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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 2018. Na zpracování obsahu výroční zprávy se podíleli členové 

výkonného výboru ČASPV (dále jen VV ČASPV) spolu s vedením sekretariátu, vedením 

metodické rady VV ČASPV a za přispění předsedy jihočeské KASPV, který pro naši organizaci 

zajištuje evidenci členské základny. 

Rok 2018 znamenal pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým 

akcím. Události v letech 1918, ale také 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně 

k významným milníkům naší historie. Je více než potěšující, že i celé sportovní prostředí se 

připojilo k oslavám vzniku samostatného československého státu a zorganizovalo k této 

příležitosti stovky akcí. Naše organizace sice nebyla hlavním pořadatelem velkých akcí, 

jakými byly XVI. všesokolský slet, či oslava 100 let československého sportu na Pražském 

hradě, ale je třeba připomenout, že jsme se velmi důstojně podíleli na desítkách krajských a 

regionálních předsletových akcí, které nepřehlédnutelným způsobem propagovaly sport pro 

všechny, byli jsme účastni několika výrazně medializovaných vzpomínkových akcí, například 

oslavy „100 let československé gymnastiky v Bratislavě“, „100 let československého sportu 

v Praze“, na akci ČOS v aule Karolina UK Praha, na akcích KČT, který v roce 2018 slavil 130. 

Výročí od svého založení. Zvláštní pozornost si zaslouží aktivní účast cvičenců ČASPV na XVI. 

všesokolském sletu v Praze. Díky autorům a organizačnímu štábu proběhla dvouletá příprava 

hromadné koedukované skladby dospělých bez větších problémů. Precizní předvedení naší 

skladby Gymnastický sen všemi cvičenci v hlavním večerním programu bylo oceněno všemi 

diváky i odborníky. Obdobný úspěch měl i pódiový blok ČASPV, který vystupoval několikrát 

na Staroměstském i Malostranském náměstí. Velkou škodou však je, že se tentokrát 

nepodařilo zrealizovat skladbu pro děti a mládež. 

Na práci VV ČASPV v roce 2018 a potažmo na práci všech jejích článků se negativně projevil 

nový systém MŠMT rozdělování státních dotací do oblasti sportu. Zde mám na mysli 

především nevypsání programu „Údržba a provoz sportovních zařízení“, ze kterého jsme 

v roce 2017 čerpali finanční prostředky ve výši 1, 229.500,- Kč pro naše čtyři tělovýchovná 

zařízení, nevypsání programu „Projekty pro sportování veřejnosti“, z  něhož jsme v roce 2017 

podporovali naše veřejně přístupné akce v nemalé výši 730.000,- Kč. Z programu „Organizace 

sportu“, resp. z oblasti podpory sportu pro všechny (Výzva č. 2), jsme z požadovaných 

9,655.638,- Kč obdrželi pouhých 6 milionů, tedy více jak o třetinu méně. Žádost byla z naší 

strany pečlivě připravena a detailně rozpočtována pro šest základních oblastí (aktivit): 

vzdělávání, soutěže, mezinárodní oblast, senioři, údržba a provoz tělovýchovných zařízení a 

organizování pohybových aktivit pro veřejnost, přesto obdržená částka byla výrazně nižší. 

Z předchozího výčtu je tedy zřejmé, že dodržení Usnesení VH ČASPV z roku 2018, které se 

týkalo financování naší organizace, bylo velmi obtížné. I přesto se nám podařilo ve slíbeném 

rozsahu zajistit všechny republikové soutěže, srazy instruktorů, školení, semináře, pobytové 

akce a desítky veřejně prospěšných akcí podle schválených plánů činnosti. 

Výkonný výbor vnímá, že povědomí o naší organizaci ve společnosti stále ještě není na 

uspokojivé úrovni, a proto jsme učinili několik kroků k posílení vnější propagace. Pracovníci 

OMM a členové MR ČASPV rady napsali do  magazínu Svět sportu šest článků o pohybových 
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aktivitách, které má naše organizace ve svém programu, prohloubili jsme spolupráci 

s vysokými tělovýchovnými školami (FTK UP Olomouc, PF UK Praha), zapojili jsme se do 

zajímavých domácích i zahraničních projektů, např.: Sport for All and the Environment, 

Sportovní hry seniorů, RinoGym Academy, walking football, MOVE Week apod. s cílem 

dostat naši organizaci do povědomí veřejnosti i orgánů státní správy a samospráv.  

Důležitou aktivitou vedení ČASPV bylo spolupořádání dvou konferencí pod mezinárodním 

projektem EWoS (European Week of Sport). Na konferenci s názvem Pohyb jako elixír života 

– Be Active, kterou připravil Český svaz aerobiku FISAF, aktivně vystoupila Mgr. Zdena 

Horčičková. Druhé konference s názvem Sport a pohybová gramotnost se zúčastnilo přes 14 

lektorů z FTVS UK, FTK Olomouc, Palestry, krajských úřadů atd. Za naši organizaci vystoupil se 

svým příspěvkem předseda ČASPV.  

V oblasti vnitřní propagace jsme se zaměřili na zajištění drobných propagačních předmětů 

ČASPV pro republikové soutěže určené pro děti a mládež. Podrobněji o propagaci a PR se 

dozvíte v kapitole 14. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU s názvem GDPR, které se týká ochrany osobních 

údajů a které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018, přineslo řadu jednání nezbytných k řešení této 

problematiky, ale výsledek práce odpovědných pracovníků je více než dobrý. Založili jsme 

položku na našem webovém portálu, vypracovali jsme několik směrnic a doporučení pro 

KASPV i základní články, informovali jsme pravidelně naše funkcionáře nejenom 

prostřednictvím Sdělení ČASPV, ale i na všech poradách o tomto složitém, organizačně i 

finančně náročném Nařízení EU, které snad bude v budoucnu prospěšné pro nás všechny, ale 

v každém případě přinesl značný nárůst administrativy a odpovědnosti i do samotných 

odborů SPV. 

Jako vlastníci čtyř tělovýchovných zařízení jsme, i přes velké finanční problémy, realizovali 

nejenom nezbytnou údržbu, ale částečně i zvýšili komfort pro ubytované ve střediscích 

ČASPV v Doubí u Třeboně a Žinkovech u Nepomuku. Podrobněji v kapitole 15. 

Chtěl bych i tímto úvodním slovem zdůraznit, že prioritou vedení našeho spolku je naplňovat 

potřeby, požadavky a zájmy členů České asociace Sport pro všechny. Je třeba opakovaně a 

důrazně připomínat, že náš spolek je jedním z mála, který se v oblasti nabídky pohybových 

aktivit stará o celé věkové spektrum, od předškolních dětí až po seniory, včetně tzv. 

netalentovaných jedinců, čímž se výrazně liší od všech sportovních svazů. Je velmi důležité, 

abychom tuto skutečnost uměli sdělit nejen politikům, ale i široké veřejnosti, pro kterou je 

naše nabídka určena. Dnes napříč celou společností čím dál tím více rezonuje termín 

„pohybová gramotnost“ a nutnost zlepšení její úrovně. A to je přesně to, co my chceme, co 

umíme a co zcela koresponduje s naším posláním. Pokusme se tuto skutečnost maximálně 

využít. 

Děkuji všem funkcionářům, instruktorům, rozhodčím, lektorům za jejich entuziasmus a 

přístup k jejich dobrovolné práci v  odborech SPV, RCSPV, KASPV i v ústředí ČASPV, kterou 

vykonali v roce 2018.  

                                                                                                                            Mgr. Miroslav Zítko 

                                                                                                                  předseda ČASPV 
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2 - 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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3 - PROFIL ČESKÉ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, z. s. 

 Česká asociace Sport pro všechny, z. s. (dále jen ČASPV) je nestátní nezisková 

organizace, která se prioritně zabývá pohybovými aktivitami rekondičního charakteru a 

rekreačním sportem. 

 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, taneční sport, jógu apod. 

 Pro členy ČASPV pořádáme republikové soutěže v řadě sportovních aktivit, např.: v 

atletice, sportovní gymnastice, volejbalu,  teamgymu, woodballu, kubb, mölkkách, 

florbalu bränballu, 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 2018 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. Jsou to „Sportovní, školicí a klubové centrum Praha“, 

„Dům sportu Brno“ a také 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, 

např. kampaň NowWeMOVE, projekt MOVE Week apod. 
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4 - SEKRETARIÁT ČASPV 

 

 

Mgr. Miroslav Zítko, generální sekretář/předseda 

Hana Ježková, asistentka generálního sekretáře 

Mgr. Vít Hanáček, vedoucí oddělení metodiky a marketingu 

Bronislava Frinta Kubíková, vedoucí ekonomického oddělení 

Ivana Hellerová, hlavní účetní 

Ing. Markéta Ballková, účetní 

Radka Mothejzíková, metodicko-organizační pracovník  

Pavel Ježek, vedoucí tělovýchovných zařízení 

Eva Holoubková, vedoucí Domu sportu Brno 
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5 - 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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6 - 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 

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: PaedDr. Alena Kostadinovová 

RCSPV Domažlice 

RCSPV Klatovy 

RCSPV Plzeň - město 

RCSPV Plzeň – venkov 

RCSPV Rokycany 

RCSPV Tachov  

 

Karlovarská KASPV, z. s. 

Nová 427/32, 351 34 Skalná 

Předseda: Marta Karásková 

Sekretář: Ing. Jaroslava Nováčková 

RCSPV Cheb 

RCSPV Karlovy Vary  

RCSPV Sokolov   

 

Ústecká KASPV 

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 
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Královéhradecká KASPV, z. s.  

U Koruny 292, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,  

Předseda: Mgr. Zdena Horčičková 

Sekretář: Mgr. Zdena 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 V. Zelené Předměstí 

Předseda: Ing. Kamil Pipek 

Sekretář: Vendula Opletalová / Věra Veverková 

RCSPV Chrudim  

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: Eva Jalovecká 

RCSPV Blansko  
RCSPV Brno – město  
RCSPV Brno – venkov  
RCSPV Břeclav – ukončil činnost 1. 3. 2018 
RCSPV Vyškov  
RCSPV Znojmo  
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Zlínská KASPV 

Národních bojovníků 1016/2, 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: Marie Symerská (do 23. 3. 2018), Drahomíra Bártová (od 23. 3. 2018) 

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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7 - VOLENÉ ORGÁNY A KOMISE 
 

 
 

Výkonný výbor 
Ing. Karel Coufal  
Mgr. Vít Hanáček 
Mgr. Zdena 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. Zdena Horčičková, místopředseda MR 
  Mgr. Martina Mlýnková, člen vedení 
  Ing. Petr Polášek, člen vedení 
   
komise PD a RD   Mgr. Simona Skoumalová (do 26. 11. 2018) 
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  MUDr. Vlasta Syslová 
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 
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Ekonomická komise 
Ing. Karel Coufal, předseda komise 
Ing. Iva Pízová 
Ing. Marie Lvová  
Pavla Odstrčilová 
Bronislava Kubíková, 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 
 
Komise mezinárodních vztahů 
Mgr. Martina Mlýnková, předseda komise 
MUDr. Vlasta Syslová 
Jitka Hozáková 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
Propagační komise 
Mgr. Zdena Horčičková, předseda komise 
Lucie Čechurová 
Bronislava Kubíková  
Michal Rosenbaum 
Radka Mothejzíková 
 
Redakční rada časopisu Pohyb je život 
Mgr. Vít Hanáček, předseda RR 
Ing. Pavel Panenka – redaktor 
Doc. PhDr. Viléma Novotná  
Michal Rosenbaum 
Mgr. Zdena 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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8 - ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 
ČLENOVÉ Muži   Ženy   Dorci   Dorky   Žáci   Žákyně   Děti   Dospělí   Mládež           CELKEM 

                          4090   12953 834     1204    3833  7605      5477  17043     18953             35996 

Fyzický počet členů: 35843 

CVIČITELÉ číslo kvalifikace           I.               II.               III.               IV. 

3324                                                       89             456            2341          438 

Fyzický počet cvičitelů: 2651 

ODBORY Celkem 541 z toho má cvičitele 447 

Začlenění ČUS      ATJSK      UNITOP      UASK      ČASPV      nezačleněný  

                          438      4               1                  0             98              0            
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Okres Název Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež CELKEM Odborů 

3100 Pražské sdružení SPV   

3104 chybí záznam o RCSPV 7 16 0 0 60 73 20 23 153 176 3 

3105 Praha 5 41 205 25 21 122 267 322 246 757 1003 6 

3106 Praha 6 81 192 4 14 55 228 124 273 425 698 6 

3107 Praha 7 12 65 0 1 17 40 40 77 98 175 3 

3108 Praha 8 64 90 2 1 14 37 48 154 102 256 2 

3109 Praha 9 79 304 1 6 96 220 338 383 661 1044 6 

3110 Praha 10 12 36 0 23 6 128 9 48 166 214 5 

3200 Středočeská KASPV   

3201 RC SPV Benešov 59 418 13 10 99 188 72 477 382 859 12 

3202 RC ASPV BEROUN 40 136 8 7 53 67 79 176 214 390 9 

3204 RC  SPV  Kolín 33 232 8 5 39 69 90 265 211 476 10 

3206 RCSPV MĚLNÍK 76 206 7 7 76 59 151 282 300 582 7 

3207 RCSPV Mladá Boleslav 5 51 0 5 13 46 8 56 72 128 3 

3208 RC SPV  Nymburk 18 83 1 3 0 0 1 101 5 106 4 

3209 RCSPV Praha východ 26 98 2 15 37 163 17 124 234 358 10 

3210 RC SPV Praha - západ 38 126 13 2 94 151 117 164 377 541 9 

3211 RC ASPV Příbram 20 62 0 12 17 54 23 82 106 188 5 

3212 RC SPV Rakovník 4 37 0 0 4 6 8 41 18 59 3 

3300 Jihočeská KASPV   

3301 RCSPV Č. Budějovice 11 73 2 8 9 34 45 84 98 182 6 

3302 RCSPV Českokrumlovsko 8 56 0 1 11 47 37 64 96 160 2 

3303 RCSPV Jindřichův Hradec 33 85 7 3 50 68 50 118 178 296 11 

3304 RCSPV Písecko 5 20 4 2 36 5 0 25 47 72 4 

3305 RCSPV Prachatice 6 28 1 1 6 2 0 34 10 44 4 

3306 RCSPV Strakonice 1 27 0 0 0 0 0 28 0 28 2 

3307 RCSPV Táborsko 31 67 0 17 6 96 0 98 119 217 8 

3400 Plzeňská KASPV   

3401 Domažlice 22 79 2 4 16 37 27 101 86 187 4 

3402 
Pošum.reg.centrum SPV 
Klatovy 15 109 9 16 27 62 46 124 160 284 7 

3403 RCSPV Plzeň 126 359 5 58 105 318 311 485 797 1282 18 

3405 RCSPV Plzeň - venkov 120 466 14 38 118 398 190 586 758 1344 18 

3406 RCSPV Rokycany 31 146 9 15 73 89 79 177 265 442 6 

3407 RCSPV Tachov 0 17 0 0 0 0 0 17 0 17 2 

3500 Karlovarská KASPV   

3501 RCSPV Cheb 49 113 2 18 9 19 184 162 232 394 2 

3502 RCSPV Karlovy Vary 28 158 2 6 2 49 25 186 84 270 5 

3503 chybí záznam o RCSPV 2 17 0 3 0 45 7 19 55 74 3 

3600 Ústecká KASPV   

3601 RCSPV Děčín 14 71 9 13 28 36 0 85 86 171 3 

3602 RCSPV Chomutov 74 227 27 14 121 220 113 301 495 796 4 

3603 RCSPV Litoměřicka 98 307 2 7 57 129 224 405 419 824 5 

3604 RCSPV Louny 36 34 4 11 26 25 7 70 73 143 4 

3605 OASPV Most 15 222 1 1 2 1 14 237 19 256 5 

3606 RC SPV Teplice 23 168 1 4 16 48 1 191 70 261 4 
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3607 RCSPV Ústí nad Labem 42 113 4 1 26 52 12 155 95 250 3 

3700 Liberecká KASPV   

3701 RCSPV Česká Lípa 71 246 21 30 120 230 98 317 499 816 11 

3702 RCSPV Liberec 281 455 176 162 125 198 192 736 853 1589 9 

3703 RCSPV Semily 84 164 2 11 46 39 101 248 199 447 11 

3800 Královéhradecká KASPV   

3801 RCSPV Hradec Králové 121 304 5 10 44 149 179 425 387 812 11 

3802 RC SPV Jičín 79 260 21 22 105 184 86 339 418 757 10 

3803 RCSPV Náchod 31 190 8 19 94 135 107 221 363 584 7 

3804 chybí záznam o RCSPV 53 176 14 13 72 112 36 229 247 476 9 

3805 RC SPV Trutnov, z.s. 40 195 12 25 79 149 81 235 346 581 8 

3900 Pardubická KASPV   

3901 OASPV Chrudim 67 37 3 4 5 3 0 104 15 119 3 

3902 RCSPV Pardubice 123 208 36 11 148 166 163 331 524 855 9 

3903 RCSPV Svitavy 32 45 9 4 29 60 3 77 105 182 7 

3904 chybí záznam o RCSPV 20 7 5 4 8 29 4 27 50 77 2 

4000 Vysočina   

4001 RCSPV Havlíčkův Brod 53 292 12 30 65 216 73 345 396 741 12 

4002 RCSPV Jihlava 21 44 1 0 22 13 1 65 37 102 3 

4003 RC Pelhřimov 48 222 9 19 45 120 123 270 316 586 4 

4004 RCSPV Třebíč 115 222 87 143 311 341 35 337 917 1254 17 

4005 OASPV Žďár nad Sázavou 151 236 23 16 69 91 98 387 297 684 10 

4100 Jihomoravská KASPV   

4101 OASPV Blansko 85 338 26 57 90 144 88 423 405 828 7 

4102 Brno-město, z. s. 198 609 25 24 100 284 384 807 817 1624 13 

4103 RCSPV Brno-venkov 38 129 1 14 25 52 51 167 143 310 5 

4104 OASPV Břeclav 14 12 0 0 0 0 0 26 0 26 5 

4106 RCSPV Vyškov, z.s. 11 62 5 16 53 51 23 73 148 221 4 

4107 RC SPV Znojmo 37 220 12 10 68 57 36 257 183 440 11 

4200 Zlínská KASPV   

4201 RCSPV Kroměříž 23 84 3 3 8 18 0 107 32 139 6 

4203 chybí záznam o RCSPV 32 118 5 3 18 22 35 150 83 233 6 

4204 RCSPV  Zlín 146 312 3 20 60 144 74 458 301 759 9 

4300 Olomoucká KASPV   

4301 RCSPV Olomouc, z.s. 148 677 15 17 71 130 205 825 438 1263 21 

4302 RC SPV Prostějovsko 30 92 10 11 16 21 2 122 60 182 4 

4303 RCSPV Přerov 52 224 15 17 67 155 100 276 354 630 12 

4304 RCSPV , z.s.       Šumperk 43 89 7 12 21 53 31 132 124 256 6 

4305 Regionál.centrum SPV Jeseník 27 58 6 7 7 18 0 85 38 123 3 

4400 Moravskoslezská KASPV   

4401 chybí záznam o RCSPV 2 38 0 2 14 53 24 40 93 133 1 

4402 RC SPV Frýdek-Místek 59 200 9 26 60 142 25 259 262 521 8 

4403 OASPV Karviná 64 375 13 13 88 129 16 439 259 698 13 

4404 RC SPV Nový Jičín 140 253 16 23 54 127 31 393 251 644 13 

4405 OASPV Opava 13 49 20 30 49 89 27 62 215 277 4 

4406 RCSPV Ostrava 133 392 10 3 31 105 106 525 255 780 14 
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  Kategorie celkem: 4090 12953 834 1204 3833 7605 5477 17043 18953 35996 541 

             Kraj Název Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež CELKEM Odborů 

31 Pražské sdružení SPV 296 908 32 66 370 993 901 1204 2362 3566 31 

32 Středočeská KASPV 319 1449 52 66 432 803 566 1768 1919 3687 72 

33 Jihočeská KASPV 95 356 14 32 118 252 132 451 548 999 37 

34 Plzeňská KASPV 314 1176 39 131 339 904 653 1490 2066 3556 55 

35 Karlovarská KASPV 79 288 4 27 11 113 216 367 371 738 10 

36 Ústecká KASPV 302 1142 48 51 276 511 371 1444 1257 2701 28 

37 Liberecká KASPV 436 865 199 203 291 467 391 1301 1551 2852 31 

38 Královéhradecká KASPV 324 1125 60 89 394 729 489 1449 1761 3210 45 

39 Pardubická KASPV 242 297 53 23 190 258 170 539 694 1233 21 

40 Vysočina 388 1016 132 208 512 781 330 1404 1963 3367 46 

41 Jihomoravská KASPV 383 1370 69 121 336 588 582 1753 1696 3449 45 

42 Zlínská KASPV 201 514 11 26 86 184 109 715 416 1131 21 

43 Olomoucká KASPV 300 1140 53 64 182 377 338 1440 1014 2454 46 

44 Moravskoslezská KASPV 411 1307 68 97 296 645 229 1718 1335 3053 53 

  Kategorie celkem: 4120 13548 837 1280 3881 7514 5209 17668 18721 36389 541 
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9 - PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY 
 
 

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 30. 8. 2018: 8379 řádných členů 

Stav členské základny ke dni 31. 12. 2018: 3465 řádných členů                

Resumé 2017/18 

1. CZECH DANCE ARÉNA 2017 – 9. – 10. 9. 

Vzdělávací program CDO – víkendový workshop pro trenéry, porotce a tanečníky v hotelu 

Jehla, Žďár nad Sázavou. Obsah: Jarní tour CDO - SaTP CZECH DANCE MASTERS 2018, výklad 

předsedů komisí CDO  -  JAK  A CO MÁ POROTCE HODNOTIT, TRENÉRSKÉ MINIMUM, 

POROTCOVSKÉ MINIMUM I. – školení pro zájemce o licenci porotce, psychologie osobnosti. 

Účast: 136 osob 

2. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - PODZIM 2017                             

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 nejúspěšnějších tanečníků – mistrů ČR 2017 apod. 

Účast: 3200 tanečníků                                          

          3. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS  - JARO 2018 

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. 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 

http://www.czechdance.org/
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Věkové ktg.: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 

Účast: 14 500 tanečníků 

4. Grand finále CZECH DANCE MASTERS JARO 2018  

     18. – 20.5. Brno, 24. - 27. 5. 2018 Praha 

Projekt GRAND FINÁLE MČR a Hobby festival sloučil Mistrovství ČR v jednotlivých tanečních 

stylech pod jednu střechu a vytvořit tím novou tradici prezentace tanečního umění. 

Absolutním vyvrcholením CDM 2018 pak byl slavnostní galavečer v neděli 27. 5., kde jsme 

byli svědky neuvěřitelné a jedinečné atmosféry grand finále pro 30 TOP choreografií všech 

stylů s udílením cen absolutnímu vítězi v kategoriích děti, junioři a dospělí.  

Účast: MČR Praha 6159 tanečníků, MČR Brno 4579 tanečníků 

 

5. Reprezentace na soutěžích IDO               

 

Účast členů CDO : 1728 tanečníků 

Česká reprezentace CDO patří nejpočetnějším a úspěšným reprezentacím na prestižních 

soutěžích IDO. Vedení CDO se zúčastnilo také oficiálních jednání IDO - Korea – srpen 2018 – 

účast: Jiří Paulů – AGM meeting, Sarajevo, Bosna a Hercegovina  -  leden 2018 – účast: Jiří 

Paulů – jednání komisí IDO.  

Mezinárodní soutěže na území České republiky: 

IDO EUROPEAN TAP+ WORLD CUP BALLET, JAZZ, MODERN + CONTEMPORARY 

CHAMPIONSHIPS – 6. – 9. 6. 2018, PRAHA  

IDO EUROPEAN DISCO DANCE AND FREESTYLE CHAMPIONSHIPS - 21. - 24. 6. 2018, 

CHOMUTOV  

IDO WORLD STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS AND IDO WORLD DISCO DANCE CUPS 

– 20. – 23. 9. 2018, ÚSTÍ NAD LABEM 

IDO WORLD CHAMPIONSHIP SHOW DANCE - 26. - 30. 9. 2018, PRAHA 
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ČESKÝ SVAZ REKREAČNÍHO SPORTU, z. s. (ČSRS)  

Základní údaje: 
Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Spisová značka: L 872 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku: 18. července 1990 

IČO: 005 40 277 
Web: www.csrs.cz 

 

Statutární orgán 
Bohumil Novák, předseda 
Mgr. Jiří Krauskopf, místopředseda  
Mgr. Evžen Knězek, člen VV 
 

Počet řádných klubů (členů): 63                      

Počet dalších klubů (evidovaných v ČUS): 795   

ČSRS, z. s. byl založen v roce 1990. Financování sportu z prostředků Sazky bylo pro náš spolek 
výhodné, protože měl masovou členskou základnu (přes 1 100 klubů, 115 tis. fyzických osob). 
Změnu financování sportu po změně vlastníka Sazky v našem spolku bohužel doprovázelo 
několik dalších nepříjemných skutečností. Důsledkem byl rychlý výrazný úbytek zájmu o 
členství a ČSRS, z. s. byl na pokraji zrušení.  
Nepříznivý směr vývoje se naštěstí podařilo zastavit na jednání VH ČSRS v květnu 2016. Nově 
zvolený předseda spolku začal s ostatními členy VV nepříznivou situaci velmi intenzivně řešit. 
A přestože mnohé skutečnosti z předcházejícího období stále ovlivňuji činnost VV, daří se 
postupně obnovovat důvěru bývalých členů a mnohé kluby již obnovily své členství. Svědčí o 
tom trend každoročního nárůstu počtu řádných členů od roku 2016. 
Nejde to však tak rychle, jak bychom si přáli. Jsme si ale vědomi toho, že důvěra se lehko 
ztratí, ale těžko se získává zpět. Navíc v situaci, kdy se potýkáme se zajištěním dostatečného 
množství finančních prostředků, kterými chceme svým členům pomáhat při organizování 
jejich jednorázových akcí a jejich dalších aktivit. 
Z údaje v záhlaví o počtu evidovaných klubů v ČUS je zřejmé, že prostor pro získání dalších 
klubů za řádné členy je velký. Jednání s nimi nám ale komplikuje skutečnost, že delegáti VH 
ČSRS v roce 2014 rozhodli o vystoupení spolku z ČUS, aby tím umožnili právě ČASPV vstup do 
této střešní organizace. Přidružené členství našeho spolku v ČASPV nám však přímé členství 
v ČUS nemůže plnohodnotně nahradit. 
Snaha o překonání ne vždy dobrých vztahů obou spolků byla po řadě měsíců jednání 
korunována v polovině prosince 2017 podepsáním nové dohody o spolupráci. Vyhodnocení 
plnění smlouvy proběhne 12. 3. 2019, tedy až po termínu pro dodání podkladů pro zprávu 
VV ČASPV (18. 2. 2019). 
Největším úspěchem ČSRS, z. s. v roce 2018 bylo, vedle již zmíněného opětovného nárůstu 
členské základny, získání finančního příspěvku z dotačního titulu MŠMT. Bylo to totiž poprvé 
od změny financování sportu. VV ČSRS, z. s. tak mohl finančně podpořit větší počet klubů, 
vyšší počet akcí. Konkrétně z dotace MŠMT podpořil 89 akcí, které v průběhu roku 
uspořádalo 31 klubů. Z vlastních prostředků spolku VV podpořil ještě konání 12 akcí 
uspořádaných 4 kluby. 

file://///pole01/data/Sekretariát/Ježková/Dokumenty/Výroční%20zpráva/2016/kapitoly/www.csrs.cz
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V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že ve VV ČSRS, z. s. jsou dobrovolníci, kteří nemají 
k dispozici žádný odborný či administrativní personál. Pracují tedy za stejných podmínek jako 
funkcionáři v drtivé většině klubů! 
Významným úspěchem bezpochyby je, že se již třetím rokem podařilo VV ČSRS, z. s. udržet 
záměr, aby klubům byl zaslán finanční příspěvek na jejich akce ve vyšší částce, než kluby 
odvedly na členských příspěvcích. Za zmínku určitě stojí, že členský příspěvek od VH v roce 
2014 zůstává stále ve výši 20,- Kč za fyzickou osobu, a to bez ohledu na její věk! 
To jsou skutečnosti, kterými se asi může prezentovat jen málokterý spolek (sportovní svaz). 
Bezpochyby ale všechny zvýšily zájem klubů o členství v našem spolku. 
Musíme také ocenit, že téměř polovina členů o žádný finanční příspěvek na své akce 
nepožádala, přestože s nimi VV pro ně počítal. Dokázaly si totiž veškeré potřebné finanční 
prostředky na pokrytí nákladů svých akcí zajistit z jiných zdrojů. Je to dokladem toho, že 
funkcionáři našich klubů jen pasivně nečekají na náš finanční příspěvek, ale sami aktivně 
vyhledávají další zdroje. Určitě jim v tom pomáhá dotační program MŠMT „Můj klub“. 
Kluby rekreačního sportu (RS) v rámci České republiky organizují množství jednorázových 
akcí v nejrůznějších pohybových aktivitách nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost 
všech věkových skupin, od mateřských škol až po seniory. A výjimkou není ani mezinárodní 
účast. 
Jedná se o různé turnaje v nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu, tenisu, florbalu, šipkách, 
vytrvalostní i náborové akce pro jednotlivce (běh, cyklistika, triatlon, běh na lyžích a další 
sporty), pěší výšlapy, cyklojízdy, zábavné pohybové aktivity v rámci dětských dnů (den dětí, 
zahájení či zakončení prázdnin, mikulášské a vánoční akce).  
Většina klubů RS se také věnuje pravidelné pohybové činnosti, celoroční či sezonní, většinou 
pro ženy nebo pro rodiče s dětmi. Děti si také mohou v tzv. miniškolách sportu vyzkoušet 
různé sporty a vybrat si z nich pak ten, kterému by se chtěly věnovat více, možná i na 
závodní úrovni v některém specializovaném klubu. 

V roce 2018 se nám také podařilo 
změnit podobu webové stránky 
spolku (www.csrs.cz). Samozřejmě 
bychom z ní rádi vytvořili prostor 
pro co nejširší prezentaci výše 
uvedených aktivit.   
Jak je patrné, činnost našich klubů 
je velmi široká a pestrá. Musíme si 
ale přiznat, že ani ČSRS, ani ČASPV 
nejsou sportovní svazy, které mají 
významné slovo při ovlivňování 
dění v českém sportu, přestože 
pracují ve prospěch celé naší 
společnosti. Společné a 
koordinované vystupování obou 

organizací je proto základem pro zvýšení jejich prestiže a pro zlepšení podmínek pro jejich 
práci, pro činnost jejich členů. 

Za VV ČSRS, z. s.      
    Bohumil Novák   
                         předseda ČSRS, z. s. 

http://www.csrs.cz/
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ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU, z. s. (ČSTS) 

Adresa sídla:  U družstva Tempo 264/10, Praha 4 – Lhotka, 142 00 

Statutární zástupci: 
Prezident:     Petr Odstrčil 
Viceprezident pro sport:   Martin Dvořák 
Viceprezident pro ekonomiku:  Pavel Tejc 
Viceprezident pro profesní záležitosti: Radek Felcman 
 

K 31. 12. 2018 jsme evidovali celkem 4 739 členů. 

Dva základní parametry členské základny jsou v následujících grafech. Poměr ženy / muži je 

vzhledem k charakteru našeho sportu vyrovnaný, protože naše disciplíny jsou v drtivé 

většině párové. Pozitivně vnímáme převažující poměr členů ve prospěch členů do 18 let. 
 

    

Největší úspěchy tanečního sportu v roce 2018: 

Mistrovství Evropy v tanečním sportu – kombinace 10 tanců, Brno / Česká republika – 2. 

místo – David Odstrčil – Tara Bohak 

Mistrovství světa v tanečním sportu – kombinace 10 tanců, Varšava / Polsko – 5. místo – 

David Odstrčil – Tara Bohak 

Světový pohár v tanečním sportu – latinsko-americké tance, Chengdu / Čína – 7. místo – 

Marek Bureš – Anastasiia Lermolenko 

Mistrovství Evropy v tanečním sportu – Showdance standardní tance, Ústí nad Labem / 

Česká republika – 6. místo – Vít Domorád – Simona Tejcová 

Mistrovství světa v tanečním sportu – standardní tance, Vídeň / Rakousko – 11. Místo – 

David Odstrčil – Tara Bohak 

Pro taneční sport byl rok 2018 velice významný, ale i náročný a hlavně úspěšný. Díky 

tanečnímu páru David Odstrčil – Tara Bohak se můžeme pyšnit medailovým úspěchem 

z evropského šampionátu. 

V České republice se v roce 2018 konalo 7 mezinárodních titulárních soutěží v tanečním 

sportu. Začali jsme v březnu v Brně, kde se konalo Mistrovství Evropy v kombinaci 10 tanců 

2 098; 
44%

2 641; 
56%

Členská základna podle pohlaví

Muži Ženy

2 687; 
57%

2 052; 
43%

Věková struktura

do 18 let 18+
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se stříbrným úspěchem českého páru. V květnu se konaly v Olomouci 2 soutěže Mistrovství 

světa, a to v kategoriích Senior II a Senior III obě ve standardních tancích. 

Nejvýznamnější akcí bylo Mistrovství světa v tanečním sportu – latinsko-americké tance. Do 

Ostravy se sjelo těch nejlepších 88 reprezentačních tanečních párů z celého světa a bojovali 

o titul nejcennější. Dva české páry postoupily ve vynikající atmosféře do čtvrtfinále a obsadily 

21. a 22. místo. 

Tři titulární soutěže se konaly v Ústí nad Labem. V Evropském poháru v kombinaci 10 tanců 

postoupil český pár do semifinále a obsadil 11. Místo, v Mistrovství Evropy v tanečním sportu 

Showdance standardní tance postoupil český pár do finále a obsadil 6. Místo, v latinsko-

amerických tancích se českým účastníkům bohužel do finále nepostoupit nepodařilo. 

Dále se v České republice konaly soutěže světového tanečního okruhu WDSF (World 

DanceSport Federation) – soutěže World open – v březnu v rámci Brno Open a v září v rámci 

Prague Open a soutěže International Open v květnu v rámci OK Dance Olomouc, v říjnu 

v rámci Czech Dance Open v Ostravě a v rámci Hradec Králové Open a v listopadu v rámci 

Labe Open v Ústí nad Labem. 

Český svaz tanečního sportu se samozřejmě věnuje intenzivně a systematicky výchově a 

rozvoji mládeže. Do projektu Sportovně talentovaná mládež jsou zapojeny desítky 

talentovaných tanečníků, kteří absolvují tréninkový proces ve sportovních centrech mládeže 

po celé republice a 3x ročně se konají kontrolní srazy, v jejich programu bývají kondiční testy, 

společné semináře a společné lekce i se zahraničními trenéry. 

Taneční sport se snaží rozšiřovat svou členskou základnu prostřednictvím náborové kategorie 

Sport pro všechny, kde může tančit veřejnost bez soutěžní licence. A až po dosažení určité 

kvalitativní úrovně se mohou začátečníci zapojit do plnohodnotného soutěžního systému 

výkonnostních tříd. 
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UNIE JÓGY, z. s. (UJ) 
 

Základní údaje: 

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

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

www.unie-jogy.cz 

 

Rok 2018 byl volebním a na valné hromadě v Kuksu v květnu 2018 byl zvolen nový výbor UJ 

se 6 členy: 

Picková Hana – předsedkyně  

Ing. Jitka Hilgert – místopředsedkyně 

Ivana Hellerová – hospodářka 

Růžena Moravcová - vedoucí komise školení a lektorského sboru 

Iva Honsová - ediční činnost 

Pavel Eyer - vedoucí komise krajských vedoucích 

 

K 31. 12. 2018 organizace vykazuje 545 platících členů. Z toho je 329 učitelů, a to 15 učitelů I. 

třídy, 78 učitelů II. třídy, 8 UJSK, a 228 III. třídy. 

Nejvýznamnější akce v roce 2018: 

V první polovině roku byla ukončena dvě Základní školení učitel jógy III. třídy. Jedno v Brně 

(pro moravskou část republiky) a druhé v Plzni (pro českou část ČR). Celkový počet 

vyškolených účastníků je 27. Tito cvičitelé jógy jsou platnými spolupracovníky při vedení 

kurzů jógy v organizacích zabývajících se pohybem a zdravím způsobem života.  

Na konci roku 2018, které bylo započato Školení učitelů jógy II. třídy a standardní kvalifikace 

v Brně, závěrečné zkoušky proběhnou 1-2. 3. 2019.   

 

Unie jógy je celostátní organizace působící ve všech krajích ČR. Zabývá se vzděláváním a 

osvětou v oblasti jógy bezmála třicet let. Sdružuje ve svých řadách jogíny z různých směrů a 

škol jógy. Tato pestrost umožňuje široký záběr na všech úrovních lidského života (duchovní, 

sociální, osobní rozvoj jedince…).  

Vzdělávací program v roce 2018 probíhal průběžně ve všech krajích prostřednictvím 

Krajských seminářů. Seminář pořádá krajský vedoucí příslušného kraje. Odborné téma 

semináře garantuje zkušený lektor v oboru. Tyto vzdělávací akce, které jsou určeny pro 

odborný a osobní růst cvičitelů jógy, jsou otevřeny i pro širokou veřejnost. Kromě vzdělávací 

hodnoty semináře ukazují a nabízejí modernímu člověku, jak je možné propojit tisíciletou 

tradici s moderním způsobem života. Unie vychovala mnoho učitelů jógy i lektorů. Svůj 

lektorský sbor průběžně doplňuje o nové mladé lektory tak, aby vysoká úroveň vzdělávání 

v této organizaci zůstala zachována.  

Nejdůležitější metodickou akcí roku 2018 byl víkendový seminář určený přednostně pro 

lektory a krajské vedoucí, který proběhl v září v Horním Bradle. Byl vedený vynikající 

lektorkou pro práci s dechem a myslí Ing. Mílou Savitrí Mrnuštíkovou na téma Mozek a 

emoce. 

http://www.unie-jogy.cz/
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V oblasti práce s dětmi se uskutečnil víkendový celorepublikový seminář Jóga od dětí pro 

dospělé, který si vyžádala Obec Sokolská, sekce jógy v Praze pod vedením lektorky Dáši 

Rubášové. 

Další akcí bylo školení DJ a psychomotoriky  v rámci  cvičitelského kurzu II. třídy v Brně 

 

Spolupráce s jinými organizacemi se odehrává 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. 
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10 - 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. 2018 – 31. 12. 2018. 

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 2018 – viz výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 

Náklady na vlastní správu: 

Sekretariát ČASPV – administrativní a metodické práce spojené s činností spolku  4 969 tis. Kč 

KASPV – administrativní služby, porada zástupců KASPV                                              2 020 tis. Kč 

Výkonný výbor, Kontrolní komise, Valná hromada         241 tis. Kč 

Souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů                                                                   1 619 tis. Kč 

 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

Počet zaměstnanců v ČASPV                      8 osob 

Počet zaměstnanců v KASPV                    17 osob 

Počet dobrovolníků   2 651 osob 
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ČASPV neposkytla v roce 2018 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 2018 ve výši 51 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. 2018. 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31. 12. 2018 

    

AKTIVA   Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 72 560 66 933 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 

191 659 190 224 

III. Dlouhodobý finanční majetek 

celkem 

 0  0 

IV. Oprávky k dlouhodobému 

majetku celkem 

-119 099 -123 291 

B. Krátkodobý majetek celkem 19 909 21 968 

I. Zásoby celkem 243 272 

II. Pohledávky celkem  469  328 

III. Krátkodobý finanční majetek 

celkem 

19 089 21 268 

IV. Jiná aktiva celkem 108 100 

  Aktiva celkem 92 469 88 901 

        

PASIVA 

  

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

A. Vlastní zdroje celkem 90 074 83 785 

I. Jmění celkem 94 094 87 223 

II. Výsledek hospodaření celkem -4 020 -3 438 

B. Cizí zdroje celkem 2 395 5 116 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 145 

III. Krátkodobé závazky celkem 2 104 4 348 

IV. Jiná pasiva celkem 291 623 

  Pasiva celkem 92 469 88 901 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31.12.2018 

          
O

zn
ač

en
í 

Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 9 412 567 9 979 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0  0  0 

III. Osobní náklady celkem 4 572 1 022 5 594 

IV. Daně a poplatky celkem 100 123  223 

V. Ostatní náklady celkem - 573 957  384 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 

celkem 

2 053 3 858 5 911 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3 261 17 3 278 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0  0 

  Náklady celkem 18 825 6 544 25 369 

  

   

  

B. Výnosy       

I. Provozní dotace celkem 5 149 851 6 000 

II. Přijaté příspěvky celkem 3 102 194 3 296 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 6 282 2 905 9 187 

IV. Ostatní výnosy celkem 625 2 305 2 930 

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

celkem 

518 0 518 

  Výnosy celkem 15 676 6 255 21 931 

  

   

  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3 149 -289 -3 438 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -3 149 -289 -3 438 
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11 – TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Metodická rada ČASPV   

Metodická rada ČASPV pracovala v minulém roce ve vysokém tempu a úsilí. Plnila náročné a 

rozmanité úkoly, které si stanovila v plánech vypracovaných odbornými komisemi pro rok 

2018. Z ekonomického pohledu lze konstatovat, že finanční prostředky vyčleněné na pomoc 

metodické oblasti nebyly ani v minulém roce poskytnuty v požadovaném objemu. Především 

ten by uspokojil beze zbytku nároky na bezproblémové zajištění akcí tak, aby finanční 

spoluúčast zájemců z řad ČASPV byla co nejnižší. S plánováním a aktivitami MR ČASPV úzce 

souviselo hledisko ekonomické vyváženosti se spoluúčastí přihlášených a to zaplacením 

účastnického poplatku.  

Přesto se nám opět podařilo i nadále udržet ekonomická zvýhodnění pro členy ČASPV 

z minulých let, jako například nižší účastnické poplatky na akce oproti veřejnosti, podpora 

významných akcí pro děti a mládež a v malém rozsahu také v kategorii dospělých seniory 

nevyjímaje.   U dětí a mládeže se jednalo o příspěvek na dopravu u vybraných republikových 

soutěží a dotaci účastnického poplatku na Letní slavnosti ČASPV. U dospělých byl zvýhodněn 

poplatek na akci - republikový sraz instruktorů sportu pro všechny. Senioři si přišli na své při 

sportovních hrách seniorů, když krajští organizátoři těchto her obdrželi zvláštní finanční 

příspěvek. Také na vzdělávání byly vyčleněny pro školení instruktorů finanční příspěvky pro 

naše členy – účastníky akce.  Výkonný výbor individuálně podpořil také metodické akce, 

které svým významem propagovaly a reprezentovaly náš spolek na veřejnosti a v zahraničí. 

Organizátoři, rozhodčí a lektoři, kteří se zapojili do akcí MR ČASPV obdrželi odměnu za práci 

dle ekonomických možností.  

Nabídka realizace pohybových programů a aktivit pro členy spolku nebo veřejnost stále 

ukazují na nezastupitelné poslání a důležitost práce metodické rady, jako nepostradatelného 

článku fungování celého systému ČASPV. Metodická rada si váží všech možností vzájemné 

interakce mezi krajskými a regionálními činovníky. Považuje za nezbytnou soustavnou a 

pravidelnou součinnost a sdílení společných potřeb se zájmy  členů našeho spolku a to 

především v základních článcích SPV (odborech a oddílech). Všichni jmenovaní si zaslouží 

velké poděkování za jejich práci a úsilí, které nám pomáhají k dosažení společně vytyčených 

cílů. 
 

Činnost MR ČASPV  
 

V průběhu roku 2018 se podílelo na tvorbě pohybových programů a dalších úkolech 

metodické rady deset odborných komisí (komise školení, zdravotní tělesné výchovy, komise 

všeobecné gymnastiky, komise hudebních a pohybových forem, komise rekreačních sportů, 

komise cvičení a pobytu v přírodě, komise předškolních dětí a rodičů s dětmi, komise žactva 

a mládeže - subkomise žactva a subkomise mládeže, komise dospělých – subkomise žen a 

subkomise mužů, komise seniorů) a subkomise psychomotoriky. Odborné komise metodické 

rady zapojovaly do plánované činnosti a akcí kvalifikované instruktory, lektory, rozhodčí a 

organizátory. Ti potom s nemalým úsilím přispěli ke zdaru a úspěšnosti zamýšleného cíle. 

Působnost a orientace metodické rady nespočívala výhradně v uspokojování potřeb našich 
členů, ale umožnila také účast zájemcům z řad široké veřejnosti a jejich zapojení do akcí 
života ČASPV. Řízení odborných komisí MR ČASPV je soustavný proces spojený s aktivním 
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úsilím dobrovolných činovníků, který reaguje na nové podněty související se změnami 
vnitřního, ale i vnějšího sportovního a společenského prostředí.  
Komise metodické rady pracovaly v roce 2018 na úkolech stanovených v ročních plánech 
(dokument: Koncepce strategie a rozvoje ČASPV 2015 – 2019). Zaměřily se především na 
přípravu, organizaci a uskutečnění akcí shrnutých v Termínové listině akcí MR ČASPV 2018.  
Připravovaly, organizovaly a pořádaly školení, republikové soutěže, odborné semináře, 
pobytové akce. Odborně se podílely a prakticky zajišťovaly programy na vlastních akcích 
komisí a spolupracovaly i na významných akcích pro ČASPV, kde zajišťovaly a sdílely činnost 
s lektorů, instruktorů, rozhodčích a organizátorů. Jednalo se například o republikový sraz 
instruktorů sportu pro všechny a Letní slavnosti dětí a mládeže. 
Jednotlivé komise pracovaly na inovativních projektech, které sdílely prostřednictvím našich 
sociálních sítí (www.caspv.cz, facebook ČASPV) a nabízely soutěže s novými formami 
zapojení členů a veřejnosti do sportovních aktivit našeho spolku: 

- Pořádání druhého a třetího kola soutěže Zápolení na dálku, uskutečnění soutěže 
Choreo challenge, příprava soutěže Mami, tati HOP (komise žactva a mládeže) 

- Příprava soutěže na dálku Superhráč (komise rekreačních sportů). 
 Metodická rada koordinovala metodickou činnost v souvislosti s reprezentací cvičenců 
ČASPV v České republice a zahraničí: 

- XVI. všesokolský slet ČOS, hromadná skladba Gymnastický sen (samostatná kapitola) 
- XVI. všesokolský slet ČOS, pódiová vystoupení (samostatná kapitola) 
- Golden Age – Pesaro, Itálie (samostatná kapitola) 
- IX. mezinárodní fórum gymnastiky pro všechny, Sao Paulo, Brazílie (samostatná 

kapitola) 
Neméně důležitými aktivitami byla spolupráce MR ČASPV s ostatními organizacemi a spolky 
sportu pro všechny jako například: Česká obec sokolská, Český klub turistů, Česká 
gymnastická federace apod. Na mezinárodním poli se dále rozvíjela spolupráce Evropským 
fórem psychomotoriky. Po celý rok byl  na akcích metodické rady propagován projekt SforAE, 
protože ČASPV byla a je součástí mezinárodního projektu zaměřeného na výchovu 
k ekologickému chování při sportovní činnosti, který sdružuje pět partnerů ze čtyř zemí 
střední a východní Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Projekt je 
spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. 
Metodická rada pokračovala v propagaci a rozvoji pohybové gramotnosti směrem k 
veřejnosti také při uskutečňování dlouhodobého evropského projektu MOVE WEEK. 
Spolupracovala na několika projektech s Českou unií sportu: Sportovní hry seniorů, Plavecká 
soutěž měst. Dále nabízela členům zapojení do projektu Fotbalové asociace ČR – fotbal 
v chůzi a účast na mistrovství ČR 2018. Členové MR ČASPV podpořili celostátní akce 
zaměřené v rámci projektu EWOS na zvýšení úrovně zdatnosti a zdravotně orientovaného 
člověka v současné společnosti (konference Be Active – Pohyb jako elixír života – FISAF, 
seminář v Parlamentu České republiky – Sport a pohybová gramotnost). 
Důležité aktivity metodické rady v návaznosti na programovou náplň jednotlivých odborných 
komisí jsou prezentovány a sdíleny na: 

- webových stránkách ČASPV: www.caspv.cz  
- stránkách časopisu Pohyb je život - http://www.caspv.cz/cz/casopis/  
- FB www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny 

 
 
 

http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
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Přehled akcí MR ČASPV a účast členů ČASPV v roce 2018 

MR ČASPV - ACI – KASPV 2018 
Akce  Akce  Účastníci/ Org.+ lektoři / 

Republikové srazy, sportovní slavnosti 2 197 23 

Republikové soutěže ČASPV  6 1533 202 

Semináře 19 550 74 

Školení  - MR ČASPV  7 185 43 

Školení -  KASPV  2 56 16 

Pobytové akce 6 297 32 

Slet ČOS, nácvik WG Dorbirn 6 1654 42 

Golden Age  - Pesaro (Itálie) 1 50 1 

IX. mezinárodní fórum gymnastiky pro všechny  
- Sao Paulo (Brazílie) 

1 22 3 

Celkem 50 4544 436 

ČPJŽ Počet       

Metodické přílohy 4   
  Metodické články 8   
  Akreditace MŠMT 11   
   

o Školení – vyjmenované komise MR uspořádaly 7 školení.: komise cvičení a pobytu 

v přírodě (1x šk. Hlavní vedoucí dětských táborů), komise všeobecné gymnastiky (3x šk. 

rozhodčích žen, 1x šk. instruktor VG III. tř.), komise seniorů (1x šk. instruktor seniorů III. tř.), 

komise předškolních dětí a rodičů s dětmi (1x instruktor PDRD III. tř.).  Velký zájem byl, jako 

v předchozím roce, o školení instruktorů a rozhodčích VG. Školení pořádaly i některé krajské 

asociace a to Královéhradecká KASPV a Moravskoslezská. KASPV, které vyškolily instruktory 

SPV III. třídy. Jihomoravská KASPV vyškolila instruktory SPV IV. třídy. 

Metodická rada doporučovala v uplynulém roce pořadatelům zaměřit se na vzdělávání - 

školení instruktorů III. třídy z důvodu potřebnosti zajistit odborně pravidelnou činnost 

(vedení cvičebních hodin) v oddílech a odborech našeho spolku.  

Stojí za připomenutí, že na školení byly uvolněny finanční prostředky, takže členové ČASPV – 

frekventanti školení měli slevu na účastnickém poplatku. 

o Semináře – v této oblasti činnosti a vzdělávání se uskutečnilo 19 odborných seminářů. 

Komise metodické rady připravily kromě oblíbených námětů a nabídek také semináře 

s novými pohybovými programy, které svojí atraktivitou určitě zvýšily zájem účastníků. 

Osvědčily se další metody práce při tvorbě programů, zařazování novinek a oblíbených 

námětů. Semináře vedli zkušení členové lektorských skupin ČASPV L1, L2. Na akce byli zváni 

také externí lektoři, kteří se zabývají moderními formami a přístupy vhodnými pro zařazení 

do pohybových programů našeho spolku. 

o Pobytové akce – na šesti pořádaných akcích se podílely při přípravě organizaci a 

realizaci především komise dospělých a komise seniorů. Tyto byly kapacitně obsazeny. 

Programovým základem na těchto akcích jsou pohybové aktivity se zaměřením na rekondiční 

pohyb a rekreační sportování. Prolínají se zde v mnoha případech náměty pro všechny 

věkové kategorie. Pobytové akce se těší v ČASPV velké oblibě a generační propojení 
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především dospělí - děti a senioři – vnoučata je příznivým socializačním hlediskem pro rozvoj 

a budoucnost našeho spolku. Mezi tradičně pořádané se v minulém roce zařadily akce: 

senioři na horách, senioři v lázních a letní akce dětí – dospělých - seniorů ve sportcentrech 

ČASPV v Doubí a Žinkovech.  

o Letní slavnosti dětí a mládeže (léto) – v měsíci červnu uspořádala metodická rada 

Letní slavnosti pro děti a mládež z ČASPV a pro veřejnost ve Sportcentru Doubí u Třeboně. 

Celý víkend účastníci soutěžili ve sportovních disciplínách v rozmanitých činnostech, užívali si 

na workshopech a bavili se dalšími doplňkovými programy. Zájem o tuto akci byl nemalý a 

předčil počet účastníků z roku 2017. Akci organizovala komise žactva a mládeže ve spolupráci 

s ostatními komisemi MR ČASPV. 

o Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny (podzim) – splnil očekávání 

významné akce pro vybrané instruktory sportu pro všechny ze všech krajů České republiky. 

Jednalo se opět o přehlídku vhodně zvolených pohybových programů a novinek z oblasti 

metodiky. Komise MR ČASPV připravily zajímavý a neotřelý program s mnoha novinkami z 

odborností: zdravotní tělesné výchovy, rekreačních sportů, cvičení a pohybu v přírodě, 

hudebně pohybových forem s uplatněním pro celé spektrum věkových kategorií: 

předškolních dětí, žactva a mládeže, dospělých až po seniory. Jednotliví lektoři předali 

instruktorům sportu pro všechny nápady - novinky tak, aby mohli zúčastnění pracovat 

s předvedenými náměty a předat je dalším cvičencům v odborech oddílech a klubech.    

o Republikové soutěže ČASPV – v této významné oblasti činnosti MR ČASPV bylo 

uspořádáno celkem šest soutěží v kategoriích: děti, žactvo, mládež, dorostenci, dospělí a 

senioři. 

Metodická rada spolupracovala s krajskými asociacemi, které zajišťovaly výběr a pomáhaly 

při přihlašování sportovců z krajů. Propagace a vyhlášení soutěží probíhaly po více liniích, 

jako například prostřednictvím sociálních síti (ČASPV: web, facebook), ale také s přispěním 

krajů a  jejich znalostí celé problematiky soutěží ČASPV. 

Republikové soutěže ČASPV v roce 2018: 

- sportovní gymnastika / komise VG 

- atletika / komise žactva a mládeže 

- soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezka“ / komise cvičení a pobytu v přírodě 

- kubb – mölkky – woodball / komise rekreačních sportů  

- teamgym a tria (organizačně kvalitní již tříletá spolupráce s oddílem gymnastiky při 

odboru SPV – TJ Spartak Trutnov v Královéhradeckém kraji) 

- florbal / komise rekreačních sportů (poděkování Pardubickému kraji za v pořadí již 

šestiletou pořadatelskou a organizační spolupráci)  

K soutěžím a vybraným akcím patří také ocenění a odměny. Ty byly zajišťovány z dotací pro 

ČASPV, ale také smlouvami s vybranými obchodními partnery (donátoři), jako byly například 

firmy: Spokey, Lesy České republiky, Jipast a další.  
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sportovní gymnastika          atletika 

medvědí stezkou            teamgym                                                            

kubb – mölkky – woodball            florbal 
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o Zápolení na dálku – soutěž žactva a mládeže  

Rok 2018 potvrdil popularitu této soutěže na dálku, počet účastníků se oproti roku 2017 

výrazně zvýšil. Tradičně proběhly 2 kola – jarní (březen 2018) a podzimní (listopad/prosinec 

2018). Komise žactva a mládeže v roce 2018 přidala mezi soutěžící také dorostenky a 

dorostence a připravila také tabulku rekordů, která nabízí zajímavé srovnání výkonů 

v jednotlivých kategoriích. Daří se pokračovat ve spolupráci s firmou SPOKEY, která je nejen 

partnerem, ale také připravila krásné sportovní ceny pro vítěze a cenu do nyní již tradiční 

facebookové soutěže. Každý vedoucí také obdržel elektronicky účastnický list, který může 

požít pro tisk pro své svěřence. Podzimní kolo Zápolení také přineslo také, v rámci propagace 

naší činnosti, pozvánku pro širokou veřejnost a bylo zajímavé vidět, že i účastníci mimo 

okruh ČASPV mají o tuto soutěž zájem. Účast v jednotlivých kolech byla následující: jarní kolo 

1552 a podzimní kolo 1517 soutěžících.  
 

Choreo-challenge 

Další soutěž na dálku pořádaná komisí žactva a mládeže MR ČASPV. Jedná se o soutěž 

mladých choreografů, kteří mají na předem danou skladbu vytvořit vlastní choreografii a tu 

pak zaslat. Hodnocení této soutěže proběhne v roce 2019 prostřednictvím hlasování na 

facebooku. Komise také počítá s dalším kolem v roce 2019.  
 

Mami, tati – HOP 
Komise zahájila jednání s firmou SPOKEY jakožto partnerem pro novou rodinnou výzvu ve 
skákání přes švihadlo, která proběhne v roce 2019 v rámci projektu MOVE WEEK.  
 

o Superhráč – příprava nové soutěže  
Komise rekreačních sportů zahájila na podzim 2018 přípravu nové „soutěže na dálku“ 
(přihlášení přes web – soutěž v mateřském oddílu, celorepublikové srovnání a vyhlášení 
výsledků na www.caspv.cz ), která prověří herní dovednosti žactva a mládeže v pěti 
oblíbených kolektivních sportech (florbal, fotbal, volejbal, basketbal, ringo). První kolo je 
naplánováno na první pololetí školního roku 2019.  
 

Reprezentace ČASPV v hromadných vystoupeních - pódiových skladbách doma a 

v zahraničí 
 

XVI. Všesokolský slet 2018 – skladba ČASPV, Gymnastický sen 
 

Rok 2018 byl rokem oslav 100. výročí samostatného Československa a jednou z největších 

tělovýchovných a sportovních akcí byl Všesokolský slet, konaný v prvním červencovém 

týdnu. Česká asociace Sport pro všechny se na sletu prezentovala mimo jiné hromadnou 

skladbou, nazvanou příhodně Gymnastický sen autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a 

Jaroslava Sauera s hudebním doprovodem vybraných nahrávek Bigbendu Felixe Slováčka. 

Ve skladbě vystoupilo celkem 430 cvičenců – 355 žen a 75 mužů, kteří v přípravném období 

prošli třemi společnými nácviky, konanými ve sportovním zařízení ČASPV v Doubí u Třeboně.  

Ohlasy diváků na stadionu a nadšené průvodní slovo komentátorů přímého přenosu České 

televize svědčilo o skvělé úrovni skladby, vždyť cvičenci zvládli tři úlohy – samostatné 

choreografie, spojené do Gymnastického snu. Komentátoři ocenili propracovanost 

velkoplošné choreografie, zvolené netradiční náčiní – červené a žluté sítě a trekingové hole a 

také sladěné cvičební úbory vystupujících. Je třeba zdůraznit obětavost všech cvičenců, kteří 

http://www.caspv.cz/
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sami financovali veškeré náklady na nácviky, cvičební úbory, týdenní pobyt v Praze a 

cestovné. 

Většina těchto nadšených členů ČASPV se v současné době snaží zvládnout další novou část 

skladby, o kterou bude rozšířen Gymnastický sen pro 16. světovou gymnaestrádu 2019 

v rakouském Dornbirnu v týdnu od 7. do 14. července tohoto roku. Patří jim obdiv pro jejich 

obětavost jak časovou, tak finanční, vždyť náklady na tento týdenní „výlet“ jsou vyčísleny pro 

jednoho cvičence přibližně na 20 000 Kč. 

Vystoupení cvičenců hromadné skladby Gymnastický sen bylo v roce 2018 nejvýznamnější 

propagační akcí České asociace Sport pro všechny a za to patří všem – autorům, 

organizátorům a cvičencům – velké díky a uznání. 

 

Pódiová vystoupení 

Na XVI. Všesokolském sletu mohli diváci shlédnout nejen hromadné skladby, ale také 

pódiová vystoupení na Staroměstském a Malostranském náměstí, u Tyršova domu a u 

obchodního centra Eden.  
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ČASPV představila v bloku pohybových skladeb cvičence Gymclubu Třebíč ve skladbách 

Pavouci (TeamGym – Eva Šalbabová), Zbojnické historky (aerobik – Vladimíra Pánková) a Po 

práci zábava (SG – Eva Šalbabová). V sestavě se švihadlem se na cvičební ploše rovněž 

představila svěřenkyně Mgr. Šárky Panské Brigita Kurzweilová z SK MG Stodůlky Praha. Závěr 

bloku tvořila choreografie s názvem Z vody na břeh – Brekekeke autorů Aleny Přehnilové a 

Miroslava Zítka pro 18 vybraných cvičitelů ČASPV z celé ČR.  

6. ročník gymnastického festivalu Golden Age  
 

Ve dnech 16. - 21. 9.2018 se uskutečnil 6. ročník gymnastického festival Golden Age pro 

cvičence 55+ v italském Pesaru. Pódiová vystoupení, workshopy, výměna zkušeností, 

navazování kontaktů – to vše bylo náplní tohoto setkání téměř dvou tisíc účastníků z 18 zemí, 

kteří předvedli své pohybové kreace v celkem 146 skladbách. Česká asociace Sport pro 

všechny se představila třemi skladbami v několika vystoupeních na různých místech 

lázeňského Pesara. 

Choreografie Hvězdný rej – autorů Aleny Přehnilové a Miroslava Zítka – byla zařazena do 

závěrečného slavnostního Gala představení. Dvacet cvičenců / 10 mužů a 10 žen/ předvedlo 

skladbu s využitím netradičního náčiní a zařazením akrobatických prvků, náročností 

choreografie i taneční části. 

Skladba Marie Skopové - již názvem Pro nás (Per noi) - vystihovala obsah skladby pro starší 

cvičence, vždyť věkový průměr šestnácti vystupujících byl 68 let. Netypické náčiní – 

odpadkové pytle, padák – nápaditá choreografie, nadšení a radost z pohybu byly průvodním 

jevem tohoto vystoupení. Poděkování zaslouží M. Zítko, který reprezentaci a vystoupení 

cvičenců ČASPV vyjednal a koordinoval. 

Gymnastický sen jako název třetí skladby naší asociace, autorů Vilémy Novotné, Ivety Holé a 
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Jaroslava Sauera. Jednalo se o část hromadné sletové skladby, upravené pro 24 cvičenců. 

Vystoupení zaujalo využitím netradičního náčiní – červených a žlutých sítí, nordic walking 

holí, pohybovým obsahem, choreografií. 

Účast tří kolektivů v italském Pesaru byla opět velmi dobrou reprezentací ČASPV jak 

v obecné rovině činnosti tak pojetím pohybových aktivit pro starší cvičence. 
 

IX. Mezinárodní fórum gymnastiky pro všechny, Brazílie (International forum gymnastics for 
all, Brasil) 
 

Po úspěšném vystoupení v bloku PS ČASPV na Sletu na Staroměstském a na Malostranském 
náměstí byli pozváni zástupci ČASPV k účasti na IX. Mezinárodním fóru Gymnastiky pro 
všechny, pořádaném Universitou v Campinas a Servico social do Comério (SESC) v Brazílii. 
Podmínkou účasti výpravy ČASPV (22) byla prezentace pěti tříhodinových workshopů  
(M. Zítko, Š. Panská a A. Přehnilová) a 7 vystoupení. Byly předvedeny skladby: BREKEKEKE a 
skladba tanečního charakteru O Sole Mio. Ve workshopech byl kladen důraz na celkové 
procvičení těla zábavnou formou, dále na cvičení s náčiním (míč a upravený závoj s míčkem) 
a to vše jako novinka – ve spolupráci dvojic - duo. V radostném závěru zazněla píseň „Škoda 
lásky“ a všichni účastníci zvládli několik vazeb české polky. Cvičenci vystoupili v Campinas, 
Brotas, Bauru a Sao Paulo. Navštívili Universitu v Campinas, přírodní rezervaci, botanické 
zahrady a rozmanitá sportovní zařízení.   
Skupina, která je v Brazílii známa pod názvem „ BREKEKEKE“, zanechala na všech místech, 
kde vystupovala, dobrý dojem, dokázala, že i ve věku 55+ je možné diváky nejen zaujmout,  
ale i pobavit a inspirovat k pohybu a k tanci.  Poděkování zaslouží M. Zítko, který 
reprezentaci a vystoupení cvičenců  ČASPV vyjednal a koordinoval. 
 

Vzdělávání  
 

Součástí systému vzdělávání v ČASPV je vzdělávací zařízení Akademie cvičitelů a instruktorů 

(ACI) ČASPV, která organizuje vzdělávání tělovýchovných instruktorů a cvičitelů. Česká 

asociace Sport pro všechny uspořádala v roce 2018 vzdělávací akce - školení se zaměřením 
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na kvalifikace z vyjmenovaných odborností: všeobecná gymnastika, cvičení a pobyt v přírodě 

- HVDT, senioři, předškolní děti a rodiče s dětmi (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 

činnosti metodické rady - školení). Ke vzdělávací činnosti školení využívá ČASPV akreditované 

kvalifikace, udělené rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České 

republiky. 

Odborná Komise školení MR ČASPV pracovala v roce 2018 podle pravidel interní Směrnice 

ČASPV – Vzdělávání, č. M – 8/1995/16 - 6, která je základním dokumentem pro práci 

v oblasti vzdělávání. Komise koordinovala přípravu a realizaci školení, které zařadily do plánu 

akcí komise MR ČASPV a krajské asociace SPV. Průběžné úkoly v uplynulém roce zajišťovala 

komise na základě stanoveného ročního plánu. Jedním z nich byla aktualizace činnosti 

lektorů L1 – ČASPV tak, aby bylo možné při přípravě pohybových programů na akcích využít 

cíleně odbornost a zaměření lektorů L1.     

Přehled platných akreditací ČASPV v roce 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Pohyb je život - ediční činnost 

Metodická tvorba: 

- Významným zdrojem metodických materiálů pro potřeby cvičenců ČASPV je stále časopis 

Pohyb je život, který vydává ČASPV  již od roku 1996. Tvorba ostatních metodických 

materiálů byla vzhledem k omezeným finančním prostředkům pozastavena.  

- V roce 2018 bylo publikováno v časopisu Pohyb je život kromě pravidelných rubrik osm 

metodických článků a čtyři samostatné metodické přílohy. 

- K oživení metodické tvorby přispělo zavedení nové rubriky – rozcvičky na pokračování, 

kde se mohou čtenáři, instruktoři a cvičenci seznámit s novými náhledy a metodikou 

rozcviček připravovaných jednotlivými komisemi MR ČASPV. 

- Příspěvky s metodickým obsahem – metodické přílohy a články zajišťovali především 
členové odborných komisí MR ČASPV. Dlouhodobě spolupracují na dodávání příspěvků 
také autoři z KASPV, RCSPV a členové spolku. Redakční radě se dařila i spolupráce 
s odbornou veřejností.  

- Grafické zpracování časopisu Pohyb je život a moderní vzhled (layout) jsou podle ohlasu 
čtenářské obce na požadované úrovni a vystihují  potřeby a nároky členů našeho spolku, 
ale i veřejné čtenářské obce.  

Akreditace   ČASPV - MŠMT  2018 

Čís. Název akreditované kvalifikace 

1. Instruktor základních pohybových aktivit  

2. Instruktor volnočasových sportovních aktivit 

3. Instruktor gymnastiky 

4. Instruktor zdravotní tělesné výchovy 

5. Hlavní vedoucí dětských táborů  

6. Instruktor aerobiku  

7. Instruktor fitness 

8. Instruktor Indoor - cycling  

9. Základy školního snowboardingu 

10. Kurz  inline bruslení  

11. Kurz základního školního lyžování 
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- Fotosoutěž o nejlepší snímek přispěvatelů pokračovala i v minulém roce. Vítězi každého 

čísla byl nabídnut libovolný jednodenní seminář uvedený v Termínové listině centrálních 

akcí MR ČASPV 2018. 

- Každé číslo časopisu Pohyb je život je od roku 2008 v elektronické podobě vždy 

uveřejněno na webu ČASPV - http://www.caspv.cz/cz/casopis/  .  

- Předplatné časopisu lze objednat na odkazu:  http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-

pohyb-je-zivot.html  

- Metodické materiály je možné zakoupit přes webové stránky - http://www.caspv.cz/cz/e-

shop/ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/33-casopis-pohyb-je-zivot.html
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
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12 - ZAHRANIČNÍ VZTAHY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 
 

Zahraniční vztahy 

Česká asociace Sport pro všechny je členem International Sport and Culture Association 

(ISCA), členem EFP (Evropského fóra psychomotoriky) a úzce spolupracuje na zahraničních 

aktivitách s Českou gymnastickou federací. 

 

V roce 2018 se 50 cvičenek a cvičenců ČASPV všechny zúčastnilo mezinárodního 

gymnastického festivalu s názvem 6th GOLDEN AGE GYM FESTIVAL, který se konal v italském 

Pesaru. Tyto festivaly pro cvičence nad 50 let pořádá každé dva roky technická komise 

Gymnastics for All, Evropské gymnastické unie (UEG) ve spolupráci s pověřeným městem. 

Naši organizaci v Pesaru reprezentovaly tři choreografie pódiových skladeb. První 

choreografii s názvem Per Noi připravila PhDr. Marie Skopová. Na druhé choreografii 

Gymnastics Dream se autorsky podílela dvojice doc. Viléma Novotná a Jaroslav Sauer. Třetí 

choreografii připravila Alena Přehnilová, vedoucí komise hudebně pohybových forem 

metodické rady. Tato skladba s názvem Star Parade byla zařazena i do Gala UEG.  

 

Na pozvání organizátorů, kteří připravovali IX. mezinárodní fórum gymnastiky v brazilském 

Sao Paulu (viz originál pozvání níže), jsme zorganizovali skupinu 22 cvičenců, kteří jednak 

každý den vystupovali s jednou ze dvou nacvičených choreografií a jednak jsme každý den 

vedli tříhodinový vzdělávací workshop na téma „Gymnastics for elderly“. Na výuce se podíleli 

Miroslav Zítko, Šárka Panská a Alena Přehnilová. Po skončení čtyřdenního mezinárodního 

fóra jsme ještě v několika městech státu Sao Paulo uspořádali několik prezentací ČASPV – 

předvedli obě vystoupení a vedli workshopy pro instruktory ze SESC (Social Service of 

Commerce). Kromě Sletu a Golden Age toto byla další ukázka, že Česká asociace Sport pro 

všechny má kvalitní choreografy, lektory a cvičence. Potvrzením může být nejen děkovný 

dopis od starostky ČOS, dopisy od pořadatelů Golden Age i pořadatelů mezinárodního fóra 

v Brazílii. Zajímavostí je i obdržení Certifikátu o lektorském či účastnickém působení na IX. 

forum International de Ginastica ParaTodes pro všechny lektory i cvičence. 

 

Vzhledem k finanční situaci našeho spolku jsme se nezúčastnili dalších nabízených akcí 

(Eurogym v belgickém Liege, přehlídky pohybových skladeb na Slovensku apod.) 

 
Ze všech zahraničních akcí, kterých se zúčastnili zástupci ČASPV, byly zpracovány písemné 

zprávy, včetně ekonomické bilance a odborného přínosu pro ČASPV. Zprávy byly předloženy 

VV ČASPV. Některé zprávy z výjezdů byly publikovány v časopisu ČASPV - Pohyb je život. 

 

 

Uskutečněné zahraniční akce: 

6. Golden Age Gym Festival (50 osob)  16. – 21. 9.     Pesaro, Itálie 

Info meeting, WG 2019, Dornbirn (Zítko)  27. – 30. 9.  Dornbirn, Rakousko 

IX. mezinárodní GfA Forum (22 osob)  17. – 26. 10. Sao Paulo, Brazílie 
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Zapojení ČASPV do mezinárodních projektů 

 

1. Sport for All and the Environment (sport pro všechny a životní prostředí) 
Díky našim partnerům z Polska, Slovenska a Maďarska se podařilo získat grant 

z programu Erasmus +.  Jedná se o dvouletý projekt, jehož jedním z výstupů by mělo být 

doporučení pro všechny sportovní svazy a organizace jak se chovat k životnímu prostředí 

při konání velkých sportovních akcí. Za naši organizaci mají projekt na starosti Ing. 

Gabriela Machová, vedoucí komise VG, Radka Mothejzíková, pracovnice OMM 

sekretariátu ČASPV a Miroslav Zítko, předseda ČASPV. 

 

2. Move Week 2018 – součást kampaně NowWeMove 
o „Týden sportu“ se realizoval ve 38 zemích Evropy a také již i v zámoří 
o ČASPV byla společně s ČOS garantem projektu v České republice. V ČR se 

uskutečnilo celkem téměř 55 akcí. 
o ČASPV, resp. její nižší články (KASPV/RCSPV/odbory SPV) připravily a 

zorganizovaly osm akcí pod hlavičkou Move Week 2018 
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13 - 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. 

 

V roce 2018 byli vyznamenání tito cvičitelé/instruktoři a činovníci: 

 

Jihočeská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Hütter Milan, Piklová Alena, Trníková Věra 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Bobáková Lenka, Ing. Brázdová Marie, Břízová Alice, Císarová Růžena, 

Komínková Václava, Prokešová Alena, Růžičková Dana, Stehlíková Jaroslava 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Beneš Vladimír, Čížková Jana 
 

Středočeská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Rástočná Jitka, Richter Jaroslav 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Ing. Polášek Petr, Zatloukalová Irena 

 

Ústecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Heinová Věra, Neumann Teodor 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Forman Viktor, Herdenová Marta, Krejčová Božena, Lávičková Zdeňka, 

Poláková Jitka, Ušalová Dana 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Kubicová Miroslava, Ing. Slabyhoud Pavel, Slabyhoudová Jiřina 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Krupičková Miluše, Mgr. Pišvejcová Blanka, Vaněčka Zdeněk  
- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 

o Lysoňková Věra, Bc. Veruňková Lucie 
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Liberecká KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Morchová Ivanka 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Holá Naděžda  

 

Královéhradecká KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Faifer Jan, Kholová Hana 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Porcalová Blanka 

 

Jihomoravská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Prodělalová Marie 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Grausgruberová Renata 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Makovičková Hana 

 

Zlínská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Bořková Marta, Stanečková Jaroslava 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Dvořák Otakar 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Gazdová Eva, Mojžíšková Juliana 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Pecharová Jitka 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Krupová Ilona 

 

Moravskoslezská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Böhmová Věra, Havrlantová Marie, Jelínková Irena, Nováková Milada, 

Ševčíková Isolda 
- Medaile dr. Miroslava Tyrše 

o Bednáriková Jana, Havranová Helena, Lustig Drahomír, Nogolová Irena, 
Szalbotová Marie, Věčorková Drahoslava 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Byrtusová Drahomíra, Choiková Milada, Janák Jiří, Král Tomáš, Kroulová 

Ludmila, Poledníková Lýdie 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Hauptová Dana, Majerek Vít, Mocková Lucie, Bc. Vitasková Eva, Vítečková 
Kateřina, Zezulka Jiří 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Človečková Olga, Mihalová Lydie, Sikorová Lenka, Šopíková Gabriela, DiS. 
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KASPV Vysočina 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kolářová Hana 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Černá Bronislava, Holíková Hana, Mgr. Sobotková Věra, Šalbabová Eva  

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Netolická Jana, Mgr. Ostrý Lubomír, Mgr. Špačková Věra 

 

Sport pro všechny Praha 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Civín Jaroslav, CSc. 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ledvinová Lucie 

 

Pardubická KASPV 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Remešová Anna, Švecová Eva, Záruba Jaroslav, Žižka Jiří 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Pipek Kamil, Píšová Jaroslava, Plch Jaroslav 
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14 - 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 

důležitým nástrojem pro její zviditelnění a potažmo pro vytvoření podmínek, které ji 

v konkurenci celého českého sportovního prostředí dovolí nejenom obstát, ale i se dále 

rozvíjet. Má-li být propagace úspěšná, musí být správně cílená a o to se naše organizace 

dlouhodobě snaží. Ve svém úsilí se zaměřuje na všechny skupiny obyvatelstva, které se snaží 

širokou nabídkou svého moderního a otevřeného programu podpořit v jejich snaze o zdravý 

a aktivní životní styl. To je jeden ze směrů, kterým je třeba propagaci vést, neboť je to právě 

široká veřejnost, z níž se rekrutuje členská základna ČASPV. Druhým směrem, kterým je třeba 

napřít snahu o propagaci našeho spolku, jsou příslušné územní orgány, orgány veřejné 

správy a vládní instituce, které je třeba přesvědčit o celospolečenském významu organizací, 

zabývajících se sportováním široké veřejnosti a tak je přimět k participaci a spolupráci při 

vytváření adekvátních podmínek pro jejich rozvoj. V roce 2018 začal celou společností 

rezonovat termín „pohybová gramotnost“ s důrazem na potřebu zvyšování její úrovně 

zejména u dětí a mládeže. Téma, kterým se ČASPV na všech úrovních zabývá a upozorňuje na 

ně po celou dobu svého působení ve svých odborných textech, svými vystoupeními na 

odborných seminářích a konferencích na všech úrovních, v řadě kampaní a projektů. A tak se 

lze domnívat, že vytrvalým apelem na tuto skutečnost i ze strany naší organizace, dojte 

k postupnému zlepšování vnímání významu sportu pro všechny a tím i ke zlepšení zejména 

ekonomických a podmínek pro ČASPV a její činnost.  

 

 Poslání a význam ČASPV 

To, aby všichni občané, ne jenom naši aktivní členové, pochopili a vnímali význam ČASPV a 

zejména přínos aktivního zapojení se do jeho programu pro život každého jednotlivce i život 

celé společnosti, je velkým úkolem a velkou výzvou právě pro propagační práci. Jednoduše, 

srozumitelně a zajímavě představit a přiblížit program naší organizace co největšímu počtu 

lidí všech věkových kategorií s úmyslem zaujmout a oslovit širokou veřejnost natolik, aby 

cítila potřebu se do našeho programu zapojit. V tom právě spočívá poslání České asociace 

Sport pro všechny, neboť tak významnou měrou může přispět ke zkvalitnění života každého 

občana. Kromě všech našich cvičitelů a odborných pracovníků se právě propagační komise se 

snaží o to, aby takto byla naše organizace vnímána na všech úrovních. Náš program je velmi 

kvalitní a je naší snahou i cílem, aby jej využívalo co nejvíce lidí. 

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

organizace, které v roce 2018 byly opět velmi omezené. Přesto se ČASPV snažilo využít 

k propagaci své činnosti mnoha prostředků a forem: 

 

 Aktivní účast na odborných projektech, konferencích a kampaních 
 

ČASPV byla i v roce 2018 v této oblasti velmi aktivní, neboť tento prostor je jedním z těch, 

kde lze poměrně nepřehlédnutelným způsobem představovat a tím propagovat její 

propracovanou koncepci, program i vysokou odbornou erudici našich členů před odbornou 



48 
 

veřejností. Tyto aktivity probíhaly na úrovni jednotlivých krajů, na úrovni celorepublikové a 

velmi často i mezinárodní. Je nutné je vnímat jako významný a účinný propagační nástroj, 

proto se o nich stručně zmiňuje výroční zpráva i v této části. 

Zástupci ČASPV a jejích odborných komisí se pravidelně zúčastňují zasedání mezinárodních 

orgánů, jichž je naše organizace členem, s nimiž již léta spolupracuje. Svojí vždy aktivní účastí 

na těchto jednáních ČASPV ve velké míře propaguje svoji činnost a její program, který je 

těmito organizacemi vysoce ceněn.  

Již tradičně je ČASPV zapojena do několika mezinárodních projektů, jako jsou: 

MOVE Week (součást projektu NowWeMove) - každoroční zapojení ČASPV do této 
mezinárodní kampaně nelze přehlédnout. „Týden sportu“ probíhá současně v mnoha 
evropských zemích, jednotlivé akce jsou určeny pro širokou veřejnost. A právě účast 
veřejnosti přispívá k propagaci naší činnosti.  

„Sport for All and the Environment“ – projekt v rámci Erasmu+, nový projekt, který řeší 
problematiku životního prostředí v rámci akcí a aktivit „sportu pro všechny.  
 
Stejně tradiční je účast ČASPV v projektech domácích: 
 
Kampaň ČUS – Sportuj s námi  - jedná se o vybrané sportovní akce odborů i regionů, určené 

právě pro širokou veřejnost. Je to skvělá možnost k představení našeho programu nejenom 

směrem k veřejnosti, ale i k orgánům státní správy a samosprávy v jednotlivých obcích.  

Sportovní hry seniorů (SHS) -  v roce 2018 proběhly Sportovní hry seniorů pod taktovkou 

krajských článků ve všech 14 krajích, v Praze participovala ČASPV i na velmi úspěšných 

celostátních seniorských hrách. Skvělá propagace naší organizace! 

Plavecká soutěž měst je veřejně přístupnou akcí se stejným datem konání v celé ČR – v roce 

2018 to bylo 3. října. ČASPV ji již potřetí zajišťovala spolu s ČUS a v roce 2018 se do ní 

zapojilo 21 měst a 8534 plavců.  

 

Účast na odborných seminářích, konferencích a akcích jiných organizacích 

„Be active aneb pohyb jako elixír života“ v Centru pohybové medicíny v Praze – Chodově. Na 
akci, která se konala v rámci Evropského týdne sportu (EWoS) se aktivně zúčastnili zástupci 
ČASPV Mgr. Zdeňka Horčičková a Mgr. Vít Hanáček. Před sportovními odborníky i ze 
zahraničí představili naše úspěšné veřejně přístupné akce i program ČASPV. 

Sport a pohybová gramotnost – květen 2018 (EWoS) – aktivní vystoupení předsedy M. Zítka. 
 
Na obou těchto odborných konferencích participovala naše organizace i pořadatelsky. 
 
„Zdraví 2020“ – ČASPV participovalo již třetím rokem na realizaci Akčního plánu podpory 
pohybové aktivity ČR, jehož zakončení se plánuje na rok 2020.  

Odborné semináře a konference – semináře, zaměřené na aktivní životní styl a individuální 
zdraví jsou již tradičním prostorem pro propagaci našeho programu i spolku jako takového: 
- tradiční spolupráce s vysokými školami (především Universita Palackého v Olomouci) 
-aktivní účast na konferencích tělovýchovného lékařství (V. Syslová) 
-Spolupořadatelství a aktivní vystoupení na konferenci Sport a tělovýchova v Hradci Králové 
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 (marketing, financování, grantová politika) – M. Zítko, Z. Horčičková 
- účast na mezinárodním foru v Sao Paulu 
- účast na Info meetingu v Dornbirnu – meeting ke Světové gymnaestrádě 2019 

 
 XVI. Všesokolský slet v Praze a účast skladby ČASPV je třeba uvést i v této části 

 zprávy jako samostatný bod, byť pouze ve stručnosti. Jednalo se o velmi významnou akci 
mezinárodního významu a ČASPV se skvěle zviditelnila předvedením vlastní skladby 
dospělých s názvem Gymnastický sen v hlavním programu i blokem pódiových vystoupení na 
atraktivních místech Prahy. ČASPV byla opět vidět! Podrobná informace o této prezentaci 
naší organizace je v jiné části výroční zprávy.  
 

 ČASPV v zahraničí   

V roce 2018 prezentační skupiny našich seniorů vystoupily na festivalu Golden Age v italském 
Pesaru a se svými třemi skladbami opět patřily k těm nejúspěšnějším. Výjimečným počinem 
byla říjnová účast skupiny našich seniorů na IX. Mezinárodním gymnastickém foru v Brazílii, 
kde se předvedla v nejlepším světle a velmi úspěšně tak propagovala naši organizaci na 
americkém kontinentě. O mezinárodních aktivitách ČASPV více v jiné části zprávy. 

 

 Propagace naší činnosti a našeho programu před veřejností  

Ta spočívá především v konání akcí, které jsou přístupné a otevřené celé veřejnosti. Jsou to 

tzv. VPA akce a otevřené soutěže, kterých se veřejnost napříč všemi věkovými kategoriemi 

může zúčastnit a také zúčastňuje včetně škol a dětských kolektivů. Tímto způsobem je 

program naší organizace představován a propagován. I zde je velký prostor pro všechny naše 

články. Je to jeden z prostředků, jak pracovat s potencionální členskou základnou, kterou je 

právě široká veřejnost. Veřejně přístupné akce jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů 

propagace na úrovni krajů, měst i obcí, neboť vytvářejí velký informační prostor o naší 

činnosti před veřejností i před orgány státní správy a samosprávy. 

 

 Propagace 100. Výročí vzniku České republiky 

V průběhu roku 2018 se naplno rozjela propagační kampaň zaměřená ke stému výročí vzniku 

našeho státu a to na všech úrovních a v nejrůznějších formách. Instalace našich propagačních 

bannerů při významných akcích, výroba a distribuce kapesních kalendářů s logem tohoto 

významného výročí, ale především vlastní vystoupení s představováním našeho programu. 

Nelze opomenout ani účast na organizaci celé řady významných sportovních akcích 

pořádaných k této příležitosti, kde byla naše organizace rovněž propagována.  

 

 Propagační publikační činnost 

I v roce 2018 pokračovala spolupráce s renomovaným sportovním magazínem Svět sportu, 

v němž nám již tradičně patřila v každém z 6 čísel dvoustrana, na níž jsme nabízeli aktivity, 

tvořící součást programu ČASPV. Prostřednictvím článků jsme postupně představili činnosti 

jednotlivých komisí MR  a nabídku pro věkové kategorie od těch nejmenších, až po seniory. 

Jejich obsahem byly tipy na motivaci k pohybu a propagace tradičních i netradičních sportů a 

aktivit naší organizace. 
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 Časopis Pohyb je život 

I v této výroční zprávě musím zmínit a pochválit kvalitu a úroveň našeho časopisu, který 

neslouží pouze jako zdroj informací, metodických článků a příloh našim cvičencům a 

cvičitelům, ale i odborné veřejnosti, která s ním pracuje. Navíc je možné časopis v jeho 

tištěné formě využít při různých příležitostech k propagaci naší činnosti směrem ven, 

k zástupcům státní správy a veřejné správy.  

 

 Komunikace přes sociální sítě  

Velmi dobrou zprávou z oblasti propagace je účelné využívání sociálních sítí, jejichž 

prostřednictvím máme možnost daleko efektivněji informovat zejména mladou generaci o 

našich aktivitách a oslovovat tímto způsobem naše nové potencionální členy. Za úspěch 

považujeme navýšení poštu fanoušků našeho FB profilu o více než 200 %, což se podařilo 

zejména díky soutěžím (ve spolupráci s firmou Spokey, která je zároveň sponzorem soutěží 

Komise žactva a mládeže) a dále pravidelnou správou této sociální sítě.  

 
 Vnitřní propagace 

Již tradičně spočívala na zajištění drobných propagačních předmětů ČASPV  a cen pro děti a 
mládež – účastníky našich soutěží a celorepublikových akcí. 
 

 Vnější vztahy 

Oblast vnějších vztahů je velmi důležitá pro existenci, vývoj a postavení naší organizace ve 
veřejném prostoru i v povědomí státních institucí a současně je velmi úzce propojena 
s propagací našeho spolku. Cílem jednání se subjekty mimo naši organizaci je vytvoření co 
nejlepšího obrazu ČASPV jak v očích široké veřejnosti, tak v očích těch, kteří mohou přispět 
k rozvoji ČASPV jako významné tělovýchovné organizace určené a otevřené svým 
programem široké veřejnosti. A o to se orgány ČASPV na všech úrovních snaží.   Ať už jsou to 
nejrůznější formy prezentace našeho spolku, aktivní účast na řadě odborných seminářů, 
spolupráce s vysokými školami, zastoupení v mezinárodních organizacích, ale i řada 
separátních jednání se střešními sportovními organizacemi či s MŠMT. To, že naše 
organizace nespadá do kategorie těch komerčně zajímavých, nám naši pozici v českém 
sportovním prostředí jistě neusnadňuje. Je třeba přesvědčit o nezastupitelnosti našeho 
otevřeného a všestranného programu, který otevírá cestu ke zdraví i k sociální integraci 
všem občanům naší země. Pracujeme na tom my všichni nejen v oblasti propagace, ale i 
důsledným naplňováním našeho programu. ČASPV by měla být vnímána jako organizace, 
která je jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli sportu pro všechny, což je mimořádně 
obtížné v době stále trvajícího chaosu, který v současné době ovládá celé sportovní prostředí 
a který je provázen řadu nesystémových a nestandardních rozhodnutí zejména ze strany 
MŠMT. Přesto se celospolečenské vnímání sportu pro všechny stává velkým fenoménem 
každodenního života občanů. Je to jistý posun k lepšímu, naděje na progresivnější rozvoj 
našeho spolku směrem k veřejnosti, ale i na pozitivní změnu v přístupu ze strany vládních 
orgánů a nepostradatelných médií. Je to však běh na dlouhou trať, který vyžaduje zásadní 
změnu v chápání významu, úkolů a cílů sportu a tělovýchovy pro společnost. ČASPV je na 
tuto změnu připravena a dělá mnoho pro to, aby k ní došlo co nejdříve. 
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15 - TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Česká asociace Sport pro všechny je vlastníkem čtyř tělovýchovných zařízení: 

 Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně 

 Sportcentra ČASPV Žinkovy u Nepomuku 

 Domu sportu v Brně (DSB) 

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

Údržba v tělovýchovných zařízeních ČASPV v roce 2018 byla prováděna podle návrhu 

Investiční komise a schválení VV ČASPV. Vzhledem k tomu, že pro rok 2018 nebyl vypsán 

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

„Organizace sportu“ a z vlastních prostředků. 

 

Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně byla prováděna nutná údržba zařízení. Byla 

zakoupena plastová prkna na zábradlí u bungalovů včetně vratových šroubů a plochého 

železa na změnu uchycení zábradlí, plastových zátek na sloupky a barvy na sloupky, 

zakoupeno pletivo kolem spodní části kurtu plážového volejbalu, byla vyměněna dvě spálená 

oběhová čerpadla, zakoupeny nové hasicí přístroje za již prošlé (11 ks), vyměněn prorezlý 80l 

bojler, provedena technická prohlídka konvektomatu (poznámka: bylo konstatováno, že 

oprava je nerentabilní), vymalování lektoren, nátěry části plechových střech jídelny a srubů 

(bude dokončeno do 15. 4. 2019). 

  

Ve Sportcentru ČASPV Žinkovy u Nepomuku byla provedena výměna 2ks bojlerů na teplou 

vodu v kotelně (2x 500 litrů), oprava a seřízení plynových hořáků kotlů v kotelně, oprava a 

seřízení regulátoru přívodu plynu, oprava a výměna sedáků židlí v jídelně (60ks), geodetické 

zaměření vrtaných studní a vodovodu od vrtaných studní do objektu sportcentra, od října 

2018 probíhá jednání o přeložce kanalizace do nově budované obcí Žinkovy a rovněž 

vybudování vodovodní přípojky z nově budovaného vodovodního řadu obcí Žinkovy na 

pozemek ČASPV.   

 

V Domě Sportu v Brně byla provedena oprava odkouření plynových kotlů, zakoupen 

polykarbonát a ochranné kování s elektrickým zámkem ke mříži v přízemí - přeinstalovaní dle 

požadavků požárního technika, nainstalovány nové vchodové plastové dveře, instalace nové 

vchodové kamery včetně dálkového otevírání dveří a mříže, provedena částečné vyčištění a 

oprava vnitřní kanalizace, provedena oprava dvířek automatické pračky, provedeny výměny 

některých roháčků a hadiček u WC, nová přívodní hadice ke sporáku ve vinotéce, oprava a 

výměny některých zásuvek, oprava rozvodu a nová elektrická instalace kabeláže a nové 

jističe ve III. patře budovy (podle pokynů revizního technika), výměna vadných sprchových 

hlavic, výměna sifonu a těsnění ve 4. patře, výměna shrnovacích dveří u WC v 1. patře, 

výměna elektrického dvouvařiče v apartmánu ve 4. patře, oprava venkovního okapového 

svodu. 
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Ve sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze (SŠKC Praha) byl proveden 

nákup a výměna 3 ks vadných varných konvic, byla zakoupena a vyměněna lednice za 

nefunkční, proveden částečný servis na zprovoznění nefunkčního kotle ohřevu teplé vody, 

zakoupeno a vyměněno spálené kalové čerpadlo v kanalizační jímce v kotelně, nakoupen 

materiál na rekonstrukci ohřevu teplé vody. 
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16 – STANOVISKO KONTROLNÍ KOMISE 

 

Kontrolní komise České asociace Sport pro všechny, z. s. plnila průběžně úkoly vyplývající ze 

Statutu Kontrolní komise ČASPV. 

Členové komise na svých zasedáních projednávali informace z vedení ČASPV o všech 

důležitých oblastech činnosti ČASPV. 

Kontrolní komise provedla v roce 2018 tyto kontroly na KASPV: 

- Jihočeská KASPV 
- Plzeňská  KASPV 
- Karlovarská KASPV 
- Ústecká KASPV  
- sekretariátu ČASPV Praze  

Na těchto jednotlivých úsecích nebylo shledáno žádné porušení obecně platných zákonů 
a vnitřních předpisů ČASPV.  

Kontrolní komise ČASPV během celého hodnoceného období dohlížela na činnost ČASPV 

a zpětně předávala orgánům ČASPV podněty k jejich práci. 

Kontrolní komise ČASPV souhlasí s Výroční zprávou ČASPV za rok 2018. 

 

 

 

          Zdena Pavlíčková 

předsedkyně Kontrolní komise ČASPV 
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17 - STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU ČASPV 

 

Výkonný výbor ČASPV na svém zasedání dne 18. 3. 2019 v Praze projednal Výroční zprávu 

ČASPV za rok 2018.  

Výkonný výbor konstatoval, že struktura i obsah předkládané Výroční zprávy ČASPV 2018 

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

organizace plnila i v roce 2018 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 2018 svým 

usnesením č. 19-03/06 ze dne 18. 3. 2019 

SCHVÁLIL. 

 

 

 

 

 
Mgr. Miroslav Zítko 

předseda ČASPV 
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