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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 2020. 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 ročním operativním plánu výkonného výboru ČASPV pro rok 2020. Roční 

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

rozvoje ČASPV 2019–2022“.  

Rok 2020 začal jako každý jiný, měli jsme pečlivě připraveny i projednány plány ve všech 

oblastech, ale nečekaná pandemie koronaviru SARS-CoV-2, která zasáhla téměř celý svět, 

Českou republiku a také Českou asociaci Sport pro všechny, výrazně negativně ovlivnila                

a změnila naše plány a představy. 

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 lektorů, 

pobytové akce). Bohužel, již první jarní i další vlny nového koronaviru a návazná Opatření vlády 

ČR vedla nejen k opakovanému posouvání termínů akcí, ale bohužel i ke zrušení mnoha, již do 

detailů připravených školení, seminářů, soutěží, a dokonce i republikového srazu instruktorů 

ČASPV. Opravdu nezbývalo mnoho možností, jak alespoň zčásti realizovat program našeho 

spolku a snažili jsme se využít každou z nich. Velkou radost jsme měli z rozšíření projektů 

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

být i na naplnění YouTube kanálu ČASPV, kde se objevila inspirativní a navíc odborná, byť 

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

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

akcí pro seniory, které byly zařazeny pod projekt Sportovní hry seniorů 2020. Za podpory České 

unie sportu a Českého olympijského výboru jsme neutěšené situaci navzdory připravili              

29. ročník Plavecké soutěže měst, který se konal pod mezinárodním projektem European 

Week of Sport. Více informací o programové oblasti naleznete v kapitole 11 – Tělovýchova        

a sport. 

Ekonomická oblast – z neinvestičního programu MŠMT 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, údržba a provoz 

tělovýchovných zařízení, organizování pohybových aktivit pro veřejnost a organizační                    

a servisní služby, přesto obdržená částka byla výrazně nižší, než jsme žádali. K tomu je třeba 

ještě dodat, že jsme v průběhu roku museli naši žádost opakovaně přepracovávat, neboť např. 

zrušení mezinárodní akce Golden Age 2020, zrušení většiny republikových soutěží, 

republikového srazu apod., znamenalo znovu jednat s MŠMT o změně projektu a rozpočtů 

jednotlivých aktivit. 
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Jednou z priorit vedení ČASPV pro rok 2020 byl vývoj SW evidence členské základny našeho 

spolku a jeho spuštění na jaře 2020. Tento důležitý a dlouho odkládaný úkol jsme splnili                

a překlopili jsme původní evidenci do nové on-line verze. 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 nejen podrobný 

písemný materiál – „Manuál pro základní články“, ale také jsme zpracovali 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 možnost                    

i prostředky k výraznější medializaci a využít tyto jejich možnosti i pro 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 13 – Propagace, vnější vztahy. 

Chtěl bych zdůraznit, že prioritou vedení ČASPV je naplňovat potřeby, požadavky a zájmy jejích 

členů. Je třeba stále a nejlépe všude, při každé vhodné příležitosti a na všech úrovních 

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 komplikovaném koronavirovém roce 2020 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 

Mgr. Vít Hanáček, místopředseda ČASPV pro metodiku 

Tel.: 242 480 313 

GSM 777 700491 

e-mail hanacek@caspv.cz 

Ing. Karel Coufal, místopředseda ČASPV pro ekonomiku 

Tel.:  568 840 062 

GSM 602 560 332 

e-mail karelcoufal@seznam.cz 

Kontakty: 

Sekretariát ČASPV: 

Tel.:  242 480 301 – předseda/generální sekretář 

 242 480 303 – asistentka generálního sekretáře 

 242 480 313 – vedoucí metodického oddělení  

 242 480 321 – vedoucí ekonomického oddělení 

e- mail: sekretariat@caspv.cz 

web: www.caspv.cz 

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

 

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

✓ Česká asociace Sport pro všechny, 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, volejbalu, teamgymu, woodballu, kubb, mölkkách, florbalu, 

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

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

veřejná tělovýchovná vystoupení a přehlídky pohybových skladeb. 

✓ Významná je vzdělávací činnost určená nejen instruktorům a rozhodčím ČASPV, ale 

i zájemcům z jiných organizací. Tuto činnost zajišťuje Akademie cvičitelů a 

instruktorů ČASPV (dále jen ACI). V roce 2020 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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✓ Kromě vlastních členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb 

je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy                   

a duševní pohody v životě moderního člověka. 

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

je zapojena i do mezinárodních kampaní a projektů, které propagují aktivní životní styl. 
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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 

Hellerová Ivana, hlavní účetní 

Pavel Lukáš, účetní 

Mothejzíková Radka, metodicko-organizační pracovník  

Ježek Pavel, vedoucí tělovýchovných zařízení a správce SŠKC ČASPV Praha 

Holoubková Eva, vedoucí Domu sportu Brno 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČASPV 

 

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

 

       články řízení a jejich orgány      používané zkratky 

 

1.              Česká asociace Sport pro všechny:   ČASPV 

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

2.              Krajská asociace Sport pro všechny:    KASPV 

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

3.              Odbor Sport pro všechny:        odbor SPV  

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

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

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

Sport pro všechny Praha, z. s. 

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

Předseda: Václav Šercl 

Sekretář: Mgr. Jitka Rosenbaumová 

 

Středočeská KASPV, z. s. 

Neffova 1, 257 22 Lštění 

Předseda: Jana Koukalová 

Sekretář: Věra Benešová 

RCSPV Benešov 

RCSPV Beroun 

RCSPV Kolín 

RCSPV Mělník  

RCSPV Nymburk  

RCSPV Praha – východ 

RCSPV Praha – západ  

RCSPV Příbram  

RCSPV Rakovník  

 

Jihočeská KASPV, z. s. 

J. Lomského 13, 370 06 České Budějovice 

Předseda: Ing. Karel Vondruš 

Sekretář: Alena Peerová 
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RCSPV České Budějovice  

RCSPV Český Krumlov  

RCSPV Jindřichův Hradec  

RCSPV Písek 

RCSPV Prachatice 

RCSPV Strakonice  

RCSPV Tábor  

 

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. 

Nová 427, 351 34 Skalná 

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  
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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 

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 



12 
 

RCSPV Chrudim (bylo zrušeno dne 2. 12. 2020) 

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  
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Olomoucká KASPV, z. s. 

Hany Kvapilové 200/1, Droždín, 779 00 Olomouc  

Předseda: Drahomíra Bártová 

Sekretář: Věra Žáčková 

RCSPV Jeseník  

RCSPV Olomouc  

RCSPV Prostějovsko 

RCSPV Přerov  

RCSPV Šumperk 

 

Moravskoslezská KASPV, z. s.  

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 

Předseda: Dagmar Pipreková 

Sekretář: Hana Těhanová 

RCSPV Bruntál  

RCSPV Frýdek Místek  

RCSPV Karviná  

RCSPV Nový Jičín 

RCSPV Opava 

RCSPV Ostrava  
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VOLENÉ ORGÁNY A KOMISE 

 

Výkonný výbor 

Ing. Karel Coufal  

Mgr. Vít Hanáček 

Mgr. Zdeňka Horčičková 

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

Bc. Libor Pečenka 

Mgr. Martina Mlýnková 

Mgr. Miroslav Zítko 

 

Kontrolní komise 

Zdena Pavlíčková, předsedkyně komise 

Libuše Netopilová 

Ing. Vít Baštán  

Zdeňka Bittnerová 

František Ruský 

 

Metodická rada 

Vedení MR:   Mgr. Vít Hanáček, předseda MR 

  Mgr. Zdeňka Horčičková, místopředseda MR 

  Mgr. Martina Mlýnková, člen vedení 

  Ing. Petr Polášek, člen vedení 

   

komise PD a RD   Mgr. Jarmila Stránská 

komise žactva a mládeže Mgr. Martina Mlýnková 

subkomise žactva  Soňa Procházková 

subkomise mládeže  Zdeněk Vaněčka 

komise dospělých   Marie Havrlantová 
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subkomise žen   Mgr. Alena Hozáková 

subkomise mužů   Jaroslav Sauer 

komise seniorů    JUDr. Milada Němčíková 

komise zdr. TV MUDr. Vlasta Syslová (od 9. 9. 2020 Mgr. Hana 

Šeráková, Ph.D.) 

komise VG     Ing. Gabriela Machová 

komise RS     Jaroslav Plch 

komise CPP     Ing. Petr Polášek 

komise HPF     Mgr. Alena Přehnilová 

komise školení    Ing. Karel Vondruš 

subkomise psychomotoriky  Mgr. Daniela Jonášová 

 

Ekonomická komise 

Ing. Karel Coufal, předseda komise 

Ing. Iva Pízová 

Ing. Marie Lvová  

Pavla Odstrčilová 

Frinta Kubíková Bronislava, vedoucí EO 

 

Investiční komise 

Ing. Jana Cihlářová, předseda komise 

Jan Rubeš 

Pavel Ježek 

Mgr. Zdeněk Šneberger 

 

Koncepční komise 

Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 

Doc. PhDr. Viléma Novotná 
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Komise mezinárodních vztahů 

Mgr. Martina Mlýnková, předseda komise 

MUDr. Vlasta Syslová (do 9. 6. 2020)  

Jitka Hozáková 

Mgr. Miroslav Zítko 

 

Propagační komise 

Mgr. Zdeňka Horčičková, předseda komise 

Frinta Kubíková Bronislava  

Michal Rosenbaum 

Radka Mothejzíková 

 

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   514 

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

    58  196  853  98 

 

Lektoři    L1  L2 

    53  96 

 

Členové Muži Ženy Dorostenci Dorostenky Žáci Žákyně       Děti         Celkem

          3806 12643     1027      1608  3735 7658       3693        34170
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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. 2020: 6004 řádných členů                                                                               

 

Resumé 2020: 

1. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS - JARO 2020 

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

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

Moravy, 2 mistrovství ČR + Galavečer „Mistr mistrů“. Profesionální organizační týmy, 

atraktivní vizualizace - stage, projekce, led obrazovky, světelná show, moderátoři TV Óčko, 

televizní záznam na TV Sport 5. 

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

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

V důsledku pandemické situace COVID-19 celá tour zrušena. 

2. CZECH DANCE ARÉNA 2020  

Vzdělávací program CDO – workshop pro trenéry, porotce a tanečníky v Bobycentru v Brně. 

Obsah: Podzimní a jarní tour CDO - SaTP CZECH DANCE MASTERS 2020/21, výklad předsedů 

komisí CDO, prodloužení licence porotce CDM, workshopy. 

V důsledku pandemické situace COVID-19 akce zrušena. 

3. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - PODZIM 2020                             

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

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

ORGANIZATION /IDO/. 

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

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

trailery k proběhlé i budoucí tour atd. 

http://www.czechdance.org/
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V důsledku pandemické situace COVID-19 celá tour zrušena. 

    5.  Reprezentace na soutěžích IDO          
 

V důsledku pandemické situace COVID-19 IDO akce zrušeny. 

    6.  Online projekty   

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

jako motivační program pro členy CDO. 

 

     

CZECH DANCE MASTERS „Z OBÝVÁKU“ 
Termín: březen - duben 2020                                                                                           

Lektorská videa – výuka tance online s renomovanými trenéry                                                                                                                                                                                                                                                                            

Typ online akce: FB CDM 

 
 

 

 

CZECH DANCE MASTERS „JUNIOR STAR“  
Termín: duben - květen 2020                                                                                                                                                                                                                                             

Disciplíny: ART, STREET, DISCO, BELLY, TAP, SALSA – SÓLO                                

(objevujeme trenérské talenty)                                                                                                                      

Účast: 56 tanečníků                                                                                                             

Typ online akce: FB CDM 
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CZECH DANCE MASTERS „LALAVOOM STAR“  
Termín: říjen - listopad 2020                                                                                                                                                                                                                                             

Disciplíny: ART, STREET, DISCO, BELLY, TAP, SALSA - SÓLO                                                                                                                      

Účast: 60 tanečníků                                                                                                             

Typ online akce: FB CDM 

 
 

 

CZECH DANCE MASTERS „CHRISTMAS CUP“  
Termín: 12.12. 2020                                                                                                                       

Disciplíny: Disco Dance sólo                                                                                           

Účast: 212 tanečníků                                                                                                             

Typ online akce: virtuální studio CDM - přenos TVCOM.CZ 
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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 

 

V roce 2020 pracovala UJ pod vedením výboru pouze pětičlenném, po konání VH v 9/2020, 

kde byla zvolena osoba do neobsazené funkce vedoucí Komise školení, pracoval už dle Stanov  

UJ výbor šestičlenný. 

Aktuální složení výboru: Picková Hana (předsedkyně), Ing. Jitka Hilgert (místopředsedkyně), 

Ivana Hellerová (hospodářka), Iva Honsová (ediční činnost), Pavel Eyer (vedoucí komise 

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

Organizace má za rok 2020 462 platících členů, z toho je 296 učitelů, a to 12 učitelů I. třídy,    

82 učitelů II. třídy, 8 UJSK, a 194 III. třídy. 

 

Akce v roce 2020: 

Na počátku roku 2020 nebyla obsazena funkce vedoucí Komise školení, proto byla naléhavě 

hledána osoba pro tuto funkci. Dále se řešila nová koncepce výuky upravená dle současných 

požadavků, forma a úprava metodiky a školicích materiálů a příprava na žádost o akreditaci 

pro Školení učitelů jógy II. třídy. Během konce roku 2019 a počátkem roku 2020 došlo 

k úpravě odborné náplně, úprava a doplnění textů učebních skript UJ, Kvalifikační směrnice 

a složení lektorského sboru – lektorský sbor byl doplněn o nové mladé lektory a zaručuje 

odbornost UJ tak, aby vysoká úroveň vzdělávání v této organizaci zůstala zachována. Časová 

dotace byla dle současných požadavků navýšena ve prospěch praktických i teoretických hodin 

tak, aby školení lépe reflektovalo aktuální poznatky z oblasti jógy a zároveň aby i lépe 

vyhovovalo požadavkům účastníků. Došlo také k rozšíření textu Etického kodexu učitele Unie 

jógy, z.s., k jehož dodržování se každý vyškolený učitel zavazuje. Vzhledem k nenaplnění 

funkce vedoucí KŠ  bylo naplánováno pouze Základní školení učitelů jógy III. tř. v Brně, místem 

konání mělo být  SVČ Lužánky.  Jeho příprava se však pro nastalou situaci okolo pandemie 

Covid přerušila, školení bylo přesunuto na podzim, proběhla první konzultace a konání bylo 

opět přerušeno pandemií. Výsledně se už v roce 2020 školení nezrealizovalo a bylo přesunuto 

na rok 2021. 

Vzdělávací program v roce 2020 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 se v roce 2020 konal pouze jeden KS v Olomouckém kraji, který je účtován 

přes ČASPV, a také sekce Dětské UJ uspořádala jeden Seminář dětské jógy a psychomotoriky 

pro Společnost  Montessori, který se konal v Praze dne 30. 8. 2020 - lektor Dáša Rubášová, 

počet účastníků 27. 

Nejvýznamnější metodickou akcí roku bývá víkendový Seminář lektorů a krajských vedoucích 

UJ, který měl proběhnout 19. - 20. 9. 2020 v Poděbradech.  Vzhledem ke složité situaci                     

http://www.unie-jogy.cz/
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a nekonání VH v plánovaném termínu, musel výbor UJ přistoupit ke sloučení ŠLaKV a VH UJ, 

takže seminář, vedený MUDr. Nešporem, se konal jen v omezeném čase 5ti hodin.  Přesto byl 

velmi úspěšný. 

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

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

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

výchovy a sportu a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dále byla navázána 

spolupráce MU Brno, FSpS, kde byla naplánována organizace seminářů pro vyučující                          

i zaměstnance a členy UJ.   

 

       

       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 2020: 43                     

Počet dalších klubů (evidovaných v ČUS): 815   

          

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

     Medializované údaje z průzkumů o nárůstu nadváhy a obezity v české populaci, zejména 
pak u dětí a mládeže, se bohužel neodrážejí v odpovídajícím přístupu podpory státu aktivitám, 
které mají široký dopad do příznivého zdravotního vývoje populace v ČR. 

     ČSRS se proto neustále potýká se zajištěním finančních prostředků, kterými se vedení 
spolku snaží svým členům pomáhat při organizování jejich jednorázových akcí nebo 
pravidelného cvičení. Nejsme ani příliš zajímaví pro sponzory, takže finanční pomoc našim 
členům je spíše symbolická. 

     V roce 2019 se nám nepodařilo získat finanční dotaci z MŠMT. Stejně se nám ale vedlo  
i v roce 2020. Důvody pro neschválení našich žádostí jsou však velmi svérázné. Bohužel               
ke změně rozhodnutí nevedla ani následná jednání, v nichž jsme uvedená rozhodnutí věcně 
rozporovali. Přístup MŠMT k řešení byl velmi nadřazený, arogantní, takže naše snaha byla jen 
ztrátou času, zvláště v roce 2020, kdy rozdělování dotací na MŠMT v polovině roku skončilo. 

     Hledali jsme proto jiné možnosti. Po řadě jednání se nám podařilo získat dotaci z Nadace 
ČEZ, ze které můžeme čerpat až do konce července 2021. V naší žádosti jsme využili podkladů, 
které jsme měli zpracované pro žádost na MŠMT, což přispělo k jejímu rychlému zpracování   
a úspěšnému dokončení jednání. 

     Vládní protiepidemická opatření, která začala v březnu 2020, činnost našich členů prakticky 
zastavila. Přesto se několika klubům v krátkém období počátkem roku, a v krátkém období 
uvolnění, podařilo nějaké akce uskutečnit (viz ilustrační fota), takže jim bylo možno finanční 
příspěvek zaslat. Větší část dotace však stále nebyla využita, protože období restrikcí se 
neustále prodlužuje. 

     Aktuální vývoj šíření epidemie příliš optimizmu do dalších měsíců nevzbuzuje. Dopady této 
situace na naše členy jsou nepříjemné. Lidé ztrácejí zájem o členství, což je alarmující zejména 
u dětí a mládeže.  

     Od poloviny kalendářního roku 2020 převzala financování sportu nově vytvořená Národní 
agentura sportu. Zástupce ČSRS se na konci července zúčastnil semináře pořádaného 
agenturou k dotačním titulům a k představě o práci agentury. 
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     Na agenturou vyhlášené dotační tituly jsme reagovali zpracováním vlastní žádosti. 
Znamenalo to urychlené získání aktuálních podkladů od našich členů, ale podařilo se. Věříme, 
že tato naše žádost bude úspěšnější, než předešlé žádosti zasílané MŠMT.     

     Nejistotu v nás ale vyvolává dění okolo předsedy a celého vedení NSA (překotné personální 
změny), stejně jako kauzy (ČUS, ČOV, fotbal) vrhající špatné světlo na celé sportovní prostředí. 

     Nesnadnou záležitostí bylo zorganizování valné hromady našeho spolku. Občanský zákoník, 
stanovující povinnost konání valné hromady 1x za rok upraven nebyl, takže jsme museli hledat 
reálné řešení. 

     Z několika možných variant jsme se nakonec rozhodli využít formu „per rollam“. Valné 
hromady se elektronickým hlasováním o zaslaných materiálech zúčastnilo 34 zástupců 
řádných členů ze 43, tj. 79%. Tato účast je za dobu existence ČSRS rekordní. Při konání valných 
hromad s osobní účastí delegátů v předešlých letech byla účast okolo 20%. 

     Pandemická situace způsobila významnou změnu ve způsobu práce VV. Klasické osobní 
jednání se uskutečnilo pouze jedenkrát, a to počátkem února 2020. Poté hygienická vládní 
opatření osobní setkání na jednání VV prakticky znemožnila, takže veškerá komunikace mezi 
jeho členy probíhala za využití komunikačních technologií (Skype, mail, telefonáty). Ukazuje 
se, že tyto formy je možno využívat, ale přece jen je trochu problém některé záležitosti lépe 
diskutovat. 

     Absence konání VV s osobní účastí jeho členů byla rovněž příčinou menšího kontaktu 
s vedením ČASPV.  
     Rušení akcí připravených ČASPV v důsledku vyhlášených hygienických opatření způsobilo, 
že se nám nepodařilo zabezpečit náš záměr o zvýšení účasti zástupců z našich členů na nich. 
      
 

                                             za VV ČSRS, z. s.  Bohumil Novák   

           předseda ČSRS, z. s. 

    
 

Příloha: Ukázky z akcí klubů rekreačního sportu v roce 2020 
1. Újezd u Rosic – 49. roč. krosu Huť – Bratříkov – Huť 
2. Dolní Bukovsko – Pohádková cesta - start 
3. Dolní Bukovsko – Pohádková cesta – jedno ze stanovišť se sportovním obsahem 
4. Běžec Vysočiny – organizace akce v náročných podmínkách hygienických opatření 
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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. 2020 – 31. 12. 2020. 

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, včetně 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 2020 – viz výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020. 

Náklady na vlastní správu: 

Sekretariát ČASPV – administrativní a metodické práce spojené s činností spolku 4 887 tis. Kč          

KASPV – administrativní služby, porada zástupců KASPV                                              2 359 tis. Kč 

Výkonný výbor, Kontrolní komise, Valná hromada                                                              98 tis. Kč 

Souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů                                                                    1 728 tis. Kč 
 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

Počet zaměstnanců v ČASPV   9 osob 

Počet zaměstnanců v KASPV 17 osob 

Počet dobrovolníků 2 450 osob 
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ČASPV neposkytla v roce 2020 žádné půjčky členům statutárních orgánů. 

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

Automobil byl pořízen v roce 2018. 

Členům Výkonného výboru poskytuje příspěvky na dopravu při plnění povinností vyplývajících 

z jejich funkce. Vyplacená částka byla v roce 2020 ve výši 21 tis. Kč při počtu členů Výkonného 

výboru 7 osob. 

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

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

všech úrovních naší organizace. 

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

závěrku k 31. 12. 2020. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12. 2020 

          

O
zn

ač
en

í 

Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy a služby, celkem 4 911 1021 5 932 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0  0  0 

III. Osobní náklady celkem 3 624 1 560 5 184 

IV. Daně a poplatky celkem 117 153  270 

V. Ostatní náklady celkem  273 100  373 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 2 085 3 715 5 800 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3 439 10 3 449 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0  0 

  Náklady celkem 14 449 6 559 21 008 

  
   

  

B. Výnosy       

I. Provozní dotace celkem 4 765 1 810 6 575 

II. Přijaté příspěvky celkem 3 395 262 3 657 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 617 3 061 4 678 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 166 1 751 2 917 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 501 0 501 

  Výnosy celkem 11 444 6 884 18 328 

  
   

  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3 005 325 -2 680 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -3 005 325 -2 680 
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Náklady nižších složek včetně odeslaných dotací (19,45 %) 

Náklady na vlastní činnost (36,32 %) 

Náklady středisek (44,23 %) 
  

 

 

 

Státní dotace ČASPV      

Tržby z vlastní činnosti  

Členské příspěvky a registrační poplatky 

Ostatní výnosy: dary a dotace, úroky, prodej majetku 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12 2020 
   

    

AKTIVA   Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 61 517 55 798 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 54 132 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 190 160 190 078 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  0  0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -128 697 -134 412 

B. Krátkodobý majetek celkem 18 214 18 262 

I. Zásoby celkem 239 264 

II. Pohledávky celkem  424  348 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 17 426 17 529 

IV. Jiná aktiva celkem 125 121 

  Aktiva celkem 79 731 74 060 

        

PASIVA 

  

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 77 617 72 079 

I. Jmění celkem 80 927 74 759 

II. Výsledek hospodaření celkem -3 310 -2 680 

B. Cizí zdroje celkem 2 114 1 981 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 270 196 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 512 1 675 

IV. Jiná pasiva celkem 332 110 

  Pasiva celkem 79 731 74 060 
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT  
 
 

Rok 2020 byl pro Metodickou radu České asociace Sport pro všechny jedinečným ve smyslu 

nových očekávání, výzev a připravenou nabídkou pohybových programů pro členy našeho 

spolku. Smysl a obsahová náplň akcí spočívaly v pestrosti a rozdílnosti pohybových aktivit 

z hlediska odbornosti a zaměření pro všechny věkové skupiny v našem spolku, a to jsou 

předškolní děti, děti a mládež, dospělí a senioři.  Plán činnosti odborných komisí metodické 

rady vycházel také z ekonomických možností našeho spolku a pravidel nastavených tak, aby 

naši členové mohli v maximální míře využít dotace získané například od MŠMT, Magistrátu 

hlavního města Prahy a dalších dostupných finančních zdrojů.  Podporu schválil VV ČASPV 

především na vzdělávací akce (školení), republikové soutěže ČASPV, významné akce ČASPV 

(Letní slavnosti dospělých, Republikový sraz instruktorů SPV) a další. Členové ČASPV, díky 

spolkové příslušnosti, měli tak jako v minulých letech výhodu nižší ceny účastnického poplatku 

oproti veřejnosti. Akce a pohybové programy byly nabízeny členům ČASPV, ale i nečlenům 

mimo jiné s úmyslem představit aktivity MR ČASPV i případným zájemcům o členství v našem 

spolku.   

První čtvrtletí proběhlo podle plánu, ale následně rok 2020 přinutil členy metodické rady více 

než jindy k pružnému a urychlenému hledání nových přístupů a řešení v souvislosti s vývojem 

nenadálých změn ve společnosti. Ty byly od poloviny března zapříčiněny propuknutím 

koronavirové epidemie (SARS–CoV-2).  Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav 

s následným omezením volného pohybu občanů a zákazem skupinových tělocvičných aktivit 

nejen v tělocvičnách, ale také na veřejnosti. 

V dalším průběhu roku byl značný počet plánovaných akcí MR ČASPV, přestože některé již byly 

před realizací, přesouván na pozdější termíny v souvislosti s platnými omezeními ve 

společnosti a některé musely být dokonce zrušeny. Omezení metodické činnosti se projevila 

zvýšeným úsilím práce na dálku, zavedením nových forem metodické činnosti a další aktivitou 

odborných komisí MR ČASPV v souvislosti s tělocvičnými potřebami členů spolku, jako 

například: distanční výuka při školení, tvorba metodických příspěvků a videí prezentovaných 

na webových stránkách ČASPV, FB ČASPV, YouTube ČASPV a novými projekty v kampani 

Sportuj s Mírou:  Vstaň a choď, Do sedel, Veselé procházky se Šmudlou apod. 

V roce, který se vyvíjel a probíhal v nejistotě „realizace či rušení akcí“ se podařilo přes veškeré 

neustále se měnící podmínky pro činnost v metodické oblasti uskutečnit některé tradiční a pro 

spolek významné akce (Republiková soutěž ČASPV kubb-mölkky-woodball, gymnastická 

soutěž družstev, Letní slavnosti dospělých, pobytové akce komise dospělých a seniorů, 

Plavecká soutěž měst). Distanční formou byla uspořádána také některá plánovaná školení.  

Za vynaložené úsilí a práci byli průběžně odměňováni také naši aktivní dobrovolníci, jako jsou 

rozhodčí, organizátoři, lektoři a vedoucí komisí MR ČASPV a to v rozsahu ekonomických 

možností spolku. 

Členové metodické rady pracovali na svém odborném rozvoji například účastí na vzdělávacích 

akcích metodické rady, ale i na akcích jiných subjektů a spolupracovali také mezioborově 

především na přípravě pohybových programů a organizaci akcí, jako byly Letní slavnosti 

dospělých a Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny. 

Personální politika se snahou o zařazení a zapracování vhodných nástupců se stala pravidelnou 

a průběžnou součástí práce odborných komisí MR ČASPV i v roce 2020. Proto také došlo 
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k několika předpokládaným změnám nebo doplnění ve složení komisí (komise CPP, komise 

zdravotní tělesné výchovy, komise dospělých, komise PDRD). 

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

s kraji, regiony a odbory SPV ale i s organizacemi a spolky sportu pro všechny jako například    

s Českou obcí sokolskou, Klubem českých turistů, Českou gymnastickou federací apod. 

V oblasti marketingu a propagace, která je nezbytnou součástí kvalitní metodické práce (ceny-

odměny, slevy pro členy ČASPV, propagační kampaně) se dařila dlouhodobá spolupráce 

s firmami: Jipast, Spokey, Hudy, Grafixon, Satema.  Nelze opomenout ani stále se rozvíjející 

spolupráci členů subkomise psychomotoriky v mezinárodní organizaci Evropské fórum 

psychomotoriky. 

 
Akce Metodické rady  ČASPV  
o Školení   
Ze sedmi naplánovaných školení se podařila zvládnout komisím metodické rady kvůli 

dlouhodobým omezením pouze dvě školení. Vyškoleni byli instruktoři sjezdového lyžování 

(komise rekreačních sportů) a distančním způsobem online proběhlo i několikrát přesunuté 

školení rozhodčích atletiky, a to ve dvou skupinách (komise žactva a mládeže). Kraj SPV Praha 

vyškolil v době krátkého rozvolnění prezenční výukou instruktory SPV IV. třídy a uskutečnil dvě 

konzultace instruktora SPV III. třídy (I. konzultace prezenčně, II. konzultace distančně a III. 

konzultace – praktická proběhne po rozvolnění omezení). 

o Semináře  

Proběhly v minulém roce v daleko menším počtu, než bylo plánováno, a to především 

s ohledem na epidemiologickou situaci ve společnosti. V úvodu roku uskutečnila komise 

rekreačních sportů například seminář sjezdového lyžování a snowboardingu, komise 

všeobecné gymnastiky seminář přeskoky od přímých k převratovým skokům na podzim              

se konal seminář komise cvičení a pobytu v přírodě. Třináct seminářů komisí například: 

zdravotní tělesné výchovy, seniorů a ostatních, které byly již plně obsazené zájemci, muselo 

být zrušeno, a to i v případě přesunu termínů na pozdější dobu. 

o Pobytové akce  

Na pořádání tří zcela obsazených a uskutečněných akcí (Senioři na horách, Léto v Doubí, 

Senioři a vnoučata), jejichž programy mají především rekondiční a rekreační charakter                

se podílely na přípravě organizaci a realizaci komise dospělých a komise seniorů. Akce se těší 

stále velké oblibě a mimo jiné, propojení vnoučat, dospělých a seniorů je příkladnou ukázkou 

tělocvičné činnosti napříč věkovými kategoriemi. Další plánované akce (Pohoda - Pálavou na 

kole i pěšky, Senioři v lázních) musely být zrušeny z důvodů vládních protiepidemických 

opatření.  Pro konání osvědčených akcí využily komise MR ČASPV přednostně Sportcentrum 

ČASPV v Doubí u Třeboně.  

o Letní slavnosti dospělých  

V červnu, po dlouho trvající nejistotě, uspořádala metodická rada pro dospělé z ČASPV a pro 

veřejnost ve Sportcentru Doubí u Třeboně Letní slavnosti (organizace akce – komise dospělých 

ve spolupráci s ostatními komisemi MR). I s ohledem na náročnost příprav a snížený počet 

účastníků oproti původně přihlášeným (195 přihlášených/109 účastníků na akci) se akce 

vydařila organizačně, sportovně a společensky.  
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o Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny (podzim) – zcela připravená akce 

s pohybovým, vzdělávacím a společenským programem byla z důvodů vládních opatření 

zrušena. Redakční rada časopisu Pohyb je život oslovila lektory a vybrané lekce budou 

v časopisu 2021 otištěny, jako náměty ke cvičení - metodické články pro instruktory, cvičence 

ČASPV a veřejnost.   

o Republikové soutěže ČASPV – v této důležité oblasti soutěžní činnosti našeho spolku 

bylo komisemi MR ČASPV plánováno celkem sedm akcí: šest soutěží a republiková přehlídka 

pohybových skladeb. Soutěže byly vypsány pro věkové kategorie: děti, žactvo, mládež, dorost, 

dospělé a seniory. Krajské asociace spolupracovaly s metodickou radou na přihlašování 

sportovců z jednotlivých krajů.  

Vzhledem k epidemiologickým nařízením se termíny soutěží odkládaly, a nakonec se podařilo 

v září uskutečnit pouze soutěž družstev v gymnastice, jako náhradu za tradiční republikovou 

soutěž. Dále se v říjnu po náročné přípravě a stálé nejistotě v souvislosti se zákazy uskutečnila 

republiková soutěž v kubb-mölkky-woodball. Průběh akce kvalitně organizačně, sportovně       

a společensky zajistila komise rekreačních sportů.  
 

sportovní gymnastika – soutěž družstev z krajských asociací SPV 

kubb-mölkky-woodball, republiková soutěž ČASPV 
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o Soutěže ČASPV na dálku – také v roce 2020 pokračovalo úsilí směrem k propagaci            
a realizaci soutěží na dálku. Zákaz cvičební činnosti v tělocvičnách se projevil i přes prodloužení 
termínů u indoorových jarních kol soutěží na dálku (Zápolení na dálku, Superhráč) neúčastí 
tradičních i případných nových zájemců. 
Oblíbené Zápolení na dálku s tradicí již od roku 2017 se v odborech SPV vzhledem 

k nepříznivému vývoji situace uskutečnilo v minulém roce až v druhém podzimním kole 

s malým počtem účastníků. 

Superhráč – soutěž komise rekreačních sportů byla termínově posouvána v podzimních 

termínech, ale zájemcům nebylo umožněno se na zavedenou činnost přihlásit vzhledem 

k epidemiologický opatřením ve společnosti. 

Choreo-challenge – soutěž pro mladé autory choreografií byla vyhlášena již na jaře, a i přes 

nepříznivou situaci s uzavíráním tělocvičen se podařilo získat soutěžní videa od přihlášených 

skupin na hudbu od Karla Gotta – Trezor. Videa byla sdílena prostřednictvím facebookových 

stránek i kanálu Youtube ČASPV a diváci mohli pro své oblíbence hlasovat pomocí LIKE.  

Vyhlášení celkového pořadí bude ukončeno v lednu 2021.  

Rodinná výzva Mami, tati – HOP byla ukončena s výhledem uplatnit tento způsob soutěžení 

například u veřejně přístupných akcí. 

Do sedel (55+) – v minulém roce opět probíhala a byla vyhodnocena i soutěž v jízdě                       

na rotopedu a na kole (komise seniorů). 

Vstaň a choď - ve druhém pololetí 2020 vyhlásila komise seniorů nový projekt, do kterého        

se zapojují příznivci chůze, měří si počet nachozených kilometrů a soupeří mezi sebou 

v kategorii ženy / muži. Výsledky byly vyhlašovány 1x za měsíc a v březnu 2021 proběhne 

vyhlášení nejlepších vyhodnocením jednoho „chodeckého cyklu“. Do průběhu soutěže               

se zapojila i komise dospělých.   

 Soutěže na dálku jsou sdíleny prostřednictvím internetových médií:  

✓ http://www.caspv.cz/cz/projekty/  
✓ https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/   

  

Reprezentace ČASPV v hromadných vystoupeních – pódiových skladbách  

 

Komise hudebně pohybových forem koncem roku zahájila přípravy na výběrové řízení pro 

tvorbu koedukované hromadné skladby pro reprezentaci ČASPV na XVII. Světové 

Gymnaestrádě 2023 v Amsterdamu. Předpokladem je specifický přínos navrhované skladby 

pro reprezentaci ČASPV v zahraničí vyjádřený progresivitou tvorby a pohybového obsahu 

skladby. Výběrové řízení bude ukončeno v březnu 2021. 

V roce 2020 pokračovala také příprava na mezinárodní gymnastický festival Golden Age                

v Rethymnu na Krétě, říjen 2020 (komise hudebně pohybových forem a komise seniorů). 

Přihlášeny byly 3 skladby s 61 cvičenci: „Inter – gym – net“, autoři: Viléma Novotná, Jaroslav 

Sauer, „Na vlnách Kréty – On the waves of Crete“ autoři: Alena Přehnilová, Miroslav Zítko, 

Radka Hrubá, a skladba „Smowey“ autorka: Marie Skopová. Řecký pořadatel z důvodu 

celosvětové epidemiologické situace přesunul akci na 3. – 8. 10. 2021. 

 

 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
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Vzdělávání  

 

Systém vzdělávání v ČASPV řídí a koordinuje Akademie cvičitelů a instruktorů (ACI) ČASPV. 

Zajišťuje průběžně vzdělávání tělovýchovných instruktorů a cvičitelů. Metodická rada ČASPV  

a krajské asociace SPV uspořádaly v roce 2020 méně než předpokládaný počet školení (sedm 

školení MR ČASPV a sedm školení KASPV) a to opět z důvodu koronavirové situace. Přesto se 

podařilo uskutečnit prezenční formou školení v úvodu roku – instruktor sjezdového lyžování, 

instruktor SPV IV. třídy SPV Praha a dále se hledaly jiné způsoby vzdělávání, například online 

(školení instruktor SPV III. třídy SPV Praha – praktická část bude dokončena po rozvolnění) tak, 

aby nebyla snížena samotná kvalita vyučovacího procesu. To zatím nebylo realizováno                  

u školení instruktorů, kde je podmínkou kvalifikace také praktická část školení, jako například 

vedení a řízení cvičební jednotky, dopomoc a schopnost uplatnění pedagogických kompetencí. 

Komise školení připravuje pro realizaci školení s nezbytnou praktickou výukou další nové 

formy práce, například kombinaci distančního a prezenčního způsobu výuky.  

Významnou vzdělávací akcí je každý rok také republikový sraz instruktorů sportu pro všechny 

zmíněný již v přehledu akcí (v závěru přípravy byl zrušen). Ke vzdělávání tělovýchovných 

odborníků využívá ACI ČASPV akreditované kvalifikačně vzdělávací programy schválené 

rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Také v roce 2020 

komise školení zabezpečovala prodloužení a obnovení potřebných akreditací pro vzdělávání 

instruktorů ČASPV a veřejnosti. 
 

Přehled platných akreditací ČASPV v roce 2020 
 

 Název akreditované kvalifikace – MŠMT 

1. Instruktor základních pohybových aktivit  

2. Instruktor volnočasových sportovních aktivit 

3. Instruktor gymnastiky 

4. Instruktor zdravotní tělesné výchovy 

5. Instruktor cvičení rodičů a dětí 

6. Hlavní vedoucí dětských táborů  

7. Instruktor fitness / osobní trenér 

8. Základy školního snowboardingu 

9. Kurz inline bruslení  

10. Kurz základního školního lyžování 

11. Instruktor aerobiku * 

*Akreditace ukončena k 21. 3. 2020 (neprodloužena) 
 

 

Odborná Komise školení MR ČASPV pracovala v roce 2020 podle pravidel interní Směrnice 

ČASPV – Vzdělávání, č. M – 8/1995/16–6, základního dokumentu pro práci v oblasti 

vzdělávání. Dále dokončila práce na novele uvedené směrnice a po schválení VV ČASPV                  

ji uvedla v účinnost ve druhém pololetí téhož roku: Směrnice ČASPV – Vzdělávání, č. M – 

8/1995/20–7. 
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Koncem roku provedla komise školení aktualizaci Směrnice ČASPV č. M -10/2001/10-2, 

Organizace a řízení metodické činnosti. Dokument VV ČASPV schválil v prosinci 2020 

s účinností k 1. lednu 2021/č. M-10/2001/20-3. 

Komise školení koordinovala také přípravu, realizaci a administraci školení včetně přidělení 

dotačních peněz pro členy ČASPV jako zvýhodnění účastnického poplatku na školeních, která 

zařadila do plánu akcí komise MR ČASPV a krajské asociace SPV.  

 
Časopis Pohyb je život – ediční činnost 
 

Metodická tvorba: 
 

Důležitým zdrojem metodických materiálů – poznatků a podnětů pro potřeby instruktorů           

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

metodických materiálů – učebnic a studijních učebních textů - je vzhledem k finančním 

prostředkům dlouhodobě omezena. Pro účely vzdělávání našich instruktorů byly dotisknuty 

učební texty: speciální učební text Instruktor sportu pro všechny a obecný učební text 

Instruktor ČASPV III. třídy.    

- V roce 2020 bylo publikováno v časopisu Pohyb je život kromě pravidelných rubrik čtrnáct 

metodických článků a čtyři samostatné metodické přílohy. 

- Byla ukončena rubrika Rozcvičky na pokračování, kde se mohou instruktoři a cvičenci 

seznámit s novými náhledy a metodikou rozcviček připravovaných odbornými komisemi 

MR ČASPV.  

- Fotosoutěž přispěvatelů do časopisu o nejlepší vtipný snímek byla a je stálým motivačním 

prvkem. Vítězi každého čísla byl nabídnut libovolný jednodenní seminář uvedený 

v Termínové listině centrálních akcí MR ČASPV 2020. V případě nemožnosti účasti 

vzhledem k vládou nařízeným opatřením budou moci výherci z roku 2020 uplatnit tento 

nárok i v roce 2021. 

- Časopis Pohyb je život je umístěn v elektronické podobě na webu ČASPV, a to jednotlivá 

čísla čtvrtletníku od roku 2008 - http://www.caspv.cz/cz/casopis/.  

- Na webové stránky časopisu byly také přidány dva soubory ke stažení s přehledem tvorby 

od 2008 do současnosti: 

• Přehled metodických příloh  

• Přehled metodických článků a rozcviček 

- Předplatné časopisu lze objednat na odkazu E - shopu ČASPV. Metodické materiály                  

je možné zakoupit přes webové stránky na stejném místě.  

- Layout a celkové grafické zpracování časopisu Pohyb je život byly podle zpětné vazby 

čtenářské obce v požadované kvalitě. Obsahová tvorba periodika je zaměřena na  potřeby 

členů našeho spolku a veřejnosti s ohledem na moderní trendy v oblasti tělovýchovného 

prostředí. Zároveň časopis pravidelně informuje o činnosti našeho spolku od základních 

organizačních článků oddílů a odborů SPV až po akce pořádané Metodickou radou ČASPV. 

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

a také autorům metodických článků a příloh.   

Nadále pokračovala spolupráce s redakcí Svět sportu (dvouměsíční periodikum). V časopisu 

byly uveřejňovány odborně populární články propagující činnost a život našeho spolku. 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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Přehled akcí MR ČASPV a školení KASPV, účast členů, lektorů a organizátorů ČASPV v roce 

2020 

MR ČASPV – KASPV         

Akce 
Akce 

(konání) 

Akce 
(nekonání 

covid) 

Účastníci/ 
Organizátoři, 

lektoři / 

Republikový sraz instruktorů SPV, 
Letní slavnosti sportu pro všechny 

1 1 109 19 

Republikové soutěže ČASPV 2 6 246 35 

Soutěže ČASPV - "na dálku" 4 3 119 2 

Odborné semináře 6 18 (10*) 99 15 

Školení – MR ČASPV 3 4 41 10 

Školení – KASPV, RCSPV 4 3 (1 **) 43 19 

Pobytové akce 3 2 160 14 

CELKEM 23 37 817 114 

 

(*) akce s přihlášenými účastníky k realizaci, nekonáno – C 19   

(**) akce bude dokončena, chybí praktická část – C 19 

           

Časopis Pohyb je život 2020          

Název Počet        

Metodické přílohy 4      
Metodické články 14      
           

Akreditace MŠMT 2020 11      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

VNITŘNÍ VZTAHY, VYZNAMENÁNÍ 
 

V rámci České asociace Sport pro všechny, z. s. 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“.  

V roce 2020 byli vyznamenáni tito cvičitelé/instruktoři a činovníci: 

 

Jihočeská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Mgr. Fuka Josef 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Veselá Eva, Zajíčková Milena 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Čápová Lenka, Havlíková Dana, Stieblerová Romana, Veselý Milan 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Dušková Dagmar, Sedláková Pavla 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Mgr. Boneschová Olga, Mgr. Kössl Jan 

 

Středočeská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Mgr. Kešner Miroslav, Sádlo Josef 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Pecka Karel 

 

Ústecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Legierski Bernášková Jana 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kühnová Květoslava, Trubačová Alena 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Mgr. Bílová Marie 
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Liberecká KASPV 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Servinská Ludmila 

 

Královéhradecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše  
o Zahradník Oldřich, Zahradníková Marie 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kobosová Zuzana, Pavlová Jitka, Vrábelová Anežka 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Řeháková Věra 

 

Jihomoravská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Drdlová Hana 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Tomanová Anna 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Tenorová Kamila 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Jelínková Dana, Müllerová Renata 

 

Zlínská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o MUDr. Bráblíková Eva, Mlýnková Anežka, Trčková Anna  

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Bradáčová Květoslava, Ing. Jurášová Ludmila 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Mgr. Čechová Eva, Gardavská Martina, Ing. Říkovská Magda  

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Gardavský Zbyněk, Bc. Krčmová Leona, Říkovský Vít 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Šubíková Marcela 

 

Plzeňská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Bc. Stadlbauer Pavel 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Krausová Vlasta, Ret Jaroslav 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Ištványiová Marcela, Ing. Kostohryzová Zdeňka, Lindauerová Michaela 
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Moravskoslezská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Cabáková Marie, Kleinová Eva, Mutinová Jana, JUDr. Němčíková Milada, 

Šindelová Miluška  
- Medaile dr. Miroslava Tyrše 

o Janáček Ladislav, Holušová Marie, Hortová Dana, Švestková Kohoutová Jiřina 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Feberová Anna, Majstrík Milan, Malčeková Helena, Mertová Martina, 
Papaková Taťána, Slazyková Růžena 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Mgr. Kokešová Hana, Králová Karla, Zielonková Dana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Králová Marcela, Rychtářová Michaela 

 

KASPV Vysočina 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Mgr. Štěrba Josef 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Břízová Libuše, Kokeš Luboš, Vydrářová Božena 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Palátová Marie 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Vytlačilová Blanka 

 

Olomoucká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Bc. Hrubá Libuše, Lavičková Alena, Symerská Marie 

 

Pardubická KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Mgr. Smolíková Hana 

 

Karlovarská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Jindrová Eva 

 

SPV Praha 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Šnebergová Dana, Mgr. Vojtěchovská Daniela 
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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 významným nástrojem jejího zviditelnění. Ideálním odrazovým můstkem je vlastní program 

zaměřený na sport pro všechny. Propagační komise VV ČASPV se ve svém úsilí zaměřuje             

na všechny skupiny obyvatelstva, kterým se snaží prostřednictvím svého moderního                       

a otevřeného programu nabídnout alternativu a konkrétní prostředky k dosažení zdravého 

životního stylu. Na druhé straně stále pracujeme na tom, abychom přesvědčili příslušné 

územní orgány, orgány veřejné správy a vládní instituce o celospolečenském významu „sportu 

pro všechny“, neboť nejen členská základna, ale i tyto orgány a instituce hrají rozhodující roli 

pro existenci a rozvoj ČASPV. Rovněž prostřednictvím spolupráce s ostatními spolky                        

a organizacemi, zabývajícími se zdravým způsobem života, rozšiřujeme pole působnosti tak, 

abychom co nejvíce zviditelnili naši činnost a zároveň se inspirovali a získali nové zkušenosti.  

V roce 2020, kdy jsme kvůli epidemiologické situaci spojené s řadou restriktivních vládních 

opatření a omezení, byli nuceni mnoho akcí zrušit, zaměřili jsme propagační činnost na jiné  - 

současné a v dobrém smyslu „agresivní“ - formy zviditelnění, směřované hlavně k odborné          

i laické veřejnosti (sociální sítě, motivační výzvy, rozjezd propagační kampaně „Sportuj 

s Mírou“ a jiné aktivizační prvky). To vše je, zejména ve velmi neobvyklé situaci roku 2020, 

prostředkem k rozvoji a udržení úrovně pohybové gramotnosti našich členů i ostatních 

zájemců a uživatelů.  

Poslání a význam ČASPV 

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

odborně vedené a řízené pohybové aktivity pro život každého z nich. Mnohem větším oříškem 

je nadchnout je natolik, aby se sami rozhodli pro členství v naší organizaci. Poté je třeba udržet 

jejich trvalý zájem o náš program a aktivní život s pohybem, který každému přinese nejenom 

osobní prospěch, ale bude velkým zdravotním přínosem i pro celou společnost. V tom spočívá 

již dlouhodobě prezentované poslání a význam ČASPV na všech úrovních jejího působení. 

Možnosti propagace, její míra, rozsah a účinnost byly i v roce 2020, kromě výjimečnosti 

celosvětové společenské situace (Covid-19), definovány i finančními možnostmi organizace. 

Přesto se nám podařilo rozvinout novou filosofii propagační práce. Stále se učíme, reagujeme 

na neobvyklý vývoj a hledáme rezervy. Čerstvě získané zkušenosti nám určitě pomohou 

propagační práci ještě zlepšit. 

Aktivní účast na odborných projektech, konferencích a kampaních 

V této oblasti bývá ČASPV již tradičně velmi aktivní, neboť tento prostor je jedním z těch, kde 

lze nepřehlédnutelným způsobem představit a tím propagovat její propracovanou koncepci, 

program i vysokou odbornou erudici našich lektorů, instruktorů a dalších účastníků těchto akcí 

a aktivit. Nejen na úrovni jednotlivých krajů, ale i na úrovni celorepublikové a velmi často               

i mezinárodní. Bohužel i tuto sféru zasáhl nepříznivý vývoj koronavirové epidemie. Většina 

tradičních setkání a akcí byla zrušena, další se uskutečnily v omezené míře či 

v jiném, pozměněném formátu, který naši aktivní účast neumožňoval. 
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Přesto se podařilo ČASPV zrealizovat významný projekt na domácí půdě, kterým byla:  

➢ #BeActive Plavecká soutěž měst. ČASPV tuto akci organizačně zajišťovala pod záštitou 
České unie sportu (v rámci kampaně Sportuj s námi) a ve spolupráci s Českým 
olympijským výborem, který zařadil Plaveckou soutěž měst pod mezinárodní projekt 
European Week of Sport (Evropský týden sportu). Přes náročnost celé situace a řadu 
restriktivních opatření se do ní zapojilo 22 bazénů a počet účastníků se vyšplhal na 
4 507. Plavecká soutěž měst je významnou součástí propagace kondičního plavání 
jako vděčné, celoročně i celoživotně využitelné pohybové aktivity, která do programu 
ČASPV určitě patří. Akce měla i svou patronku, plavkyni Petru Weber Chocovou, 
úspěšnou českou reprezentantku a rekordmanku. Známá tvář, která velmi účinně 
zvyšuje atraktivitu akce a také ji propaguje. 

➢ Ostatní plánované akce, projekty či konference, kde by bylo možné prezentovat náš 
spolek před odbornou veřejností, již nebylo možné v roce 2020 uskutečnit. 

Propagace naší činnosti a našeho programu před veřejností  

Důležitým prostředkem propagace našeho spolku a náboru nových členů jsou nejrůznější 
formy veřejně přístupných akcí (VPA), které bývají takzvaně „na očích“ i orgánům státní správy 
v jednotlivých obcích. 

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

akcí na úrovni krajů, regionů a odborů, které měly tu výhodu, že se svým termínem vešly do 

krátkého období uvolnění vládních restrikcí a omezení. Hlavně ale zásluhou pořadatelů, kteří 

se nenechali odradit nenadálými překážkami. Patří sem například akce Královéhradeckého 

kraje – XIX. ročník Města na kolech.  

Sportovní hry seniorů (SHS) s podporou ČUS zaznamenaly i v roce 2020 pozitivní ohlas nejen 

ze strany účastníků. Aktivnímu životu seniorů je věnována stále větší míra pozornosti z vyšších 

míst, a tak i nadále považujeme Sportovní hry seniorů za skvělý nástroj propagace naší 

organizace. I proto nás těší, že se pod taktovkou krajských článků podařilo, navzdory všem 

omezením, realizovat většinu, přesněji deset, naplánovaných seniorských klání, což bylo 

v dané situaci možné maximum. 

Propagační kampaň „Sportuj s Mírou“ a s ní spojené motivační výzvy. 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. Prostřednictvím maskota Míry jsme 

průběžně vysílali výzvy k aktivitám, které se dají provádět individuálně, zároveň je zde však 

přítomen prvek vzájemného sdílení, motivace a inspirace. To má význam nejen pro zachování 

kontinuity spolkové činnosti, ale i pro budování a udržení pocitu sounáležitosti. 

Jako příklad akce, připravené v rámci této kampaně pro širokou veřejnost, byla v letních 

měsících akce „Poznej Prahu s Mírou“, při níž jsme nabídli prostory SŠKC v Praze jako zázemí 

pro zájemce o poznání hlavního města bez návalu turistů.  

 „Vstaň a choď“ – výzva Komise seniorů spočívá v podněcování k pravidelným zdravotním 

procházkám a různým formám chůze (Nordic Walking, běžky), variantou pro děti (s rodiči či 

v MŠ) jsou Veselé procházky se Šmudlou. Obě aktivity mají v sobě velký potenciál i do 



43 
 

budoucna. Nečekaně velký dosah zaznamenala aktivita Komise žactva a mládeže Choreo 

Challenge, kdy při hlasování prostřednictvím FB profilu ČASPV bylo možno vysledovat 

několikatisícové zhlédnutí.  

Stručnou zmínku určitě zaslouží i republiková gymnastická soutěž družstev s účastí 165 

závodnic a závodníků ve všech kategoriích, která kromě jiného zviditelnila činnost ČASPV 

přímo v Praze a republiková soutěž kubb + molkky + woodball, která byla otevřena pro všechny 

kategorie s výjimkou dětí a proběhla v moravských Pasohlávkách s maximálně možným 

počtem účastníků. 

Propagační publikační činnost 

Spolupráce s renomovaným sportovním magazínem „Svět sportu“ pokračovala i v roce 2020, 

ačkoliv i tohoto média se dotkla mimořádná opatření a počet vydání byl redukován. 

Zveřejněny byly články zacílené na tématiku posilování obranyschopnosti organismu 

prostřednictvím vhodných pohybových aktivit v kombinaci se správným dýcháním a relaxací. 

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

tištěných médií. 

Časopis Pohyb je život 

Jiná, avšak velmi důležitá, je funkce našeho časopisu Pohyb je život. Jako cenný metodický 

materiál jej vnímá i odborná veřejnost, například učitelé tělesné výchovy či cvičitelé z ostatních 

tělovýchovných organizací. Časopis ve své tištěné i elektronické formě je ideálním 

propagačním nástrojem i směrem „ven“, tj. k představitelům státní a veřejné správy a dalším 

partnerům. Obsah, který tvoří kvalitní metodické stránky a metodické přílohy, odborné články 

a zprávy ze života ČASPV včetně odborných doporučení pro zdravý životní styl, jsou zpracovány 

čtivě a na velmi dobré úrovni.  

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí, spolupráce s partnery 

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

umožňují kontakt s širší veřejnosti, našimi kolegy a partnery. Ve spolupráci s firmou HUSKY 

(outdoorové oblečení a vybavení) jsme v březnu vypsali slevovou akci pro členy ČASPV a jejich 

rodinné příslušníky a přátele. Vzhledem k pozitivní odezvě jsme podobnou formu akce 

úspěšně zopakovali v prosinci. Právě facebook a samozřejmě i web a directmailing jsou ideální 

platformou pro masivní propagaci akcí tohoto typu. Dalším partnerem, který spolupracuje 

s ČASPV na bázi výhodné cenové nabídky pro členy, je LIONSPORT. K propagaci významně 

přispěly i další kraje sdílením na jejich vlastní FB profily. Abychom se přizpůsobili současným 

komunikačním trendům a otevřeli se více směrem k mladé generaci, založili jsme rovněž profil 

na Instagramu a oživili You Tube kanál České asociace Sport pro všechny. Mezi naše stálé             

a významné obchodní partnery i nadále patří Jipast, Spokey, Satema a Wesco. Snažíme se           

o intenzivnější využití bannerového systému na webu ČASPV. 

Vnitřní propagace 

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

a především velmi tradiční. Jedná se o nejrůznější propagační předměty – plánovací kalendáře, 



44 
 

nástěnné kalendáře (pro rok 2020 ve spolupráci se střední grafickou školou), informační 

brožury, bloky s logem a další materiály s jednotným vizuálem. Díky tomu, že se tyto motivy    

a specifická barevnost objevují i na FB, v podkladech grantových projektů, na plakátovacích 

plochách, zvacích letácích, na diplomech a prezentacích v rámci vzdělávacích akcí, je naše 

organizace touto cestou zviditelňována i směrem ven. Výraznými prvky, které se začaly 

používat v roce 2020, jsou nový maskot Míra a slogan „Sportuj s Mírou“. 

Nová filosofie propagace ČASPV v praxi 

Na vlastní členskou základnu i směrem k veřejnosti cílí masivní kampaň „Sportuj s Mírou“, 

kterou jsme avizovali již v loňském roce. Průvodcem a jednotícím prvkem na sociálních sítích, 

na webu, v rámci vnitřní i vnější mailové komunikace se stal maskot Míra v nejrůznějších 

podobách (cyklista, hráč florbalu, turista, táborník…). Průběžně i tímto pracujeme na posílení 

vlastního sebevědomí organizace i jejích členů, snažíme se o vytvoření pocitu sounáležitosti    

a budování pocitu hrdosti na spolek, jehož jsem členem. 

 

Prostřednictvím maskota distribuujeme pestré výzvy směrem k členské základně i k veřejnosti, 

přizpůsobené věkovým kategoriím i různým úrovním zdatnosti. Byla vyrobena trika s logem 

ČASPV, podobenkou maskota Míry a sloganem „Sportuj s Mírou“, která slouží jako odměna 

účastníkům republikových soutěží.  Pozitivní odezva na tento počin byla jednoznačná, maskot 

i slogan se zdají být nadčasovými a do budoucna velmi dobře využitelnými. Plány komise 

zahrnují návazné kroky a rozšíření celé této myšlenky o další nápady. V souladu s kampaní 

„Sportuj s Mírou“ byl zpracován i nástěnný kalendář pro rok 2021, který již byl distribuován  

do krajů i ostatním zájemcům. 

Nástěnný kalendář Sportuj s Mírou pro rok 2021 si zaslouží v této zprávě trošku více prostoru 

a to hned z několika důvodů: 

➢ Je úplně jiný, než všechny dosavadní kalendáře, celý pochází z „dílny“ ČASPV                    

ve spolupráci s firmou Grafixon, byla to propagační komise, která zpracovávala 

všechny podklady. 

➢ Je úzce provázán s výše zmiňovanou kampaní, která byla nastartována a měla by 

ČASPV provázet a propagovat v příštích letech.  

➢ Poprvé se na tvorbě kalendáře měly možnost podílet i krajské asociace, které dodávaly 

podkladový materiál ze svých úspěšných akcí (fotografie spolu s doprovodným 
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textem) PK učinila výběr, někde doplnila, něco opravila, nicméně vnímá spolupráci 

s kraji jako důležitou. 

➢ Kalendář se velmi povedl, je veselý, výrazný, má skvělý propagační potenciál a velkou 

výpovědní schopnost informovat o celém spektru aktivit ČASPV. 

Všem krajům patří velké poděkování propagační komise za spolupráci při tvorbě kalendáře. 

Jeho distribuci do krajů, bohužel, zkomplikovala kovidová opatření, což jistě ovlivnilo i menší 

zájem o tento propagační prostředek s velkým potenciálem. 

Blahopřání pro jubilanty. Chronologicky posledním počinem propagační komise byl výběr           

a výroba blahopřejné kartičky pro instruktory a činovníky našeho spolku. Ty budou od ledna 

2021 zasílány jubilantům (pětiletá jubilea počínaje sedmdesátiletými narozeninami), jako 

projev úcty a díků za jejich práci. 

Logo ČASPV – nový návrh. Dlouhodobým úkolem je vytvoření nového loga. Aktuálně je 

zpracován návrh výběrového řízení, další kroky povedou k jeho vypsání a následnému výběru 

vítězného návrhu s realizací. To vše odhadujeme v horizontu dvou let. Důraz budeme klást 

zejména na výstižnost loga směrem k výpovědi o zaměření naší organizace a na moderní, 

atraktivní vzhled. 

Vnější vztahy 

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

veřejném prostoru i v povědomí státních institucí. Orgány ČASPV prezentují všemi výše 

zmíněnými formami náš spolek a řadou jednání i na vládní úrovni se snaží vytvořit co nejlepší 

podmínky pro činnost ČASPV. V roce 2020 probíhala jednání se zástupci Národní sportovní 

agentury, zejména prostřednictvím České unie sportu. S ohledem na tvorbu 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“. Upevnění takového obrazu o naší organizaci je hlavním úkolem představitelů 

ČASPV.  

Celospolečenské vnímání sportu pro všechny se stává velkým fenoménem. Důvodem je 

takzvaná „kovidová doba“, která, přes všechna negativa, nahrává našim snahám o posílení 

povědomí o výhodách a prospěšnosti přiměřených pohybových aktivit pro všechny, bez 

rozdílu zdatnosti a věku. Proto je i naším 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 2020 byla prováděna podle návrhu 

investiční komise a schválení VV ČASPV. Vzhledem k tomu, že pro rok 2020 nebyl vypsán 

Program MŠMT – Provoz a údržba, museli jsme využít finanční prostředky z Programu 

Organizace sportu – Pohyb a zdraví. 

Ve Sportcentru ČASPV Žinkovy u Nepomuku byla provedena výměna podlahových krytin ve 

většině pokojů. Dále byly rekonstruovány rozvody teplé vody. Již v roce 2019 bylo započato 

jednání s vlastníky pozemků, kterými vede přípojka vodovodu od našich studní do areálu 

Sportcentra ČASPV Žinkovy. V současné době jsme ve fázi zřízení věcných břemen                         

od pozemků, které vlastní Lesy ČR a.s. a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Již od října 2018 probíhá jednání o přeložce kanalizace a rovněž jednání ohledně vodovodní 

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

ještě nejsou ukončena. 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně byla provedena oprava vodárny včetně nové filtrace, 

v deseti srubech byla vyměněna okna, bylo opraveno vodovodní potrubí vedoucí                           

do bungalovů, zakoupeny nové postele a matrace, opraveno čerpadlo a uhrazeny náklady 

spojené s povinnou údržbou zeleně. 

V říjnu 2020 jsme byli upozorněni odborem životního prostředí MÚ Třeboň, že podle novely 

vodního zákona budeme muset začít jednat o odkanalizování tohoto střediska.                                 

Po opakovaných jednáních bylo přistoupeno k řešení – výstavby nové areálové splaškové 

kanalizační sítě a areálové čističky odpadních vod.  

V Domě sportu v Brně byla provedena oprava sprchových koutů, opravy WC, dále jsme hradili 

pokrývačské práce, drobné zednické opravy, vymalování několika prostor na DSB a náklady 

spojené s revizí požárního zabezpečení. 

Ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze (SŠKC Praha) jsme vyměnili 

podlahové krytiny ve dvou klubovnách, vyměnili části prošlapaných koberců (za linoleum), 

opravili prasklé okenní výplně v tělocvičně a zaplatili revize plynových kotlů, výtahu a kontrolu 

požárního zabezpečení. 
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STANOVISKO KONTROLNÍ KOMISE  

Činnost kontrolní komise České asociace Sport pro všechny, z. s. značně ovlivnila pandemická 
situace celého roku.  

Naplánované kontroly nemohly být uskutečněny, ani setkání členů kontrolní komise v roce 
2020 nemohlo proběhnout.  

Předsedkyně komise paní Zdena Pavlíčková se účastnila jednání VV ČASPV online. Informace 
dále pak předávala jednotlivým členům komise k vyjádření elektronickou poštou. Souhlasné 
stanovisko pak předávala VV ČASPV.  

Plán činnosti KK ČASPV na rok 2021 byl upraven vzhledem k situaci a bude-li to možné, 
kontroly proběhnou za dva kalendářní roky (kontrolované období roku 2019 a 2020). 

Kontrolní komise ČASPV souhlasí s VÝROČNÍ ZPRÁVOU ČASPV za rok 2020. 

 

Zdena Pavlíčková, v.r.  
předsedkyně kontrolní komise ČASPV 
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STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU ČASPV 

 

Výkonný výbor ČASPV na svém on-line zasedání (Google Meet) dne 15. 3. 2021 projednal 

předloženou Výroční zprávu ČASPV za rok 2020.  

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

2020 odpovídají skutečnostem ve všech popisovaných oblastech. Dále konstatoval, že naše 

organizace plnila i v roce 2020 své hlavní poslání – realizace programu na podporu sportu pro 

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

 

Výkonný výbor ČASPV předloženou Výroční zprávu ČASPV za rok 2020 svým 

Usnesením č.  21-03/08 ze dne 15. 3. 2021 

SCHVÁLIL. 

 

 

 

 

 
  Mgr. Miroslav Zítko 

předseda ČASPV 
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