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ÚVODNÍ SLOVO

Dostáváte do ruky výroční zprávu s nejdůležitějšími údaji o činnosti 

České asociace Sport pro všechny, o.s.  v roce 2007, v němž jsme si 

skromně připomněli 15 let její existence. Mladá, ale šikovná, tak lze 

charakterizovat organizaci, která zaujímá v České republice v oblasti 

sportu pro všechny významné postavení. 

Svědčí o tom nejen 253 000 členů, 11 000 cvičitelů a instruktorů, 

zajišťujících činnost ve 2040 odborech, ale i fungující organizační 

struktura krajských asociací, kopírující územně správní uspořádání, 

doplněná tradičními „okresními“ centry Sportu pro všechny. Tyto celkem potěšující vnější parametry jsou 

výsledkem pravidelné práce převážně dobrovolně pracujících funkcionářů, cvičitelů a instruktorů, pod-

porované kvalitní činností skupiny profesionálních pracovníků v centru a na úrovni krajů. 

Tělovýchovný a sportovní program, který nabízíme zájemcům o aktivní činnost, postavený na ověřených 

aktivitách, se daří dlouhodobě zkvalitňovat a doplňovat o novinky,  odpovídající současným celosvěto-

vým trendům. Tomu odpovídala i nabídka materiálního vybavení pro základní organizační články po-

stavená na principu grantové podpory. Je potěšitelný velký zájem o vzdělávání cvičitelů formou srazů, 

naopak je potřeba analyzovat a řešit pokles zájmu o některé školicí akce.

V roce 2007 jsme využili možnosti účastnit se světové gymnaestrády v „nedalekém“ rakouském Dornbir-

nu. Cvičenci ČASPV, o.s.  tvořili nejpočetnější část české výpravy.

Na popud Českého olympijského výboru jsme uspořádali velmi zdařilou společensko-sportovní akci „Cvi-

čitelka ČASPV“, která potvrdila schopnosti i půvab našich cvičitelek, reprezentujících jednotlivé kraje. Dů-

kazem tvořivosti a všestrannosti našich cvičenců bylo vítězství  mladých reprezentantek  a nadšené přijetí 

vystoupení našich seniorů na mezinárodním gymnastickém festivalu Blume Gran Canaria. 

Vynikající sportovní výsledky sdružených právních subjektů, ze kterých máme všichni radost, jsou zvláště 

v poslední době stále více doplňovány aktivitami propagujícími základní poslání naší organizace. Jejich 

prostřednictvím se do jisté míry daří  přesouvat zájem partnerů i do oblasti nevýkonnostního sportu.       

Za uspokojivou a stabilní lze označit situaci v oblasti ekonomiky. Všechny plánované dotace nižším or-

ganizačním článkům byly realizovány do konce roku 2007. Je radostné konstatovat, že dotační principy, 

postavené na podpoře aktivity, přináší vesměs pozitivní výsledky. V tomto trendu chceme pokračovat. 

Problémy, ojediněle se vyskytující v oblasti fi nancování regionů, se dařilo operativně řešit. 

Značnou pozornost jsme věnovali rozvoji a údržbě tělovýchovných zařízení. Limitované prostředky byly 

účelně vynaloženy v souladu s dlouhodobými záměry. Potěšitelné jsou roční zkušenosti s provozem spor-

tovního, školicího a klubového centra v Praze. Postupně se zde dařilo rozšiřovat aktivity v oblasti vzdělá-

vání a sportovního využití.

Velké úsilí bylo věnováno přípravě akcí pro rok 2008. Druhý festival sportu pro všechny, který schválili  

delegáti valné hromady v dubnu 2007, je připravován velmi pečlivě se snahou dosáhnout většího propa-

gačního efektu u veřejnosti a příslušných institucí. Také příprava Konference sportu pro všechny, vedená 

snahou zhodnotit společenské podmínky pro činnost naší organizace a snahou porovnat koncepci naší 

organizace s tendencemi vývoje sportu pro všechny ve světě, nebyla jednoduchou záležitostí. Výsledky 

budeme moci posoudit až v roce 2008.

Za problematickou můžeme považovat efektivitu našeho informačního systému, přestože mu věnujeme 

značnou pozornost. Vzdělávací oblast je zajišťována metodickými příručkami, audiovizuálními pomůcka-

mi a časopisem Pohyb je život. Zde je situace uspokojivá. Oblast organizační je pokryta webovými strán-

kami, pravidelně rozesílaným sdělením,  jednorázovými tiskovinami a osobním kontaktem. U posledně 

jmenovaného způsobu předávání informací se překvapivě často setkáváme s komplikacemi. Účastníci 

vzdělávacích akcí a porad, na které byli delegováni, velmi často zapomínají na povinnost předávat zís-

kané informace a pokyny svému okolí.  Situaci by do jisté míry mohlo zlepšit dlouhodobě připravované 

rozšíření činnosti krajských sekretářů. 

Celá naše činnost je vedena také snahou podporovat zdravý životní styl jako významný prostředek pri-

mární zdravotní prevence. V této oblasti jsme úspěšně spolupracovali s Oborovou zdravotní pojišťovnou 

pracovníků bank, pojišťoven a stavebnictví v rámci tzv. Klubu zdraví OZP. S pojišťovnou Generali jsme 

uzavřeli výhodnou smlouvu o úrazovém a cestovním pojištění.

Spolupráce s ostatními sportovními organizacemi v oblasti sportu pro všechny se v hodnoceném roce 

omezila pouze na výměnu zkušeností a pomoc při pořádání jednorázových akcí, nikoli však na komplexní 

koordinaci postupu při prosazování významu zdravého životního stylu.

Z  výsledků uvedených ve výroční zprávě je patrné, jak rozsáhlá je nejen naše tělovýchovná a sportovní 

činnost, ale i aktivity v ostatních oblastech, bez kterých by se fungování tak velké organizace, jakou je 

Česká asociace Sport pro všechny, o.s., neobešlo. 

Rád bych Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2007 podíleli, poděkoval za Vaši práci a vyjádřil pře-

svědčení, že se nám bude dařit i v budoucnosti. 

Děkuji Vám. 

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

Předseda České asociace Sport pro všechny, o. s.
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PROFIL ČASPVZÁKLADNÍ  ÚDAJE, KONTAKTY

Název:   Česká asociace Sport pro všechny, občanské sdružení

   Občanské sdružení je registrováno u MV ČR č.j.: VSP/1-90/90-R

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

IČ:   00551368

DIČ:   CZ00551368

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

Datum vzniku: jaro 1992

Statutární zástupci:

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

Tel.:  377 634 191

GSM 602 135 846

e-mail laurenc@quick.cz

Jaroslav Sauer, místopředseda ČASPV pro metodiku

Tel.:  474 624 138

GSM 603 828 955

e-mail naca.sauer@volny.cz

Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku

Tel.:  568 840 062

GSM 602 560 332

e-mail karelcoufal@seznam.cz

Sekretariát:

Tel.:  242 480 301 – generální sekretář

  242 480 303 – sekretariát

  242 480 304 – fax 

  242 480 311 – vedoucí metodického oddělení 

  242 480 321 – vedoucí ekonomického oddělení

E-mail: sekretariát@caspv.cz

www.caspv.cz

  Česká asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) je největší organizací v České republice, která má ve svém 

programu rekreační sport a další rekreační pohybové aktivity, rekondiční cvičení a zdravotní tělesnou výchovu. 

  Cílem ČASPV  je soustavně a účinně přispívat ke zdravému vývoji co největšího počtu dětí a mládeže, k rozvo-

ji zdatnosti a výkonnosti všech sociálních vrstev dospělé populace, k zachování kondice starších občanů a tím

i  k jejich šťastnému životu.

  Prostřednictvím tělesné výchovy a sportu různých odvětví usilujeme o získání a udržení dobré kondice a zároveň 

o odreagování od běžných starostí, proto připravujeme pro naše členy i širokou veřejnost pohybové programy 

diferencované podle věku (od předškolních dětí až po seniory), podle zájmu i podle pohlaví. 

  Čerpáme zkušenosti z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam při-

měřené pohybové aktivity pro člověka. Víme, že smysl pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení 

s dodržováním zásad zdravé výživy a dobré životosprávy. V tomto širším rámci spatřujeme značný společenský vý-

znam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti patologickým závislostem, asociálnímu chování a dalším 

sociálně patologickým jevům.

  Nabízíme všem zájemcům konkrétní, reálný, pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, 

rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení a pobyt v přírodě, ta-

neční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, přetláčení rukou a další 

experimentální míčové, raketové, či vodní aktivity, např. bränball, indiacu, plážové sporty a hry, aquaskippery, 

trikke aj. Jejich vhodnost prověřujeme ve spolupráci s odborníky vysokých tělovýchovných škol a zdravotníky.

  ČASPV má v současné době 262 000 registrovaných členů, kteří sportují v téměř 2000 odborech.

  Pravidelnou činnost odborů (oddílů) řídí regionální centra Sportu pro všechny (RCSPV) a na úrovni krajů 14 kraj-

ských asociací (KASPV).

  ČASPV je také střešní organizací pro Český svaz aerobiku, Český svaz tanečního sportu, Unii jógy, Českou asociaci 

přetláčení rukou, Českou federaci Wu-shu, Českomoravský stepařský svaz i Českomoravskou taneční organizaci.

  Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí „Pohyb je život“, zaměřeného na pro-

pagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka. 

  ČASPV nabízí členům i veřejnosti vlastní tělovýchovná zařízení s vysokým standardem vybavení i služeb ve zdra-

vém a klidném prostředí – v Doubí u Třeboně a v Žinkovech u Nepomuku.

  ČASPV je vlastníkem objektu „Sportovní, školicí a klubové centrum“ v Praze a „Domu sportu“ v Brně.

  Významná je metodická a vzdělávací činnost určená nejen našim cvičitelům, trenérům a rozhodčím, ale přístupná 

i zájemcům z jiných organizací. Tuto činnost zajišťuje především Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV, akredito-

vaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

  V našich řadách působí cca 10 000 vyškolených a systematicky doškolovaných cvičitelů různých tříd a specializací. 

Pro jejich práci, společensky velmi významnou, vydáváme moderní metodické publikace. 

  ČASPV vydává vlastní časopis pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny Pohyb je život, který využívají i uči-

telé, zapojení do mimoškolní tělesné výchovy a pracovníci fi tness center. 

  Specifi ckou formou prezentace ČASPV jsou tzv. veřejně prospěšné akce, dále veřejná tělovýchovná vystoupení, 

soutěže v pódiových skladbách a soutěže neregistrovaných závodníků v řadě sportů a činností – sportovní gym-

nastice, atletice, volejbalu, kopané, cvičení a pobytu v přírodě, TeamGym aj.





7Česká asociace Sport pro všechny, o. s.  |  Výroční zpráva 2007

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČASPV

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

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

ČLÁNKY ŘÍZENÍ A JEJICH ORGÁNY POUŽÍVANÉ ZKRATKY

1. Česká asociace Sport pro všechny: ČASPV

a) valná hromada ČASPV VH ČASPV

b) výkonný výbor ČASPV VV ČASPV

c) předsednictvo VV ČASPV PVV ČASPV

d) revizní komise ČASPV RK ČASPV

e) metodická rada VV ČASPV MR ČASPV

f) odborné komise VV ČASPV

2. Krajská asociace Sport pro všechny: KASPV

a) valná hromada krajské asociace SPV VH KASPV 

b) výkonný výbor KASPV VV KASPV

c) revizní komise KASPV RK KASPV

d) metodická rada VV KASPV MR KASPV

e) odborné komise VV KASPV

3. Regionální centrum Sport pro všechny: RCSPV 

a) valná hromada RCSPV VH RCSPV

b) rada RCSPV R RCSPV

4. Odbor Sport pro všechny: odbor SPV

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

b) výkonný výbor odboru SPV VV odboru SPV

Legenda: Vertikální řízení orgánů ČASPV    Horizontální řízení orgánů a odborných útvarů  

Řízení metodické činnosti  

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ METODICKÉ ČINNOSTIZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ

VH ČASPV

VH KASPV

VH RCSPV

VH ODBORU SPV

REVIZNÍ KOMISE

REVIZNÍ KOMISE

REVIZOR

REVIZOR

SPS
PŘEDSEDNICTVO VVČASPV

VV KASPV

VV RCSPV

VV CASPV

SEKR. ČASPV KOMISE VV

VV ODBORU SPV

SEKRETÁŘ

VEDENÍ MR

MR ČASPV

VEDENÍ MR

MR KASPV

METODICKÁ RADA

REGIONÁLNÍHO CENTRA SPV

METODICKÁ RADA

ČINOVNÍCI 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

KOMISE MR 

PODLE ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI

CVIČITELÉ 

ODDÍLŮ ODBORU SPV

OMM ACI
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1. Krajské asociace Sport pro všechny 

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

3. Odbory Sportu pro všechny 

Pražské sdružení SPV

Ohradské náměstí 1628/7, 155 00  Praha 5 • Předseda: Jaroslav Vokáč • Sekretář: Jitka Rosenbaumová

Praha 1  (3) • Praha 2 (5) • Praha 3 (1) • Praha 4 (11) • Praha 5 (30) • Praha 6 (17) • Praha 7 (5) • Praha 8 (7)

Praha 9 (11) • Praha 10 (14)

Středočeská KASPV

Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov • Předseda: Miroslav Kešner • Sekretář: Věra Benešová

RCSPV Benešov (18) • RCSPV Beroun (24) • RCSPV Kladno (15) • RCSPV Kolín (12) • RCSPV Kutná Hora (30)

RCSPV Mělník (18) • RCSPV Mladá Boleslav (36) • RCSPV Nymburk (15) • RCSPV Praha – východ (20)

RCSPV Praha – západ (13) • RCSPV Příbram (12) • RCSPV Rakovník (19)

Jihočeská KASPV

J. Lomského 13, 37006  České Budějovice • Předseda: Karel Vondruš • Sekretář: Alena Peerová

RCSPV České Budějovice (19) • RCSPV Českokrumlovsko (10) • RCSPV Jindřichův Hradec (17)

RCSPV Písecko (7) • RCSPV Prachaticko (15) • RCSPV Strakonice (8) • RCSPV Táborsko (18)

Plzeňská KASPV

Úslavská 75, 326 00  Plzeň • Předseda: Libor Pečenka • Sekretář: Dobromila Vejražková

RCSPV Pošumavské RC Klatovy (21) • RCSPV Plzeň (50) • RCSPV Plzeň – jih (18) • RCSPV Plzeň – sever (23)

RCSPV Rokycany (10) • RCSPV Tachov (9) • RCSPV Domažlice (8)

Karlovarská KASPV

Karlova 17, 350 02  Cheb • Předseda: Václav Krůta • Sekretář: Jarmila Nováčková

RCSPV Cheb (19) • RCSPV Karlovy Vary (16) • RCSPV Sokolov (8)

Ústecká KASPV

Hollarova 7, 400 11  Ústí nad Labem • Předseda: Jindřich Dubina (do 28.9.2007), Jan Rubeš (od 

28.9.2007) • Sekretář: Jitka Hálková (do srpna 2007), Jindřich Dubina (od září 2007)

RCSPV Děčín (21) • RCSPV Chomutov (10) • RCSPV Litoměřice (13) • RCSPV Louny (11) • RCSPV Most (14)

RCSPV Teplice (10) • RCSPV Ústí nad Labem (10)

Liberecká KASPV

Gymnastů 162/7, 460 06  Liberec 6 • Předseda: Jarmila Stránská • Sekretář: Václava Veselá

RCSPV Česká Lípa (17) • RCSPV Liberec (23) • RCSPV Semily (38)

Královéhradecká KASPV

P.O.Box 72, 501 01  Hradec Králové • Předseda: Zdena Horčičková • Sekretář: Eva Víšková

RCSPV Hradec Králové (27) • RCSPV Jičín (32) • RCSPV Náchod (41) • RCSPV Rychnov nad Kněžnou (27)

RCSPV Trutnov (33)

Pardubická KASPV

K Vinici 1901, 530 02  Pardubice • Předseda: Kamil Pipek • Sekretář: Vendula Opletalová

RCSPV Chrudim (7) • RCSPV Pardubice (32) • RCSPV Svitavy (37) • RCSPV Ústí nad Orlicí (54)

KASPV Vysočina

Brněnská 65, 586 01  Jihlava • Předseda: Karel Coufal • Sekretář: Leoš Tůma (od 1. 9. 2007)

RCSPV Havlíčkův Brod (22) • RCSPV Jihlava (19) • RCSPV Pelhřimov (14) • RCSPV Třebíč (49)

RCSPV Žďár nad Sázavou (27)

Jihomoravská KASPV

Dům sportu ČASPV, Merhautova 46, 613 00  Brno • Předseda: Hana Drdlová • Sekretář: Hana Kabrnová

RCSPV Blansko (37) • RCSPV Brno – město (30) • RCSPV Brno – venkov (20) • RCSPV Břeclav (28)

RCSPV Hodonín (10) • RCSPV Vyškov (30) • RCSPV Znojmo (20)

Zlínská KASPV

Dukelských hrdinů 515, 686 01  Uherské Hradiště • Předseda: Jan Hýžďal • Sekretář: Karel Holub

RCSPV Kroměříž (12) • RCSPV Uherské Hradiště (43) • RCSPV Vsetín (27) • RCSPV Zlín (27)

Olomoucká KASPV

Roosveltova 79, 779 00  Olomouc • Předseda: Miloslav Tempír • Sekretář: Věra Chromková

RCSPV Jeseník (8) • RCSPV Olomouc (38) • RCSPV Prostějov (16) • RCSPV Přerov (28) • RCSPV Šumperk (43)

Moravskoslezská KASPV

Hornická 54, 709 80  Ostrava • Předseda: Martina Mertová • Sekretář: Hana Těhanová

RCSPV Bruntál (18) • RCSPV Frýdek Místek (32) • RCSPV Karviná (29) • RCSPV Nový Jičín (34)

RCSPV Opava (22) • RCSPV Ostrava -  město (29)

ORGANIZAČNÍ ČLÁNKY ČASPV
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Český svaz aerobiku (www.ceskysvazaerobiku.cz)

V roce 2007 se konaly dvě velké mezinárodní akce organizace FISAF. V květnu mistrovství Evropy dospě-

lých ve španělském Lloret de Mar a v říjnu mistrovství světa juniorů, dospělých a SPKv srbském Bělehra-

dě.

Výsledky reprezentace za rok 2007

MS/ME Místo konání Jméno a příjmení/ název fi tness týmu Kategorie Sp.  aerobik/ fi tness týmy Umístění

ME Lloret de Mar Jan Pochobradský muži - senioři Sportovní aerobik 2.   

ME Lloret de Mar Silvie Galíková ženy - senioři   2.   

ME Lloret de Mar  Denisa Barešová ženy - senioři   3.   

ME Lloret de Mar Kristýna Lásková, Pavel Sirotek páry - senioři 1.  

ME Lloret de Mar Jan Novosad, Hana Babková, Miroslava Zimová týmy - senioři 1.  

ME Lloret de Mar Klára Birnbaumová, Dominika Fričová, Petra Šejvlová týmy - senioři 2.  

ME Lloret de Mar Dominator Fitness Center Hanky Šulcové fi tness aerobic - senioři fi tness týmy 1.   

ME Lloret de Mar Aerobic Team Veroniky Vrzbové fi tness aerobic - senioři   2.   

ME Lloret de Mar Aerobic Dancers Kladno fi tness step - senioři   2.   

ME Lloret de Mar Fit Studio Gábina fi tness step - senioři   3.   

MS Bělehrad Jan Pochobradský muži – senioři Sportovní aerobik 2.  

MS Bělehrad Denisa Barešová ženy - senioři 3.  

MS Bělehrad Monika Krajčová, Daniel Komarov páry – senioři 2.  

MS Bělehrad Jan Novosad, Hana Babková, Miroslava Zimová týmy - senioři 1.  

MS Bělehrad Klára Birnbaumová, Dominika Fričová, Petra Šejvlová týmy - senioři 2.  

MS Bělehrad Aerobic Team Veroniky Vrzbové fi tness aerobic – senioři fi tness týmy 1.  

MS Bělehrad Dominator Fitness Center Hanky Šulcové fi tness aerobic – senioři 2.  

MS Bělehrad Aerobic Dancers Kladno fi tness step – senioři 1.  

MS Bělehrad Fit studio Gábina fi tness step – senioři 2.  

MSJ Bělehrad Robert Černý muži- junioři sportovní aerobik 1.  

MSJ Bělehrad Kateřina Šmejkalová ženy - junioři 1.   

MSJ Bělehrad Lenka Jiřenová ženy - junioři   2.   

MSJ Bělehrad Denisa Sládková, Robert Černý páry- junioři 1.  

MSJ Bělehrad Kateřina Lhotová, Gabriela Trefná, Kristina Jašková týmy - junioři 1.  

MSJ Bělehrad Tereza Večerková, Karolína Svobodová, Nikola Trojanová týmy - junioři 2.  

MSJ Bělehrad Fitness Center H. Šulcové fi tness aerobic - junioři fi tness týmy 1.   

MSJ Bělehrad Aerobic Dancers Kladno fi tness aerobic - junioři   2.   

MSJ Bělehrad SRC Fanatic Havlíčkův Brod fi tness step - junioři   1.   

MSJ Bělehrad Fit Studio J. Boučkové fi tness step - junioři   3.   

SPK Bělehrad Filip Hrdlička muži - kadeti sportovní aerobik 1.  

SPK Bělehrad Jan Pittner muži - kadeti 2.  

SPK Bělehrad Hana Volfová ženy - kadeti 1.   

SPK Bělehrad Barbora Poulová ženy - kadeti 3.   

SPK Bělehrad Kristýna Zahradníčková, Filip Hrdlička páry - kadeti 1.  

SPK Bělehrad Eliška Neradová, Jan Pittner páry - kadeti 2.  

SPK Bělehrad Adéla Samešová, Barbora Poulová, Monika Cermanová týmy - kadeti 1.  

SPK Bělehrad Michaela Petáková, Martina Stehlíková, Barbora Kykalová týmy - kadeti 2.  

SPK Bělehrad Tereza Hofmannová, Dominika Nádravská, Simona Jiříčková týmy - kadeti 3.  

SPK Bělehrad Team Veroniky Vrzbové fi tness aerobik - kadeti fi tness týmy 1.   

SPK Bělehrad Fitness Center H. Šulcové fi tness aerobik - kadeti   3.   

SPK Bělehrad SRC Fanatic Havlíčkův Brod fi tness step - kadeti   1.   

SPK Bělehrad Fit Studio Gábina fi tness step - kadeti   3.   

Legenda: ME - Mistrovství Evropy, MS - Mistrovství Světa, MSJ - Mistrovství Světa Juniorů, SPK - Světový Pohár Kadetů

Český svaz tanečního sportu (www.csts.cz)

Tak jako každý rok n, tak i v roce 2007 se konalo MČR 10T, STT,LAT, družstva a formace. Dále bylo uspo-

řádáno 11 tanečních lig, 5 lig Juniorů a mládeže a 22 soutěží třídy A. Ostatních soutěží bylo uspořádáno 

v rámci roku 2007 celkem 286. V ČR bylo uspořádáno několik mezinárodních akcí. 2x IDSF Středoevrop-

ský pohár, 2y IDSF IO Open, 2x IDSF Open. Účast párů na zahraničních soutěžích, viz tabulka. Z oblasti 

vzdělávání byly uspořádány dva ústřední doškolovací semináře se zahraničním lektorem. Dále probíhá 

vzdělávání na VŠ Olomouc, Praha a Brno, jako klasické odborné vzdělávání.

Výsledky reprezentace za rok 2007

Soutěž Kategorie Datum Město Jméno Umístění

World Champ. Sen. 10.2.07 Antwerpen Bartůněk Petr – Bartůňková Eva 1.

World Champ Aduls 20.10.07 Tokyo Dvořák Martin – Šilhánová Zuzana 9.

World Champ Youth 22.9.07 Ancona Božek Szymon -  Riedlová Michaela 9.

World Champ Youth 26.8.07 Singapore Božek Szymon – Riedlová Michaela 9.

World Champ Jun 2 7.4.07 Moscaw Bureš Marek – Žižková Veronika 10.

World Champ Jun 2 30.6.07 Barcelona Bureš Marek – Žižková Veronika 10.

Euro   Champ Aduls 13.1.07 Nadrid Dvořák Martin – Šilhánová Zuzana 16.

World Champ Youth 27.1.07 Tampere Marek Tomáš – Marková Martina 16.

Unie jógy (www.unie-jogy.cz)

První centrálně organizovanou akcí byla 13.1. Pracovní schůzka lektorů v Brně, která se zabývala dalšími 

směry systému vzdělávání cvičitelů v UJ, kde se lektoři jednoznačně shodli na pokračování v projektu 

E-learning a jeho postupném aplikování v praxi.

11. 5. - 13. 5. byla v Karlových Varech Valná hromada UJ, která zvolila krajské vedoucí s jejich zástupci, 

rozhodla požádat o členství v Mezinárodní jógové federaci IYF a odsouhlasila změnu stanov v souvislosti 

se změnou sídla, z čehož podle v té době platné legislativy vyplynula i změna názvu organizace na Unie 

jógy, o.s..

20. 10. – 21. 10. se v Plzni konal Seminář dětské jógy, na který se poprvé v historii podařilo zajistit kvalitní 

zastoupení lektorů dětské jógy z ostatních celorepublikových jógových organizací – Prim. MUDr. Karla 

Nešpora, CSc. z Českého svazu jógy a Pavla Klimeše z Českého svazu Jóga v denním životě.

2. - 4. 11. se uskutečnil ve Vršově Seminář lektorů a krajských vedoucích, kde kromě odborného programu 

byla pod vedením lektorky Míly Mrnuštíkové prezentována hotová pracovní verze projektu E-learning. 

Bylo rozhodnuto o pilotním zařazení systému E-learning do školení cvičitelů II. třídy a Standardní kvalifi -

kace v roce 2008.

SDRUŽENÉ PRÁVNÍ SUBJEKTY
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Celý loňský rok byl provázen intenzívní snahou navázat v okolních zemích spolupráci s podobnými me-

zinárodními organizacemi nezávislými na jednom jógovém systému. Cílem této iniciativy je  pořádání 

mezinárodních jógových konferencí v rámci projektu Socrates, kde je naděje na získání grantu z fondů 

EU. Výsledky a hodnocení této činnosti jsou zatím záležitostí budoucnosti.

Česká asociace přetláčení rukou  (www.paka.cz)

Rok 2007 byl rokem stabilizace členské základny a výrazného posílení mládežnické kategorie prohlou-

bením spolupráce se základními a středními školami. Pořádání ukázkových a náborových soutěží začalo 

přinášet své ovoce. Kromě domácích pravidelných soutěží byly v loňském roce opět uspořádány meziná-

rodní soutěž Golemova ruka za účasti sportovců z 10 zemí  Evropy a Afriky, zúčastnili jsme se mezinárod-

ního juniorského trojutkání Slovensko x Maďarsko x ČR.  Naše reprezentace zabodovala na mezinárodních 

soutěží na Slovensku, v Belgii a v Maďarsku. Vrcholem byla účast české reprezentace na ME ve Švédsku 

a na MS v Bulharsku.

Výsledky reprezentace za rok 2007

Soutěž Věková kategorie Jméno Kategorie Umístění

MS Junioři Matěj Svoboda do 70 kg levá ruka 3.  

MS Masters Stanislav Dupkala do 70 kg pravá ruka 1.  

MS Štůsek Jaroslav do 90kg na levou i pravou ruku 2.  

MS Senioři Martin Vodák do 100 kg levá ruka 4. 

MS Milan Miroš do 65 kg pravá ruka 5. 

ME Junioři Radek Klein do 60 kg levá ruka 2.  

ME Matěj Svoboda do 70 kg pravá ruka 3.  

ME Masters Štůsek Jaroslav  90kg pravá ruka grandmaster 2.  

ME Jaroslav Štůsek 90kg na levou i pravou ruku 3.  

ME Senioři Martin Vodák do 100 kg levá ruka 3. 

ME František Živný nad 110 kg pravá ruka 6.  

Českomoravský stepařský svaz  (www.step.cz)

Seznam nejdůležitějších stepařských soutěží, pořádaných během roku 2007:

12. 5. 2007   Mistrovství ČR, Brno

29. 9. 2007 – 30. 9. 2007 Mistrovství Evropy, Rusko

28. 11. 2007 – 1. 12. 2007 Mistrovství světa, Německo

Nejlepší výsledky reprezentantů ČMSS v zahraničí:

MR - Nejúspěšnější klub (10 zlatých medailí) Taneční studio Andrea Praha – mimo jiné skupina TOXIC 

získala pod vedením choreografa Tomáše Slavíčka titul Mistrů republiky v nově otevřené kategorii malých 

skupin se živou muzikou (doprovod afrických djembe)

ME - Dominik Budlovský, TS Andrea Praha, Mistr Evropy ve stepu, sólo chlapci, juniorská kategorie

MS - Kateřina Fialová, TS Andrea Praha, 2. místo, sólo dívky, dětská kategorie

Skupina TOXIC z TS Andrea v Praze získala historicky první titul Mistrů světa v kategorii s doprovodem 

živé muziky

Výbor ČMSS:

Tomáš Slavíček, prezident ČMSS 

Mgr. Andrea Myslivečková, viceprezidentka

Renata Brožová, tajemnice

Mgr. Pavel Bartůněk, člen (soutěžní ředitel – organizátor MR ve stepu, 17. 5. 2008)

Radek Balaš, člen 

Medializace ČMSS a stepu obecně: 

Noc s Andělem, Kultura.cz (ČT), Snídaně s Novou (NOVA), Extra (TV Prima)

Mladá fronta Dnes, ONA Dnes, Právo, Katka atd. 
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VOLENÉ ORGÁNY A KOMISE

Ekonomická komise

Ing. Karel Coufal, předseda komise • Ing. Markéta Ballková (do 5. 7.) • Libuše Bauerová (od 7. 7.) • 

Ing. Marie Lvová • Věra Veverková • Ing. Karel Vondruš • Jarmila Vybíralová • Milada Zábelová 

Investiční komise

Jan Rubeš, předseda komise • Libuše Bauerová • Ing. Jana Cihlářová • Jaroslav Fořt • Ing. Vladimír Rozma-

hel 

Koncepční komise

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., předseda komise • Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. • Dr. Jiří Hroza • Mgr. Jan 

Hýžďal • Jan Kalina • Doc. PhDr. Viléma Novotná • Dr. Petr Vykoukal • Josef Urban • Mgr. Miroslav Zítko 

Legislativní komise

Miroslav Vaněk, předseda komise • JUDr. Natálie Navrátilová • JUDr. Milada Němčíková • JUDr. Helena 

Obeidová • JUDr. Karel Svoboda • Mgr. Miroslav Zítko 

Mezinárodní komise

Mgr. Anna Chmelařová, předsedkyně komise • Jitka Hozáková • Hana Urbanová • Pavlína Velecká • 

Mgr. Miroslav Zítko 

Propagační komise

Petr Barnat, předseda komise • Mgr. Zdena Horčičková • Bronislava Kubíková • Michal Rosenbaum • 

Mgr. Jarmila Stránská

Redakční rada

Mgr. Jan Hýžďal, předseda • PhDr. Jiří Hroza, šéfredaktor • Havrlantová Marie • PaedDr. Jan Jeřábek • 

Doc. PhDr. Viléma Novotná • PaedDr. Dobromila Vejražková • Mgr. Vít Hanáček (od 7.11.2007)

SEKRETARIÁT 

Mgr. Zítko Miroslav, generální sekretář • Drábová Miroslava, asistentka generálního sekretáře, referent-

ka pro mezinárodní styky • Dr. Jeřábek Jan, vedoucí oddělení metodiky a marketingu • Mgr. Kloudová 

Magdaléna, zástupce vedoucího oddělení metodiky a marketingu (do 30. 6. 2007) • Mgr. Hanáček Vít, 

metodik • Mgr. Milatová Dana, metodik • Mgr. Zachariášová Jana, metodik (nástup 1. 9. 2007) • 

PaedDr. Vejražková Dobromila, metodik • Ing. Wünschová Eva, organizační pracovnice oddělení me-

todiky a marketingu • Bauerová Libuše, vedoucí ekonomického oddělení • Kubíková Bronislava, hlavní 

účetní • Duhárová Věra, samostatný ekonom • Vorlová Ivana, pokladní • Mgr. Šneberger Zdeněk, vedoucí 

tělovýchovných zařízení • Orszagh Marian, správce objektu ČASPV, Praha

Výkonný výbor 

Petr Barnat • Ing. Viktor Beneš • Ing. Jana Cihlářová • Ing. Karel Coufal • Hana Drdlová • Mgr. Zdena 

Horčičková • Mgr. Jan Hýžďal • Mgr. Anna Chmelařová • Václav Krůta • Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. • 

Mgr. Jitka Rosenbaumová • Jan Rubeš • Jaroslav Sauer • Mgr. Jarmila Stránská • JUDr. Karel Svoboda • 

PaedDr. Miloslav Tempír • Miroslav Vaněk • Ing. Karel Vondruš

Předsednictvo

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

Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku • Mgr. Zdena Horčičková • Jan Rubeš • 

JUDr. Karel Svoboda • Miroslav Vaněk

Revizní komise 

Jaroslav Luňák, předseda revizní komise ČASPV • Pavla Odstrčilová, místopředsedkyně revizní komise 

ČASPV • Ing. Vít Baštán • Zdeněk Marek • Ing. Jaroslava Nováčková • Zdena Pavlíčková • Michal Woff 

Metodická rada

Vedení MR ČASPV:

Jaroslav Sauer, předseda MR • Marie Havrlantová, místopředsedkyně MR • Mgr. Zdena Horčičková člen 

vedení, člen PVV ČASPV • Dr. Jan Jeřábek ředitel ACI, vedoucí OMM • Magdaléna Kloudová, sekretář MR 

ČASPV (do 30. 6. 2007), Mgr. Vít Hanáček, sekretář MR ČASPV (od 1. 7. 2007)

V rámci MR ČASPV pracovalo v roce 2007 14 komisí pod vedením těchto vedoucích: 

PD a RD    Mgr. Simona Skoumalová

komise žáků   Zdeněk Vaněčka

komise žákyň   Soňa Procházková

komise mládeže   Mgr. Martina Zídková

komise žen   PaedDr. Dobromila Vejražková

komise mužů   Jaroslav Vokáč (do 31. 5. 2007), Ing. Ladislav Hůlka (od 1. 6. 2007)

komise seniorů   JUDr. Milada Němčíková

komise Zdr. TV a PM   Mgr. Jitka Hálková

komise VG   Mgr. Jitka Rosenbaumová

komise RS   Petr Kolář

komise CPP   Ing. Petr Polášek

komise HPF   PaedDr. Zdeňka Slavíková

komise TVV   Jitka Literová

komise školení   Jan Kalina
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Celkový přehled počtu členů

Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti do 6 let Dospělí Mládež CELKEM

52 639 124 780 10 656 15 669 18 008 29 567 9 788 177 419 83 688 261 107

Celkem osob 253 149

Celkový přehled počtů odborů

ČSTV ATJSK UNITOP UASK ČASPV nezačl. pomoc. cvičitelé CELKEM

1 589 26 6 1 258 7 97 56 2 040

Počty cvičitelů podle kvalifi kací

Kvalifi kace Celkem evidovaných 

kvalifi kací

IV.tř. III.tř. II.tř. I.tř.

AE 465 0 317 113 35

PD+RD 309 0 233 65 11

RG 797 0 651 138 8

I FIT 17 0 13 2 2

JOGA 508 0 378 96 34

RS 309 0 279 28 2

CPP 271 0 211 58 2

R TVV 34 0 32 2 0

R EUR 20 0 17 1 2

R RS 4 0 4 0 0

SPV 7069 2721 3852 434 62

VG 520 54 385 54 27

TCC 11 0 10 0 1

ZdrTV 659 0 544 77 38

ZdrPM 13 0 12 0 1

Celkem 11006 2775 6938 1068 225

Cvičitelů osob: 9518

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Strom života členů ČASPV k 21. 3. 2007
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč

AKTIVA  Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 142 755 139 777

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 365 365

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 117 906 116 967

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 78 049 78 021

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -53 565 -55 576

B. Krátkodobý majetek celkem 30 362 27 231

I. Zásoby celkem   

II. Pohledávky celkem 3 620 2 807

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 26 498 24 200

IV. Jiná aktiva celkem 244 224

 Aktiva celkem 173 117 167 008

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

A. Vlastní zdroje celkem 162 588 164 612

I. Jmění celkem 168 158 162 692

II. Výsledek hospodaření celkem -5 570 1 920

B. Cizí zdroje celkem 10 529 2 396

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem 3 713 100

III. Krátkodobé závazky celkem 4 969 1 905

IV. Jiná pasiva celkem 1 847 391

 Pasiva celkem 173 117 167 008

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu v tis. Kč

Označení Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy celkem 4 495  4 495

II. Služby celkem 16 780 1 209 17 989

III. Osobní náklady celkem 10 599  10 599

IV. Daně a poplatky celkem 102 58 160

V. Ostatní náklady celkem 1 972 140 2 112

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 1 538 2 530 4 068

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 27 662  27 662

VIII. Daň z příjmů celkem    

 Náklady celkem 63 148 3 937 67 085

B. Výnosy    

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 6 751 2 115 8 866

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem    

III. Aktivace celkem    

IV. Ostatní výnosy celkem 359 235 594

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 60  60

VI. Přijaté příspěvky celkem 48 409  48 409

VII. Provozní dotace celkem 11 273  11 273

 Výnosy celkem 66 852 2 350 69 202

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 3 704 -1 587 2 117

D. Výsledek hospodaření po zdanění 3 704 -1 587 2 117

SKLADBA PŘÍJMŮ V ROCE 2007 

Výnosy jsou tvořeny vlastní činností ČASPV, z členských příspěvků, sponzorských darů, podílu na zisku r. 

2006 akciové společnosti SAZKA ve výši odpovídající vlastnictví akcií této společnosti. 

Na výnosech se nemalou měrou podílejí příjmy státních dotací, které jsou poskytovány sportovnímu pro-

středí na podporu činnosti a údržbu tělovýchovných zařízení. V roce 2007 byly poskytnuty ze státního 

rozpočtu ČASPV a sdruženým právním subjektům neinvestiční dotace v celkové výši 13,2 mil. Kč.

Na investiční akce bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 5,5 mil. Kč, které byly užity na investiční akce 

v našem tělovýchovném zařízení Doubí u Třeboně. Tyto fi nanční prostředky v souladu s platnými účetní-

mi standardy neovlivňují výsledek hospodaření a ani hodnota majetku se nezvýší. Skladbu příjmů nejlépe 

vyjadřuje následující graf.

Ekonomické výsledky

Podíl na výtěžku SAZKA,a.s.

Státní dotace

Tržby  z vlastní činnosti

Členské příspěvky a registrační poplatky

Ostatní dary a dotace, úroky, prodej majetku

45 313 732 Kč

11 272 700 Kč
8 866 667 Kč

2 224 650 Kč 1 524 723 Kč
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Náklady na vlastní činnost
30 469 298 Kč (48%)

Dotace poskytnuté sdruženým
právním subjektům 6 939 055 Kč (11%)

Dotace poskytnuté nižším
složkám 25 608 629 Kč (41%)

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2007 

Náklady ČASPV jsou ovlivněny podporou činnosti základních článků naší organizace, podporou činnos-

ti sdružených právních subjektů a náklady na zajištění našeho programu vzdělávání cvičitelů ve všech 

oblastech sportovních aktivit, kterými se ČASPV v oblasti sportu pro všechny zabývá. Náklady na vlastní 

metodickou činnost, propagaci, vydávání časopisu, metodických materiálů a učebních textů ovlivňují 

výši nákladů vlastní činnosti, ale slouží všem článkům ČASPV. Další fi nanční prostředky vynakládáme na 

údržbu majetku a zařízení, provoz sekretariátu a na náklady mezinárodních styků. Výše nákladů byla také 

ovlivněna naší účastí na světové gymnaestrádě v Dornbirnu. Výsledek hospodaření je ovlivněn snahou 

vedení a všech pracovníků ČASPV o úspory ve všech oblastech naší činnosti, při současném zachování 

jejího optimálního rozsahu.
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Metodickou radu (dále jen MR), jako poradní orgán VV ČASPV, tvoří mimo členů vedení MR, 14 vedoucích 

komisí MR a všichni metodici OMM. Vedení MR se sešlo v roce 2007 desetkrát a při svých jednáních zpra-

covávalo podklady o uskutečněných akcích jednotlivých komisí, připravovalo tzv. významné a centrální 

akce MR a také materiály pro jednání  MR, VV a PVV ČASPV.  Celá metodická rada absolvovala 4 schůze při 

vícedenních seminářích MR ve Velké Úpě, v Doubí a v Praze. Na květnový seminář v Doubí pak byli při-

zváni i krajští metodici a již zde začala příprava II. mezinárodního festivalu sportu pro všechny, Olomouc 

2008. Schůze jednotlivých komisí byly termínově závislé na připravovaných akcích. Každá komise MR 

měla v roce 2007 zhruba čtyři schůze.  

Činnost celé MR a všech komisí je obsažena v „Centrálním plánu činnosti MR“, který byl, jako každý rok, 

zpracován a předložen ke schválení VV ČASPV v měsíci září a k 1. říjnu už rozesílán na KASPV jako podklad 

k tvorbě plánů činností KASPV. Obsahem tohoto plánu je oblast vzdělávání tzn. školení MR i některých 

KASPV, školení Akademie cvičitelů a instruktorů (ACI), semináře a také významné a velmi oblíbené repub-

likové srazy cvičitelů. 

Další oblastí jsou tzv. významné domácí i zahraniční akce, soutěže a samozřejmě ediční činnost. Zde 

mimo čtyř knižně vydaných titulů se podařilo i připravit, zpracovat a vydat DVD Akrobacie v němčině 

a v angličtině a také Cvičení s balančními plochami. 

Z přehledné tabulky vyplývá, že MR zajišťovala a připravovala, mimo tzv. významných, na 66 centrálních 

akcí. Z toho se jich, bohužel, uskutečnilo pouze 51. Patnáct jich muselo být, většinou pro malý zájem 

našich cvičitelů, zrušeno. Určitě nemůžeme být za minulý rok spokojeni asi s třetinovým poklesem vyško-

lených cvičitelů. Za to v ACI se podařilo na komerční bázi vyškolit téměř 300 cvičitelů a instruktorů. Téměř 

čtyři sta našich cvičitelů se zúčastnilo seminářů MR a již zmíněných republikových srazů se zúčastnilo 

639 cvičitelů z RCSPV a KASPV a na 150 organizátorů a lektorů.  Je nutno dodat, že republikové srazy jsou 

důležitou součástí vzdělávání a jsou vesměs velmi kladně hodnoceny jak po stránce organizační tak i po 

stránce obsahové a kvality lektorů. Při republikovém srazu mužů a žen proběhla i soutěž o „Cvičitelku 

ČASPV roku 2007“ za účasti 12 cvičitelek nominovaných z krajů. V části významných akcí je nutno zmínit 

účast víc jak 500 cvičenců na 13. světové gymnaestrádě v Dornbirnu, již tradiční účast 45 cvičenců na 

Eurogymu, tři velmi úspěšná vystoupení seniorů na a vítězství v mezinárodní soutěži TeamGym děvčat 

z Moravské Slavie Brno na festivalu Blume Gran Canaria na Kanárských ostrovech.

Celorepublikových fi nále soutěží se uskutečnilo devět a všech těchto devíti soutěží se zúčastnily tři kraje 

-Ústecký, Jihomoravský a Moravskoslezský.  Celkový počet účastníků byl 2.867, nejvíce pak v atletice 532.  

Opět se potvrdilo, že soutěže jsou významnou součástí činnosti jak odborů TJ, tak i Regionálních center 

a Krajských asociací SPV.  

Určitě je na místě zde poděkovat nejen všem dobrovolným členům MR ČASPV, kteří věnují spoustu času 

i svých prostředků do zajištění plynulého chodu organizovaných akcí, ale také metodikům OMM, kteří 

úzce spolupracují se členy MR, mají profesionální přístup k zajišťovaným akcím a korektní a přátelský 

vztah k lektorům, cvičitelům a všem členům ČASPV.  

Ediční činnost v roce 2007
Tvorba a výroba učebních textů a materiálů ke vzdělávání

Cvičitel SPV IV. třídy 200 ks

Hlavní vedoucí dětských táborů 200 ks

Pomoc hledej v pohybu 200 ks

Pravidla sportovní gymnastiky mužů a žen 500 ks

DVD Akrobacie  – německá verze  50 ks

DVD Akrobacie  – anglická verze  50 ks

DVD – Cvičení s balančními pomůckami 100 ks

Centrální akce MR ČASPV 2007
Akce Uskutečněné Účastníci Lektoři + org. Neuskutečněné

Školení MR 8 247 48 1

Školení ACI 7 117 35 2

Semináře 19 611 93 12

Republikové srazy 8 577 125 0

Soutěže 9 2896 591 0

Celkem 51 4448 892 15

Vyhodnocení soutěží 2007
KASPV Účast SG TG Atletika Festival PS MS Brännball 

žáci

Brännball 

junioři

Volejbal 

M-Ž-Mix

Halová 

kopaná

Praha 9 x X X X X - X - X   X   X X

Středočeská 10 x X X X X X X - X   X   X X

Jihočeská 9 x X - X - X X X X   X   X X

Plzeňská 10 x X X X X X X X X   X   - X

Karlovarská 6 x X - - - X - - X   X   X X

Ústecká 12 x X X X X X X X X   X   X X  X

Liberecká 8 x X - X - X X X X   X   X -

Královehradecká 8 x X X X - X - X -   X   X X

Pardubická 6 x X X X - X - - -   -   X X

Vysočina 10 x X X X X X - - X   X   X X  X

Jihomoravská 11 x X X X X X X X X   X   X X

Zlínská 11 x X - X X X X X X   X   X X  X

Olomoucká 9 x X - X X X X X X   X   X -

Moravskoslezská 12 x X X X X X X X X   X   X X  X
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13. světová gymnaestráda DORNBIRN – Rakousko, 2007

Gymnaestrády jsou významné sportovní události pořádané světovou gymnastickou organizací FIG. České 

(Československé) výpravy se zúčastnily světových gymnaestrád v r. 1991 v Amsterodamu, v r. 1995 v Ber-

líně, v r. 1999 v Goteborgu a v r. 2003 v Lisabonu. Každé gymnaestrády se zúčastňuje cca 17 – 24 tisíc 

účastníků, kteří předvádějí svoje vystoupení ostatním cvičencům i dalším divákům. Je to vlastně přehlídka 

pódiových a hromadných skladeb cvičenců z oblasti „SPORT FOR ALL“. 

I v loni, na 13. světové gymnaestrádě, které se uskutečnila v Rakousku, v zemi Vorarlberg, v Dornbirnu 

a okolí, se sešlo na 22 tis. účastníků z 52 národních výprav. 

Organizací a zajištění účasti české výpravy byla pověřena Česká gymnastická federace (ČGF) ve spolupráci 

s Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV), Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS) a Českou obcí 

sokolskou (ČOS). Celkový počet účastníků výpravy ČR byl 795, z toho z naší asociace 457. Členem vedení 

české výpravy a vedoucím výpravy ČASPV byl Mgr. Miroslav Zítko. 

Všem, kteří dobrovolně věnovali svůj volný čas a fi nanční prostředky tomu, aby se 13. světové gym-

naestrády v Dornbirnu za ČR zúčastnili, děkujeme. Všichni bez rozdílu ukázali světu, že český národ umí 

nejen cvičit, ale je i kulturním národem, který je slušný, tolerantní, ukázněný, obětavý a umí pomoci tam, 

kde je potřeba.

ČASPV se na gymnaestrádě prezentovala hromadnou skladbou mužů a žen autorů Vilémy Novotné, Evy 

Burdové a Miroslava Zítka nazvanou „Pohoda“.  Na 408 cvičenců a cvičenek této skladby se nejprve secvi-

čilo v našem rekreačním středisku v Doubí u Třeboně. V Dorbirnu se pak představili při dvou ofi ciálních 

vystoupeních a také ve slavnostním závěru celého programu gymnaestrády.  Určitou zajímavostí proti 

vystoupením na minulých gymnaestrádách, byl nebývalý zájem nejen cvičenců ostatních zemí, ale také 

místních obyvatel o hromadné skladby. Potvrdilo se, že hromadné skladby mají své diváky a že jsou i na-

dále perspektivní oblastí naší činnosti v ČASPV. 

Ve cvičení „na pódiích“ tzv. bloků nás, v režii autorského kolektivu vedeného Majkou Havrlantovou, repre-

zentovali cvičenci a cvičenky z Klášterce nad Ohří, Kladna, Prahy a muži z Chomutova. Vystoupili třikrát 

v halách dornbirnského výstaviště a jednou v nedalekém Bregenzu, kde sklidili zasloužilé ovace.

Všichni účastníci si mimo dobrého pocitu s předvedením svých skladeb, odvezli z Rakouska spoustu 

krásných zážitků z okolní přírody, z vystoupení jiných skupin a také  i hodně zkušeností, které jistě všichni 

zúročí na Festivalu SPV, Olomouc 2008.

ČASPV je členem mezinárodní sportovní a kulturní asociace (International Sport and Culture 

Association – ISCA) a Evropského fóra psychomotoriky (EFP).

Na zajišťování zahraničních vztahů ČASPV se podílelo v roce 2007 několik komisí – komise mezinárodních 

vztahů - řízená členkou VV ČASPV paní Annou Chmelařovou, komise zdravotní tělesné výchovy a psy-

chomotoriky, komise mladých cvičitelů, zaměstnanci sekretariátu ČASPV a někteří další členové orgánů 

ČASPV. 

Ze všech zahraničních akcí byly zpracovány písemné zprávy, včetně ekonomické bilance a odborného 

a společenského přínosu pro ČASPV. Tyto zprávy byly předloženy PVV a následně VV ČASPV.

Nejvýznamnější akce:

Schůze komise vzdělávání EFP 13. -15. 4. Německo 

Plenární schůze EFP 28. – 30. 9. Švédsko 

13. světová gymnaestráda 8. – 14. 7. Rakousko

Mezinárodní fórum GG 22. – 26. 8. Brazílie

Blume Gran Canaria – IGF 50+ 24.11. - 2.12. Španělsko

Významným oceněním práce vedoucího lektora komise VG MR ČASPV Mgr. Zítka bylo pozvání na IV. 

mezinárodní forum General Gymnastics, Brazílie. Z Evropy bylo pozváno 5 lektorů (Německo, Dánsko, 

Česká republika). Mgr. Miroslav Zítko vedl workshop „Tumbling“ (akrobacie) a přednášel na kulatém stole 

„Choreografi e velkých pohybových skladeb“

47. ročník Blume Gran Canaria – na tento prestižní mezinárodní festival vyslalo vedení ČASPV skupinu 

15 seniorů a skupinu 15 gymnastek z Moravské Slavie Brno, které zvítězily v soutěži TeamGym. Součástí 

festivalu byly i vzdělávací akce (workshopy), na kterých se velmi úspěšně prezentovala metodička ČASPV 

PaedDr. Dobromila Vejražková. 

V roce 2007 jsme pokračovali v kontaktech s International Woodball Federation. Zakoupili jsme několik 

dalších sad náčiní a postupně propagovali woodball na několika vzdělávacích i soutěžních akcích.

Členové vedení ČASPV přijali několik zahraničních delegací (ze Skotska, Dánska, Slovenska). 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
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Hlavní partner:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále OZP).

Hlavní partner: ČASPV uzavřela s OZP v roce 2007 Dodatek ke smlouvě o spolupráci. V tomto Dodatku 

byla specifi kována vzájemná spolupráce pro rok 2007 v hlavních oblastech:

•  Klub zdraví OZP

• Public relation

• Závazky smluvních stran spolupracovat a podílet se na realizaci:

 •   preventivních zdravotních programů, projektů a rehabilitačně rekondičních aktivit, vedoucích ke 

zlepšení zdravotního stavu jejich účastníků - pojištěnců OZP

 •   masových sportovních akcí, zařazených do programu Sportujte OZP, propagujících zdravý způsob 

života a podporujících zdraví jejich účastníků - pojištěnců OZP

 •   projektu Klub zdraví OZP (dále jen KZOZP) v podmínkách činnosti ČASPV, jak na ústřední, tak i regi-

onální úrovni apod.

OZP 207 podpořila v roce 2007 devět centrálních akcí MR ČASPV, stejný počet krajských či regionálních 

akcí, pět akcí Klubu seniorů OZP při ČASPV a dvacet šest akcí nižších organizačních článků ČASPV, které 

zabezpečovaly pobočky OZP.

Partneři:

Nadace sportující mládeže - na základě smlouvy o partnerství mezi NSM a ČASPV byla poskytnuta 

fi nanční podpora třem vybraným prezentačním skupinám ČASPV - KSG Moravská Slavia (TeamGym), 

Gym club Reda Praha (TeamGym), Sportklub ČASPV Kladno (ME v aerobiku). 

KÖCK SPORT - spolupráce při zajišťování sportovního vybavení z grantů MŠMT a zároveň získání 

drobných cen na republikových fi nále soutěží MR ČASPV.

JIPAST - spolupráce při zajišťování sportovního vybavení z grantů MŠMT a zároveň získání drobných 

cen na republikových fi nále soutěží MR ČASPV.

GENERALI, Pojišťovna a.s. - spolupráce přes pojišťovací makléřství ORESTES na smlouvách o úrazovém 

pojištění, pojištění služebních automobilů a cestovním pojištění členů ČASPV a rodinných příslušníků. 

ČESKÝ ROZHLAS - mediální partner naší organizace pro II. mezinárodní festival sportu pro všechny, 

Olomouc 2008

V roce 2007 Propagační komise ČASPV navázala na zvolený styl propagace ČASPV v oblasti image i pojetí 

marketinku, přizpůsobující se lépe naší činnosti a potřebám centrálních, krajských i regionálních akcí. Plán 

činnosti byl schválen Výkonným výborem ČASPV. Plán byl zaměřen na oblast jak vnější prezentace, tak 

propagace uvnitř ČASPV.

V oblasti vnější prezentace: 

•  Byla vydána opakovaně propagační  brožura ve třech jazykových mutacích pro prezentaci na akcích 

v zahraničí.

•  Realizace REPRE desek, jejichž výroba byla po doplnění aktuálních informací dokončena začátkem 

roku 2007. Vše bylo umístěno v rekreačních střediscích ČASPV.

Propagace uvnitř ČASPV: 

•  I v roce 2007 byl na webových stránkách ČASPV vytvořen prostor pro propagaci činnosti krajských 

a regionálních center (kategorie činností, podmínky a možnosti objednávek). Tato oblast se neustále 

obnovuje a rozšiřuje.

•  Také v roce 2007 byla vyhlášena fotosoutěž se sportovní tématikou, jíž se zúčastnilo 12 soutěžících 

s 46 snímky. Vyhodnocené pořadí bylo zveřejněno na webu ČASPV. Soutěžící na prvních 10 místech 

byli odměněni věcnými cenami.

• Byla rozvíjena vzájemná propagace sportovních center ČASPV.

•  Propagační komise připravila propagaci ČASPV pro Světovou gymnaestrádu – WG 2007 v rakouském 

Dornbirnu v červenci 2007.

•  Propagační komise v druhé polovině roku 2007 zahájila kompletní přípravu reklamního projektu pro 

akci Festival SPV 2008.

• Propagační komise také spolupracovala na projektu Konference ČASPV 2008.

• Propagační komise spolupracovala na přípravě setkání akcionářů SAZKA a.s. v Doubí u Třeboně.

•  Již tradičně propagační komise připravila nástěnný kalendář ČASPV 2007 a všechny propagační ma-

teriály pro přechod roku 2007/2008

Pro rok 2008 je činnost propagační komise zcela zaměřena na F SPV 2008 a ty činnosti, které jsou uvedeny 

v plánu pro rok 2008.

PARTNEŘI PROPAGACE
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Porada sekretářů a hospodářů KASPV

Pracovní porada za přítomnosti sekretářů,  hospodářů a členů revizních komisí KASPV se konala dne 14. 9. 

2007 ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV Praha. Na poradě, kterou řídil generální sekretář, 

byly managementem sekretariátu ČASPV konzultovány aktuální problémy. Na tuto poradu navazovaly 

porady na úrovni KASPV.

Porady metodiků KASPV

Porada se konala jedenkrát za rok. Vedl ji vedoucí OMM za přítomnosti celého metodického oddělení.

SKYPE

Pro rychlejší a levnější komunikace mezi členy sekretariátu ČASPV a sekretáři KASPV byl aktivován systém 

SKYPE.

Mail robot, Napište nám

Dalším informačním, resp. komunikačním kanálem, je využití Mail robotu a nabídky na portálu „Napište 

nám“. Mail robot využívali pracovníci sekretariátu pro informování zaregistrovaných uživatelů. V rubrice 

„Napište nám“ na dotazy odpovídali generální sekretář nebo vedoucí pracovníci sekretariátu. V roce 2007 

bylo vyřízeno více než 600 dotazů, které přišly tímto způsobem.

Hlavní internetový portál www.caspv.cz

Na portálu www.caspv.cz jsou informace řazeny po sekcích, které jsou dále strukturovány. Na Home Page 

(dále jen HP) je následující struktura:

Levá vertikální navigace:

Profi l ČASPV • Kontakt • ACI vzdělávání • Časopis • Činnosti v ČASPV • Tělovýchovná zařízení • Metodické 

materiály • Auditoria • Napište nám

Dále na HP zájemci naleznou:

Aktuality • Sekce krajských asociací SPV • Vzdělávání • Kalendář akcí

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

a link na webové stránky Propagace a  link na webové stránky Festivalu SPV, Olomouc 2008

Systém e-mailových adres 

(pracovníci sekretariátu ČASPV, KASPV) na doméně caspv.cz. Vše ve standardizovaném tvaru

 •  u pracovníků sekretariátu ČASPV ve tvaru: příjmení@caspv.cz

 •  např.: zitko@caspv.cz

 •  u krajských asociací ve tvaru: název KASPV@caspv.cz

 •  např.: ustecky@caspv.cz

Sdělení ČASPV

Pravidelná měsíční Sdělení ČASPV v elektronické podobě byla zasílána všem předsedům a sekretářům 

KASPV, vedoucí Domu sportu v Brně a vedoucím pracovníkům sekretariátu ČASPV. Sekretáři KASPV tyto 

informace předávali vhodnou formou a v přiměřeném rozsahu RCSPV a odborům SPV.

Časopis Pohyb je život

Časopis České asociace Sport pro všechny (ISSN 1212-0669) vyšel čtyřikrát za rok (1. 3., 1. 6., 1. 9., a 1. 12.), 

obsahuje 32 stran a vloženou metodickou přílohu. Časopis vyšel v nákladu 3500 výtisků a byl distribuován 

podle schváleného rozdělovníku (odbory SPV, managementu ČASPV, předplatitelům, knihovnám apod.). 

Jednání PVV a VV ČASPV

Schůze předsednictva výkonného výboru a schůze výkonného výboru byly využívány k  předávání infor-

mací.

Zápisy z jednání odborných komisí  a jednání VV KASPV.  

Veškeré zápisy z jednání odborných komisí jsou k dispozici členům VV ČASPV. Závažné údaje vyplývající 

ze zápisů z jednání VV KASPV jsou shromažďovány a předávány k řešení vedení ČASPV.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
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V majetku ČASPV jsou sportovní tělovýchovná zařízení v Doubí u Třeboně a v Žižkovech u Nepomuku 

a dvě sportovně administrativní centra v Praze a Brně. 

Jejich provoz je zajištěn prostřednictvím  nájemců, kteří dle uzavřených smluv zajišťují běžnou údržbu 

a drobné opravy jak budov a sportovišť, tak i vnitřního vybavení a strojního parku a zařízení. Opravy 

většího rozsahu a tzv. velkou údržbu, provádí ČASPV z vlastních prostředků s  podporou státních dotací 

z grantového programu MŠMT. Celkové náklady vynaložené na údržbu všech zařízení v roce 2007 dosáhly 

výše 3,162 mil. Kč z toho 1,960 mil. Kč bylo kryto ze státních dotací MŠMT.

 

Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně

Provoz zajišťuje nájemce pan Vilém Klaboch

Opravy a údržba provedená v roce 2007:

•  opravy sloupků tenisových a volejbalových kurtů 

•  opravy antukového tenisového kurtu 

•  generální oprava střechy přístřešku parkoviště včetně opravy a nátěry konstrukcí 

•  opravy vodoinstalace, výměna bojlerů a instalace zástěn do spol. umýváren

•  opravy dřevěných prvků a nátěry bungalovů a srubů

•  oprava odsávání kuchyňského provozu

•  údržba zeleně 

Investiční akce:

V roce 2007 byla provedena přestavba hospodářské budovy ve středisku a rekonstrukce cesty včetně 

jejího průtahu střediskem, v návaznosti na dlouhodobý plán investic. Celkový objem prostředků vynalo-

žených na tuto investici byl ve výši 4,67 mil. Kč. V rámci investiční grantové politiky MŠMT bylo ze státních 

prostředků poskytnuto na tuto investici 4,58 mil Kč. 

Dále byl zakoupen malotraktor včetně příslušenství (valník, cisterna, zametač, sekačka) za 920 tis. Kč. 

Sportcentrum ČASPV Žinkovy

Provoz zajišťuje nájemce pan Miloslav Špeta s manželkou. 

Opravy a údržba provedená v roce 2007:

•  oprava klimatizace kuchyňského provozu

•  oprava vnitřního vybavení

•  oprava plynové kotelny včetně výměny boilerů a rozvodů UT

•  výměna zámků – generální klíč

Investice ve Sportcentru Žinkovy se v roce 2007 v souladu s dlouhodobým plánem investic ČASPV nere-

alizovaly.

Dům sportu Brno

Provoz zajišťuje vedoucí Domu sportu Brno paní Eva Jalovecká, zaměstnanec ČASPV.

V roce 2007 byly v Domě sportu zahájeny opravy většího rozsahu, které odstraní některé problémy s vlh-

kostí v přízemních prostorách. Postupně byly opravovány omítky, podlahy, a výplně otvorů.

Opravy a údržba provedená v roce 2007:

•  oprava nouzového osvětlení DSB

•  výměna střešních oken

•  oprava el. rozvaděče

•  oprava fasády včetně izolací

•  odvětrání vinotéky

•  výměna dlažby přízemí včetně izolací

•  oprava vchodových dveří

V opravách se bude pokračovat i v následujících letech v souladu s potřebami a stavem objektu. 

Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV, Praha

Výstavba tohoto centra byla ukončena v roce 2006 a od ledna 2007 je tento objekt plně využíván pro 

potřeby ČASPV a sdružených právních subjektů.

Jsou zde umístěny kanceláře sekretariátu ČASPV, kanceláře PS SPV, kancelář ČSAE, pět kluboven, čtyři 

zasedací místnosti, sportovně diagnostické centrum, velký víceúčelový sál s šatnami a sociálním zázemím 

a další pro provoz nezbytné místnosti (kotelna, sklady, archiv, apod.). Od druhé poloviny roku se daří 

objekt plně využívat hlavně díky ČSAE.

Výnosy z krátkodobého pronájmu prostor částečně snižují náklady na provoz tohoto zařízení. Do budouc-

na se zde počítá s dalším rozšířením aktivit.

V roce 2007 nebyla prováděna žádná velká údržba, kromě běžné prováděné správcem objektu v rámci 

jeho náplně práce. Bylo provedeno dovybavení sálu zrcadly, osazeny mříže do suterénu a provedeny 

úpravy počítačové a internetové sítě. 

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

Rada MŠMT pro TVS  ..................................................... Doc. ing. Jiří Laurenc, CSc.

Expertní komise pro grantové programy:

Program 5 ............................................................................. Mgr. Miroslav Zítko

Program 6 a 8  ................................................................... Jan Rubeš

SAZKA, a.s.

Představenstvo ................................................................. Doc. ing. Jiří Laurenc, CSc.

Občanské sdružení Zelený ostrov  ............... Jan Rubeš

Všesportovní kolegium ČR ................................. Doc. ing. Jiří Laurenc, CSc.

Český olympijský výbor

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

ZASTOUPENÍ   ČLENŮ  ČASPV  V  INSTITUCÍCH 
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STANOVISKO REVIZNÍ KOMISE STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU 

Revizní komise České asociace Sport pro všechny, o.s. (dále jen ČASPV) plnila průběžně úkoly vyplývající 

ze Statutu Revizní komise ČASPV. Členové komise na svých zasedáních projednávali informace z vedení 

ČASPV o všech důležitých oblastech činnosti ČASPV. 

Revizní komise provedla několik kontrol jednotlivých úseků činnosti a neshledala žádné porušení obecně 

platných zákonů a vnitřních předpisů ČASPV. 

RK ČASPV během celého hodnoceného období dohlížela na činnost ČASPV a zpětně předávala orgánům 

ČASPV podněty k jejich činnosti. 

Revizní komise ČASPV souhlasí s výroční zprávou ČASPV za rok 2007.

Jaroslav LUŇÁK

předseda Revizní komise České asociace Sport pro všechny, o. s.

Výkonný výbor ČASPV projednal Výroční zprávu za rok 2007 na svém řádném zasedání konaném ve 

dnech 28.-29. 3. 2008. Po posouzení výkonný výbor konstatoval, že Česká asociace Sport pro všechny, o.s. 

v celém sledovaném období udržela ekonomickou rovnováhu a plnila své hlavní poslání, tedy realizovat 

svůj program - sport pro všechny. 

Výkonný výbor ČASPV předloženou Výroční zprávu za rok 2007 svým usnesením ze dne 29. 3. 2008  

schválil

  

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 

předseda České asociace Sport pro všechny, o. s.
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