červencovém týdnu od 7. do 14. 2019 několikrát předvedli skladbu autorů 
Vilémy Novotné, Ivety Holé-Šimůnkové a Jaroslava Sauera. 

WG nemá jenom toto své týdenní vyvrcholení, na němž vybraná skupina cvičenců vzorně 
reprezentuje a propaguje ČASPV, ale představuje dva roky nácviku, různých vystoupení na 
úrovni obcí, měst i na úrovni celostátní (sokolský slet). Silný je i její náborový prvek, který vždy 
do řad členů přivede nové tváře. Hromadné skladby jsou naší tradiční a silnou disciplínou i 
v oblasti propagace, proto zmínka o nich patří i do této části zprávy. 

 
 Propagace naší činnosti a našeho programu před veřejností  

spočívá především v konání akcí, které jsou přístupné a otevřené celé veřejnosti. Jsou to tzv. 

VPA akce a otevřené soutěže, kterých se veřejnost napříč všemi věkovými kategoriemi může 

zúčastnit a také zúčastňuje včetně škol a dětských kolektivů. Tyto akce jsou pořádány našimi 
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odbory, regiony i kraji po celé republice a velmi srozumitelně a konkrétně tak představují a 

propagují náš program. Nejrůznější formy veřejně přístupných akcí jsou důležitým 

prostředkem propagace našeho spolku a náboru nových členů. 

 

 Propagační publikační činnost 

V této oblasti úspěšně pokračovala již třetím rokem spolupráce s renomovaným sportovním 

magazínem „Svět sportu“, v němž nám i v roce 2019 patřila vždy dvoustrana, na níž jsme 

v tomto roce nabízeli čtenářům především různě zaměřené rozcvičky, tedy aktivitu, která je 

vhodná „pro všechny“. I takto ČASPV prezentuje čtenářům své cíle a své poslání. Několik 

dalších článků bylo publikováno v internetovém magazínu Kultura21 i v řadě krajských 

tištěných médií. 
 

 Časopis „Pohyb je život“ 

Je to náš vlastní časopis, který vnímá jako cenný metodický materiál i odborná veřejnost, např. 

učitelé TV či cvičitelé z ostatních TV organizací. Časopis ve své tištěné i elektronické formě je 

ideálním propagačním nástrojem díky svému obsahu a kvalitě nejenom směrem k odborné 

veřejnosti, ale i směrem „ven“, tj. k  představitelům státní a veřejné správy. Obsah, který tvoří 

kvalitní metodické stránky a metodické přílohy, odborné články a zprávy ze života ČASPV 

včetně odborných doporučení pro zdravý životní styl, jsou zpracovány čtivě a na velmi dobré 

úrovni. A taj lze s tištěnou variantou časopisu jako s propagačním materiálem pracovat na 

všech úrovních naší organizace. 
 

 Komunikace přes sociální sítě  

Nadále pracujeme na co nejefektivnějším využívání sociálních sítí, jejichž prostřednictvím o 

sobě dáváme vědět nejen našich členům, ale i širší veřejnosti, našim kolegům a partnerům.  

Ve spolupráci s firmou Spokey – výrobcem sportovních potřeb jsme zopakovali motivační 

facebook (dále jen FB) soutěže, které zatraktivňují obsah FB a přilákají vždy nové fanoušky. K 

FB propagaci se k naší radosti připojily další kraje založením vlastních FB profilů.  
 

 Vnitřní propagace 

Její dopad není tak široký jako u výše zmíněných „nástrojů“, ale je rovněž velmi důležitá a 

především velmi tradiční. Jedná se o nejrůznější propagační předměty, které slouží především 

našim členům i jako dárky nejbližším partnerům. Jsou to plánovací kalendáře, velké kalendáře, 

informační materiál, tužky s logem, bloky, nově zpracované desky a návrhy pozvánek 

s jednotným vizuálem. Díky tomu, že se tyto materiály objevují i na FB, v materiálech 

grantových projektů, na plakátovacích plochách a v propagačních letácích jednotlivých akcí 

propagují tyto naše materiály organizaci i směrem ven. 
 

 Nová filosofie propagace ČASPV 

Ke konci roku 2019 se Propagační komise VV ČASPV rozhodla pro následující období zvolit 

novou strategii a filosofii propagační práce. Ta bude cílit na vlastní členskou základnu i směrem 
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k veřejnosti masivní kampaní „Sportuj s Mírou“ s využitím všech dostupných propagačních 

nástrojů. V daleko větší míře než dosud bude využívat sociálních sítí, pokusí se vstoupit do 

oblasti charitativních aktivit, najít cestu do celostátních médií, soustředí se na získávání nových 

odborníků, instruktorů i nových členů. Moderně, progresivně, zdravě agresivně a soustavně. 

Jedním z hlavních cílů této kampaně bude posílení vlastního sebevědomí organizace i jejich 

členů, snaha o vytvoření pocitu sounáležitosti s ní a pocitu hrdosti na spolek, jehož jsem 

členem. To je něco, co se z našeho spolku téměř vytratilo a co je pro jeho udržitelnost, zdravé 

vztahy a radost z práce nezbytné. To je jenom v náznaku směr, kterým se bude propagační 

komise ubírat a který je postupně budován. 
 

 Vnější vztahy 

Oblast vnějších vztahů je velmi důležitá pro existenci, vývoj a postavení naší organizace ve 
veřejném prostoru i v povědomí státních institucí. Je to oblast velmi rozsáhlá a velmi složitá, 
která je jednou z klíčových oblastí, utvářející náš celkový obraz ve společnosti. Orgány ČASPV 
se na všech úrovních velmi snaží nejrůznějšími již výše zmíněnými formami prezentace našeho 
spolku a řadou jednání i na ministerské úrovni vytvořit co nejlepší podmínky pro činnost 
ČASPV. Jednání jsou to nelehká a případné výsledky těchto jednání se snad dostaví ve 
vzdálenějším horizontu, přesto je třeba v tomto směru využívat nestále všechny možnosti.  
Stále před námi stojí nelehký úkol – prezentovat ČASPV jako organizaci, která bude vnímána 
jako jeden z nejvýznamnějších hráčů v oblasti sportu pro všechny. To bylo v roce 2019, kdy se 
připravovala významná změna ve způsobu financování sportu v ČR, která zatím pro 
dobrovolnou tělovýchovu a zejména „sport pro všechny“ nevěstí nic dobrého. Představitele 
ČASPV čekají další náročná jednání, kdy každý dílčí úspěch bude velmi důležitým krokem pro 
budoucí existenci našeho spolku. 

V současné době se však přesto celospolečenské vnímání sportu pro všechny stává velkým 
fenoménem zejména každodenního života občanů. Již to jistý posun k lepšímu, jistá naděje na 
progresivnější rozvoj našeho spolku směrem k celé veřejnosti, ale i na pozitivní změnu 
v přístupu ze strany vládních orgánů a nepostradatelných médií, kde se nám již podařilo učinit 
první kroky (zájem ČT o některé VPA akce). ČASPV je na tento posun již dlouho připravena.  
Závěrem je třeba zdůraznit, že ČASPV a její program sportu pro všechny je jedním z hlavních 

garantů zlepšení pohybové gramotnosti dětí a mládeže a individuálního zdraví každého 

jednotlivce – tak je třeba ji vnímat a to je zásadní úkol pro celou oblast propagace. 
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TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 

Česká asociace Sport pro všechny je vlastníkem čtyř tělovýchovných zařízení: 

 Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně 

 Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku 

 Domu sportu v Brně (DSB) 

 Sportovního, školicího a klubového centra ČASPV v Praze (SŠKC Praha) 

 

Údržba v tělovýchovných zařízeních ČASPV v roce 2019 byla prováděna podle návrhu 

Investiční komise a schválení VV ČASPV. Vzhledem k tomu, že pro rok 2019 nebyl vypsán 

Program MŠMT – Provoz a údržba, museli jsme využít finance z Programu Organizace sportu. 

 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně byla zakoupena nová travní sekačka – traktůrek, do 

kuchyně nový konvektomat, opravena škrabka na brambory, provedena oprava 

vzduchotechniky na odsávání páry z kuchyně, svépomocí byly vyrobeny stolky na terasy 

k bungalovům, do srubů zakoupeny nové polštáře, byla vyměněna část již nepoužitelných 

hasících přístrojů, byl proveden servis solárních zařízení, v lektornách byla provedena   drobná 

údržba – oprava lampiček u nočních stolků, oprava odlepených soklů lina, oprava a výměna 

zámků dveří, na verandě lektorny číslo 1 očištěna jedna palubková stěna od starých nátěrů a 

nainstalováno zařízení proti zahnízdění vlaštovek, do lektorny číslo 2 byla zakoupena nová 

mikrovlnná trouba a opraveno nefunkční osvětlení v koupelně,  zakoupeno povlečení do 

lektoren a Okálu, v Okálu dále opraven barový stolek – vytržený ze zdi, opraveny odlepené 

lišty stolů, opraveny žaluzie ve společenské místnosti.   

  

Ve Sportcentru ČASPV Žinkovy u Nepomuku byla provedena oprava čtyř prorezavělých 

sprchových vaniček včetně opravy sádrokartonových příček, obkladů stěn sprchových koutů a 

popraskaného odpadu. V roce 2019 bylo započato jednání s vlastníky pozemků, kterými vede 

přípojka vodovodu od našich vrtaných studní do areálu Sportcentra Žinkovy. V současné době 

jsme ve fázi zřízení věcných břemen od pozemků, které vlastní  Lesy ČR a.s. a Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, zde jsme před podepsáním smluv na zřízení věcných 

břemen. Jednání o ostatních pozemcích, kterými vede vodovod (vlastníci Obec Žinkovy a Sokol 

Žinkovy) bude po dohodě s nimi realizováno v roce 2020. Od října 2018 probíhá jednání o 

přeložce kanalizace do nové, budované obcí Žinkovy, a rovněž vybudování vodovodní přípojky 

z nově budovaného vodovodního řadu obcí Žinkovy na pozemek ČASPV. Tato jednání ještě 

nejsou ukončena. 

 

V Domě Sportu v Brně byla provedena oprava zdí a výměna zárubně v suterénu, byla 

provedena výměna vstupních dveří do bočního traktu budovy za plastové, byla provedena 

výměna elektrického otevírání vstupních dveří, oprava domácího telefonu ke vstupním 
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dveřím, zakoupena lednice a mikrovlnná trouba do jedné kanceláře a vymalování. V budově 

rozveden nově internet (staré připojení již nebylo funkční). V přízemí pod schody opraveny 

dveře a zdi - nyní prostor pod schody využíván pro úschovu jízdních kol. 

  

Ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze (SŠKC Praha) byla svépomocí 

provedena výměna pohybového čidla v přízemí, vyměněn kompenzátor rázů tlaku vody u 

přípojky vody do budovy, byl spuštěn nový plynový kotel na ohřev teplé vody, byly provedeny 

revize plynového zařízení, tlakových nádob, měření spalin kotlů, revize spalinové cesty  - 

inspekční protokol, byla provedena výměna plynového regulátoru, provedena oprava jednoho 

ze dvou kotlů ústředního plynového topení, byly vyměněny světla na chodbě u vchodu A ve 

druhém patře a jejich ovládání bylo přeinstalováno na čidlo. V letních měsících bylo provedeno 

svépomocí vyčištění opláštění budovy (severní strany) tlakovou vodou. Dále byla provedena 

oprava kalového čerpadla v jímce v suterénu budovy. 
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STANOVISKO KONTROLNÍ KOMISE 

 

Kontrolní komise České asociace Sport pro všechny, z. s.  plnila průběžně úkoly vyplývající ze 

Statutu Kontrolní komise ČASPV. 

Členové komise na svých zasedáních projednávali informace z vedení ČASPV o všech 

důležitých oblastech činnosti ČASPV. 

Kontrolní komise provedla v roce 2019 tyto kontroly na KASPV: 

- Jihomoravská KASPV 
- Liberecká KASPV 
- Pardubická KASPV 
- KASPV Vysočina  
- Královéhradecká KASPV 
- sekretariátu ČASPV Praha 

 Na těchto jednotlivých úsecích nebylo shledáno žádné porušení obecně platných zákonů a 
vnitřních předpisů ČASPV.  

Kontrolní komise ČASPV během celého hodnoceného období dohlížela na činnost ČASPV a 

zpětně předávala orgánům ČASPV podněty k jejich práci. 

Kontrolní komise ČASPV souhlasí s VÝROČNÍ ZPRÁVOU ČASPV za rok 2019. 

 

 

 

Zdena Pavlíčková, v.r. 

předsedkyně kontrolní komise ČASPV   
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STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU ČASPV 
 

 

Výkonný výbor ČASPV na svém zasedání dne 16. 3. 2020 (SKYPE konference, vzhledem 

k situaci s novým korona virem) projednal Výroční zprávu ČASPV za rok 2019.  

Výkonný výbor konstatoval, že struktura i obsah předkládané Výroční zprávy ČASPV 2019 

plně odpovídají skutečnostem ve všech popisovaných oblastech. Dále konstatoval, že naše 

organizace plnila i v roce 2019 své hlavní poslání – realizace programu na podporu sportu 

pro všechny - sportu pro zdraví a po celé sledované období udržela ekonomickou rovnováhu. 

 
Výkonný výbor ČASPV předloženou Výroční zprávu ČASPV za rok 2019 svým Usnesením  

č. VV č. 20-03/07 ze dne 16. 3. 2020 
 

SCHVÁLIL. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


