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VZNIK ČASPV

Začátky ASPV byly složité. Byly hledány cesty k vy-
tvoření občanského sdružení s moderním programem, 
který by byl zajímavý pro všechny věkové kategorie 
našich spoluobčanů.    
Postupně se naše asociace rozrostla a stala se jed-
nou z největších tělovýchovných organizací v naší re-
publice nejen počtem členů (přes 260 tisíc) a odborů 
(téměř dva tisíce), ale i šíří nabízeného programu. 
Aktivně jsme se zapojili do světového hnutí „Sport 
for All“ (ČASPV je členem ISCA, největší mezinárodní 
sportovní a kulturní asociace).

Naši činnost a také změnu názvu (ASPV – ČASPV) 
ovlivnilo rozdělení Československa, které si vyžádalo 
přímé zastoupení České asociace Sport pro všechny 
(ČASPV) v mezinárodních organizacích, v Radě pro 
tělovýchovu a sport MŠMT, v plénu Českého olympij-
ského výboru (ČOV) i nutnosti podílet se na podkla-
dech pro vládu ČR, včetně práce na usnesení k rozvoji 
sportu pro všechny v České republice. V této době 
měla naše asociace rovnoprávné postavení i ve Vše-
sportovním kolegiu ČR a byli jsme druhou největší 
tělovýchovnou organizací. 
V letech 1992 – 2000 byli statutárními zástupci ČASPV 
zvoleni PaedDr. Miloslav Tempír a Mgr. Rudolf  Šimek, 

v následujícím období (2001- 2012)  doc. Ing. Jiří Lau-
renc, CSc., Ing. Karel Coufal a Jaroslav Sauer.
Naší asociaci se dařilo i proto, že ve výkonném vý-
boru a v komisích byli pracovití lidé, odborně vzdě-
laní, ochotní pracovat bez ohledu na čas věnovaný 
plnění úkolů v dobrovolně přijatých funkcích. Proto 
byly úspěšné nejen vzdělávací akce, ale i mezinárod-
ní semináře, festivaly pohybových skladeb, přehlídka 
GALA Praha, letní slavnosti, účast na světových gym-
naestrádách, sportovní show, projekt Pohyb je život 
uprostřed města, např. v Praze na Václavském ná-
městí, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Tře-
boni. 
Cílem těchto akcí bylo nabídnout konzumnímu ži-
votnímu stylu alternativu v zájmu aktivního život-
ního stylu, života bez drog a s dostatkem zdravého 
pohybu. Úspěch těchto akcí byl podnětem k uspo-
řádání GALASHOW v jedenácti krajských městech 
ve spolupráci s oddělením pro Sport a mládež kraj-
ských úřadů.
Potěšilo nás, že o spolupráci a později o členství po-
žádaly např. Český svaz aerobiku, Český svaz taneč-
ního sportu, Unie jógy, Česká asociace přetláčení ru-
kou, Českomoravský stepařský svaz a Českomoravská 
taneční organizace.
Jednou z podmínek pro realizaci našeho programu 
bylo získání tělovýchovného zařízení od ČSTV a jeho 
postupná modernizace. Nelze také přehlédnout naše 
úspěchy v investiční výstavbě. I díky částečné podpo-
ře MŠMT byla modernizována tělovýchovná zařízení, 
která naše organizace vlastní – Sportcentrum ČASPV 
Žinkovy u Nepomuku, Sportcentrum ČASPV  Doubí 
u Třeboně a rekonstruován Dům sportu v Brně. 
Je třeba připomenout, že rozvíjet náš program i mo-
dernizovat tělovýchovná zařízení bylo ovlivněno pří-
jmy z výtěžku a.s. SAZKA, neboť naše asociace byla 
jedním z devíti akcionářů této loterijní společnosti.

V lednu 2012 tomu bylo 20 let, kdy statutární zástupci Českého svazu základní 
a rekreační tělesné výchovy (ČS ZRTV) v souladu s usnesením výkonného výboru 
podepsali dohodu s Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV) o osamostatnění a vy-
tvoření vlastního občanského sdružení – Asociace Sportu pro všechny (ASPV). 

Jak naše organizace vznikla
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Protože si tímto materiálem připomínáme 20 let živo-
ta naší asociace, je nutné vyzdvihnout jednu význam-
nou událost, která byla určitým završením prvních 
deseti let společné práce.
V roce 2000 se z iniciativy ČASPV konaly NÁRODNÍ 
DNY SPORTU A KULTURY (NDSK 2000) – společné dílo 
občanských sdružení ČR a studia Bohemia. Při hodno-
cení NDSK v Senátu Parlamentu ČR bylo konstatováno, 
že to byl v té době nejvyšší stupeň veřejné angažova-
nosti ČASPV ve společnosti. Součástí NDSK 2000 byla 
i překrásná akce GALA Praha, konaná v předvečer XIII. 
Všesokolského sletu a vyhlášení Národního programu 
rozvoje Sportu pro všechny v České republice. Naše 
organizace převzala za příprav a realizaci Národních 
dnů sportu a kultury 2000 vysoké ocenění od vedení 
MŠMT a zástupců vlády České republiky.
Česká asociace Sport pro všechny má v podtitulu 
oprávněně umístěno „občanské sdružení třetího ti-
síciletí“. Jsme jedinou sportovní organizací v České 
republice, která realizuje systém managementu kva-
lity, každý rok modernizujeme pohybovou nabídku 
pro členy ČASPV i širokou veřejnost, dbáme na syste-
matické vzdělávání cvičitelů, instruktorů, rozhodčích 

a lektorů naší organizace, máme pro všechny akre-
ditované vzdělávací programy zpracovány a vydány 
obecné i speciální učební texty, vydáváme množství 
písemných i multimediálních metodických materiálů, 
spolupracujeme na mezinárodních projektech, vysí-
láme naše mladé a perspektivní cvičitele na meziná-
rodní stáže, nabízíme vzdělávací programy pro jiné 
subjekty, jako první mezi tělovýchovnými organiza-
cemi v ČR jsme zřídili a přístrojově vybavili sportovní 
diagnostické centrum, kterým prochází nejen naši 
cvičitelé vyšších kvalifi kačních tříd, ale také zájemci 
z řad veřejnosti, kteří mají zájem o diagnostiku svého 
pohybového aparátu. 
Uplynulých 20 let jsme si připomínali v průběhu ce-
lého roku 2012 na všech akcích, které pořádaly or-
ganizační články ČASPV: odbory sportu pro všechny 
(odbory SPV), regionální centra sportu pro všechny 
(RCSPV), krajské asociace sportu pro všechny (KASPV) 
a také na ústřední akci, která se konala koncem roku 
2012 v kongresovém sále FTVS UK Praha. Celkem bylo 
oceněno přes 400 dobrovolných cvičitelů a funkcio-
nářů, kteří se zasloužili o rozvoj České asociace Sport 
pro všechny.

ČINOVNÍCI 
PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 
PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 
PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

CVIČITELÉ 
ODDÍLŮ ODBORU SPV

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ METODICKÉ ČINNOSTIZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ

VH ČASPV

VH KASPV

VH RCSPV

VH ODBORU SPV

REVIZNÍ KOMISE

REVIZNÍ KOMISE

REVIZOR

REVIZOR

SPS

VV KASPV

R RCSPV

PŘEDSEDNICTVO VV ČASPV

VV ČASPV 

SEKR. ČASPV KOMISE VV

VV ODBORU SPV

SEKRETÁŘ

VEDENÍ MR

MR ČASPV

VEDENÍ MR

MR KASPV

METODICKÁ RADA
REGIONÁLNÍHO CENTRA SPV

METODICKÁ RADA

OMM ACI

Legenda:
Vertikální řízení orgánů ČASPV  
Horizontální řízení orgánů a odborných útvarů. Řízení metodické činnosti. 

Schéma řízení orgánů a útvarů ČASPV
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Metodická rada je významnou  komisí výkonného 
výboru  ČASPV. Zajišťuje veškerou sportovní, vzdě-
lávací a ediční činnost asociace v celorepubliko-
vém i mezinárodním měřítku. Je „srdcem“ veškeré 
činnosti ČASPV a její členové provádějí veškeré ak-
tivity ve volném čase, plně na bázi dobrovolnosti. 
Pravidelné vzdělávání členů metodické rady napo-
máhá implantovat do organizace za období dvace-
tiletého trvání řadu nových zajímavých činností, 
ať už ve formě nových sportů, netradičních her či 
různých pohybových činností pro všechny naše cvi-
čence od předškolních dětí až po seniory.
Metodická rada ČASPV je složena z jedenácti od-
borných komisí, které realizují koncepci asociace 
v metodické oblasti:

   Komise školení
   Komise zdravotní tělesné výchovy
   Komise psychomotoriky
   Komise všeobecné gymnastiky
   Komise hudebně pohybových forem
   Komise rekreačních sportů
   Komise cvičení a pobytu v přírodě
   Komise předškolních dětí  + rodičů a dětí
   Komise žactva a mládeže
   Komise dospělých
   Komise seniorů

Komise školení (KŠ)
Zajišťuje systém vzdělávání v ČASPV, který má vy-
sokou organizační a obsahovou úroveň, je moderní, 
propracovaný, dokumentačně a lektorsky zajiště-
ný, trvale a průběžně zlepšován v závislosti na vý-
voji poznatků a požadavků současné teorie a praxe. 

PROGRAM ČASPV

Metodická rada České asociace 
Sport pro všechny (dále jen MR ČASPV)

Významné etapy v činnosti komise školení:
1993 Iniciovala založení Akademie cvičitelů - ČASPV s úmyslem zkvalitnit systém školení a vzdělávání 

tělovýchovných cvičitelů a instruktorů 
1994 III. mezinárodní konference vzdělávání, Praha 
1995 Směrnice ČASPV - Systém vzdělávání č. M - 8/1995-0 
1998 Vypracován Projekt vzdělávání 1998-2002 (první novelizace směrnice č. M -8/1995/02-1)
2001 Zahájení vzdělávání lektorů (zavedení kreditních bodů) 
2001 Vydání Směrnice ČASPV – Řízení metodické činnosti č. M – 10/2001/10-2
2002 Druhá novelizace Směrnice ČASPV č. M-8/1995/02-2 
2006 Třetí novelizace Směrnice ČASPV č. M-8/1995/02-3 
2007 Zahájení hospitací na školeních cvičitelů III. tř. 
2008 Vzdělávání a činnost lektorů a lektorských skupin ČASPV 

(Obnovování a prodlužování platnosti průkazu) 
Konference SPV: „Postavení a funkce sportu pro všechny v současné epoše“.
2009 Systém managementu kvality-zahájení školení
2010 Čtvrtá novelizace Směrnice ČASPV č. M-8/1995/02-4 
2012 Management a marketing – zahájení školení činovníků 
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Komise zdravotní tělesné výchovy (ZdrTV)
Komise zdravotní TV pořádá školení zdravotní TV 
(akreditace MŠMT).. Vzdělává cvičitele,  kteří po-
skytují návody na zdravotně účinné cvičení zdra-
vým jedincům, v rámci prevence, ale i jedincům 
zařazeným do III. zdravotní skupiny nejen na pohy-
bový systém a svalové dysbalance, ale i na kardio-
vaskulární systém, oslabení metabolická, smyslová, 
gynekologická, nervová a další. Dále pořádá semi-
náře a vzdělávací akce pro cvičitele a další zájem-
ce z řad široké veřejnosti.

Komise psychomotoriky (PSM)
Vyvíjí činnost založenou na principech úzkého spo-
jení mezi psychikou (duševními procesy) a motori-
kou (tělesnými procesy). 
ČASPV má v oboru psychomotoriky jako jediná v ČR 
udělenou akreditaci MŠMT. Komise pořádá školení 
cvičitelů a semináře, kde využívá prostřednictvím  
pohybu pozitivní ovlivňování osobnosti člověka 
a pomáhá mu optimálně zvládat situace v každo-
denním psychosociálním kontextu. ČSAPV. Od roku 
2004 je také členem Evropského fóra psychomoto-
riky.

Komise všeobecné gymnastiky (VG) 
Všeobecná gymnastika je náplní činnosti téměř 
poloviny odborů SPV všech věkových kategorií. Zá-
roveň je vhodnou průpravou pro různé sportovní 
činnosti, kterou lze přizpůsobit speciálním poža-
davkům. Svým výchovným a zdravotním působením 
směřuje všeobecná gymnastika i do oblasti sociální 
a psychické. Komise VG školí a vzdělává cvičitele 
(akreditace MŠMT), rozhodčí všeobecné gymnasti-
ky, pořádá republikové soutěže ve sportovní gym-
nastice, realizuje republikové soutěže TeamGym 
Junior, spolupracuje s komisí všeobecné gymnasti-
ky České gymnastické federace. Pořádá semináře 
s gymnastickou náplní a podílí se na realizaci akcí 
pro veřejnost.

Komise hudebně pohybových forem (HPF) 
Navazuje na tradice rytmické gymnastiky a rozví-
jí obsah a různé  formy cvičení s hudbou (cvičení  
s náčiním, aerobní formy cvičení, formy cvičení 
Body and Mind, lidový a společenský tanec, moder-
ní taneční směry atd.). Zavádí novinky v oblasti hu-

debně pohybových forem. Organizuje školení cvi-
čitelů  moderních tanečních a pohybových forem 
a aerobiku (akreditace MŠMT). Řídí tělovýchovná 
vystoupení, přehlídky a soutěže v ČASPV. Organizu-
je účast cvičenců ČASPV na tělovýchovných vystou-
peních v zahraničí.

Komise rekreačních sportů (RS) 
Zaměřuje se na realizaci rekreačních sportů v širo-
kém spektru sportovních disciplín nevýkonnostní-
ho charakteru (fotbal, volejbal, košíková, fl orbal, 
brännball, kubb, woodball,  mölkky, nordic walk-
ing, cyklistika, vodní turistika, lyžování, snowboar-
ding, inline bruslení apod.). Věnuje se i novým 
sportům jako jsou například Kin – ball, trikke, pad-
dleboarding, aquaskipper a další. Komise RS školí 
cvičitele (akreditace MŠMT), rozhodčí, pořádá re-
publikové soutěže (volejbal, halová kopaná, bränn-
ball, fl orball, kubb, woodball, mölkky) a meziná-
rodní soutěže. Na seminářích seznamuje účastníky 
s metodikou a novými směry rekreačních sportů.

Komise cvičení a pobytu v přírodě (CPP) 
Obsahem cvičení a pobytu v přírodě je aktivní po-
hyb a pobyt v přírodě, ať již formou přirozených 
tělesných cvičení, nebo provádění sportů v pří-
rodě, společně s odborně technickými znalost-
mi a dovednostmi a kulturně poznávací činností. 
Ke cvičení v přírodním prostředí a všem základním 
pohybovým dovednostem patří i aktivity známé 
v turistice, které využívají všech známých přesuno-
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vých prostředků (kola, lyže, lodě). Tyto výraznou 
měrou doplňují i herní činnosti. Komise školí cviči-
tele a hlavní vedoucí dětských táborů (akreditace 
MŠMT). Pořádá republikové soutěže a propaguje 
nové směry outdoorových aktivit (např.: geoca-
ching, lanové aktivity aj.). 

Komise předškolních dětí, rodičů a dětí (PD+RD) 
Vytváří podmínky pro cvičení nejmenších dětí. 
Jeho základem je všestranná pohybová aktivita, 
přiměřená dětskému věku s důrazem na zdravotní 
aspekty. Cvičení rodičů s dětmi, zčásti samostatné, 
děti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdat-
nosti. Komise pořádá školení cvičitelů (akreditace 
MŠMT). Pro rodiče, cvičitele a další zájemce z řad 
veřejnosti pořádá komise předškolních dětí roz-
manité akce, semináře, které poskytují informace 
o nových směrech pohybových aktivit předškolních 
dětí.

Komise žactva a mládeže 
Činnost komise je soustředěna na mladší, starší 
žactvo, mládež a je realizována dvěmi subkomi-
semi žactva a mládeže. Společným jmenovatelem 
pro obě komise je všestranný rozvoj pohybových 
schopností a dovedností směřujících ke zdravému 
vývoji organismu vyjmenovaných věkových kate-
gorií. Pro žactvo jsou pořádány republikové sou-
těže v populárních sportech (atletika, volejbal, 
halová kopaná, gymnastika, TeamGym Junior, sou-
těž v přírodě Medvědí stezkou, brännball, fl orbal). 
Mládež vznikla podle vzoru „Youth Com-
mittee“ Mezinárodní sportovní a kulturní 
asociace (ISCA). Cílem komise je přinášet 
novinky z domova i ze světa v oblasti na-
bídky pohybových aktivit vhodných pro 
věkovou skupinu teenagerů. Komise za-
jišťuje školení pro cvičitele Sportu pro 
všechny (akreditace MŠMT), aby zajisti-
la odborné vedení plánovaných činností 
a pravidelná cvičení s žactvem a mládeží 
v odborech ČASPV.

Komise dospělých 
Komise je složena ze dvou subkomisí mužů 
a žen. Pohybové programy pro ženy vyu-
žívají různých forem cvičení s hudbou, 

zdravotní tělesné výchovy, všeobecné gymnastiky, 
rekreačního sportu, jógy a dalších. Hlavním cí-
lem je dosažení celkové tělesné i duševní pohody, 
zdravého životního stylu. Častou součástí činnos-
ti některých základních článků je nácvik a účast 
na přehlídkách pohybových vystoupení, hromad-
ných skladeb, které vyúsťují v celostátní i světo-
vé přehlídky, jako jsou např. gymnastické festiva-
ly a gymnaestrády. Pohybový obsah cvičení mužů 
je většinou zaměřen na rekreační sporty, cvičení 
a pobyt v přírodě, kondiční gymnastiku. Neméně 
oblíbenou formou jsou hromadná cvičení, jejichž 
vrcholem je účast na přehlídkách pódiových vy-
stoupení a v hromadných skladbách, které vyúsťu-
jí v celostátní  i celosvětové přehlídky, festivaly, 
gymnaestrády. Komise pořádá školení pro cvičitele 
sportu pro všechny (akreditace MŠMT) na kterých 
zájemce připravuje pro jednotlivé obsahové čin-
nosti zahrnuté do pohybových aktivit dospělých.

Komise seniorů 
V roce 2005 byla ustavena  komise seniorů jako re-
akce na potřebu připravovat a rozvíjet programy 
pro členy naší organizace, kteří dosáhli seniorského 
věku s cílem především ovlivnit zdravý životní styl 
seniora. Aktivita komise je rozsáhlá. Pořádá škole-
ní cvičitelů seniorů (akreditace MŠMT). Připravuje 
a realizuje semináře, pobytové akce s problema-
tikou pro seniory. Uskutečňuje grantové projekty 
spojené s diagnostikou seniorů a pohybovými pro-
gramy v propojení se zdravým životním stylem. 

Přehled akcí Metodické rady ČASPV za období 20 let
Forma akce počet počet účastníků
Semináře ± 360 >  5 700
Republikové srazy > 100  ± 7 500
Školení ± 120 ± 2 500
Soutěže 160 ± 45 000
Pobytové akce > 70 ± 3 000
Letní slavnosti 6 ± 1 000
Nácviky hromadných skladeb v Doubí
4x dětské skladby 1 500 
6x skladby pro dospělé ± 4 000
Celkem se akcí MR zúčastnilo za minulých 20 let 
téměř 80 000 cvičenců, organizátorů a lektorů.
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Festival sportu pro všechny 2005 (1.- 5. 7. 2005, Olomouc)

Významné celostátní akce ČASPV

Cílem festivalů bylo uspořádání významné akce 
celorepublikového charakteru a důstojné prezen-
tování činnosti ČASPV v řadě sportovních odvětví.
Získat širokou veřejnost ke sportovní - tělovýchov-
né činnosti a zdravému způsobu života, dát příle-
žitost prezentovat sportovní dovednosti v mnoha 
soutěžích a sportovních pohybových aktivitách. 
V neposlední řadě navázat přátelství na meziná-
rodní úrovni.

FSPV 05 zajišťovaly festivalové odbory (tiskový, 
ekonomický ubytováni, stravovací, mezinárodni, 
dopravy, kulturní, materiálně-technický, IT – zpra-
cováni informací, informační centrum – dispečink, 
zdravotní, ochrany a bezpečnosti). Na organizaci 
a zajištění všech oblastí F SPV 08 pracovalo 430 
dobrovolných činovníků.
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Prezentační akce

Slavnostní zahájeníF05 2500 vystupujících, cca 4000 diváků

Festival pohybových skladeb cca 500 cvičenců / volný vstup

Gala večer ČASPV 250 vystupujících / 400 diváků

Slavnostní zakončeni F05 1500 vystupující ch / cca 4000 diváků

Slavnostní společenský večer

Finále republikovych soutěži ČASPV

Eurotým – Junior 380 soutěžících

Brännball – žactvo 150 hráčů

Brännball – junioři 100 hráčů

Soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“ 295 závodníků

Halová kopaná 150 hráčů

Volejbal 290 hráčů

Atletika 371 závodníků / 14 krajů

Sportovní doprovodné programy

Soutěže pro návštěvníky/VPA: Fit testy • Vodní aktivity • Lanové aktivity • Plavecká štafeta • Beach 
volejbal • ringo beach • indiaca beach • tchoukball • trangleball • boccia • kubb • brännball • street-
ball • volejbal.

Workshopy

Aaerobik • akrobacie • rytmická gymnastika • jóga • zdravotní tělesná výchova • vodní sporty • tanec 
• lanové dráhy • tai-či

Kulturně poznávací činnost

Program „Poznej Olomouc a její okolí“

Doprovodné programy

Kulaté stoly

Výstavy sportovního náčiní a nářadí, oblečení 

Setkání činovníků svazu ZRTV
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Festival sportu pro všechny 2008 (26. - 29. 6. 2008, Olomouc)

Patronát nad II. mezinárodním festivalem sportu 
pro všechny převzal Mezinárodní olympijský výbor 
(MOV) a tím se F SPV 08 zařadil mezi nejprestižněj-
ší akce ČASPV v roce 2008.
Pozvání přijali i představitelé dalších tělovýchov-
ných organizací a institucí např. České obce sokol-
ské, Asociace školních sportovních klubů, zástupci 
Univerzity Palackého v Olomouci, Českého olympij-
ského výboru atd.
Zahraničí účast: sportovci z Dánska, Německa, 
Slovenska a Švédska.
Na zajištění všech oblastí F SPV 08 pracovalo 450 
dobrovolných organizátorů z řad ČASPV.

FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY26. - 29. června 2008OLOMOUC
www.caspv.cz
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Prezentační akce
Slavnostní zahájení 830 vystupujících
Festival pohybových skladeb 900 cvičenců
Slavnostní zakončení + Gala 710 vystupujících
(prezentační skupiny ČASPV, zahraniční hosté, sdružené právní subjekty – ČSAE, ČSTS, ČMSS apod.) 
Festivalové soutěže
Medvědí stezkou ve městě 284 závodníků   
Brännball žactvo 102 hráčů
Brännball junior 144 hráčů
TeamGym junior 312 závodníků
Atletika 310 závodníků
Volejbal ženy, muži, mixy 216 hráčů
Halová kopaná muži 112 hráčů
Woodball  senioři 44 hráčů
Veřejně přístupné akce
Program pro žáky ZŠ 500 dětí
Drobné VPA 800 zájemců
Netradiční sportovní hry 4 775 účastníků
Trikke 680 zájemců
Inline 220 bruslařů
Fit testy 400 účastníků
Lanové aktivity 854 zájemců
Vodní hrátky – rafty 752 vodáků
Hry mládeže 300 zájemců
Aerobic +Fitness 100 cvičících 
Vzdělávací akce
Workshopy Gymnazum Hejčín, lekce (37), lektoři (17), cvičenci (561)
Další akce a doprovodné programy
Kulturní program sestavený z nabídky polodenních a celodenních výletů, kulturně poznávacích vychá-
zek a návštěv historických pamětihodností města Olomouce. Večerní diskotéky pro mládež a koncertu 
uměleckého tělesa Hradišťan pro organizátory, účastníky a hosty festivalu
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ČASPV navázala na tradici tvorby hromadných 
skladeb v moderním pojetí a to jak pro dospělé 
cvičence, tak pro děti a mládež.  Od prvních po-
revolučních všesokolských sletů jsme byli zvanými 

a vítanými hosty těchto slavností ČOS  a kvalitou 
skladeb a jejich provedením patřili vždy mezi nej-
lepší. Připomínáme poslední období od roku 2000:

Na doprovodných přehlídkách pohybových skladeb 
v areálu Tyršova domu, na Gala večerech a napo-
sledy na pódiích v Edenu a Staroměstském náměstí 

sklízeli bouřlivý potlesk autoři a cvičenci ČASPV 
od těch nejmenších až po vynikající seniory.

Cvičenci ČASPV – hosté všesokolských sletů

Skladby pro děti a mládež
Rok 2000 skladbu „Na vzduchu“ s výraznými červenými padáky předvedlo přes 1.010 cvičenců
Rok 2006 skladbu „Pod vodou“ s modrobílými skládacími „strachovými pytli“ 

zacvičilo 432 cvičenců
Rok 2012 skladba „Mezi hvězdami“, originální náčiní- oranžové kulóny, 320 cvičenců 
Skladby pro dospělé
Rok 2000 skladba „Enthusy“ - 350 žen a mužů
Rok 2006 skladba „Pohoda“ byla zvláštní už využitím netradičního náčiní – pivních přepravek 

pro muže a malých PET lahví pro ženy- 406 cvičenců
Rok 2012 skladba  „Prázdniny“, vystoupili muži s gymsticky a ženy s barevnými 

prachovkami a šátky – 420 cvičenců

Autorské kolektivy:
Skladby mládeže Jaroslav Sauer, dcery Jana Fridrichová, Jiřina Slabyhoudová 

a vnučka Lucka Slabyhoudová
Skladby pro dospělé kolektivy autorů pod vedením Vilémy Novotné – Alena Strnadová, 

Miroslav Zítko, Eva Burdová, Jana Černá, Adam Remeš
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V naší historii mají soutěže, později přehlídky po-
hybových skladeb velkou tradici. Každoročně se 
na republikové úrovni prezentují autoři se sklad-
bami pro kolektivy cvičenců všech věkových kate-
gorií v různých pohybových a tanečních žánrech 
s náčiním i bez. Je to přehlídka autorských nápadů 
a rozmanitosti. Ocenění získávají autoři a cvičen-
ci za originalitu, choreografi i, kostýmy, uděluje se 
cena sympatie a cena poroty. Pro autory, cvičence, 
ale i pro diváky jsou to nezapomenutelné zážitky.
Naše organizace určí ve výběrovém řízení každo-
ročně 10 prezentačních skupin. Vybrané skupiny 
vystupují s nacvičenými skladbami v pódiových 
vystoupeních při různých sportovních a společen-
ských příležitostech.

Metodická rada pořádá v průběhu existence ČASPV 
pravidelně tradiční republikové soutěže. Smyslem 
soutěží je zapojení členů ČASPV do organizované 
sportovní činnosti, která každoročně vyvrcholí po-
rovnáním sil soutěžících ze čtrnácti krajů (KASPV) 
celé republiky. V posledních letech Metodická rada 
ČASPV otevírá systém soutěží i pro veřejnost a vy-
hlašuje republikové soutěže v dalších sportech na-
příklad fl orbalu a beach volejbalu.  

Přehlídky pohybových skladeb

Republikové soutěže ČASPV

atletika

sportovní gymnastika

přehlídka pohybových skladeb
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soutěž mládeže v přírodě – medvědí stezkou

teamgym junior

volejbal

fl orbal

brännball žáci / brännball junioři

halová kopaná

kubb - mölkky - woodball

beachvolejbal
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ČASPV v zahraničí
WG – světové gymnaestrády 

Světové gymnaestrády, pořádané Mezinárodní 
gymnastickou federací (FIG) ve čtyřletých cyklech 
od roku 1953, jsou pro ČASPV jedinečnou příleži-
tostí nejen konfrontovat na mezinárodní úrovni 
své pojetí „gymnastiky pro všechny“, ale také pre-
zentovat formou pohybových skladeb svůj přístup 
ke koncepci tvorby jak hromadných, tak pódiových 
skladeb. Naše úspěšná vystoupení přispívají vý-
znamně k teorii i praxi rozvoje tělovýchovných vy-
stoupení jako součásti světového hnutí „sport pro 
všechny“.

9. světová gymnaestráda 1991, 
Amsterdam, Holandsko
První velká, ještě československá výprava 576 cvi-
čenců v koedukované skladbě „Krása a zdraví“, 
autorů spartakiádních skladeb dorostenek a mužů 
(Alena Strnadová, Viléma Novotná, Karel Appelt, 
Miroslav Libra, Vratislav Svatoň, hudba Mojmír Ba-
lling, Vítězslav Hádl).

10. světová gymnaestráda 1995, 
Berlín, Německo
Samostatná česká výprava cvičenců ČASPV, vy-
sokých škol a gymnastického svazu v počtu  630 
účastníků. Koedukovaná hromadná skladba ČASPV, 
nazvaná „Ženy a muži 95“přivedla na olympijský 
stadion v Berlíně 308 cvičenců. Opět jsme překva-

pili využitím nářadí a náčiní – trampolínky a expan-
dery  mužů a závoje žen, propracovaná prostorová 
choreografi e – to vše zaujalo odborníky a diváky 
natolik, že tato skladba byla uvedena jako jeden 
ze vzorů skladeb v bulletinu organizátorů WG 1995.

11. světová gymnaestráda 1999, 
Göteborg, Švédsko
Srdeční záležitost všech cvičenců ČASPV , skladba 
“Enthusy“, za hudebního doprovodu deseti nej-
krásnějších melodií 20. století.

12. světová gymnaestráda 2003, 
Lisabon, Portugalsko
„GO GO TANGO“, to je název společné hromadné 
skladby ČASPV a ČOS, zacvičená 415 cvičenci, muži 
a ženami obou organizací. Skladba zářila iberola-
tinskými rytmy v úpravě V. Hádla , ale také úbory 
oranžových triček mužů a tyrkysových trikotů žen.

13. světová gymnaestráda 2007, 
Dornbirn, Rakousko
Pohoda staropražských hospůdek a písní, přenese-
ná do skladby „POHODA“ byla znát i na 406 cvičen-
cích – netradiční náčiní- pivní přepravky a malé PET 
lahve podtrhlo charakter skladby. 
Úspěch slavil také blok pódiových skladeb, složený 
ze cvičenců klubů Hobéři z Chomutova, Sportklub 
ČASPV Kladno a Žabičky Klášterec n/O.

14. světová gymnaestráda 2011, 
Lausanne, Švýcarsko
Zatím nejpočetnější výprava 462 cvičenců a orga-
nizátorů ČASPV se předvedlo v hromadné skladbě 
„PRÁZDNINY“ na melodie písní K.Gotta,  a v bloku 
pódiových skladeb gymnastů z Prahy a Klášterce 
n/O.  
Na tvorbě všech hromadných skladeb ČASPV se 
podíleli tito autoři pohybu: Viléma Novotná, Ale-
na Strnadová, Eva Burdová, Jana Černá, Miroslav 
Zítko a Adam Remeš. Úpravy hudebního doprovodu 
jsou z pera skladatelů Vítězslava Hádla, Vratislava 
Šrámka, Zdeňka Bartáka a jeho syna Dana.
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GOLDEN AGE a BLUME GRAN CANARIA
mezinárodní festivaly seniorských pohybových aktivit pro „Zlatý věk“

Prezentační akce

2005 45. ročník BLUME Gran Canaria, Maspalomas, skladba „Enthusy“ 

2006 46. ročník Festivalu BLUME Gran Canaria, Maspalomas, dvě lektorky

2007 47. ročník Festivalu BLUME Gran Canaria, Maspalomas, skladba „Czech Relax“, dva lektoři

2008 1. ročník Golden Age, Gran Canaria, Maspalomas, skladba „Život na dlani“

2010 2. ročník Golden Age, Portugalsko, Portimao, skladba „Hallo Portimao“

2011 51. ročník  Festivalu BLUME Gran Canaria, Maspalomas, skladba „Hallo Maspalomas“, 
dva lektoři.

2012 3. ročník Golden Age, Itálie, Toskánsko, Montecatini Terme, skladby „Forever Young“ 
a „Prázdniny“.

V listopadu 2005 uspořádala komise Gymnastics for 
All Evropské gymnastické unie ve španělském městě 
Maspalomas na Kanárských ostrovech festival Gol-
den Age. Tím začala tradice festivalů a přehlídek 
pohybových skladeb pro účastníky nad 50 let, je-
jichž součástí jsou mimo jiné i workshopy nabízející 
vhodné a zábavné aktivity pro „třetí věk“ v podá-
ní lektorů z různých zemí. Festivaly Golden Age se 
od roku 2008 pořádají každé dva roky pokaždé v jiné 
zemi. 
Gymnastické festivaly BLUME Gran Canaria se konají 
každoročně od roku 1960 jako „memoriál“ význam-
ného španělského gymnasty. Díky konání Golden Age 

v Maspalomas byl tento festival rozšířen i o kategorii 
cvičenců „zlatého věku“, kteří nesoutěží, ale před-
vádějí své pohybové skladby a radují se z pohybu. 
Každoročně se na těchto festivalech se zúčastňuje 
kolem dvou tisíc cvičenců a nadšenců především 
z Evropy.

Tvorba pohybových skladeb má v ČASPV tradici a vy-
sokou úroveň autorské tvorby.
Na festivalech naše skladby patřily vždy k nejlep-
ším a vždy byly vybrány na závěrečné Gala show 
a s úspěchem se setkali i naši lektoři na worksho-
pech. 
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EUROGYM

Mezinárodní soutěž ČASPV, 
kubb - mölkky - woodball

Eurogym je jedna z největších událostí, organizo-
vané Evropskou gymnastickou unií (UEG) pro mladé 
lidi od 12 let. Koná se pravidelně po dvou letech 
v malebných městech evropských států (Ghent 

2006, Albi 2008, Odense 2010, Coimbra 2012). Zá-
stupci České asociace Sport pro všechny pravidelně 
reprezentují a díky kvalitním autorům a cvičen-
cům, patří vždy mezi ty nejlepší. 

Pořádá komise rekreačních sportů MR 
ČASPV. Oblíbená akce s účastí soutěžících 
ze zahraničí. Hraje se ve třech herních 
disciplínách kubb – mölkky - woodball 
v kategoriích umožňujících účast mládeži, 
dospělým i seniorům. Komise rekreačních 
sportů se účastní mistrovství světa v mölk-
kách ve Finsku a mistrovství Slovenska 
s mezinárodní účastí.
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Školení

Metodická rada ČASPV pořádá prostřednictvím komisí 
školení instruktorů, diplomovaných cvičitelů a cviči-
telů III. – I. třídy (14 akreditací MŠMT):

    Cvičitel základních pohybových aktivit (cvičitel 
sportu pro všechny)

   Cvičitel PD + RD
   Cvičitel aerobiku
   Cvičitel všeobecné gymnastiky
   Cvičitel rekreačních sportů
   Cvičitel zdravotní tělesné výchovy 
   Cvičitel psychomotoriky
   Cvičitel seniorů
   Instruktor Indoor – cycling
   Trenér tanečních disciplín (cvičitel MTPF)
   Instruktor snowboardingu
   Instruktor INLINE bruslení
   Instruktor fi tness
   Hlavní vedoucí dětských táborů

Legislativu systému vzdělávání upravuje Směrnice  
ČASPV  - Vzdělávání č. M – 8/1995/10-4

Semináře

Komise Metodické rady ČASPV plánují, připravují 
a realizují specializované semináře pro členy a veřej-
nost, kde jsou seznamování v teorii a praxi s dalšími 
poznatky o problematice pohybových aktivit, zdra-

vého životního stylu apod. ČASPV uspořádala v roce 
2012 dva celospolečensky významné semináře:

    “Státní podpora sportu-dobré příklady ze 
zahraničí (Senát ČR)“

    Evropský rok stárnutí a mezigenerační toleran-
ce“ (PS ČR)

Republikové srazy

Celorepublikové setkání cvičitelů, předání zkuše-
ností, nových informací a metod práce v tělový-
chovné oblasti. Pořádají jednotlivé komise meto-
dické rady ČASPV.

Lektoři
Na vzdělávacích akcích přednášejí především lek-
toři L1 (80) a L2 (140) vyškolení z řad členů ČASPV. 
Lektoři se zúčastňují pravidelně doškolení a dále se 
individuálně vzdělávají v získané specializaci

Rozhodčí
Pro účely soutěží v ČASPV jsou školeni příslušnými 
komisemi rozhodčí atletiky, sportovní gymnastiky, 
brännballu,   hry  mölkky – kubb - woodball, soutě-
že mládeže v přírodě Medvědí stezkou a TeamGym 
Junior.

Systém vzdělávání je v ČASPV realizován formou školení, seminářů, 
republikových srazů a konferencí SPV

Systém vzdělávání v ČASPV

VZDĚLÁVÁNÍ
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OBECNÉ UČEBNÍ TEXTY 8 titulů

SPECIÁLNÍ UČEBNÍ TEXTY 13 titulů

METODICKÉ BROŽURY 21 titulů

CD/DVD 9 titulů

Celkem 51 titulů 

OBECNÉ UČEBNÍ TEXTY (OUT)
Cvičitel ČASPV IV. třídy
Cvičitel ČASPV III. třídy
PRO ŠKOLENÍ CVIČITELŮ II. TŘÍDY
Anatomie a fyziologie člověka
Fyziologie tělesných cvičení a základy kineziologie
Traumatologie a první pomoc
Pedagogika a teorie didaktiky
Výživa a hygiena
Psychologie a právní problematika
SPECIÁLNÍ UČEBNÍ TEXTY (SUT)
Aerobik
Cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi
Cvičení a pobyt v přírodě (1999)
Cvičení a pobyt v přírodě I. díl (2009)
Cvičitel seniorů
Hlavní vedoucí dětských táborů
Psychomotorika
Rekreační sporty
Sport pro všechny
Všeobecná gymnastika
Vyrovnávací cvičení
Zdravotní tělesná výchova I. Díl (obecná část)
Zdravotní tělesná výchova II. Díl 
(jednotlivé druhy oslabení)
METODICKÉ BROŽURY 
Akrobacie
Atletika v ČASPV
Abeceda cvičitele

Celotáborové hry
Čchi-kung pro zdraví
Cvičení ve vodě - Aquagymnastika 
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme se seniory
Hravá a zábavná výchova pohybem
Hry pro každou příležitost
Jak pracovat s hlasem
Pomoc hledej v pohybu
Tvorba pohybové skladby
Skoky s malé trampolíny
Sportovní hry ze světa
Vázání uzlů
Vyrovnávací cvičení
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
Pravidla sportovní gymnastiky
Pravidla bränballu 
Atletické bodovací tabulky
OSTATNÍ
Dějiny ZRTV
Výroční zprávy ČASPV (2005 – 2011) 
CD / DVD
 Air track
 Akrobacie
 Aerobar – kmitající tyč
 Cvičení s balančními pomůckami
 Kubb 
 Skoky z malé trampolíny
 Senioři v ČASPV
 Sylaby přednášek obecných předmětů
 Tumbling 
ČASOPIS POHYB JE ŽIVOT
Čtvrtletní periodikum (1993-2012)
E- SHOP
ČASPV nabízí k  prodeji cca 40 titulů 
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/

V průběhu 20 let činnosti vydalo ČASPV

EDIČNÍ ČINNOST ČASPV 
1992 - 2012

EDIČNÍ ČINNOST
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Časopis ČASPV - Pohyb je život 

1996 V prosinci bylo připraveno nulté číslo časopisu 
Pohyb je život v propagačním nákladu 15 000 výtisků. 
Předsedou redakční rady dr. Jan Jeřábek, redaktor 
dr. Jiří Hroza. Barevná obálka, černobílý text na of-
setovém papíru, formát A5, 32 stran. Přílohou je for-
mulář ankety cvičitelů ČASPV. Příprava tisku a tisk 
VIVAS Praha. 

1997 Vychází první čtyři čísla časopisu Pohyb je ži-
vot, pravidelně jako čtvrtletník. Náklad 1. čísla 5 000 
výtisků. Zveřejňuje svůj ceník a podmínky inzerce. 
Náklad 2. a dalších čísel 3 500 výtisků. Roční před-
platné 80,- Kč. 

1998 Od prvního čísla 2. ročníku časopisu Pohyb je 
život vychází pravidelná metodická příloha v rozsa-
hu 8 – 16 stran, barevně odlišená od ostatního textu. 
Náklad 3 200 výtisků. Od 2. čísla získává časopis me-
zinárodní registraci ISSN 1212-0669. 

1999 Časopis získává registrační značku Ministerstva 
kultury ČR E 8203 Ve 2. čísle časopisu Pohyb je život 
je vložen anketní lístek čtenářů časopisu. Z respon-
dentů je losován výherce bezplatného rekreačního 
pobytu ve středisku ČASPV v Doubí. 

2001 Od 4. čísla tohoto 5. ročníku pravidelně vychází 
přehled článků celého ročníku.

2002 – 2004 Náklad časopisu Pohyb je život se zvy-
šuje na 3 400. od 2. čísla opět 3 200. Od 4. čísla se 
předsedou redakční rady stává Mgr. Rudolf Šimek. 

2005 Časopis Pohyb je život přechází na reprezen-
tativnější formát B5 a barevný vnitřek podle profe-
sionálního výtvarného návrhu. Roční předplatné se 
zvyšuje na 180,- Kč.

2006 Redakční radu časopisu Pohyb je život doplňuje 
zástupce propagační komise.
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2007 Předsedou redakční rady časopisu Pohyb je ži-
vot se stává Mgr. Jan Hýžďal.

2008 Zvýšení ceny předplatného časopisu Pohyb je 
život na 200,- Kč ročně.

2009 Nový layout časopisu Pohyb je život. Příprava 
k tisku přechází do fi rmy GRAFIXON, tisk do fy REPRO-
PRINT. Náklad 3 300 výtisků. 

2010 Zakladatele časopisu ČASPV Pohyb je život, 
dr. Jiřího Hrozu, vystřídal po třinácti letech redaktor 
ing. Pavel Panenka. Náklad 2 200 výtisků. 

2011 – 2012 Dochází k úpravě obsahové struktury. 
Objevují se nové rubriky v reakci na současný život 
organizace. Kromě metodických materiálů se zvyšuje 
také počet příspěvků z jednotlivých KASPV. Počet vý-
tisků snížen na 1900 ks.

Redakční rada 
Za 20 let se vystřídalo v RR časopisu Pohyb je život  
téměř 30 osob, ale jen čtyři se podílely na redakci 
našeho časopisu více než 15 let

Doc. PhDr. Viléma Novotná 1997 – 2012

Mgr. Jan Hýžďal 1997 – 2012

PaedDr. Jan Jeřábek 1996 – 2012

PhDr. Jiří Hroza 1996 – 2010

PjŽ - shrnutí v číslech
Ročníků 16

Jednotlivých čísel 64

Stran přes 2 050

Metodických příloh 56

Článků cca 1 900

Autorů více než 800
…a to vše řídila a řídí Redakční rada
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ISCA – Mezinárodní sportovní a kulturní asociace
    Účast zástupců ČASPV na General Assembly 

ISCA
    Účast zástupců ČASPV na světových 

kongresech pořádaných ISCA
    Účast zástupce ČASPV v Gymnastics 

Committee
    Účast ČASPV v mezinárodních projektech

FIG – Mezinárodní gymnastická federace
UEG – Evropská gymnastická unie
IWF – Mezinárodní woodbalová federace
EFP – Evropské fórum psychomotoriky
DGI – Dánská gymnastická federace

ISCA - ČASPV - DGI
mezinárodní spolupráce

IYLE (International Youth Leader Education) – 
spolupráce s dánskými sportovními školami:

   Gerlev, Ollerup, Viborg, Koeng, Sanderborg 
   4 (8) měsíční studium v mezinárodní třídě
   účast přes 20 členů (cvičitelů) ČASPV 

Mezinárodní gymnastické tábory

Networking 
   Active senior
   Health Network

ISCA - ČASPV
hlavní mezinárodní projekty
ISCA PATHE (Physical Activity Towards a Heal-
thier Europe)

ISCA SPORTVISION
Motto: „Looking into the future of Volunteering in 
Sport in Europe“

ISCA EuroVolNet
Zaměření: dobrovolnictví ve sportu
řešená témata:

   Legislativa, sociální status dobrovolníka
   Získávání a motivování dobrovolníků
   Školení a další vzdělávání dobrovolníků

ISCA Good Practise
    Byla vytvořena publikace „Dobré příklady“ 

s práce se seniory
    ČASPV zaslalo dva podrobné materiály – „Dny 

seniorů“, „Ženy v Benešově“

ISCA HESE (Health Enhancing Sport Exercise) 
Network
Tento projekt (komunikační síť) se dominantně 
zaměřil na školení a další vzdělávání instruktorů/
cvičitelů v oblasti sportu pro všechny a fi tness.

ISCA MOVE WEEK 2012
    „Týden sportu“ se realizoval ve všech zemích 

Evropy
    ČASPV byla garantem projektu v České repub-

lice
    Připravili jsme čtyři dílčí akce (Praha, Benešov, 

Brno, Plzeň)

DTB Active Age 
Projekt pod vedením Deutscher Turner-Bund, 
na kterém se podílí dvanáct sportovních organizací 
a vzdělávacích institucí. Českou republiku repre-

Česká asociace Sport pro všechny má po celou dobu dvaceti let významné 
mezinárodní aktivity. ČASPV spolupracuje s níže uvedenými zahraničními 
organizacemi:

Zahraniční vztahy, 
mezinárodní projekty

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
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zentuje pouze Česká asociace Sport pro všechny. 
Projekt se zaměřuje na propagaci významu pohy-
bových aktivit pro aktivní období „třetího věku“.

Další významné mezinárodní aktivity

Akce komise psychomotoriky
   Evropská fóra psychomotoriky
   Studentské akademie

Akce komise předškolních dětí a rodičů a dětí
   Mezinárodní semináře „Dítě a pohyb“
   Výměna lektorů

Akce komise rekreačních sportů
   Lektorská činnost na mezinárodních akcích
    Účast na ME a světových pohárech v těchto 

sportech: Kubb, Mölkky,  Woodball 

Akce komise seniorů
    Golden Age (pořádá Evropská gymnastická 

unie)
   Blume Gran Canaria 

Akce komise všeobecné gymnastiky
    Mezinárodní soutěže v TeamGymu (gymnastic-

ký trojboj družstev)

Akce komise hudebně pohybových forem 
a vedení MR

    Světové gymnaestrády (WG) – pořádané FIG 
každé čtyři roky

    EUROGYM  (gymnaestráda mládeže) - pořádané 
UEG každé dva roky

Ze všech zahraničních akcí, kterých se zúčastnili 
zástupci ČASPV byly zpracovány písemné zprávy, 
včetně ekonomické bilance a odborného přínosu 
pro ČASPV. Zprávy byly předloženy PVV a následně 
VV ČASPV. Některé zprávy z výjezdů byly publiko-
vány v časopisu Pohyb je život.
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TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ

Česká asociace Sport pro všechny je majitelem čtyř 
tělovýchovných zařízení:

   Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Nepomuku
   Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně
   Dům sportu Brno
   Sportovní, školicí a klubové centrum Praha

Jak jsme tato střediska získali a jaké 
služby nabízí...

Sportcentrum Žinkovy
    Delimitací majetku ČSTV po roce 1991 jsme 

ještě jako svaz ZRTV spolu s Českým svazem 
juda získali toto tělovýchovné zařízení, které 
se nachází nedaleko zámku Žinkovy.

    Po převzetí od ČSTV jsme společně započali 
potřebné rekonstrukce a opravy. 

    V roce 1995 po vzájemném vypořádání 
s Českým svazem juda jsme se stali jedinými 
majiteli celého areálu.

Sportcentrum ČASPV Žinkovy nabízí konání školi-
cích a sportovních akcí, včetně soustředění v nej-
různějších druzích sportu. Kapacita střediska je 60 
osob. K dispozici je 34 pokojů, převážně dvojlůž-

kové s vlastním sociálním zařízením, čtyři pokoje 
jsou třílůžkové.
Pro sportovní vyžití je k dispozici: velká sportovní 
hala 14x36m, dále gymnastická tělocvična 12x24m, 
posilovna, venkovní hřiště na tenis, volejbal, no-
hejbal. Pro regeneraci sil nabízí středisko saunu, 
rehabilitační bazének a samozřejmě jídelnu a dva 
bary. Krásná lesnatá krajina je protkána sít turistic-
kých cest vhodných pro pěší i pro cyklisty. V tomto 
středisku je celoroční provoz.

Co se povedlo v průběhu dvaceti let:
rekonstrukce:

   kotelny
   venkovních sportovišť
   tělocvičny i velké sportovní haly
   stravovací části (kuchyň, jídelna)
   regenerační části
   ubytovacích kapacit

V současné době středisko splňuje požadavky pro 
konání tělovýchovných a sportovních akci pro té-
měř 70 osob. Sportcentrum ČASPV Žinkovy nabízí 
své služby po celý rok.

Webové stránky:
http://www.sportcentrumzinkovy.cz/

Stručný přehled vývoje 1992 - 2012

Tělovýchovná zařízení ČASPV
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    Při delimitaci majetku ČSTV jsme získali i další 
tělovýchovné zařízení v Doubí u Třeboně.

    Stali jsme se spoluvlastníky areálu společně 
s TJ Start a Slovan Třeboň.

    Ke vzájemnému vypořádání došlo v roce 2004, 
kdy jsme se stali jedinými vlastníky tohoto 
jednoho z největších areálů v České republice.

Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně je spor-
tovní a rekreační středisko, patřící svou polohou 
i vybavením mezi nejlepší na Třeboňsku. Veškeré 
ubytovací a stravovací objekty, včetně sportovišť 
jsou umístěny v krásném, čistém a udržovaném pří-
rodním prostředí. Středisko poskytuje téměř všech-
ny služby, které si jen můžete přát při aktivním 
nebo odpočinkovém pobytu. K tomu přispívá maxi-
mální množství všech možných sportovišť, včetně 
sportovní haly, fi tness, sauny apod. Hala je vyba-
vena jak pro míčové sporty, tak i pro gymnastické 
aktivity a cvičení s hudbou. Venkovní sportoviště 
jsou: hřiště pro fotbal, kurty pro plážový volejbal, 
další hřiště s umělým povrchem pro tenis, fl orbal 
a volejbal. Nedílnou součástí je i loděnice s pláží 
a  možností půjčování lodí a surfů.
Je zde ideální prostředí a podmínky pro individuál-
ní pobyty  a společné  akce, jako jsou např. různé 
sportovní soutěže, soustředění, školní sportovní 
pobyty, fi remní sportovní hry, soutěže ve vodních 
sportech, ale i splutí Lužnice. V 11 bungalovech, 30 

srubech a dalších ubytovacích objektech poskytuje 
středisko ubytování pro téměř 200 osob. K dispozici 
jsou i další místa pro stanování a karavany. Provoz 
střediska je sezónní, od 15. dubna do 15. října.

Stručný přehled investičních akcí 

1. Stavební úpravy sportovní haly
2. Sociální zařízení u sportovní haly 
3. Rekonstrukce a výstavba sportovišť
4. Kompletní rekonstrukce provozních budov
5. Přestavba loděnice
6.  Modernizace ubytovacích zařízení

bungalovů, srubů, Okálu
7.   Modernizace kuchyňské a stravovací části 

střediska

Sportcentrum Doubí

Webové stránky: http://doubi.treb.cz/
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1. MINULOST

4. MINULOST

5. MINULOST

6. MINULOST

1. SOUČASNOST

4. SOUČASNOST

5. SOUČASNOST

6. SOUČASNOST
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    V roce 1992 byl zakoupen dům v Merhautově 
ulici pro potřeby ČASPV.

    Po celkové 2,5 leté rekonstrukci byly vytvoře-
ny podmínky pro administrativní zázemí složek 
ČASPV a současně vytvořeny podmínky pro 
provozování tělovýchovných služeb.

Dům sportu Brno nabízí příjemné rodinné prostředí 
pro tématické, sportovní a tělovýchovné akce, re-
kondiční a kondiční cvičení. Přednášek v klubovně 
vybavené moderní didaktickou technikou se může 
zúčastnit až 36 osob. K dispozici je malá tělocvič-
na, posilovna a ubytovací část pro lektory. 

Dům sportu Brno

Webové stránky: http://www.dumsportu.php5.cz/ 
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Česká asociace Sport pro všechny, o. s.
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00  Praha 5

tel.: 242 480 303, fax: 242 480 304
e-mail:  sekretariat@caspv.cz, www.caspv.cz

Přednáškové a zasedací místnosti 

  Přednášková místnost pro 36 osob 
s interaktivní tabulí, dataprojektorem, 
DVD a další didaktickou technikou.
  Přednášková místnost pro 20 osob 
(dataprojektor, DVD).
  Zasedací místnost pro 12 osob 
(dataprojektor, DVD) + kuchyňka 
a bar.

Tělocvična 

11x12 m se zrcadlovou stěnou a ozvu-
čením - vhodné pro pohybové aktivity 
typu: aerobik, tanec, tai –tchi, jóga, zdra-
votní gymnastika (ne - míčové sporty).

Sportovně diagnostické centrum 

Špičkově vybavené přístroji 
TECHNOGYM, BODYSTAT a OMRON.

SPORTOVNÍ, ŠKOLICÍ A KLUBOVÉ 
CENTRUM ČASPV

KLIMATIZOVÁNO

MULTIFUNKČNÍ

SUPERMODERNÍ

Nové Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV 
v Praze nabízí možnost krátkodobých pronájmů:

O

e-m

Přednášk

Tělocvičn

Sportovn

Nové Spo
v Praze na

V objektu moderního školicího centra ČASPV, které 
bylo vybudováno v letech 2005/2006 na okraji Pra-
hy se nachází:

   sekretariát  ČASPV
   sekretariát Pražského sdružení SPV
    sekretariát Českého svazu aerobiku, fi tness 

a tance FISAF.cz
    zasedací místnost pro 12 osob, včetně kuchyň-

ky a audiovizuální techniky
    malá učebna pro 20 osob s klimatizací a didak-

tickou technikou
    velká učebna pro 36 osob, včetně interaktivní 

tabule a audiovizuální techniky
    víceúčelový sál (tělocvična), včetně šaten se 

sprchami a sociálním zařízením
   odpočinkové klubovny
   sportovně diagnostické centrum

Webové stránky: http://www.caspv.cz/cz/telo-
vychovna-zarizeni/sportovni-skolici-a-klubove-
-centrum-praha/ 

Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV, Praha
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ČASPV je občanským tělovýchovným sdružením 
s víceodvětvovým tělovýchovným programem čin-
nosti bez jakýchkoliv omezení, pro cvičence od út-
lého mládí až pozdní stáří, preferující pravidelnou, 
organizovanou celoroční činnost, s působností 
na celém území ČR. Sdružuje na principu asociace 
další právní subjekty s vlastními nezávislými pro-

gramy činnosti. Tělovýchovný proces v odborech 
a oddílech sportu pro všechny je zajišťován pře-
vážně dobrovolnými kvalifi kovanými cvičiteli jed-
nak ve vlastních zařízeních a jednak v pronajatých 
zařízeních. Řídící činnost v ústředí a na krajích je 
zajišťována s minimálním počtem profesionálních 
zaměstnanců; hospodaření je založeno na více 
zdrojovém fi nancování ze státního rozpočtu, vý-
nosu loterních činností, sponzoringu a vlastních 
zdrojů.  ČASPV si nadále udržuje významnou po-
zici ve sportu pro všechny v ČR. Svým programem 
ovlivňuje osobní zdraví svých členů a jejich zdravý 
životní styl,  tj. nejdůležitější atribut  života člo-
věka – pohyb - bez kterého není možný jeho zdravý 
a pozitivní vývoj. 

Vize ČASPV

ZÁVĚR
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE SDRUŽENÉ 
PRÁVNÍ SUBJEKTY

TIRÁŽ

20 let České asociace Sport pro všechny
Autoři: PaedDr. Miloslav Tempír, doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Mgr. Miroslav Zítko, Mgr. Vít Hanáček, 
PaedDr. Dobromila Růžičková, Jaroslav Sauer, Marie Havrlantová

Fotografi e: Archiv ČASPV

Grafi cké zpracování a tisk: Grafi xon, s.r.o. (www.grafi xon.cz)

Česká asociace Sport pro všechny
Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
www.caspv.cz
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ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 
JE ORGANIZACÍ TŘETÍHO TISÍCILETÍ

kde zacvičí si s radostí všichni od seniorů až po malé děti

nabízí pohybové programy třetího tisíciletí, 
které v moderní společnosti momentálně letí

napomáhá kvalitnímu životnímu stylu a zdraví,
na kterých současní lidé své ideály staví

vzdělává instruktory, cvičitele, lektory 
a s jejich odbornou pomocí 

zbavíte se inaktivity a civilizačních nemocí 

pořádá školení, semináře, soutěže, pobytové akce, 
vždyť s přihlášením a průběhem jde to vždycky 

pohodově a hladce

spolupracuje se sportovními organizacemi 
doma i na mezinárodním poli, 

proto při volbě členství ji mnoho zájemců zvolí

aktivity svoje v každém regionu i kraji 
organizační články ČASPV mají

ve sportcentrech Žinkovy a Doubí 
se sportovní servis a zázemí s kvalitou služeb 

opravdu snoubí 

v Praze a Brně naše tělovýchovná zařízení 
četné pohybové aktivity a sportovní služby nabízejí

další informace, například organizační strukturu, servis krajů, kalendář akcí, 
partnery, novinky, e-shop nebo v aktualitách články 

napoví vám www.caspv.cz webové stránky




