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

jen ČASPV) za rok 2021. Na zpracování výroční zprávy se podíleli členové výkonného výboru 

ČASPV spolu s vedením sekretariátu a vedením Metodické rady VV ČASPV.  

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

podrobně popsány v operativním plánu výkonného výboru ČASPV pro rok 2021. Tento roční 

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

rozvoje ČASPV 2019–2022“.  

 
Bohužel i rok 2021 byl výrazně ovlivněn pokračující pandemií koronaviru SARS-CoV-2, která 

zasáhla celý svět, a logicky také Českou asociaci Sport pro všechny. Důsledkem byly velmi časté 

změny našich plánů. 

V programové oblasti jsme se soustředili na přípravu a realizaci centrálních akcí Metodické 

rady VV ČASPV (republikové soutěže, školení a další vzdělávání našich instruktorů a pobytové 

akce). Avšak již první jarní i další vlny nového koronaviru a návazná Opatření vlády ČR vedla 

nejen k opakovanému posouvání termínů akcí, ale i ke zrušení několika již do detailů 

připravených školení a seminářů. Vedení ČASPV spolu s členy Metodické rady VV ČASPV se 

pokusilo alespoň zčásti realizovat program našeho spolku a v omezených podmínkách 

uspořádat plánované semináře a školení kombinovanou výukou. I přes nepříznivou 

pandemickou situaci jsme zrealizovali 29 akcí. Velkou radost jsme měli z rozšíření projektů 

soutěží tzv. „na dálku“ (Zápolení, Superhráč, Vstaň a choď, Choreo challenge) a účasti našich 

skupin na mezinárodních akcích, např. Golden Age Gym festival na Krétě. 

Pyšní můžeme být i na naplnění YouTube kanálu ČASPV, kde se objevila odborná, byť 

amatérsky zpracovaná videa s tématikou domácího posilování, doporučených testů zdatnosti, 

rozcviček apod. Ve spolupráci s krajskými asociacemi Sport pro všechny jsme zrealizovali 

dvanáct akcí pro seniory, které byly zařazeny pod projekt Tipsport – Sportuj s námi. Za podpory 

České unie sportu jsme připravili a uskutečnili jubilejní 30. ročník Plavecké soutěže měst, do 

kterého se zapojilo 29 měst a 7224 plavců. Více informací o programové oblasti naleznete 

v kapitole 11 – Tělovýchova a sport. 

Ekonomická oblast – z neinvestičního programu Národní sportovní agentury s označením 

„Organizace sportu – Pohyb a zdraví“, jsme obdrželi 6,500.000 Kč. Žádost ČASPV na náš projekt 

s názvem „Pohyb je život, život je pohyb“ byla z naší strany pečlivě připravena a detailně 

rozpočtována pro sedm základních oblastí (aktivit): vzdělávání, soutěže, mezinárodní oblast, 

senioři, organizování pohybových aktivit pro veřejnost a organizační a servisní služby, přesto 

obdržená částka byla výrazně nižší, než jsme žádali. Naštěstí byl pro rok 2021 nově vypsán 

program, resp. Výzva NSA - „Provoz a údržba tělovýchovných zařízení“ a na základě 

zpracované žádosti jsme obdrželi 605.728,50 Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili pro naše 

tělovýchovná zařízení. Více informací o tělovýchovných zařízeních ČASPV naleznete v kapitole 

15. 
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Jednou z priorit vedení ČASPV pro rok 2021 bylo doladění SW evidence členské základny 

našeho spolku. Nová evidence má několik nových funkcionalit, se kterými jsme seznamovali 

naše členy, kteří mají evidenci na starost, na několika seminářích k nové evidenci. Pro pomoc 

uživatelům jsme připravili několik instruktážních videí, která jsou umístěna i na 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/. 

Vedení naší organizace vnímá, že Public Relations („vztahy s veřejností“) našeho spolku by 

mohly být lepší. I proto jsme navázali spolupráci s dalšími partnery, kteří mají širší možnosti a 

prostředky k výraznější medializaci. Jejich prostřednictvím následně dochází i ke zviditelnění  

ČASPV. Například nově navázaná spolupráce se spolkem Cesta za snem by měla přinést nejen 

lepší propagaci našeho spolku, ale také jeho zapojení do zajímavých projektů, které podporuje 

např. i Nadace ČEZ, MHMP a další silní partneři. Pracovníci OMM napsali do magazínu Svět 

sportu další články o pohybových aktivitách, které má naše organizace ve svém programu, 

pokračovali jsme ve spolupráci s vysokými tělovýchovnými školami (FTK UP Olomouc, PF UK 

Praha). V oblasti vnitřní propagace jsme se zaměřili na zajištění drobných propagačních 

předmětů ČASPV pro republikové soutěže určené pro děti a mládež (trička „Cvičte s Mírou“, 

silikonové náramky s logem ČASPV apod.). Podrobněji o vnitřní i vnější propagaci se dozvíte 

v kapitole 14 – Propagace, vnější vztahy. 

Chtěl bych opakovaně zdůraznit, že prioritou vedení ČASPV je naplňovat potřeby, požadavky 

a zájmy jejích členů. Je třeba stále a při každé vhodné příležitosti připomínat, že náš spolek je 

jedním z mála, který se v oblasti nabídky pohybových aktivit stará o celé věkové spektrum 

občanů, od předškolních dětí až po seniory, a to výhradně v oblasti nevýkonnostního 

sportování, čímž se výrazně liší od všech ostatních sportovních svazů i od naprosté většiny 

dalších tělovýchovných a sportovních organizací.  

Děkuji všem, kteří v  koronavirovém roce 2021 přispěli k zajištění činnosti našeho spolku na 

všech úrovních řízení i vlastní realizaci jeho programu, neboť bez dobrovolné práce stovek 

funkcionářů a instruktorů si nikdo z nás neumí představit další činnost České asociace Sport 

pro všechny. 

 

                                                                                                                            

    Mgr. Miroslav Zítko 

                                                                                                                  předseda ČASPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caspv.cz/cz/o-nas/evidence-clenu/
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE, KONTAKTY 
 
Název:   Česká asociace Sport pro všechny, z. s. 

Spolek je veden u Městského soudu v Praze L 139  
 
Adresa: Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČ: 00551368 
DIČ: CZ00551368 
 
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Praha 5 – Smíchov, číslo účtu: 53437011/0100 
 
Datum vzniku: rok 1992 
 
 
Statutární zástupci: 

Mgr. Miroslav Zítko, předseda ČASPV 
Tel.: 242 480 301 
GSM 777 031 545 
e-mail zitko@caspv.cz 
 
Radka Mothejzíková, místopředsedkyně ČASPV pro metodiku 
GSM 777 031 450 
e-mail mothejzikova@caspv.cz 
 
Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku 
Tel.:  568 840 062 
GSM 602 560 332 
e-mail karelcoufal@seznam.cz 
 
 
Kontakty: 
 
Sekretariát ČASPV: 

Tel.:  242 480 301 – předseda/generální sekretář 
 242 480 303 – asistentka generálního sekretáře 
 242 480 313 – vedoucí metodického oddělení  
 242 480 321 – vedoucí ekonomického oddělení 
 
e- mail: sekretariat@caspv.cz 
 
web: www.caspv.cz 
 
facebook: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 
 

 

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

 Česká asociace Sport pro všechny, zapsaný spolek (dále jen ČASPV) je 

nestátní nezisková organizace, která se zabývá pohybovými aktivitami 

rekondičního charakteru a rekreačním sportem. 

 Naše motto: pohyb je život – život je pohyb. 

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

zdravotně orientované zdatnosti a pohybové gramotnosti členů ČASPV i 

široké veřejnosti.  

 Základem činnosti jsou poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit 

a z nich vyplývajících doporučení k pravidelnému zařazování pohybových 

aktivit do denního režimu osob všech věkových kategorií.  

 Jako jedni z mála sportovních organizací či sportovních svazů nabízíme 

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

přes žactvo, dospělé až po seniory. 

 ČASPV nabízí všem zájemcům pestrý výběr pohybových aktivit: cvičení 

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

hudebně-pohybové formy, všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, 

zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, jógu apod. 

 Pro členy ČASPV pořádáme republikové soutěže v řadě sportovních aktivit, 

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

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

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

dále veřejná tělovýchovná vystoupení a přehlídky pohybových skladeb. 

 Významná je vzdělávací činnost určená nejen instruktorům a rozhodčím 

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

cvičitelů a instruktorů ČASPV (dále jen ACI). V roce 2021 jsme měli 

akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR deset 

vzdělávacích programů.  

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

organizátory sportu pro všechny, který je k dispozici také v elektronické 

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

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

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

„Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Nepomuku“. 

 Pravidelnou činnost odborů SPV řídí krajské asociace Sport pro všechny 

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

– regionálních center Sport pro všechny (RCSPV). 

http://www.acipraha.cz/
http://www.acipraha.cz/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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SEKRETARIÁT ČASPV 
 
 

Zítko Miroslav, generální sekretář/předseda 

Čechová Alena, asistentka generálního sekretáře 

Hanáček Vít, vedoucí oddělení metodiky a marketingu 

Frinta Kubíková Bronislava, vedoucí ekonomického oddělení (do 31. 5. 2021) 

Machová Gabriela, vedoucí ekonomického oddělení 

Hellerová Ivana, hlavní účetní 

Lukáš Pavel, účetní 

Mothejzíková Radka, metodicko-organizační pracovník  

Filipovský Jiří, vedoucí tělovýchovných zařízení a správce SŠKC ČASPV Praha 

Holoubková Eva, vedoucí Domu sportu Brno 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČASPV 

 

Česká asociace Sport pro všechny, z. s. se organizačně člení na jednotlivé články řízení a jejich 
vrcholné, volené a jmenované orgány, pro které je v textu používáno označení zkratkami 
takto: 

 

       články řízení a jejich orgány      používané zkratky 

 

1.              Česká asociace Sport pro všechny:   ČASPV 

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

2.              Krajská asociace Sport pro všechny:    KASPV 

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

3.              Odbor Sport pro všechny:        odbor SPV  

a)      členská schůze nebo valná hromada odboru SPV  ČS/VH odboru SPV 
b)      výkonný výbor odboru SPV     VV odboru SPV 
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STUPNĚ ŘÍZENÍ, ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 
 
 

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

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

 
Sport pro všechny Praha, z. s. 
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

Předseda: Václav Šercl 
Sekretář: Mgr. Jitka Rosenbaumová 

 
Středočeská KASPV, z. s. 
Neffova 1, 257 22 Lštění 

Předseda: Jana Koukalová 
Sekretář: Věra Benešová 

RCSPV Benešov 
RCSPV Beroun 
RCSPV Kolín 
RCSPV Mělník  
RCSPV Mladá Boleslav 
RCSPV Nymburk  
RCSPV Praha – východ 
RCSPV Praha – západ  
RCSPV Rakovník  

 
Jihočeská KASPV, z. s. 
J. Lomského 13, 370 06 České Budějovice 

Předseda: Ing. Karel Vondruš 
Sekretář: Alena Peerová 

RCSPV České Budějovice  
RCSPV Český Krumlov  
RCSPV Jindřichův Hradec  
RCSPV Písek 
RCSPV Prachatice 
RCSPV Strakonice  
RCSPV Tábor  
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Plzeňská KASPV, z. s.  
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí 

Předseda: Bc. Libor Pečenka 
Sekretář: Soňa Procházková 

RCSPV Domažlice 
RCSPV Klatovy 
RCSPV Plzeň - město 
RCSPV Plzeň – venkov 
RCSPV Rokycany 
RCSPV Tachov  

 
Karlovarská KASPV, z. s. 
Pivovarská 357/14, 350 02 Cheb 
 
Předseda: Marta Karásková 
Sekretář: Ing. Jaroslava Nováčková 

RCSPV Cheb 
RCSPV Karlovy Vary  
RCSPV Sokolov   

 
Ústecká KASPV, z. s. 
Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem, Severní Terasa 

Předseda: Jan Rubeš 
Sekretář: Jindřich Dubina  

RCSPV Děčín  
RCSPV Chomutov 
RCSPV Litoměřicka  
RCSPV Louny  
RCSPV Most  
RCSPV Teplice  
RCSPV Ústí nad Labem  

 
Liberecká KASPV, z. s.  
Gymnastů 162/7, 460 06 Liberec 6 

Předseda: Mgr. Jarmila Stránská 
Sekretář: Václava Veselá 

RCSPV Česká Lípa  
RCSPV Liberec  
RCSPV Semily 

 
Královéhradecká KASPV, z. s.  
U Koruny 292/24, 500 02 Hradec Králové 2 

Předseda: Mgr. Zdeňka Horčičková 
Sekretář: Mgr. Zdeňka Horčičková / Libuše Netopilová 
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RCSPV Hradec Králové  
RCSPV Jičín  
RCSPV Náchod  
RCSPV Rychnov nad Kněžnou  
RCSPV Trutnov  
 
Pardubická KASPV, z. s.  
K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 

Předseda: Ing. Kamil Pipek 
Sekretář: Vendula Opletalová / Věra Veverková 

RCSPV Pardubice 
RCSPV Svitavy  

 
KASPV Vysočina, z. s.  
Fügnerova 1237/8, Horka – Domky, 674 01 Třebíč 

Předseda: Ing. Karel Coufal 
Sekretář: Luboš Kokeš 

RCSPV Havlíčkův Brod  
RCSPV Jihlava  
RCSPV Pelhřimov  
RCSPV Třebíč  
RCSPV Žďár nad Sázavou  
 
Jihomoravská KASPV, z. s. 
Merhautova 450/46, Zábrdovice, 613 00 Brno 

Předseda: prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Sekretář/manažer: Eva Jalovecká 

RCSPV Blansko  
RCSPV Brno – město  
RCSPV Vyškov  
RCSPV Znojmo  
 
Zlínská KASPV 
Národních bojovníků 1016/12, 769 01 Holešov 

Předseda: PaedDr. Zdeňka Slavíková 
Sekretář: Oto Kubíček  

RCSPV Kroměříž 
RCSPV Vsetín  
RCSPV Zlín  

 
Olomoucká KASPV, z. s. 
Hany Kvapilové 200/1, Droždín, 779 00 Olomouc  

Předseda: Drahomíra Bártová 
Sekretář: Věra Žáčková 
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RCSPV Jeseník  
RCSPV Olomouc  
RCSPV Prostějovsko 
RCSPV Přerov  
RCSPV Šumperk 

 
Moravskoslezská KASPV, z. s.  
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 

Předseda: Dagmar Pipreková 
Sekretář: Hana Těhanová 

RCSPV Bruntál  
RCSPV Frýdek Místek  
RCSPV Karviná  
RCSPV Nový Jičín 
RCSPV Opava 
RCSPV Ostrava  
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VOLENÉ ORGÁNY A KOMISE 
 
Poznámka: volební VH ČASPV se uskutečnila 26. 6. 2021 

 
Výkonný výbor 
Ing. Karel Coufal  
Mgr. Zdeňka Horčičková 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Mgr. Martina Mlýnková 
Radka Mothejzíková 
Bc. Libor Pečenka 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
Kontrolní komise 
Libuše Netopilová, předsedkyně komise 
Zdena Pavlíčková 
Eva Víšková 
František Ruský 
 
Metodická rada 
Vedení MR:   Radka Mothejzíková, předsedkyně MR 
  Mgr. Martina Mlýnková, místopředsedkyně MR 
  Mgr. Vít Hanáček, člen vedení 
  Ing. Petr Polášek, člen vedení 

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., člen vedení 
   
komise PD a RD   Mgr. Jarmila Stránská 
komise žactva a mládeže Mgr. Martina Mlýnková 
subkomise žactva  Soňa Procházková 
subkomise mládeže  Zdeněk Vaněčka 
komise dospělých   Marie Havrlantová 
subkomise žen  Mgr. Alena Hozáková 
subkomise mužů  Jaroslav Sauer 
komise seniorů   JUDr. Milada Němčíková 
komise zdr. TV  Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. 
subkomise psychomotoriky Mgr. Daniela Jonášová 
komise VG    Ing. Gabriela Machová 
komise RS    Jaroslav Plch 
komise CPP    Ing. Petr Polášek 
komise HPF    Mgr. Alena Přehnilová 
komise školení   Ing. Karel Vondruš 
 
Ekonomická komise 
Ing. Karel Coufal, předseda komise 
Ing. Gabriela Machová, vedoucí EO 
Eva Jalovecká 
Hana Těhanová 



   

 13 

 

Investiční komise 
Ing. Jana Cihlářová, předseda komise 
Ing. Jiří Filipovský 
Jan Rubeš 
Mgr. Zdeněk Šneberger 
 
Koncepční komise 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Mgr. Zdeňka Horčičková 
Doc. PhDr. Viléma Novotná 
 
Komise mezinárodních vztahů 
Mgr. Martina Mlýnková, předseda komise 
Ing. Gabriela Machová 
Radka Mothejzíková 
Mgr. Daniela Jonášová 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
Propagační komise 
Mgr. Zdeňka Horčičková, předseda komise 
Ing. Gabriela Machová 
Mgr. Martina Mlýnková 
Radka Mothejzíková 
Michal Rosenbaum 
 
Redakční rada časopisu Pohyb je život 
Mgr. Vít Hanáček, vedoucí RR 
Ing. Pavel Panenka – redaktor 
Doc. PhDr. Viléma Novotná  
Michal Rosenbaum 
Mgr. Zdeňka Horčičková 
 
Komise pro certifikaci kvality 
Bc. Libor Pečenka, předseda komise 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Doc. PhDr. Viléma Novotná 
Mgr. Miroslav Zítko 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Počet odborů   505 

Instruktoři    Dipl.          I. třídy          II. třídy          III. třídy           IV. třídy 

     11          49     176  1232               133 

 

Lektoři     L1        L2 

     51        94 

 

 

Členové Muži Ženy Dorostenci Dorostenky Žáci Žákyně       Děti         Celkem

          3609 11298      1020      1720           3337   6776       2803         30563 
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ČESKÁ TANEČNÍ ORGANIZACE 

Ohradské náměstí 1628/7                                                            
155 00, Praha 5                                     
www.czechdance.org 
 
 
 
 
 

Manažerské vedení:                                                                                                                       
Mgr. Eva Vlková - Prezident CDO, manažer mezinárodního úseku a marketingu Mgr. David 

Nováček - 1. viceprezident CDO, manažer soutěžního úseku a legislativy Monika Müllerová - 

Manažer správního úseku a ekonomiky 

 
Stav členské základny ke dni 31. 12. 2021: 3277 řádných členů                                                                               
 

Resumé 2021: 

1.   Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - JARO 2021 (Online) 
Největší taneční tour v ČR, která se v důsledku pandemické situace COVID-19 

přetransformovala do online prostředí. Jedná se o 6 mistrovství ČR. Profesionální virtuální 

studio s online streamováním doplněné o hodnocení porotců v reálném čase, video spoty, 

reklamní trailery k proběhlé i budoucí tour, to vše za pomocí CR Production. Taneční tour 

zaměřená na disciplíny Hip Hop, Electric Boogie a Disco Dance – sólo, duo, malé skupiny. 

 
 
15. 5. 2022                                                                    

MČR Disco, Hip Hop, Electric Boogie – duo    

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

Účast: 665 tanečníků 

 
 
 
 

2.   Online pohárové soutěže - JARO 2021 (Online) 

V důsledku pandemické situace COVID-19 byly zrealizovány alternativní soutěžní projekty jako 

motivační program pro členy CDO. 

A)  17. 4. 2021 - ART DANCE CUP, SALSA CUP, BELLY DANCE CUP + BEST SONGS CUP – sóla 

Krom soutěží ve známých tanečních stylech byl vytvořen BEST SONGS CUP, kdy soutěžící 

dostali stejnou hudební skladbu, na kterou měli vytvořit svou choreografii. 

Taneční styly: Art dance, Salsa, Belly Dance     

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

Účast: 592 tanečníků 

 

http://www.czechdance.org/
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B) 05. 6. 2021 - ART DANCE CUP, COUPLE DANCE CUP, BELLY DANCE CUP + BEST SONGS CUP 

– dua 

Po úspěšném prvním kole pro sólová vystoupení, bylo toto kolo pro dueta, opět s projektem 

BEST SONGS CUP. 

Taneční styly: Art dance, Salsa, Belly Dance     

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

Účast: 541 tanečníků 

 

C) 26. 6. 2021 – MČR HIP HOP, MČR DISCO DANCE CUP – malé skupiny, STREET DANCE CUP, 

DISCO DANCE CUO – malé formace, ART DANCE CUP, BELLY DANCE CUP, COUPLE DANCE 

CUP – malé formace, malé skupiny 

Taneční styly: Street dance, Disco Dance, Art dance, Belly Dance     

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

Účast: 1220 tanečníků 

 

 

3.   Mezinárodní online soutěže - Continent vs. Continent 

V důsledku pandemické situace COVID-19 byly zrealizovány          

alternativní soutěžní projekty i v mezinárodní organizaci IDO. 

Projekt   Continent vs. Continent propojil všechny styly a celý svět. 

Soutěž měla 5 kol a do samotného finále se probojovala i 

reprezentantka z ČR. Součástí výhry byla i peněžitá výhra. 

Výhercům se celkem rozdělilo 25 000 EUR.  

Taneční styly: Artové disciplíny, Streetové a disco disciplíny, 

disciplíny Couple 

Seskupení: solo, duo, skupiny  

Věkové ktg.: děti, junioři, dospělí 

Účast: 259 tanečníků 

 
 
 

4.   RESTART CZECH DANCE ARÉNA podzim 2021  

Sobota 25. 9. 2021 

Vzdělávací program CDO – workshop pro trenéry, porotce a 

tanečníky v Prague Start up Marketu v Praze 7. Obsah: 

Podzimní a jarní tour CDO - SaTP CZECH DANCE MASTERS 

2021/2022, výklad předsedů komisí CDO, prodloužení 

licence porotce CDM, workshop o složení taneční skupiny 

tanečníků, nástin spolupráce s ČSTS, přehled žádostí dotací a 

jejich správné podání. 

Účast: 89 osob 
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5.   MISTROVSTVÍ ČR TAP DANCE  
09.10.2021 

Profesionální organizační týmy, atraktivní vizualizace, bannery, moderátoři. 

Taneční styly: Tap dance 

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

Účast: 301 osob 

 

6.   Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - PODZIM 2021                             

SPECIÁLNÍ PROJEKT CDO – 13 SOUTĚŽÍ S BODOVACÍM SYSTÉMEM PRO VYBRANÉ TANEČNÍ 

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

ORGANIZATION /IDO/. Pro tento rok byla přidány do této tour další styly ART, BELLY a COUPLE 

a tím se otevřeli možnosti pro další tanečníky. 

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

battle. Nově také v podobě bodovací soutěže pro Art, Belly dance a  Couple. Jednotná 

vizualizace celé tour, stage, baletizol, speciální audio a video spoty, reklamní trailery 

k proběhlé i budoucí tour atd. 

Účast: 2192 tanečníků                 

                          

7.   Reprezentace na soutěžích IDO          

Účast členů CDO: 93 tanečníků 

Česká reprezentace CDO se účastnila mezinárodních soutěží i přes nepřízeň 

pandemických opatření a odvezla si cenné umístění. Vedení CDO se zúčastnilo také 

oficiálních jednání AGM a ADM IDO online.  

Účast:  

30. 9. ADM Performing Arts - Lenka Krčová, Dana Klasová 

1. 10. ADM Couple Dance - Jiří Paulů 

2. 10. ADM Street Dance - Dana Klasová 

12. - 13. 10. AGM - Jiří Paulů 
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Unie Jógy, z. s. (UJ) 
 

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

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

www.unie-jogy.cz 

 

Uplynulý rok byl rokem volebním, VH na svém jednání v září volila představenstvo pro další 

tříleté období. Změnou prošly jen některé funkce a organizace fungovala pod vedením 

šestičlenného výboru v aktuálním složení: Picková Hana (předsedkyně), Ing. Jitka Hilgert 

(místopředsedkyně), Ivana Hellerová (hospodářka), Iva Honsová (ediční činnost), Zuzka 

Klenková (vedoucí komise krajských vedoucích) a Zdenka Gelnarová (vedoucí komise školení).  

 

Organizace má za rok 2021 353 platících členů, ještě vloni byl počet 462!, takže s politováním 

musíme vnímat, že stav má - především s ohledem na současnou omezující situaci nepříznivou 

sdružování a "odcházení" starší generace - stále a rychle klesající tendenci. Přihlášených 

nových členů je za poslední období podstatně méně. Počet profesních účastníků spolku - 

praktikujících učitelů - eviduje databáze 236 (ještě vloni to bylo 296) ve složení 9 učitelů I. 

třídy, 55 je učitelů II. třídy, 7 je učitelů UJSK, a 165 je učitelů III. třídy.  

 

Školení - tedy zajištění vzdělání jak pro stávající učitele, tak pro nové zájemce, které je dle 

stanov spolku stěžejním úkolem UJ, se vzhledem ke složité situaci ve světě i u nás naplňovalo 

dost obtížně. Po získání akreditace pro Školení učitelů jógy II. třídy, kterou po dlouhých 

jednáních UJ obdržela až k závěru roku 2020, bylo z důvodu situace a přerozdělení náplně 

během roku 2021 složité, byť bylo učiněno mnoho kroků. Tato snaha ale už směřuje k realizaci 

až pro rok 2022.  

Školení  Základní školení učitelů jógy III. tř. se zrealizovalo v Plzni ve  Škole jógy Václava Hoška 

pod vedením Marušky Hoškové, které  ukončilo v první půli roku 2021 v počtu 12 absolventů. 

Další kurz proběhl v Brně, ukončeno bylo na podzim, místem konání bylo SVČ Lužánky a 

proběhlo pod organizací Petra Blahy.  

Jak už jsem zmínila, je garance odborné úrovně učitelů hlavním úkolem UJ. Ve své práci spolek 

úzce spolupracuje s mnohými organizacemi a institucemi, mj. s Ministerstvem školství a jinými 

školami jógy. Školení budou, věřme pokračovat, byť by musela být zvolena opět i distanční 

výuka. Spolupráce s jinými organizacemi v oblasti lektorské činnosti byla taktéž upozaděna. 

Dále byla navázána spolupráce MU Brno, FSpS, kde byla naplánována organizace seminářů pro 

vyučující i zaměstnance a členy UJ. Vzdělávací program široké základny v roce 2021 také 

neprobíhal podle plánovaných termínů, v některých krajích byly pro měnící se omezení kroky 

zastaveny těsně před konáním Krajských seminářů a bylo nutno vracet platby, v mnoha 

dalších případech byly přesunuty, ale nakonec stejně zrušeny.  Výsledně v roce 2021 proběhly 

pouze tři  -  jeden KS v Olomouckém kraji, který je účtován přes ČASPV, a další dva - v 

Moravskoslezském kraji a v Brně - díky komplikovanému plánování proběhly s malým počtem 

účastníků a skončily bohužel se ztrátou. 

http://www.unie-jogy.cz/
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Nejvýznamnější metodickou akcí roku bývá víkendový Seminář lektorů a krajských vedoucích 

UJ, který tradičně probíhá v září v Poděbradech. Vzhledem k přetrvávající složité situaci a 

nekonání se VH v plánovaném květnovém termínu výbor UJ seminář nerealizoval, přistoupil k 

využití termínu ke konání odložené  VH UJ 2021.  

 

Rok 2021 nám neukázal příliš příznivou tvář, jsme stále pod "rouškou covidu", tento vir je tady 

stále s námi a my se s ním a s jeho paradoxy musíme naučit žít. Všichni si přejme, aby se nejen 

zdravotní světová i domácí situace co nejvíce uklidnily a v tomto kontextu si dovoluji vyjádřit 

svou naději na pokojné a fungující dění naší organizace tak, aby opět mohly fungovat 

mechanismy pro naplnění naší vzdělávací a kulturně-sociální náplně.  

       

       za UJ předsedkyně Hana Picková v.r. 
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Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek  
Zkrácený název: ČSRS, z. s.    
Ohradské náměstí 1628/7 
155 00 Praha 5 - Stodůlky   

       
 

Složení VV ČSRS, z. s.:       

Bohumil Novák, předseda (statutární orgán) 

Mgr. Jiří Krauskopf, místopředseda (statutární orgán) 

Mgr. Evžen Knězek, člen VV 

 

Počet řádných klubů (členů) v roce 2021: 43                     

Počet dalších klubů (evidovaných v ČUS): 815   

          

ČSRS, z. s. byl založen v roce 1990. Všichni členové VV vykonávají svou práci jako dobrovolníci 

ve svém volném čase. Přesto se daří udržet chod spolku a zajistit finanční prostředky z různých 

zdrojů, ze kterých je činnost členských spolků podporována. 

V roce 2021 došlo k nebývalé situaci. VV se podařilo získat dotaci od NSA a z roku 2020 

zůstávaly finanční prostředky z Nadace ČEZ. Naplnění účelu dotací bylo doprovázeno 

nařízeními vlády ČR ke zvládnutí pandemie Covid 19.  Prvních 19 týdnů trval zákaz pořádání 

sportovních akcí pro veřejnost. Po rozvolnění v polovině května museli účastníci akcí 

předkládat doklad o své bezinfekčnosti. Pořadatel měl za povinnost vést seznam účastníků 

s jejich kontakty a uchovávat jej pro případnou potřebu hygienických stanic. Při průběhu 

samotné akce bylo nutno dodržovat další opatření. Ne každý potenciální účastník a pořadatel 

byl ochoten nařízení plnit. Řada akcí se rušila a odkládala. To vše se projevilo na celkové účasti 

sportující veřejnosti.  

Pandemie Covid 19 s opatřeními vlády výrazně omezovala činnost, takže většina plánovaných 

akcí se nakonec v původně plánovaných terminech nemohla uskutečnit. Některé spolky 

rezignovaly úplně, jiné se pokusily je organizovat v náhradních termínech v obdobích, kdy se 

zdálo, že bude možno činnost obnovit. Bohužel mezitím zase došlo ke zhoršení situace a 

k přijetí nových, zpřísňujících opatření.  

Přesto ze 43 našich členských spolků, přihlášených do našeho programu Sportujeme pro 

zdraví, kondici a zábavu, 38 z nich dokázalo sportovní činnost zorganizovat. Z dotace NSA mohl 

VV ČSRS podpořit 70 akcí a činností, při účasti 6 700 aktivně sportujících. Sportovní akce, kde 

by nebyla účastna mládež do 18 let, byly výjimkou, čtyři z 16 podpořených činností, byly 

zaměřeny jen na mládež.  

Obsahově se u akcí jednalo o závody v běhu, turistické pochody, cyklistický MTB závod, 

sportovní soutěže pro mládež, turnaje v tenisu, stolním tenisu, nohejbalu, volejbalu. U činností 

pravidelné cvičení, nohejbal, volejbal, plavání dětí, mini škola sportu, amatérská soutěž ve 

stolním tenisu. Dotace NSA před závěrečným rozhodnutím byla dvakrát redukována. Nadace 

ČEZ tedy doplňovala tuto redukci. Bylo z ní zatím podpořeno 14 členských spolků. Bylo tedy 

možno vyhovět každé žádosti z členského spolku. Proto došlo v roce 2021 k velmi 
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nerovnoměrné podpoře našich spolků. Finanční příspěvek od NSA se nakonec podařilo 

dočerpat. Příspěvek z Nadace ČEZ se podařilo čerpat jen asi z necelých 50%. Jednání s vedením 

nadace o dalším prodloužení období pro dočerpání příspěvku bylo naštěstí úspěšné, takže 

zbylou část nemusíme vracet, ale čerpat až do poloviny roku 2022. 

Nepřijetí státního rozpočtu na rok 2022 a nutnost finančního provizoria pozastavila zveřejnění 

dotačních titulů NSA. Pro VV je to bezpochyby nepříjemné, protože se dá očekávat, že podání 

žádostí bude časově kratší než obvykle. Nepříjemné to bude i pro naše členské spolky. Ty se 

celý rok potýkaly s úbytkem svých členů, zájmem o připravované akce. Nejistota okolo 

financování akcí rozhodně zlepšení situace u našich členů nepřispěje. 

Z informací, které z členských spolků získáváme, je zřejmá obava ze změn v chování lidí, včetně 

mládeže, které přinesla různá omezení běžného života za poslední dva roky. Už jsme na tuto 

situaci upozorňovali v loňském roce. O to více bijeme na poplach letos, protože vývoj se 

k lepšímu neobrátil. 

Na začátek prosince 2021 jsme připravovali jednání valné hromady s osobní účastí delegátů. 

Zpřísnění vládních opatření nás ale donutilo ji opět konat per rollam. Tato varianta nám přišla 

vhodnější, než ji odkládat konání VH do prvních měsíců roku 2022, zejména kvůli nejistotě 

vývoje pandemie. VV musel při svém rozhodování pokračovat v komunikaci přes mailové 

dopisování či telefonické rozhovory. Dokázali jsme ale uskutečnit i jedno společné osobní 

jednání VV a RK. Mohli jsme tak dořešit nevymahatelné pohledávky u bývalého předsedy, 

který nevrátil některé vybavení (např. notebook) a neoprávněně je užívá. Právní řešení se 

v našem právním státě ukázalo jako nefunkční, a tak byly tyto věci vyřazeny z evidence. 

Absence konání VV s osobní účastí jeho členů byla rovněž příčinou menšího kontaktu 

s vedením ČASPV. Nepodařilo se zapojit naše členské spolky do akcí pořádaných ČASPV. Pro 

příští rok chceme ale s některými z nich uspořádat naše akce v zařízení ČASPV 

 

                                       za VV ČSRS, z. s.   

      Bohumil Novák   
              předseda ČSRS, z. s. 

    
 

                            Ukázky z akcí klubů rekreačního sportu v roce 2021 
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EKONOMIKA 
 
ČASPV se sídlem Ohradské nám. 1628/7, Praha 5 – Stodůlky byla založena jako spolek působící 

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

rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu. 

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

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

s platnými účetními předpisy v ČR, je sestavena za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. 

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

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

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

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

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

do 40.000 Kč. 

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

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

životnost je delší než jeden rok. 

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

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

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

poskytovány sportovnímu prostředí na organizaci sportu a údržbu tělovýchovných zařízení. 

Investiční dotace nebyly ze státního rozpočtu poskytnuty. 

 
Výnosy  -  jejich použití v roce 2021 – viz výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021. 
 
Náklady na vlastní správu: 
 
Sekretariát ČASPV – administrativní a metodické práce spojené s činností spolku   4.542 tis. Kč       

KASPV – administrativní služby, porada zástupců KASPV                                               2.657 tis. Kč 

Výkonný výbor, Kontrolní komise, Valná hromada                                                            162 tis. Kč 

 
Zaměstnanci  
 

Počet zaměstnanců v ČASPV                      9 osob 

 
ČASPV neposkytla v roce 2021 žádné půjčky členům statutárních orgánů. 
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ČASPV má ve svém majetku jeden služební automobil, který slouží ke služebním účelům.   

Automobil byl pořízen v roce 2018. 

Členové Výkonného výboru jsou v pracovně právním vztahu. Počet členů Výkonného výboru 

je 7 osob. 

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

optimální výsledek hospodaření, zachovat rozsah naší činnosti a podporovat rozvoj SPV ve 

všech úrovních naší organizace. 

 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku k 31. 12. 2021. 

 
Účetní ztráta v roce 2021 činí 2.548 tisíc Kč. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12. 2021 
          

O
zn

ač
en

í 

Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy a služby, celkem 6417 583 7000 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0  0  0 

III. Osobní náklady celkem 4406 1332 5738 

IV. Daně a poplatky celkem 83 125 208 

V. Ostatní náklady celkem  -701 1038 337 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 1754 3712 5466 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3642 11 3653 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0  0 

  Náklady celkem 15601 6801 22402 

       

B. Výnosy       

I. Provozní dotace celkem 6395 761 7156 

II. Přijaté příspěvky a dary celkem 3140 188 3328 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3170 2940 6110  

IV. Ostatní výnosy celkem 781 2100 2881 

V. Tržby z prodeje majetku 379 0 379 

  Výnosy celkem 13865 5989 19854 

       

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -1736 -812 -2584 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -1736 -812 -2584 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12. 2021 
   

    

AKTIVA   Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 55 798 50 795 

I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem 

132 141 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

190 078 190 502 

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem 

 0  0 

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 

-134 412 -139 886 

B. Krátkodobý majetek celkem 18 261 18 110 

I. Zásoby celkem 264 238 

II. Pohledávky celkem  347  368 

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

17 529 17 380 

IV. Jiná aktiva celkem 121 121 

  Aktiva celkem 74 059 68 905 

        

PASIVA 
  

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 72 079 66 910 

I. Jmění celkem 74 759 69 458 

II. Výsledek hospodaření celkem -2 680 -2 548 

B. Cizí zdroje celkem 1 980 1 995 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 30 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 840 1 718 

IV. Jiná pasiva celkem 110 277 

  Pasiva celkem 74 059 68 905 
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 
Koordinaci činnosti v této oblasti má na starosti tým Metodické rady ČASPV ve spolupráci 

s jednotlivými členy a externími spolupracovníky odborných komisí. V průběhu roku proběhla 

všechna plánovaná pracovní setkání, i když některá z nich bylo nutno uskutečnit formou online 

(důvodem byla vládní opatření v souvislosti s pandemií Covid-19).  

Jednání vedení MR: 

20. 04. prezenční formou, 01. 09., 13. 10. a 07. 12. online (Google meet) 

Semináře MR: 

Účelem těchto pracovních setkání, kterých se kromě vedení MR účastní také vedoucí 

odborných komisí a subkomisí MR, je zhodnocení činnosti za uplynulé období, kompletace 

termínové listiny pro následující rok a hlavně samotná příprava plánovaných akcí. Pozornost 

je věnována rovněž složce vzdělávací a informační s důrazem na další rozvoj poznání a 

prohloubení znalostí z oblasti sportu pro všechny a příslušných specializací. 

Realizované semináře MR: 

15. 01., 30. 04. online (Google meet), 10. – 12. 09. prezenční formou v Sportcentru ČASPV 

Doubí u Třeboně. 

Vyhodnocení činnosti metodické rady v roce 2021 

Také tento rok byl, bohužel, poznamenán koronavirovou krizí a realizace některých akcí byla 

ovlivněna souvisejícími vládními opatřeními. Některé z nich jsme byli nuceni z těchto důvodů 

úplně zrušit (zejména ty, které byly naplánovány na 1. čtvrtletí 2021). Další byly přesunuty na 

pozdější termíny s následnou realizací, jiné byly převedeny do online formy. Sledováním 

moderních trendů a novinek zajišťujeme jejich přenos do programového obsahu námi 

pořádaných akcí včetně obsazení kvalifikovaných odborníků do rolí přednášejících a lektorů. 

Významnou roli při přípravě a realizaci akcí hrají dobrovolníci. Kromě členů všech komisí MR 

jsou to kolegové na všech úrovních ČASPV v krajích, regionech a odborech, kteří nám pomáhají 

s organizací, ale ujímají se také funkcí rozhodčích, vodičů, zapisovatelů či vyhodnocování 

výsledků. 

Celkem bylo naplánováno 50 akcí (dle Termínové listiny centrálních akcí pro rok 2021) 

 Zrušené akce bez náhrady (důvod Covid19) – 14 akcí 

 Zrušené akce (nezájem, malá obsazenost) – 7 akcí 

 Přesunuté akce (posun termínu z důvodu Covid19) s následnou realizací – 6 akcí 

 Akce uskutečněné se změnou formy (webináře) – 8 akcí 

 Realizované akce dle původního plánu – 15 akcí 

Zrušeno 21 akcí 

Realizováno 29 akcí 

Počet účastníků na realizovaných akcích celkem: 1906 
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Uskutečněné akce  
 Semináře 

Z 13 plánovaných seminářů se prezenčně uskutečnily pouze 4, některé další se podařilo 

převést do online formy. Touto cestou bylo realizováno 7 webinářů. Mezi nejatraktivnější 

témata s největším počtem účastníků patřily webináře Psychomotorika pro každý den (PSM), 

Radost a zdraví pro děti a maminky, pro celé rodinky (PD a RD), Stabilita – základ bezpečného 

pohybu (ZdrTV) a olomoucký seminář Hrajeme si spolu, tančíme a zpíváme si při tom (PD a 

RD).  

 Školení 

Naplánováno bylo celkem 12 školení, realizovat se podařilo 4. Vyškolili jsme 10 nových 

instruktorů CPP III. třídy, 12 rozhodčích gymnastiky žen, 30 instruktorů gymnastiky III. třídy a 

17 instruktorů psychomotoriky III. třídy. V rámci KASPV bylo vyškoleno 18 instruktorů SPV IV. 

třídy (SČ) a 17 instruktorů SPV III. třídy (SPV Praha – dokončení z roku 2020).   

 Republikové soutěže 

V plánovaných termínech dle Kalendáře akcí se uskutečnily RS Medvědí stezkou (červen, 

komise CPP, 166 úč.), RS Kubb-Mölkky-Woodball (říjen, komise RS, 52 úč.), TeamGym 

(listopad, komise VG, 168 úč.) a Florbal (listopad, komise RS, 85 úč.). S přesunem z jarního na 

podzimní termín proběhly RS v atletice (září, komise ŽcMl, 158 úč.) a RS družstev ve sportovní 

gymnastice (říjen, komise VG, 247 úč.). Republiková přehlídka pohybových skladeb byla 

zrušena bez náhrady.  

 Letní slavnosti dětí a mládeže 

Akce proběhla v termínu od 18. do 20. června v rekreačním areálu Zbraslavice, 95 účastníků. 

Organizací byla pověřena Komise žactva a mládeže. Téma: Stargate – za dobrodružstvím na 

jiné planety. Soutěžilo 20 čtyř až šestičlenných družstev, celkově se na přípravě programu 

podílelo 20 členů MR a jejích komisí.  

 Republikový sraz instruktorů 

V termínu od 12. do 14. listopadu se do rekreačního areálu Zbraslavice sjelo 57 účastníků – 

instruktorů ze všech krajských složek ČASPV. Téma: Africké kmeny. Program, na kterém se 

podílelo 17 členů MR a jejích komisí, zahrnoval praktické cvičební lekce s pestrou tematikou, 

outdoorové aktivity, přednášku a společenský večer. Naši instruktoři si zde obohatili své 

znalosti, získali inspiraci pro svou další činnost a vyměnili si zkušenosti s kolegy z celé 

republiky. 

 Pobytové a sportovně rekondiční akce 

Z plánovaných 6 akcí tohoto charakteru se uskutečnily 3. V květnu to byla Kudy tudy – na kole 

i pěšky (cykloturistika a turistika), Chřibská – RS Bajtlich (Komise seniorů, 31 úč.). Dále srpnové 

akce Léto v Doubí (Komise dospělých, 90 úč.) a Senioři a vnoučata (Komise seniorů, organizací 

pověřena Komise dospělých, 47 úč.), které proběhly v Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně 

s tradičně bohatou programovou náplní rekondičně rekreačního charakteru pro všechny 

věkové kategorie.  
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 Soutěže na dálku a výzvy 

Na jaře a na podzim vypsané termíny Superhráče (Komise RS) zůstaly bez odezvy, stejně tak 

jarní kolo Zápolení na dálku (Komise ŽcMl). Důvodem byla nemožnost setkávání potenciálních 

účastníků na trénincích (covid). Do podzimního kola Zápolení na dálku se již některé oddíly 

zapojily (266 dětí z 15 oddílů) a po vyhodnocený výkonů si instruktoři mohli porovnat výsledky 

svých svěřenců s ostatními. Další výzvou motivačního charakteru je Choreo Challenge (Komise 

ŽcMl), do které se zapojilo 6 skupin s vlastní choreografií (celkem 51 dětí). Pokračovaly výzvy 

Komise seniorů – Vstaň a choď (119 úč.) s navazující Tak do toho šlápni (67 úč.). Cílem byla 

motivace kategorie seniorů a dospělých k pohybu, zejména v období lockdownu (chůze, 

běžky, kolo, koloběžka a další) se společným získáváním kilometrů (sdílení) a následným 

vyhodnocením. Ke konci roku 2021 to bylo v součtu již přes 100 tisíc kilometrů. Pro kategorii 

nejmladších cvičenců a jejich rodinné příslušníky připravila Komise PD a RD nesoutěžní verzi, 

Veselé procházky se Šmudlou. Jednalo se o náměty pro přípravu tras v přírodě s jednoduchými 

a zábavnými úkoly pro předškolní děti. Účastnily se jich mateřské školy a celé rodiny, vytyčení 

tras se ujali dobrovolníci z řad ČASPV v různých oblastech ČR. 

 

 
 

 Kampaň Sportuj s Mírou 

Prostřednictvím maskota Míry probíhaly další, dílčí výzvy s distribucí mailem a na sociálních 

sítích. Jednalo se o různé druhy cvičení, vědomostní kvízy a osvěžení znalostí z tělocvičného 

názvosloví. Maskot doprovázel i další materiály (nástěnný kalendář ČASPV, brožuru Pozvánky 

do krajů, náborové letáky, plakáty a pozvánky). 
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 Plavecká soutěž měst 

Tento projekt má vzhledem k svému charakteru mezi našimi akcemi speciální postavení. 

V roce 2021 se navíc jednalo o jubilejní. 30. ročník. Uskutečnil se ve středu 6. října, zapojilo se 

do něj 30 bazénů z celé ČR a zúčastnilo se jej 7224 plavců všech věkových kategorií. ČASPV 

pořádala tuto akci pod záštitou České unie sportu v rámci projektu „Tipsport Sportuj s námi“. 

Jubilejní ročník získal pozornost České televize, která uvedla reportáž ve svém ranním vysílání 

a následně věnovala Plavecké soutěži měst rozsáhlý blok ve sportovním zpravodajství ČT sport. 

 

 
 

 Hromadná vystoupení a pódiové skladby 

Ve dnech 3. – 8. 10. se s ročním zpožděním uskutečnil Golden Age Gym Festival v krétském 

Rethymnu (přeložený z roku 2020). Českou republiku, ČGF a ČASPV na něm reprezentovaly tři 

skupiny cvičenců s koedukovanými skladbami (celkový počet účastníků 56). Všechny tři 

skladby již tradičně zaznamenaly velmi kladný ohlas u diváků a pořadatelů - jedna z nich (Na 

vlnách Kréty) právem dostala prostor i na závěrečném GALA. Se skladbou Na vlnách Kréty 

vystoupili cvičenci i na přehlídce pohybových skladeb v Opavě (listopad). Výběrové řízení na 

WG 2023 v Amsterodamu bylo ukončeno a přípravou hromadné koedukované skladby 

dospělých za ČASPV byl pověřen kolektiv autorů V. Novotná, I. Holá a J. Sauer. Zároveň byl 

jmenován organizační štáb, kteří řídí M. Havrlantová.  

 
Vzdělávání 
Prostřednictvím Akademie cvičitelů a instruktorů (ACI) školíme aktuálně instruktory v těchto 

akreditovaných vzdělávacích programech: 

- Instruktor gymnastiky 

- Instruktor zdravotní tělesné výchovy 

- Instruktor inline bruslení 

- Instruktor snowboardingu 

- Instruktor základního školního lyžování 

- Hlavní vedoucí dětských táborů 

- Instruktor volnočasových sportovních aktivit  

 Instruktor rekreačních sportů 

- Instruktor základních pohybových aktivit 

 Instruktor sportu pro všechny 

 Instruktor předškolních dětí a rodičů s dětmi 
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 Instruktor seniorů 

 Instruktor psychomotoriky 

 Instruktor hudebně pohybových forem 

- Instruktor fitness 

Přípravu, realizaci a administraci školení koordinuje Komise školení MR ČASPV, a to jak ve 

spolupráci v odbornými komisemi MR, tak ve spolupráci s KASPV (dle Směrnice ČASPV 

Vzdělávání č. M 8/1995/20-7). Společně také vybírají kandidáty na lektory L1 a L2 a průběžně 

je připravují na tuto roli. Na základě upravených podmínek, které Komise školení zpracovala 

v roce 2020, jsme i letos využili možností kombinované výuky (prezenční + online) a díky tomu 

se nám podařilo realizovat alespoň 4 školení z plánovaných 12 (více v kapitole Uskutečněné 

akce). Komise žactva a mládeže provedla aktualizaci a úpravu pravidel pro pořádání atletických 

soutěží ČASPV. 

 
Ediční a publikační činnost 

Časopis Pohyb je život 

Tento čtvrtletník, který vydáváme, vychází v tištěné i elektronické podobě (1. března, 1. 

června, 1. září a 1. prosince). Obsahuje metodické články a informace ze širokého spektra naší 

činnosti napříč všemi 14 kraji. Součástí každého čísla je metodická příloha. 

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

Témata metodických příloh v roce 2021: 

- Posilování (II. část) 

- Orientační hry 

- Psychomotorika přes počítač 

- Pozvánky do krajů (propagační brožura zaměřená na představení činnosti ČASPV 

v jednotlivých krajích doplněná o turistické zajímavosti a další tipy) 

 
Časopis Svět sportu a magazín Kultura21 
Stále pokračuje spolupráce s redakcí tištěného média Svět sportu a internetového magazínu 

Kultura21 (rubrika Zdraví a životní styl), kde bylo během roku zveřejněno celkem 6 článků. 

 
Metodická a pracovní videa na YouTube a na Facebooku 
Významně jsme rozšířili obsah našeho YT kanálu, na který umisťujeme metodická videa, 
ukázkové lekce a motivační výzvy, stejně tak na FB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 
Členství v mezinárodních organizacích 

- European Forum of Psychomotricity EFP (Evropské fórum psychomotoriky). V roce 

2021 proběhl online meeting delegátů EFP (8. března) a v září Valná hromada v Římě 

za účasti vedoucí subkomise psychomotoriky MR ČASPV Daniely Jonášové. V rámci 

projektu WG3 (Pracovní skupiny 3) si účastníci členských zemí kladou za cíl prezentovat 

psychomotorické aktivity v 10 kartách (obsahující psychomotorické aktivity s motivací 

a stručným popisem činnosti, obrázkem definující pomůcku či aktivitu, které jsou 

zaměřené na všechny věkové kategorie. V rámci ČASPV byl připomenut Evropský den 

psychomotoriky 19. září.  

- International Sport and Culture Association (ISCA). V roce 2021 se členové 

Mezinárodní komise ČASPV zúčastnili online schůzky, kde byl představen projekt 

European Mile, který ISCA koordinuje. Stejně jako v jiných oblastech byla i zde činnost 

ovlivněna celosvětovou situací (Covid19). V rámci ČASPV jsme připomněli Move Week 

(23. – 31. 05. 2021).  

Účast na mezinárodních sportovních akcích a festivalech 

- Golden Age Gym Festival 2020, Kréta – Rethymno, 3. – 8. 10. 2021 (oficiální termín 

v roce 2020 z důvodu Covidu přesunut na rok 2021, kdy byla akce realizována). ČR a 

Českou gymnastickou federaci prostřednictvím ČASPV reprezentovalo 55 účastníků ve 

třech koedukovaných skladbách, významným úspěchem je zařazení jedné z nich do 

programu závěrečného Gala večera. 

- Mezinárodní seminář Dítě a pohyb v Praze, 26. – 27. 11. 2021 pod názvem „Pestrý rok 

s energií kruhu - plný pohybu, radosti a pospolitosti“, který pořádá Komise PD a RD MR 

ČASPV, se nakonec neuskutečnil (Covid19), přestože jeho kapacita byla, tradičně pro 

velký zájem, kompletně naplněna.  

Mezinárodní projekty 

Česká asociace Sport pro všechny participuje na několika mezinárodních projektech, které 

však z důvodu covidové pandemie byly nejprve pozastaveny a teprve na konci roku 2021 nám 

byly poskytnuty další informace, z nichž vyplývá: 

- Assuring Resilience of Sport Organisations (Zajištění odolnosti sportovních 

organizací). Žadatel:  České vysoké učení technické (ČVUT). Výsledek bude znám v 1. 

čtvrtletí roku 2022. 

- Cooperation partnerships in school education (Partnerská spolupráce ve školním 

vzdělávání). Žadatel: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Bratislava. Projekt byl zamítnut, 

žadatel se odvolává, o výsledku nás budou informovat. 

- Sport for All and enviroment SfoRAE (Sport pro všechny a životní prostředí). Žadatel: 

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL (Nadace pro recyklaci 

hliníkových obalů). Projekt je z důvodu Covid19 odložen, o jeho spuštění bude 

zažádáno v březnu 2022.  
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VNITŘNÍ VZTAHY, VYZNAMENÁNÍ 
 

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

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

vyznamenání. 

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

v rozsahu 3 – 7 let. 

Další možností, jak ocenit cvičitele/instruktora a činovníka je udělení vyznamenání „Vzorný 

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

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

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

Tato vyznamenání jsou udělována na základě rozhodnutí VV ČASPV. 

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

50, 55 let a výše. 

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

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

tělovýchovnému hnutí, zejména jako vrcholné ocenění jeho dlouholeté aktivní činnosti 

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

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

Dále byli v roce 2021 vyznamenáni tito cvičitelé/instruktoři a činovníci: 

 
Jihočeská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Pitrová Eva 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Fuková Marie, Hořejší Zdeněk, Hroník Jiří, Linhart Zdeněk, Tichá Petra, Vesecká 

Jana 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Mgr. Hradilová Naděžda, Kuršová Jitka, Motyková – Králová Věra, Urbanová 
Jitka 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Staňková Jana, Voráčková Jana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Trníková Věra 

 
Středočeská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Budák Vladimír, Ing. Kučera Vilém, Nová Drahuše, Polická Milada, Tallová 

Eva 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Jiroušová Marie, Ing. Martínek Miroslav 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Havlíčková Eva 
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Ústecká KASPV 
- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 

o Mgr. Hozáková Alena, Mgr. Šárová Věra, Ing. Šolcová Hana 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Mgr. Živcová Pavlína 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Dvořáková Lucie  
 
Královéhradecká KASPV 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Lásková Jolana, Machová Lenka 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Kavanová Dagmar, Přívratská Olga 

 
Jihomoravská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Havlíčková Ludmila, Jalovecká Eva, Prof. Ing. Jalovecký Rudolf, CSc.,  

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Veltruská Pavla 

 
Zlínská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Raška Stanislav, Vaculíková Eva 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Mgr. Mikulenková Jana 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Cábová Ivana, Krausová Irena, Pitelová Jana, Trčková Anna 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Mgr. Kantorková Jana, Ing. Mrázková Iveta, Sýkora Tomáš 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Dukátová Irena, Dvořáková Zuzana, Ing. Špatný Pavel 

 
Moravskoslezská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kaletová Miluše, Mgr. Přehnilová Alena, Štrublíková Vilma 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Drobek Jiří 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Černík Václav, Krpcová Ludmila, Mužíková Libuše, PaedDr. Rašková Pavla, 

Raszková Kristina, Ryndáková Věra, Suchánková Renáta, Šeligová Ivana, 
Tisovská Ludmila 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Hlavenková Miloslava, Chrobáková Jana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Duroňová Magda, Mgr. Hrazdilová Marina, Pavelek Aleš 
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KASPV Vysočina 
- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 

o Mgr. Chaloupková Zdeňka 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Mgr. Diviš Zbyněk, Dokulil Pavel, Mgr. Šlapák Bohumil 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Milotová Monika 
 
Plzeňská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Bízková Jana, Gabrielová Ivana 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Mgr. Lisecová Petra 

 
Karlovarská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Látová Helena 

 
SPV Praha 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Bánská Helena, RNDr. Filipová Věra 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Bořilová Jaroslava, Kolandová Dagmar 
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PROPAGACE, VNĚJŠÍ VZTAHY 
 
Propagace České asociace Sport pro všechny jako tělovýchovné organizace s celostátní 

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

její zachování a následný rozvoj stále důležitějším a významnějším nástrojem. V současném 

prostředí nepřeberného množství sportovních a jiných volnočasových aktivit a nabídek musí 

být ČASPV silně propagována, popularizována a zviditelněna. Jinak by neobstála a vedlo by to 

nutně k její stagnaci. To nikdo z členů ČASPV nechce dopustit, všichni jsou si dobře vědomi 

jejího významu pro individuální zdraví i zdraví celé společnosti, jehož společenský i 

ekonomický dopad je obrovský. To vše je dáno pestrou nabídkou a atraktivitou programu 

spolku pro širokou veřejnost, která žije mimo výkonnostní sport a tvoří naprostou většinu 

české společnosti. V dnešním sportovním prostředí není na trhu mnoho takových organizací, 

které nejsou zaměřeny komerčně a kterým jde především o to, nabídnout všem zájemcům 

široké „portfolio“ pohybových aktivit a programů, které zlepší kvalitu jejich života. Přesto bylo 

obtížné obstát ve stávající konkurenci, „covidovém“ období plném restrikcí pro oblast 

sportování. Tato skutečnost přiměla ČASPV a její propagační komisi změnit strategii 

propagace. Nejenom pokračovat v nastoupené cestě, ale k tomu se ještě ve vyšší míře zaměřit 

na dosud nevyužité možnosti a propagační nástroje. Snahou bylo dostat povědomí o ČASPV a 

jejím programu co nejblíže k potenciálním zájemcům. A také více, než jindy oslovit a 

aktivizovat mladou generaci nejrůznějšími formami výzev i nabídkou edukačních akcí a 

programů v klasickém nebo on-line formátu a současně nezapomínat na tradici, smysl a 

poslání ČASPV. To vše především se snahou o zastavení poklesu členské základny. 

Stejně důležitá, jako i v předchozích letech, byla snaha o zviditelnění našeho spolku, jeho 

celospolečensky prospěšných cílů s pozitivním dopadem na zdraví společnosti a samozřejmě i 

s jeho programovou nabídkou u příslušných územních orgánů, orgánů veřejné správy a 

vládních institucí, které je třeba přesvědčit o nezastupitelnosti organizací našeho typu ve 

veřejném i společenském životě, a tak je přivést k participaci a spolupráci při vytváření 

adekvátních podmínek pro jejich podporu a rozvoj. Toto se nám více dařilo spíše na krajské a 

regionální úrovni, ale částečně i v prostoru celého sportovního prostředí, kde je již naše 

organizace více vnímána jako užitečný a důležitý partner, zejména v některých projektech, 

zaměřených především na sport pro všechny. 

Celé sportovní prostředí bylo ochromeno předchozími dvěma pandemickými roky a velmi 

vážně se na všech úrovních hovoří o tom, jak obtížné bude navrátit děti, mládež, celé rodiny a 

vlastně celou společnost k aktivnímu způsobu života, jak těžké bude napravit psychická 

traumata z této doby, stejně jako bude těžké obnovit zpřetrhané sociální vazby a pozitivní 

interakci mezi lidmi. ČASPV i se svou propagační komisí chápe tuto nezpochybnitelnou 

skutečnost jako šanci, která se dá využít k oslovení a získání široké veřejnosti pro aktivní 

nevýkonnostní sport.  Na tuto možnost se propagační komise soustředila již v tomto roce 2021 

přípravou nových programů, nové strategie a nových forem spolupráce a angažovanosti členů 

ČASPV.  
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Poslání a význam ČASPV 

Poslání a význam ČASPV se nemění a jsou vedeny snahou přesvědčit co nejvíce občanů ČR o 

významu odborně vedené a řízené pohybové aktivity pro život každého z nich. Je třeba jen 

stále zdokonalovat metody, prostředky a způsob, jak toto poslání naplnit. A to byl a je trvale  

velký úkol a velká výzva pro propagační komisi, ale pro celou ČASPV. Nabídka našeho širokého, 

všem otevřeného programu a všechny benefity, které členství v ČASPV přináší, musí být 

občanům představeny nápaditě, srozumitelně a masivně. Pak teprve můžeme očekávat 

kýžený výsledek.   Kromě všech našich cvičitelů a odborných pracovníků se právě propagační 

komise snaží o to, aby naše organizace na všech úrovních vnímána jako spolek, který přináší 

prospěch celé společnosti.  

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

organizace, které v roce 2021 ty byly stejně jako v celé ČASPV opět velmi omezené. PK se tuto 

skutečnost snaží vybalancovat větší kreativitou a vysokým nasazením. V PK vzniká mnoho 

nových námětů a myšlenek, které jsou postupně zpracovávány, některé z nich naplňovány. Za 

to je třeba členům PK velmi poděkovat. Nejvýznamnější oblasti, v nichž dochází k propagaci 

činnosti a programu ČASPV jsou následující: 

Aktivní účast na odborných projektech, konferencích a kampaních 

V této oblasti bývalo ČASPV vždy velmi aktivní, neboť tento prostor skýtal velké možnosti pro 

prezentaci a propagaci ČASPV a všech jejich silných stránek včetně významných akcí a aktivit. 

A to nejenom na úrovni jednotlivých krajů, ale i na úrovni celorepublikové a velmi často i 

mezinárodní. Ani v roce 2021 díky pandemické situaci nenastalo v této oblasti žádné oživení, 

spíše naopak, což silně poznamenalo naše iniciativy zejména na celostátní a mezinárodní 

úrovni. Akcí v této oblasti, které se v roce 2021 konaly, bylo minimum a ty, které probíhaly, 

byly v on-line formátu. ČASPV bylo přizváno k on-line jednání s 

 vedením ISCA, která formou dotazníkového šetření požadovala aktuální informace o 

našem spolku 

 Slovenským svazem rekreačních sportů o budoucí možné spolupráci (dr. Ján Holko, 

předseda svazu) 

Z projektů na mezinárodní úrovni se můžeme již tradičně pochlubit úspěšnou účastí na 

tradičním a prestižním 

 GOLDEN AGE GYM FESTIVALU na Krétě, který se po složitém roce 2020 a s řadou nutný 

protiepidemických opatření konal první říjnový týden 2021. Naše tři skladby patřily 

k nejlepším, jedna z nich byla také již tradičně zařazena do GALA programu tohoto 

festivalu.  

Na úrovni republikové propagovala i v roce 2021 ČASPV své aktivity v rámci kampaně ČUS 

„Tipsport Sportuj s námi“, 

 kde je finančně vždy podpořeno několik našich akcí na krajské či regionální úrovni 

s vysokou kvalitou a   dlouhou tradicí. 

 Plavecká soutěž měst – její jubilejní 30. ročník, která probíhala jako součást stejné 

kampaně a v režii našeho spolku 6. října 2021 v 2 různých městech ČR s účastí 7224 
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plavců. Účast nebyla rekordní, ale na těžký rok 2021 to bylo velké vítězství sportu pro 

všechny a jako propagace plavání, který je ideální a zdravou aktivitou pro všechny a 

v každém věku vynikající (reportáž z akce na ČT a přímé vstupy na ČT Sport). 

Propagace naší činnosti a našeho programu před veřejností  

Jedním z nejdůležitějších prostředků propagace našeho spolku a náboru nových členů směrem 

k veřejnosti i směrem k orgánům státní a veřejné správy v obcích stále zůstávají nejrůznější 

formy veřejně přístupných akcí (VPA). 

 V rámci kampaně České unie sportu „Tipsport Sportuj s námi“ se podařilo zrealizovat 

několik vybraných akcí na úrovni krajů, regionů a odborů (zmíněno již v minulém 

odstavci), které byly předem vybrány a které se navíc musely datem svého konání vejít 

do období uvolnění vládních restrikcí a omezení. Propagační dopad těchto akcí je 

významný především v místě konání akce, což vede k vnímání ČASPV jako důležitého 

hráče na poli sportu pro všechny s pozitivními důsledky této skutečnosti do budoucna.  

 Sportovní hry seniorů (SHS) s podporou ČUS probíhaly pouze v některých krajích, což 

byl opět důsledek celoroční absence pravidelného cvičení v našich odborech.  

V letošním roce byly cíleny především směrem k veřejnosti. Obtíže s jejich realizací 

byly stejné jako s ostatními VPA akcemi, přesto byl jejich průběh zdařilý. Důležité je, že 

nedlouhá tradice konání těchto her nebyla přerušena a bude možné v ní úspěšně 

pokračovat a prezentovat tak činnost ČASPV v jednotlivých krajích před velmi silně 

zastoupenou skupinou občanů, kterými senioři jsou, a která může do našich odborů 

přivést nové členy. 

 Propagační kampaň „Sportuj s Mírou“ a s ní spojené motivační výzvy pokračovaly i 

v roce 2021. Nutno však podotknout, že viditelnost a účinnost této kampaně nedosáhla 

výsledků, které bychom mohli očekávat při běžném standardním průběhu všech našich 

aktivit, některé akce nabízené v rámci této kampaně se nepodařilo zrealizovat. Při 

všech příležitostech, kde to bylo možné (např. sociální sítě, gymnastická soutěž) byla 

připomenuta jako tmelící, spojovací prvek našich členů. V posledních měsících roku 

byla tato kampaň poněkud upozaděna přípravou oslav 30. výročí ČASPV v roce 2022. 

Ačkoliv jsme tušili, že potenciál této pro nás nové propagační strategie je velký, 

aktuální dosah jsme mohli docenit až v souvislosti s celospolečenským vývojem v roce 

2020, zároveň je zde však přítomen prvek vzájemného sdílení, motivace a inspirace.  

 Výzvy a soutěže na dálku – jsou vyhlašovány jednotlivými komisemi MR (více informací 

ve zprávě o metodické činnosti) - byly realizovány. I o nich však platí, že i zde byl ohlas 

poněkud nižší.  Jejich propagační význam spočívá v tom, že akce jsou otevřené pro 

veřejnost i pro školy (dle svého charakteru) a komise MR již uvažují o rozšíření nabídky 

těchto výzev a soutěží. 

 V roce 2021 i přes všechna omezení proběhly, byť ne úplně standardně, všechny 

soutěže až do republikových finále pro děti, mládež i dospělé, s výjimkou přehlídky 

pódiových skladeb. Na regionální a krajské úrovni jsou tyto soutěže většinou otevřené 

– opět benefit pro zviditelnění ČASPV – více v předchozí kapitole. 
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Časopis „Pohyb je život“ 

Naše periodikum, časopis Pohyb je život, plní stále ve vysoké kvalitě nejenom funkci cenného 

metodického materiálu a současně i velmi důležitou funkci propagačního materiálu, který lze 

velmi dobře využít pro zviditelnění našeho spolku, jeho programu i vysoké erudice našich 

lektorů a instruktorů. Na konci roku 2021 byla vedena široká diskuze o tom, zda zachovat 

relativně nákladnou tištěnou verzi časopisu, výsledek diskuze vyzněl jednoznačně pro 

zachování tištěné verze. Jedním ze silných argumentů pro zachování tištěné podoby byla i 

možnost jejího využití k propagačním účelům směrem ven z ČASPV.  Směrem k ostatním 

sportovním organizacím a spolkům, směrem ke školám, k orgánům státní a veřejné správy, 

dalším partnerům i k veřejnosti (VPA, náborové akce). S posledním číslem v roce 2021 vyšla 

příloha pod názvem „Pozvání do krajů“, s nímž lze velmi dobře zacházet jako s propagačním 

materiálem směrem ven i směrem dovnitř – nápad, který vzešel z PK. 

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí, spolupráce s partnery 

V průběhu celého roku jsme pracovali na co nejefektivnějším využívání sociálních sítí, které 

umožňují kontakt s širší veřejností, mladou generací, s našimi kolegy a partnery.  Právě 

Facebook, Instagram, vlastní YouTube kanál a samozřejmě i web, directmailing a další jsou 

ideální platformou pro masivní propagaci řady našich akcí a aktivit, pro nejrůznější aktuality, 

výzvy a intenzivní diskuzi. Obzvlášť v situaci, kdy byly velmi omezeny osobní kontakty a 

prezenční formy akcí, se tento způsob komunikace ukázal často jako jediný možný i jako účinný 

propagační nástroj, který umožnil poměrně výrazně zvýšit povědomí o ČASPV, a bez něhož se 

již v současné digitální době nelze obejít. Naopak je třeba využít všechny možnosti, které 

nabízí. A s touto myšlenkou PK pracuje a dále ji bude rozvíjet.  K propagaci významně přispěly 

i další kraje sdílením na jejich vlastní FB profily.  

ČASPV a její metodické oddělení po celý rok opět velmi využívaly on-line komunikaci pro 

vzdělávací aktivity, k nimž měla přístup i odborná veřejnost, ale i pro odborné diskuze na 

rozličná témata, jimiž jsme účinně propagovali pestrost a kvalitu programu ČASPV. 

Mezi naše stálé a významné obchodní partnery i v krizovém roce patřily firmy Jipast a Spokey. 

Vzájemná spolupráce, která probíhá již několik let, se velmi osvědčila, ať už se jednalo o 

významnou podporu programu ČASPV a jeho rozvíjení (Jipast), či o nabídku propagačních 

předmětů a poskytování drobných dárků pro různé soutěže (Spokey, Jipast). 

Vnitřní propagace 

Její dopad není tak široký jako u výše zmíněných „nástrojů“, byť pro vzájemnou informovanost 

mezi kraji, regiony i odbory je neméně důležitá. Další a především velmi tradiční oblastí 

propagace uvnitř spolku, která k vede k posílení pospolitosti a pocitu sounáležitosti s ČASPV, 

jsou nejrůznější propagační předměty: plánovací kalendáře, informační brožury, desky a další 

materiály s jednotným vizuálem. V tomto směru ještě PK vnímá určité rezervy, které spočívají 

především v zapojení krajských a regionálních článků. Díky tomu, že se tyto motivy a specifická 

barevnost objevují i na FB, v podkladech grantových projektů, na náborových letácích a 

plakátcích, na diplomech a prezentacích v rámci vzdělávacích akcí i na vizitkách pod e-

mailovou korespondencí, je naše organizace touto cestou zviditelňována i směrem ven. 
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Výrazným prvkem, který byl využíván i v roce 2021 zůstal maskot Míra v různých provedeních 

spolu se sloganem „Sportuj s Mírou“. 

Nová filosofie propagace ČASPV v praxi 

Novou filosofii propagace nastolila PK vlastně již v roce 2020 a v roce 2021 v ní pokračovala a 

dále ji rozvíjela. Kromě loni avizované kampaně „Sportuj s Mírou“, která pokračovala v méně 

masívní podobě (využívání vizitky, jednotná grafika na veškerých materiálech, ceny na 

soutěžích, trička s postavičkou Míry), začala PK ještě intenzivněji využívat komunikaci 

prostřednictvím sociálních sítí, což s sebou přineslo větší sdílení a propojení mezi ústředím 

ČASPV a krajskými asociacemi, regionálními centry i celou členskou základnou. Podařilo se i 

větší propojení mezi jednotlivými KASPV a činností jednotlivých komisí MR. Jasně se ukázalo, 

jak moc jsou všechny segmenty ČASPV propojeny i s činností propagační komise a jak důležitá 

je jejich koordinovaná spolupráce. Na podzim roku 2021 se PK již v novém složení soustředila 

a zaměřila na událost roku 2022, kterou je 30. výročí ČASPV.  

30. výročí ČASPV v roce 2022 

Toto výročí je vnímáno jako jakýsi mezník, kdy je potřeba hodnotit, zastavit se a zvolit cestu 

dál k rozvoji našeho hnutí. Je to věc koncepce, ale propagační komise k tomu má mnoho co 

říci. A tak byly v závěru roku připravovány nejenom koncepce celoročních „oslav“ včetně 

závěrečného slavnostního gala, ale i strategie, jak tuto skutečnost co nejlépe využít 

k propagaci ČASPV a jejího programu na všech úrovních. Byl vypracován podrobný 

harmonogram práce a úkolů, některé z nich již pro závěrečné měsíce roku, vybrány propagační 

předměty pro vnější i vnitřní propagaci s motivem 30. výročí, do oběhu šly velmi pěkně 

zpracované roll-upy pro jednotlivé KASPV, novoročenky i vizitky do e-mailové pošty, příprava 

propagačních textů a spotů. Celé téma 30. výročí tak bylo uchopeno včas, další velké množství 

práce čeká PK i nás všechny v roce 2022. V souvislosti se snahou více přizpůsobit práci ČASPV 

novým náročným podmínkám, které vyplývají ze současné celospolečenské situace a masivní 

ztráty zájmu o aktivní pohyb, navrhla PK i nové strategie získávání členů, přiblížení se stávající 

členské základně a získávání nových mladých instruktorů (1. on-line konference na toto téma 

proběhla v závěru roku).  

                                                                                                                   

 
 

 

Všechny naše články jsou se záměry propagační komise průběžně seznamovány 

prostřednictvím krajských sekretářů. 
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Vnější vztahy 

Oblast vnějších vztahů je velmi důležitá pro existenci, vývoj a postavení naší organizace ve 

veřejném prostoru i v povědomí státních institucí. Orgány a zástupci ČASPV i v době 

omezených možností a sníženého množství kontaktů prezentovali všemi výše zmíněnými 

formami náš spolek a při každé možné příležitosti se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro 

činnost ČASPV. Za velmi důležité považujeme jednání s Národní sportovní agenturou, zejména 

prostřednictvím České unie sportu, s níž jsou vzájemné vztahy dobře nastaveny. S ohledem na 

tvorbu opět nových podmínek pro činnost sportovních organizací je tato aktivita nesmírně 

důležitá, s příslibem alespoň dílčích úspěchů v dotační politice NSA. Je třeba, aby ČASPV byla 

ve všech směrech vnímána jako rovnocenný partner sportovních svazů a jeden 

z nejvýznamnějších hráčů v oblasti „sportu pro všechny“.  

Proto je i naším velkým a stálým úkolem využít tento zatím skrytý potenciál, a to všemi 

dostupnými formami masivní a účinné propagace.  
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TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ  
 
Česká asociace Sport pro všechny je vlastníkem čtyř tělovýchovných zařízení: 

 Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku 

 Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně 

 Domu sportu v Brně (DSB) 

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

Údržba v tělovýchovných zařízeních ČASPV v roce 2021 byla prováděna podle návrhu 

Investiční komise a schválení VV ČASPV.  
 

Ve Sportcentru ČASPV Žinkovy u Nepomuku byla v celé budově provedena montáž rohového 

ochranného profilu z PVC a montáž vyrovnávacích samolepících lišt ve všech pokojích.  

Na patrech a schodištích budovy bylo instalováno nové značení únikových cest 

(prostřednictvím fotoluminiscenčních tabulek).  

Opravy na venkovních zařízeních: bylo opraveno bezpečnostní oplocení a branky areálů 

vodních vrtů. 

V únoru 2021 ČASPV částečně financovala připojení sportovního centra na veřejnou kanalizaci 

městyse Žinkovy.  
 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně byla provedena montáž dřevěného obkladu 

(vnitřního i venkovního) u 10ti srubových oken a montáž deseti okenních venkovních parapetů 

u srubů. V zadní části sportovního centra byla vybudována nová brána, ale i oplocení proti 

volnému vstupu do areálu z keřovité oblasti, která je v dotyku s rybníkem. K efektivnějšímu 

způsobu odkanalizování SC Doubí byly v areálu provedeny pozemní práce a protažena 

odtoková koryta pro odtok dešťových vod z budov a betonových ploch.  

ČASPV financovala opravu malotraktoru (přední náprava), který je určen pro údržbu zeleně 

Sportcentra Doubí. ČASPV dále financovala práce na tzv. PASPORTU (tj. monitoringu staré 

areálové kanalizační přípojky).  

V listopadu 2021, uzavřela ČASPV tzv. „Smlouvu o dílo“ s firmou VAK projekt, s.r.o. Tato firma 

se stala vítězem výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace (PD) na stavbu pod 

názvem: „Napojení tlakové kanalizace na sportovní centrum ČASPV Doubí u Třeboně“. Tímto 

krokem jsme začali plnit požadavky Odboru životního prostředí MÚ Třeboň, který nás 

k odkanalizování střediska vyzval v roce 2018, opíraje se přitom o novelu vodního zákona.   

Na konci roku 2021 byla ve sportovním centru započata práce na opravě dřevěných schodů 

tribunky fotbalového stadionu.  
 

V Domě Sportu v Brně byly provedeny opravy kotelny (trojcestný ventil a průtokové 

čerpadlo), další opravy proběhly na WC a chodbách (záchodová prkénka, roháčky, keramické 

uzávěry vody, nerez hadice, větráčky, čidla atd.). V Domě sportu dále proběhla rekonstrukce 

sprchového koutu ve 3. patře, zastínění střešních oken, zednické opravy (odvětrání chodby, 

komplexní vymalování schodiště a od plísnění místností v horním patře, apartmán č. 1).  

Finanční náklady si vyžádaly revize požárního zabezpečení.  
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Ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze (SŠKC Praha) byly opraveny 

popraskané omítky na stropech v přízemí a stěnách ve sklepních prostorech. Opravena byla 

postel v jednom pokoji. V průběhu celého roku probíhala údržba na osvětlení v kancelářích,  

tělocvičně, chodbách, masérské místnosti, ale i na venkovních čidlech. Opraveno bylo i několik 

kusů tělovýchovného nářadí.  

Okolo budovy byla upravena zeleň (stromy, keře, trávy a kytky). Zaplaceny byly povinné revize 

plynových kotlů, výtahu, elektrického zařízení a požárního zabezpečení.  
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STANOVISKO/ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE  
 

Činnost Kontrolní komise České asociace Sport pro všechny, z. s. ovlivnila pandemická 

situace celého roku.  

Kontrolní komise se sešla v květnu 2021, dohodla ještě provedení kontrol na SPV Praha, 

Středočeské KASPV a Zlínské KASPV. Kontroly byly provedeny během května 2021. 

Nově zvolená Kontrolní komise ČASPV se sešla na svém prvním zasedání v listopadu 2021. 

Dohodla se na plánu práce a kontrol na rok 2022. Kontroly proběhnou za dva kalendářní roky, 

dokončí se plánované kontroly, které nemohly být provedeny v roce 2021. 

Předsedkyně komise paní Libuše Netopilová se účastnila jednání VV ČASPV. Informace dále 

pak předávala jednotlivým členům komise k vyjádření.  Souhlasné stanovisko pak předávala 

VV ČASPV.  

 
Kontrolní komise ČASPV souhlasí s VÝROČNÍ ZPRÁVOU ČASPV za rok 2021. 
 

        
Libuše Netopilová v.r. 

      předsedkyně kontrolní komise ČASPV 
 

 
 

STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU ČASPV 
 

Výkonný výbor ČASPV na svém zasedání dne 14. 3. 2022 projednal předloženou Výroční zprávu 

ČASPV za rok 2021.  

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

2021 odpovídají skutečnostem ve všech popisovaných oblastech. Dále konstatoval, že naše 

organizace plnila i v roce 2021 své hlavní poslání – realizace programu na podporu sportu pro 

všechny – sportu a pohybu pro zdraví a po celé sledované období udržela ekonomickou 

rovnováhu. 

 

Výkonný výbor ČASPV předloženou Výroční zprávu ČASPV za rok 2021 svým 

Usnesením č. 22-03/07 ze dne 14. 3. 2022 

SCHVÁLIL. 

         
                                        Mgr. Miroslav Zítko 

                 předseda ČASPV
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