
Tisková zpráva č. 1_2014 

po jednání Výkonného výboru ČASPV dne 17. 3. 2014 

 

Česká asociace Sport pro všechny bojuje o důstojné 
místo ve sportovním prostředí 

 

V pondělí 17. 3. až do pozdních nočních hodin jednal na svém pravidelném zasedání 
VV ČASPV o úkolech a problémech spojených s činností ČASPV i s otázkami jejího 
dalšího působení ve sportovním prostředí České republiky. 

Již tradičním a velmi závažným bodem jednání výkonného výboru je ekonomická 
situace ČASPV, postavení a místo naší organizace v současném sportovním prostředí 
České republiky i v zahraničí. 

MŠMT bude rozdělovat finanční částku ve výši zhruba 1,9 miliard Kč prostřednictvím 
nově utvářené Národní rady pro sport.  Tento orgán bude tvořen sedmi zástupci 
politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 
třemi zástupci Českého olympijského výboru, třemi zástupci České unie sportu a 
jedním zástupcem České obce sokolské. Jak budou akceptovány žádosti ČASPV, které 
jsme vypracovali a zaslali na MŠMT, se dozvíme bohužel až začátkem května. 

ČOV se po úspěšných jednáních s loterijními společnostmi SAZKA a Tipsport podařilo 
získat příslib zhruba 300 mil. Kč na sport dětí a mládeže pro rok 2014. Peníze budou 
rozdělovány podle klíče, který schválil VV ČOV tak, že na ně dosáhnou kromě ČOV 
pouze sportovní svazy, které mají mezinárodní federace. Výjimku tvoří Český 
paralympijský výbor a Česká obec sokolská, která jako jediná ze všech organizací 
zabývajících se sportem pro všechny, obdrží z tohoto balíku peněz dvě procenta. Zda 
ČOV podpoří i děti a mládež, které sportují pod hlavičkou naší organizace, se 
dozvíme koncem roku. 

Vedení ČASPV vede řadu separátních jednání s jednotlivci i střešními orgány (ČOV, 
ČUS, MŠMT) s cílem napravit nepříznivý stav ve financování naší organizace. 

Určitá naděje vzešla z jednání předsedy ČASPV Miroslava Zítka s ministrem školství 
Marcelem Chládkem, který projevil zájem o naši činnost a slíbil jako první ministr 
školství osobní účast na naší dubnové valné hromadě. Svoji účast předběžně přislíbil i 
předseda ČUS Miroslav Jansta. Zájem o naší valnou hromadu je jistě motivován 
faktem, že delegáti VH ČASPV budou rozhodovat o přijetí Českého svazu rekreačního 
sportu za kolektivního člena ČASPV a o možnosti vstupu České asociace Sport pro 



všechny do ČUS. Tento krok se jeví jako nezbytný pro zajištění alespoň minimálního 
toku peněz, které jsou potřebné pro zachování činnosti naší organizace. 

Na programu jednání byla i příprava významné mezinárodní akce – EUROGYM 2016, 
která se uskuteční v Českých Budějovicích. EUROGYM 2016 bude organizován ve 
spolupráci tří silných organizací, které se zabývají oblastí Gymnastics for All: Česká 
gymnastická federace, Česká asociace Sport pro všechny a Česká obec sokolská. 
Jedná se gymnastický festival mládeže z celé Evropy za předpokládané účasti kolem 
4 000 účastníků. Přípravy i vlastní realizace budou velmi náročné a jistě se neobejdou 
bez výrazné pomoci mnoha dobrovolníků z řad členů ČASPV. Vnímáme tuto akci jako 
velmi prestižní záležitost, která má šanci zviditelnit Českou republiku v celé sportovní 
Evropě, a proto věříme v podporu MŠMT i ČOV.  

 

   

 

 

 

 


