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Vážení sportovní přátelé, 
dostává se vám do rukou Výroční zpráva České asociace Sport pro všechny, z. s. za rok 2017. 
Tuto výroční zprávu zpracovali členové výkonného výboru ČASPV ve spolupráci s vedoucími 
pracovníky sekretariátu naší organizace. 
Mezi významné momenty, které ovlivnily práci výkonného výboru ČASPV a jeho odborných 
komisí i sekretariátu ČASPV, je třeba zmínit výsledky volební valné hromady České asociace 
Sport pro všechny, která se uskutečnila v dubnu 2017 v Praze. Delegáti valné hromady zvolili 
na další čtyři roky nový výkonný výbor včetně statutárních zástupců a kontrolní komise 
našeho spolku. Následně byly ustaveny odborné komise VV ČASPV, Metodická rada a komise 
Metodické rady včetně jejich personálního obsazení. Díky strategii VV ČASPV i díky jeho 
novým členům, kteří jsou plni invence a nových nápadů dochází postupně ke zlepšování 
procesu řízení našeho spolku, což velmi rád konstatuji.  Věřím, že výkonný výbor v novém 
složení naváže na práci výkonného výboru, který řídil naši organizaci v minulých čtyřech 
letech a zároveň ji v nových podmínkách, které musí přijít, posune k ještě lepším výsledkům.   
Daleko výrazněji a to zcela v opačném, negativním smyslu se však na práci VV ČASPV v roce 
2017 a potažmo na práci všech jejích článků projevila řada nešťastných rozhodnutí úředníků 
MŠMT při rozdělování státních dotací do oblasti sportu, které poškodily celé sportovní 
prostředí. Nejprve se v dubnu 2017 na webu MŠMT objevily informace o přidělených 
dotacích jednotlivým žadatelům. Na základě těchto informací jsme připravili návrh rozpočtu 
ČASPV, který byl projednán a následně odsouhlasen delegáty valné hromady. To, že jsme 
následně koncem dubna museli u všech programů vypracovat akceptaci (pro nás to 
znamenalo přepracovat žádosti včetně rozpočtů) nám nevadilo, neboť je to nová povinnost 
pro všechny žadatele. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že pro nás zásadní 
Programy III, IV a X byly vedením MŠMT zrušeny a slíbené finance na činnost ČASPV do 
konce července nepřišly. V srpnu byla znovu otevřena výzva MŠMT na podání žádostí na 
Program III – žádost jsme v termínu vyplnili a zaslali na MŠMT. Rozhodnutí z MŠMT přišlo 13. 
9. 2018. Ještě komplikovanější byla situace s Programy IV (údržba) a X (projekty sportování 
veřejnosti). Program IV byl administrován v listopadu a Program X v prosinci roku 2017. 
Z předchozího výčtu je tedy zřejmé, že dodržení Usnesení VH ČASPV, které se týkalo 
financování naší organizace, bylo velmi obtížné. I přesto se nám podařilo zajistit všechny 
republikové soutěže, srazy instruktorů, školení, semináře, pobytové akce a desítky veřejně 
prospěšných akcí podle schválených operativních 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 Metodické rady napsali do  magazínu Svět sportu šest článků o pohybových 
aktivitách, které má naše organizace ve svém programu, prohloubili jsme spolupráci 
s vysokými tělovýchovnými školami (FTVS UK, FTK UP Olomouc, PF UK Praha), zapojili jsme 
se do zajímavých domácích i zahraničních projektů, např.: Sportovní hry seniorů, RinoGym 
Academy, walking football, MOVE Week apod. s cílem dostat naši organizaci do povědomí 
veřejnosti i orgánů státní správy a samospráv.  
Zde je na místě poděkovat vedení České unie sportu, neboť nám z její strany byla poskytnuta 
finanční podpora na oblast aktivit pro seniory, díky které jsme mohli na úrovni krajů 
uspořádat přes patnáct dílčích akcí. Důležitá byla i finanční podpora ČUS na 26. ročník 
projektu Plavecká soutěž měst, které se zúčastnilo 21 měst a přes 8 tisíc plavců. 
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. 
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Od poloviny roku 2017 se snažíme získávat informace o novém Nařízení EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY EU s názvem GDPR, které se týká ochrany osobních údajů a které 
vstoupí v platnost 25. 5. 2018 pro celou ČR. Tato skutečnost se výrazně promítne do 
každodenní práce na všech stupních našeho spolku, a proto jsme se jako jedni z prvních ve 
sportovním prostředí začali o tuto problematiku zajímat. Založili jsme položku na našem 
portálu, zúčastnili jsme se několika seminářů, pracujeme na směrnicích a doporučeních pro 
základní články, informujeme naše funkcionáře nejenom prostřednictvím Sdělení ČASPV, ale 
i na všech poradách o tomto složitém, organizačně i finančně náročném a snad prospěšném 
nařízení. Je však škoda, že odpovědné orgány ČR nevydaly v roce 2017 žádný implementační 
materiál, který by neziskovému sektoru v tomto pomohl.  
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 a zájmy členů České asociace Sport pro všechny. Je třeba opakovaně a důrazně na 
různých fórech 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 a je velmi 
důležité, abychom tuto skutečnost účinně uměli sdělit i široké veřejnosti, pro kterou je naše 
nabídka určena. 
Děkuji všem funkcionářům, cvičitelům, instruktorům, rozhodčím, lektorům za jejich 
entuziasmus a přístup k jejich dobrovolné práci v  odborech SPV, RCSPV, KASPV i ústředí 
ČASPV, kterou vykonali v roce 2017.  
 
 

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 (zapsaný spolek), která se prioritně zabývá rekreačním sportem a 

pohybovými aktivitami rekondičního charakteru.  

 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 

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. 

 Pravidelnou činnost odborů SPV řídí krajské asociace Sport pro všechny 

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

regionálních center Sport pro všechny (RCSPV). 

 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 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. 

 Významná je vzdělávací činnost určená nejen cvičitelům, trenérům a 

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

Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV (dále jen ACI). V roce 2016 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/. 

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

dále veřejná tělovýchovná vystoupení, přehlídky pódiových skladeb a 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“. 

http://www.acipraha.cz/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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 ČASPV je členem ISCA (mezinárodní sportovní a kulturní asociace) a přes ISCA 

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. Zítko Miroslav, generální sekretář/předseda 

Ježková Hana, asistentka generálního sekretáře, referentka pro mezinárodní styky 

Mgr. Hanáček Vít, vedoucí oddělení metodiky a marketingu 

PaedDr. Růžičková Dobromila, metodik (do 28. 2. 2017) 

Mothejzíková Radka, organizační pracovník (od 1. 2. 2017) 

Frinta Kubíková Broňa, vedoucí ekonomického oddělení 

Hellerová Ivana, hlavní účetní 

Ballková Markéta, účetní (od 1. 10. 2017) 

Mgr. Šneberger Zdeněk, vedoucí tělovýchovných zařízení (do 31. 5. 2017) 

Jalovecká Eva, vedoucí Domu sportu Brno (do 5. 1. 2017) 

Holoubková Eva, vedoucí Domu sportu Brno (od 1. 1. 2017) 

Ježek Pavel, správce objektu 
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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 KASP 
 

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: Miroslav Vaněk (do 24. 3. 2017), Koukalová Jana  
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 
Jihočeská KASPV, z. s. (od 2. 2. 2017) 
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: Mgr. Zdeňka Mrštíková (do 30. 8. 2017), Alena Kostadinovová (od 1. 9. 2017)  

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

 
Karlovarská KASPV, z. s. 
Nová 997/32, 351 34 Skalná 

Předseda: Ludmila Nováková (do 21. 3. 2017), Karásková Marta  
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 

 
Královéhradecká KASPV, z. s.  
U Koruny 292, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,  

Předseda: Mgr. Zdena Horčičková 
Sekretář: Mgr. Gabriela Doksanská (do 30. 9. 2017), Zdena Horčičková/Libuše Netopilová 
(od 1. 10. 2017) 
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RCSPV Hradec Králové  
RCSPV Jičín  
RCSPV Náchod  
RCSPV Rychnov nad Kněžnou  
RCSPV Trutnov  
 
Pardubická KASPV, z. s.  
K Vinici 1901, 530 02 Pardubice 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 46, Zábrdovice, 613 00 Brno 

Předseda: Hana Drdlová (do 23. 3. 2017), Rudolf Jalovecký 
Sekretář: Hana Drdlová (do 23. 3. 2017), Eva Jalovecká 

RCSPV Blansko  
RCSPV Brno – město  
RCSPV Brno – venkov  
RCSPV Břeclav 
RCSPV Vyškov  
RCSPV Znojmo  
 
Zlínská KASPV 
Národních bojovníků 1016/2, 769 01 Holešov 

Předseda: Josef Pšenka (do 23. 3. 2017), PaedDr. Zdeňka Slavíková 
Sekretář: Oto Kubíček  

RCSPV Kroměříž 
RCSPV Vsetín  
RCSPV Zlín  
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Olomoucká KASPV, z. s. 
Hany Kvapilové 200/1, Droždín, 779 00 Olomouc  

Předseda: Marie Symerská  
Sekretář: Věra Chromková, Žáčková 

RCSPV Jeseník  
RCSPV Olomouc  
RCSPV Prostějovsko 
RCSPV Přerov  
RCSPV Šumperk 

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

Předseda: Martina Mertová (do 23. 3. 2017), 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 (do 22. 4. 2017) 
Ing. Karel Coufal  
Mgr. Vít Hanáček 
Mgr. Zdena Horčičková 
Bc. Libor Pečenka 
Jan Rubeš 
Eva Víšková 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
Výkonný výbor (od 23. 4. 2017) 
Ing. Karel Coufal  
Mgr. Vít Hanáček 
Mgr. Zdena Horčičková 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Bc. Libor Pečenka 
Martina Mlýnková 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
 
 
Kontrolní komise (do 22. 4. 2017) 
Zdena Pavlíčková, předsedkyně komise 
Zdeňka Bittnerová 
Zdeněk Marek 
František Ruský 
Ing. Vít Baštán  
 
Kontrolní komise (od 23. 4. 2017) 
Zdena Pavlíčková, předsedkyně komise 
Libuše Netopilová 
Ing. Vít Baštán  
Zdeňka Bittnerová 
František Ruský 
 
 
 
Metodická rada (do 22. 4. 2017) 
Vedení MR:   Mgr. Vít Hanáček, předseda MR 
  Jaroslav Sauer, místopředseda MR 
  Mgr. Zdena Horčičková 
  PaedDr. Dobromila Růžičková 
   
komise PD a RD   Mgr. Simona Skoumalová 
komise žactva a mládeže Mgr. Martina Mlýnková 
komise dospělých   Marie Havrlantová 
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komise seniorů   JUDr. Milada Němčíková 
komise zdr. TV  MUDr. Vlasta Syslová 
komise VG    Mgr. Jitka Rosenbaumová 
komise RS    Ing. Luboš Vrbický 
komise CPP    Ing. Petr Polášek 
komise HPF    Mgr. Alena Přehnilová 
komise školení   Jan Kalina 
subkomise psychomotoriky Mgr. Daniela Jonášová 
 
Metodická rada (od 23. 4. 2017) 
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 
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 
 
 
 
Ekonomická komise – zůstala ve stejném složení 
Ing. Karel Coufal, předseda komise 
Ing. Iva Pízová 
Ing. Marie Lvová  
Pavla Odstrčilová 
Bronislava Kubíková, vedoucí EO 
 
 
 
Investiční komise (do 22. 4. 2017) 
Jan Rubeš, předseda komise 
Ing. Jana Cihlářová  
Libuše Bauerová  
Mgr. Zdeněk Šneberger 
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Investiční komise (od 23. 4. 2017) 
Ing. Jana Cihlářová, předseda komise 
Jan Rubeš,  
Mgr. Zdeněk Šneberger 
Pavel Ježek 
 
 
 
Koncepční komise (do 22. 4. 2017) 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 
Jan Kalina  
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 
Doc. PhDr. Viléma Novotná 
 
Koncepční komise (od 23. 4. 2017) 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. 
Doc. PhDr. Viléma Novotná 
 
 
 
Legislativní komise – po 22. 4. 2017 skončila 
Miroslav Vaněk, předseda komise 
JUDr. Karel Svoboda 
Mgr. Miroslav Zítko  
 
 
 
Komise mezinárodních vztahů (do 22. 4. 2017) 
Mgr. Miroslav Zítko, předseda komise 
Mgr. Martina Mlýnková  
MUDr. Vlasta Syslová 
Jitka Hozáková 
 
Komise mezinárodních vztahů (od 23. 4. 2017) 
Mgr. Martina Mlýnková, předseda komise 
MUDr. Vlasta Syslová 
Jitka Hozáková 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
 
Propagační komise (do 22. 4. 2017) 
Mgr. Zdena Horčičková, předseda komise 
Lucie Čechurová 
Bronislava Kubíková  
Michal Rosenbaum 
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Propagační komise (od 23. 4. 2017) 
Mgr. Zdena Horčičková, předseda komise 
Lucie Čechurová 
Bronislava Kubíková  
Michal Rosenbaum 
Radka Mothejzíková 
 
 
 
Redakční rada časopisu Pohyb je život (do 22. 4. 2017) 
Mgr. Vít Hanáček, předseda RR 
Doc. PhDr. Viléma Novotná  
Ing. Pavel Panenka – redaktor 
Michal Rosenbaum 
 
Redakční rada časopisu Pohyb je život (od 23. 4. 2017) 
Mgr. Vít Hanáček, předseda RR 
Ing. Pavel Panenka – redaktor 
Doc. PhDr. Viléma Novotná  
Michal Rosenbaum 
Mgr. Zdena Horčičková 
 
 
 
Komise pro certifikaci kvality (do 22. 4. 2017) 
Jan Kalina, předseda komise 
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 
Doc. PhDr. Viléma Novotná 
Bc. Libor Pečenka 
Mgr. Miroslav Zítko 
 
Komise pro certifikaci kvality (od 23. 4. 2017) 
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 
                         4120    13548   837        1280      3881    7514         5209         17668       18721       36389 
Fyzický počet členů: 36215 
  
Instruktoři       Číslo kvalifikace      I.          II.          III.          IV. 
                         3427                        96        466       2397     468 
Fyzický počet cvičitelů: 2738 
 
ODBORY         Celkem 657 z toho má cvičitele 540 
                         Začlenění     ČUS     ATJSK     UNITOP     UASK     ČASPV     nezačleněný  
                                               453     4              1                 0            109          1            
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Okres Název Muži Ženy Dorci Dorky Žáci Žákyně Děti Dospělí Mládež CELKEM Odborů 

3100 Pražské sdružení SPV   

3101 Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3102 Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3103 Praha 3 16 47 0 1 0 0 0 63 1 64 1 

3104 chybí záznam o RCSPV 6 20 0 1 45 68 42 26 156 182 3 

3105 Praha 5 33 190 18 20 94 186 264 223 582 805 13 

3106 Praha 6 73 185 2 19 43 184 155 258 403 661 6 

3107 Praha 7 16 91 0 0 26 54 80 107 160 267 3 

3108 Praha 8 65 65 1 1 21 40 47 130 110 240 2 

3109 Praha 9 82 342 3 7 134 244 329 424 717 1141 6 

3110 Praha 10 18 42 2 15 7 110 17 60 151 211 6 

3200 Středočeská KASPV   

3201 RC SPV Benešov 71 417 18 12 101 213 59 488 403 891 13 

3202 RC ASPV BEROUN 40 132 9 6 44 92 30 172 181 353 9 

3204 RC  SPV  Kolín 35 233 4 8 12 47 68 268 139 407 10 

3206 RCSPV MĚLNÍK 75 195 5 8 63 91 151 270 318 588 7 

3207 RCSPV Mladá Boleslav 7 65 1 4 8 39 7 72 59 131 3 

3208 RC SPV  Nymburk 18 78 3 3 0 0 0 96 6 102 4 

3209 chybí záznam o RCSPV 30 170 1 7 32 159 15 200 214 414 10 

3210 RC SPV Praha - západ 47 115 12 0 75 99 100 162 286 448 8 

3211 RC ASPV Příbram 22 40 0 8 14 41 12 62 75 137 4 

3212 RC SPV Rakovník 3 35 0 0 5 4 2 38 11 49 3 

3300 Jihočeská KASPV   

3301 RCSPV Č. Budějovice 8 71 2 7 4 21 23 79 57 136 6 

3302 RCSPV Českokrumlovsko 8 63 0 6 19 64 36 71 125 196 2 

3303 RCSPV Jindřichův Hradec 33 85 6 2 30 66 73 118 177 295 11 

3304 RCSPV Písecko 5 23 7 1 23 18 1 28 50 78 4 

3305 RCSPV Prachatice 6 30 3 0 4 3 0 36 10 46 5 

3306 RCSPV Strakonice 5 40 0 0 0 6 17 45 23 68 3 

3307 RCSPV Táborsko 44 94 0 28 12 59 0 138 99 237 8 

3400 Plzeňská KASPV   

3401 Domažlice 22 78 2 5 18 40 27 100 92 192 4 

3402 
Pošum.reg.centrum SPV 
Klatovy 17 112 11 15 32 55 51 129 164 293 7 

3403 RCSPV Plzeň 128 460 7 45 129 335 293 588 809 1397 19 

3405 RCSPV Plzeň - venkov 113 481 19 36 160 375 231 594 821 1415 18 

3406 RCSPV Rokycany 30 145 11 10 68 87 67 175 243 418 6 

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

3500 Karlovarská KASPV   

3501 RCSPV Cheb 51 106 1 14 6 20 128 157 169 326 2 

3502 RCSPV Karlovy Vary 25 199 0 5 7 50 60 224 122 346 5 

3503 chybí záznam o RCSPV 2 16 0 6 0 52 4 18 62 80 3 

3600 Ústecká KASPV   

3601 RCSPV Děčín 10 73 5 8 30 47 0 83 90 173 3 

3602 RCSPV Chomutov 68 228 25 26 85 200 75 296 411 707 6 

3603 RCSPV Litoměřicka 110 308 2 8 57 113 206 418 386 804 4 
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3604 RCSPV Louny 36 41 8 10 33 46 6 77 103 180 4 

3605 OASPV Most 23 226 1 7 1 43 18 249 70 319 6 

3606 RC SPV Teplice 16 159 3 4 14 49 0 175 70 245 4 

3607 RCSPV Ústí nad Labem 24 98 6 1 25 47 13 122 92 214 3 

3700 Liberecká KASPV   

3701 RCSPV Česká Lípa 70 286 21 24 105 204 70 356 424 780 11 

3702 RCSPV Liberec 183 352 130 120 148 173 146 535 717 1252 9 

3703 RCSPV Semily 80 149 7 14 49 55 88 229 213 442 11 

3800 Královéhradecká KASPV   

3801 RCSPV Hradec Králové 147 301 9 13 49 164 162 448 397 845 11 

3802 RC SPV Jičín 72 250 24 17 71 150 81 322 343 665 10 

3803 RCSPV Náchod 30 173 4 18 64 135 91 203 312 515 6 

3804 chybí záznam o RCSPV 45 187 16 23 83 130 13 232 265 497 9 

3805 RC SPV Trutnov, z.s. 54 199 13 15 72 150 73 253 323 576 8 

3900 Pardubická KASPV   

3901 OASPV Chrudim 53 37 3 3 12 10 0 90 28 118 3 

3902 RCSPV Pardubice 116 226 25 32 141 168 221 342 587 929 10 

3903 RCSPV Svitavy 29 48 9 4 25 60 2 77 100 177 7 

3904 chybí záznam o RCSPV 21 7 5 3 4 33 6 28 51 79 3 

4000 Vysočina   

4001 RCSPV Havlíčkův Brod 50 381 9 32 60 231 99 431 431 862 13 

4002 RCSPV Jihlava 20 53 14 8 17 8 0 73 47 120 3 

4003 OASPV Pelhřimov 55 229 9 10 46 117 125 284 307 591 5 

4004 RCSPV Třebíč 122 251 133 235 390 390 42 373 1190 1563 19 

4005 OASPV Žďár nad Sázavou 148 239 21 9 77 92 108 387 307 694 10 

4100 Jihomoravská KASPV   

4101 OASPV Blansko 80 347 20 48 113 152 84 427 417 844 7 

4102 Brno-město, z. s. 208 625 32 54 121 209 261 833 677 1510 14 

4103 RCSPV Brno-venkov 41 127 0 18 36 48 58 168 160 328 6 

4104 OASPV Břeclav 34 112 4 21 8 43 0 146 76 222 5 

4106 RCSPV Vyškov, z.s. 15 103 7 24 61 70 41 118 203 321 5 

4107 RC SPV Znojmo 40 216 5 7 70 50 49 256 181 437 12 

4200 Zlínská KASPV   

4201 RCSPV Kroměříž 24 115 2 3 8 26 5 139 44 183 6 

4203   43 105 4 2 11 10 15 148 42 190 6 

4204 RCSPV  Zlín 159 307 6 18 72 188 90 466 374 840 10 

4300 Olomoucká KASPV   

4301 RCSPV Olomouc, z.s. 138 697 15 19 75 127 223 835 459 1294 21 

4302 RC SPV Prostějovsko 30 91 9 12 17 18 6 121 62 183 4 

4303 RCSPV Přerov 51 260 17 17 81 145 101 311 361 672 12 

4304 RCSPV, z.s.       Šumperk 51 75 0 11 21 59 6 126 97 223 6 

4305 Regionál.centrum SPV Jeseník 26 58 5 6 9 19 0 84 39 123 3 

4400 Moravskoslezská KASPV   

4401 chybí záznam o RCSPV 0 42 0 4 10 47 18 42 79 121 1 

4402 RC SPV Frýdek-Místek 59 187 8 25 60 134 37 246 264 510 8 

4403 OASPV Karviná 82 354 13 5 80 118 18 436 234 670 15 
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4404 RC SPV Nový Jičín 130 269 14 20 39 103 29 399 205 604 13 

4405 OASPV Opava 14 47 17 19 56 96 20 61 208 269 4 

4406 RCSPV Ostrava 159 428 9 3 39 115 114 587 280 867 16 

  Kategorie celkem: 4120 13548 837 1280 3881 7514 5209 17668 18721 36389 568 

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

31 Pražské sdružení SPV 309 982 26 64 370 886 934 1291 2280 3571 40 

32 Středočeská KASPV 348 1480 53 56 354 785 444 1828 1692 3520 71 

33 Jihočeská KASPV 109 406 18 44 92 237 150 515 541 1056 39 

34 Plzeňská KASPV 310 1293 50 111 407 892 669 1603 2129 3732 56 

35 Karlovarská KASPV 78 321 1 25 13 122 192 399 353 752 10 

36 Ústecká KASPV 287 1133 50 64 245 545 318 1420 1222 2642 30 

37 Liberecká KASPV 333 787 158 158 302 432 304 1120 1354 2474 31 

38 Královéhradecká KASPV 348 1110 66 86 339 729 420 1458 1640 3098 44 

39 Pardubická KASPV 219 318 42 42 182 271 229 537 766 1303 23 

40 Vysočina 395 1153 186 294 590 838 374 1548 2282 3830 50 

41 Jihomoravská KASPV 418 1530 68 172 409 572 493 1948 1714 3662 49 

42 Zlínská KASPV 226 527 12 23 91 224 110 753 460 1213 22 

43 Olomoucká KASPV 296 1181 46 65 203 368 336 1477 1018 2495 46 

44 Moravskoslezská KASPV 444 1327 61 76 284 613 236 1771 1270 3041 57 

  Kategorie celkem: 4120 13548 837 1280 3881 7514 5209 17668 18721 36389 568 
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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 31. 12. 2016: 3672 řádných členů 
Stav členské základny ke dni 30. 8. 2017: 8072 řádných členů 
 
Resumé 2016/17 

1. CZECH DANCE ARÉNA 2016 – 24. – 29. 9. 

Vzdělávací program CDO – víkendový workshop pro trenéry, porotce a tanečníky v areálu 
Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy. Obsah: Jarní tour CDO - SaTP CZECH DANCE MASTERS 2017, 
výklad předsedů komisí CDO  -  JAK  A CO MÁ POROTCE HODNOTIT, TRENÉRSKÉ MINIMUM, 
POROTCOVSKÉ MINIMUM I. – školení pro zájemce o licenci porotce, psychologie výkonu. 
Účast: 130 osob 
 

2. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS - PODZIM 2016       

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 2016 apod. 
Účast: 3200 tanečníků                                          
 

         3. Taneční tour CZECH DANCE MASTERS - JARO 2017 

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 
Věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 
Účast: 14 500 tanečníků 
 
 

http://www.czechdance.org/
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4. Grand finále CZECH DANCE MASTERS JARO 2017  

     12. – 14.5. Brno, 25. - 28. 5. 2017 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 2017 pak byl slavnostní galavečer v neděli 28. 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 6600 tanečníků, MČR Brno 4500 tanečníků 
         

 
 
 
 

5. Reprezentace na soutěžích IDO          

 

Účast členů CDO : 2543 tanečníků 
Česká reprezentace CDO patří nejpočetnějším a úspěšným reprezentacím na prestižních 
soutěžích IDO. Vedení CDO se zúčastnilo také oficiálních jednání IDO - Atény, Řecko – červen 
2017 – účast: Jiří Paulů – AGM meeting, Sarajevo, Bosna a Hercegovina  -  leden 2017 – 
účast: Jiří Paulů – jednání komisí IDO.  
 
Mezinárodní soutěže na území České republiky: 

IDO EUROPEAN BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIPS 
    – 5. – 8. 6. 2017, PRAHA 

IDO EUROPEAN TAP CHAMPIONSHIPS         - 9. - 10. 6. 2017, PRAHA 

IDO WORLD DISCO DANCE AND DISCO FREESTYLE CHAMPIONSHIPS - DANCE FEVER 
     - 22. - 25. 6. 2017, CHOMUTOV 

IDO WORLD STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS AND IDO WORL DISCO DANCE CUPS 
        – 21. – 24. 9. 2017, ÚSTÍ NAD LABEM 
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ČESKÁ ASOCIACE ARMWRESTLINGU 

 
Adresa:  
Česká asociace armwrestlingu  
Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00  Praha 5 
IČ: 613 92 472 
 
Kontakty:  
info@armwrestling.cz  

Milan Hyršal, prezident ČAA 
+420 777 042 034, hyrsal@armwrestling.cz 

Jaroslav Sládek, člen výkonného výboru ČAA  
+420 776 872 578, sladek@armwrestling.cz 

Josef Dittrich, víceprezident ČAA 
+420 734 706 272, dittrich@armwrestling.cz 

Martin Vodák, dozorčí rada ČAA 
+420 736 624 056, vodak@armwrestling.cz 

 
Počet členů ČAA 845. 
Soutěžní rok 2017 začal pro armwrestling v únoru, kdy v Kosticích proběhla soutěž Junior 
Visegrad Grand Prix. Této soutěže se zúčastnily tři státy Maďarsko, Slovensko a pořádající 
Česká republika. Soutěž proběhla na vysoké úrovni, nechyběli zde ani medailisté z 
vrcholových akcí jako ME a MS. Naše země brala celkem sedm medailí. Našimi 
nejúspěšnějšími závodníky se stali Terezie Valová a Jiří Trubač. Celý tento turnaj byl 
financován dle rozpočtu z dotačních prostředků na rok 2017. 

4. března pořádal oddíl AWK Podivín ve spolupráci s ČAA již 17. ročník Velké ceny Podivína. 
Při účasti zahraničních soutěžích, kteří přijeli z Rakouska a Slovenska se sešlo relativně málo 
závodníků. 

8. dubna se konala na Slovensku soutěž Senec-Hand. Této soutěže se zúčastnilo celkem 15 
zemí. Jedna z nich byla i ČR, kterou reprezentovalo sedm soutěžících. Václav Vaculovič 
prokázal, že patří k naší špičce a jednoznačně vyhrál kategorii +95 kg na levou ruku. Potvrdil 
tak formu na nadcházející ME v Polsku. 

Od 14. do 21. května proběhlo v Polsku v Katovicích ME. I přes menší účast našich sportovců 
bylo toto ME pro naše barvy úspěšné. Václav Vaculovič vybojoval třetí místo, Dušan Tesařík a 
Jaroslav Štůsek se stali na levou ruku mistry Evropy a na pravou ruku brali třetí místa. I na 
tuto vrcholnou událost bylo zaplaceno cestové a ubytování. 
Během dalších měsíců následovaly soutěže domácí armwrestlingové ligy. 

10. června proběhlo v Dolním Bousově otevřené mistrovství ČR v armwrestlingu. Všichni 
nominovaní sportovci si sáhli až na dno svých sil, aby dosáhli co nejlepšího umístění. Mistrem 
republiky se stali ve váhových kategoriích do 70 kg, Patrik Valut, do 75 kg, Ivan Gregorička, do 
85 kg, Dominik Šoka, do 95 kg, Milan Hyršal, do 105, Jiří Mládek a nad 105 kg, Dušan Tesařík. 

Od 3. do 9. září proběhlo v Maďarsku MS. Naši republiku reprezentovala opět malá skupina 
soutěžících. Mistrem světa se stal Jaroslav Štůsek, který ve své kategorii nenašel přemožitele. 

mailto:hyrsal@armwrestling.cz
mailto:sladek@armwrestling.cz
mailto:dittrich@armwrestling.cz
mailto:vodak@armwrestling.cz
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Martin Zábojník a Lukáš Prácheňský vybojovali každý ve své kategorii krásná třetí místa. Na 
Tyto vrcholové akce byla hrazena doprava, ubytování a startovné. 

 

29. a 30. září proběhla na PVA EXPU v Letňanech sportovní akce, kdy ČAA představila tento 
sport u příležitosti soutěže EVLS PRAG 2017. Po celé dva dny byl mezi diváky o tento sport 
velký zájem. Pro návštěvníky, byl uspořádán turnaj, kde si mohli vyzkoušet, o jak fyzicky 
náročný sport se jedná. 

 
28. října proběhla pohárová soutěž GP Pepa Opava 2017. I zde se soutěžilo dle pravidel WAF. 

25. listopadu se soutěžilo v Novém Městě nad Metují v pohárové soutěži Do Sklepa, které se 
zúčastnilo přes 60 soutěžících. V rámci tohoto turnaje zde proběhla doprovodná soutěž 
Mrsbenchpress, kde mohli všichni soutěžící poměřit své síly. 

Závěrem roku se ve dvou termínech uskutečnilo soustředění celé české reprezentace v 
Českém Krumlově. Cílem tohoto soustředění bylo rozebrat úspěchy a neúspěchy na jíž 
proběhlých soutěžích, poučit se z chyb, které by znamenaly posun na lepší umístění a 
načerpat síly na soutěže v roce 2018. Při této příležitosti proběhlo školení rozhodčích a 
technik zápasu. 

Rok 2017 patřil k velmi úspěšným. Každý měsíc mohli sportovci poměřit své síly 
u armwrestlingových stolů.  Díky dotačním titulům, sponzorům a organizačním týmům mohlo 
proběhnout tolik soutěžích. 

Všem soutěžícím a zvláště reprezentantům patří poděkování za vzorné reprezentování země. 
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ČESKÝ SVAZ REKREAČNÍHO SPORTU, zapsaný spolek 
 
Základní údaje 
Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
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  
Předseda: Novák Bohumil    Místopředseda: Mgr. Jiří Krauskopf 
                   Tel: 731 480 914                                 Tel: 778 043 070 
                   E-mail: predseda@csrs.cz                                E-mail: info@csrs.cz  
 

Počet členů:  54 řádných klubů,  2934 evidovaných členů. 
 
ČSRS byl založen v roce 1990. Financování sportu z prostředků Sazky bylo pro náš svaz 
výhodné, protože svaz vykazoval masovou členskou základnu (cca 1 100 klubů s více jak 110 
tis. členy).  
Změnu financování sportu v našem svazu doprovázelo několik nepříjemných skutečností, 
které ve svém důsledku znamenaly rapidní úbytek zájmu o členství a přivedly ČSRS na pokraj 
jeho zrušení.  
Nepříznivý směr vývoje se naštěstí 
podařilo zastavit na jednání VH ČSRS 
v květnu 2016, kdy byl přítomnými 
delegáty odvolán z funkce tehdejší 
předseda.    
Nový VV začal velmi intenzivně situaci 
řešit. A přestože mnohé skutečnosti 
z předcházejícího období stále ovlivňuji 
jeho práci, daří se postupně obnovovat 
důvěru bývalých členů a mnohé kluby 
již s VV obnovily kontakt. Možná to 
nejde tak rychle, jak bychom si přáli, 
ale jsme si vědomi toho, že důvěra se 
lehko ztratí, ale    Běžec Vysočiny pořádá řadu běhů 
těžko se získává. Navíc v situaci,  
kdy se potýkáme se zajištěním finančních prostředků, kterými chceme svým členům 
pomáhat při organizování jejich akcí a dalších aktivit. 
V databázi ČUS se k existenci klubu rekreačního sportu přihlásilo téměř 900 TJ/SK. V nich je 
registrováno na 80 000 fyzických osob. A to je ve srovnání s počtem klubů, které v roce 2017 
zaplatily členské příspěvky (52), velmi výrazný rozdíl. Cílem naší činnosti tedy je oslovit ty 
TJ/SK, které s námi dosud nenavázaly kontakt, aby se do ČSRS vrátily.  
Tuto snahu dost výrazně ovlivňuje rozhodnutí delegátů na naší VH v březnu 2014 o 
vystoupení z ČUS. ČSRS tak sice umožnil ČASPV naplnit její dlouhodobě nerealizovaný záměr 
stát se řádným členem ČUS, ale sám se dostal mimo hlavní dění. Náhradní řešení v podobě 

../2016/kapitoly/www.csrs.cz
mailto:predseda@csrs.cz
mailto:info@csrs.cz
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přidruženého (dnes kolektivního) členství v ČASPV to v žádném případě nemůže 
plnohodnotně nahradit a přináší to řadu problémů, např. při získávání dotací z MŠMT. 

Snaha o překonání ne vždy dobrých 
vztahů obou organizací byla 
v prosinci 2017 po řadě měsíců 
jednání korunována podepsáním 
nové dohody o spolupráci. Věříme, 
že bude pevnějším základem pro 
lepší spolupráci obou subjektů, z níž 
by mohli mít prospěch všichni. 
kluby rekreačního sportu organizují 
množství jednorázových akcí 
v nejrůznějších pohybových 
aktivitách nejen pro své členy, ale i 
pro širokou veřejnost každého 
věku.  

TJ Orientační běh České Budějovice se zaměřuje na děti a mládež. 
 
Jde o různé turnaje v nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu, tenisu, florbalu, šipkách, 
vytrvalostní a náborové akce pro jednotlivce (běh, cyklistika, triatlon, běh na lyžích, turistika 
a další sporty), pěší výšlapy, cyklojízdy, zábavné pohybové aktivity v rámci dětských dnů (den 

dětí, zahájení či 
zakončení prázdnin, 
mikulášské a vánoční 
akce).  
Kluby RS se věnují i 
pravidelné pohybové 
činnosti, většinou žen 
nebo rodičů s dětmi. 
Děti si mohou v tzv. 
miniškolách sportu 
vyzkoušet různé 
sporty a vybrat si ten, 
kterému by se chtěly 
věnovat více, možná i 
na závodní úrovni. 
 

ASK Tatra Kopřivnice uspořádala již 20 roč. náročného závodu Kopřivnický drtič. 
 
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. 
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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. 2017 – 31. 
12. 2017. 
 
 
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 3001,- Kč do 40 000,-Kč. 

V operativně-technické evidenci se pouze kusově eviduje drobný dlouhodobý hmotný 
majetek od 1,-Kč do 3000,-Kč nakupovaný ze státní dotace a případně drobné přístroje a 
zařízení, jejichž životnost je delší než jeden rok. 

Ostatní majetek s pořizovací cenou do 3000,-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 ČASPV a jejich použití v roce 2017 – viz výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 
 
 
Náklady na vlastní správu: 

Sekretariát ČASPV – administrativní a metodické práce spojené s činností spolku  4 622 tis. Kč 
KASPV – administrativní služby, porada zástupců KASPV                                              2 007 tis. Kč 
Výkonný výbor, Kontrolní komise, Valná hromada                                                            207 tis. Kč 
Souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů                                                                    1 591 tis. Kč 
 
Zaměstnanci a dobrovolníci 

Počet zaměstnanců v ČASPV                      9 osob 
Počet zaměstnanců v KASPV                    16 osob 
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Počet dobrovolníků                              2 738 osob 
 

ČASPV neposkytla v roce 2017 žádné půjčky členům statutárních orgánů. 
ČASPV má ve svém majetku jeden služební automobil, který slouží ke služebním 

účelům. Automobil byl pořízen v roce 2006. 
Členům Výkonného výboru poskytuje příspěvky na dopravu při plnění povinností 

vyplývajících z jejich funkce. Vyplacená částka byla v roce 2017 ve výši 49 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. 2017. 
 
 

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31.12. 2017 
      

AKTIVA   Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 78 480 72 560 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 192 066 191 659 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  12 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

-113 598 -119 099 

B. Krátkodobý majetek celkem 20 026 19 909 

I. Zásoby celkem 284 243 

II. Pohledávky celkem  352  469 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 19 290 19 089 

IV. Jiná aktiva celkem 100 108 

  Aktiva celkem 98 506 92 469 

        

PASIVA 
  

Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

A. Vlastní zdroje celkem 96 938 90 074 

I. Jmění celkem 101 369 94 094 

II. Výsledek hospodaření celkem -4 431 -4 020 

B. Cizí zdroje celkem 1 568 2 395 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 1514 2 104 

IV. Jiná pasiva celkem  54 291 

  Pasiva celkem 98 506 92 469 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU V TIS. KČ K 31.12.2017 
  

  

 
O

z
n
a
č
e
n
í 

Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 7 240 1 310 8 550 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti  0  0  0 

III. Osobní náklady celkem 5 230 417 5 647 

IV. Daně a poplatky celkem 147 91  238 

V. Ostatní náklady celkem 270 83  353 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 1 782 4 208 5 990 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3 612 0 3 612 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0  0 

  Náklady celkem 18 281 6 109 24 390 

  
   

  
B. Výnosy       

I. Provozní dotace celkem 6 045 1 194 7 239 

II. Přijaté příspěvky celkem 3 197 0 3 197 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 4 130 2 428 6 558 

IV. Ostatní výnosy celkem 957 1 898 2 855 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 521 0 521 

  Výnosy celkem 14 850 5 520 20 370 

  
   

  
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3 431 -589 -4 020 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -3 431 -589 -4 020 

 
 
Skladba příjmů v roce 2017 
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Skladba nákladů v roce 2017 
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11 – TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 
Metodické rada ČASPV - úvod     
Metodická rada ČASPV pracovala v minulém roce s nemalým úsilím, které nenarušil ani 
předvolební čas, který byl završen konáním volební valné hromady ČASPV v dubnu 2017. Do 
čtyřčlenného vedení metodické rady (dále jen MR ČASPV) byli po valné hromadě jmenováni 
dva noví členové: Mgr. M. Mlýnková a Ing. P. Polášek (stávající členové: Mgr. V. Hanáček, 
Mgr. Z. Horčičková). Složení členů metodické rady nezaznamenalo výrazných změn, pouze na 
místo vedoucí komise všeobecné gymnastiky byla jmenována Ing. G. Machová a vedoucím 
komise rekreačních sportů se stal J. Plch. Metodickou radu i nadále tvoří deset odborných 
komisí a subkomise psychomotoriky.  
Tvorba plánu akcí MR ČASPV vycházela z pravidel ekonomické vyrovnanosti. Ceny 
účastnických poplatků pro zájemce na akcích nebylo ve většině případů možné nastavit 
ideálně Vždy však platilo, že členové ČASPV měli při konání akcí výhodu slevy ve srovnání 
s platbami zájemců z veřejnosti.   
Činnosti MR ČASPV byla náročné především z ekonomického hlediska. Přes garantovanou 
finanční podporu od výkonného výboru ČASPV přetrvávaly obtíže v posílání dotačních peněz 
ze strany MŠMT do ČASPV v avizovaných termínech. Často tak nebylo do poslední chvíle 
zřejmé, jaký finanční zdroj bude k podpoře vytipovaných akcí metodické rady použit. Je 
potěšitelné, že i s těmito vyjmenovanými obtížemi se podařilo dostát naplánovaným 
předsevzetím: ekonomicky podporovat akce metodické rady v souvislosti s úkoly 
stanovenými v ročních operativních plánech vypracovaných odbornými komisemi MR ČASPV. 
Krajské asociace si tak mohly například zvolit tři ze čtyř vybraných republikových soutěží 
ČASPV, na které byly účastníkům uhrazeny náklady spojené s dopravou. Organizátoři a 
rozhodčí obdrželi na zmiňovaných soutěžích kromě pokrytí ostatních organizačních nákladů 
také drobnou finanční odměnu za činnost na akci. Ve druhém pololetí roku 2017 byly 
dotovány také vzdělávací akce (krajská a republiková školení). Významné akce MR ČASPV - 
republikový sraz instruktorů SPV a letní slavnosti žactva a mládeže, byly z rozhodnutí VV 
ČASPV podpořeny finanční dotací, což přispělo k výraznému snížení účastnického poplatku 
pro členy našeho spolku. 
Základním posláním našeho spolku bylo, je a bude nadále pravidelně uspokojovat očekávané 
potřeby členů ČASPV. A to prostřednictvím široké nabídky pohybových programů se 
zaměřených na zdravý a aktivní způsob života spolu s dalšími formami výhod, které sportovní 
spolek může svým členům nabídnout.  Vlastní činnost realizovaly odborné komise metodické 
rady v součinnosti s kvalifikovanými instruktory a lektory, kteří s nemalým úsilím plnili 
stanovené úkoly. Zmíněná aktivita nebyla orientována výhradně na členy ČASPV, ale 
umožnila také zapojení široké veřejnosti do života ČASPV. Četnost a rozmanitost nabídky 
pohybových aktivit pro členy a veřejnost včetně samotné realizace jsou mimo jiné důležitým 
momentem, jak v praxi ověřit, že místo a poslání ČASPV ve sportovním prostředí je již se 
svými 25 lety trvání zcela nezastupitelné.   
Je nezpochybnitelné, jaký významný moment sehrává jedinečná a pravidelná spolupráce 
metodické rady s krajskými a regionálními činovníky, stálé propojení a sdílení s členy našeho 
spolku až do základních článků SPV odborů a oddílů. Všichni jmenovaní si zaslouží velké 
poděkování za jejich práci a úsilí, které vedou k dosažení společně vytyčených cílů. 
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Činnost MR ČASPV  
 

V průběhu roku 2017 se aktivně podílelo na tvorbě pohybových programů a dalších úkolech 

spojených s plány a úkoly metodické rady deset odborných komisí (komise školení, komise 

zdravotní TV -  subkomise psychomotoriky, 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).  

Systém řízení odborných komisí MR ČASPV je aktivní proces, který reaguje průběžně na nové 
podněty související se změnami vnitřního, ale i vnějšího prostředí a jsou v něm zahrnuty také 
ostatní nároky a podmínky vyplývající z práce dobrovolných činovníků v ČASPV.   
Komise metodické rady pracovaly průběžně a intenzivně v roce 2017 na úkolech, které 
zahrnuly do svých dílčích plánů. Hlavní činnost spočívala v přípravě, organizaci a 
uskutečňování akcí zahrnutých v Termínové listině akcí MR ČASPV 2017.  
Dále komise pořádaly školení, semináře, republikové soutěže, pobytové akce. Odborně 
pomáhaly a prostřednictvím lektorů a instruktorů prakticky společně zajišťovaly programy na 
významných akcích: republikovém srazu instruktorů SPV, letních slavnostech dětí a mládeže. 
Podílely se (komise dospělých) na přípravě a nácviku na hromadnou skladbu dospělých – 
Báječný svět pro Všesokolský slet 2018 (Praha) a World Gymnaestrada 2019 (Dornbirn). 
Příprava a nácvik hromadné skladby dětí a mládeže byly pro opakovaně malý zájem 
zastaveny.  
Dalšími aktivitami komisí byla reprezentace našich cvičenců v zahraničí. Komise také 
spolupracovaly mimo jiné se sportovními organizacemi, jako například s Českou obcí 
sokolskou, AŠSK, FISAF apod. Do obsáhlé činnosti patřila také mezioborová spolupráce 
spočívající v účastí lektorů na pohybových programech při akcích jednotlivých komisí, které 
připravovaly pro členy ČASPV a v rámci veřejně přístupných akcí. Mezi pravidelnou aktivitu 
lze zahrnout i vynaložené úsilí o prohloubení a navázání dalších kontaktů s odborníky v České 
republice i v zahraničí: MR ČASPV se podílela na realizaci programu – Veřejné slyšení 
v Parlamentu České republiky (Be active). 
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Subkomise psychomotoriky je v rámci ČASPV již dlouho stálým účastníkem na jednáních 

Evropského fóra psychomotoriky. Komise předškolních dětí a rodičů s dětmi i komise Zdr.TV 
připravují odborné semináře ve spolupráci s lékaři. Metodická rada vyslala také zástupce na 

akce či projekty institucí a organizací, které se zabývají zdravým a aktivním způsobem života, 
pohybovou gramotností a činnostmi, které jsou pro poslání ČASPV prioritní.  Smyslem těchto 
aktivit byl další rozvoj spolupráce a nové náměty pro činnost. 
V roce 2017 se metodická rada zapojila do propagace a šíření pohybové gramotnosti také v 
rámci uskutečňování dlouhodobého evropského projektu MOVE WEEK a Plavecké soutěže 
měst. Spolupracovala na několika projektech s Českou unií sportu: Sportovní hry seniorů, 
Sportuj s námi. Podílela se na novém projektu Fotbalové asociace ČR – fotbal v chůzi, který 
sdílela a nabídla, jako alternativu při hledání méně známých, vhodných a atraktivních 
pohybových aktivit pro seniory v ČASPV. 
Činnosti metodické rady a aktivity spojené s obsahovou náplní jednotlivých odborných 
komisí jsou prezentovány a propagovány: 

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

 
Přehled akcí MR ČASPV a účast členů ČASPV v roce 2017 

Akce  Počet    

Republikový sraz, Letní slavnosti dětí a 
mládeže 

2 275 39 

Republikové soutěže  8 1730 269 

Semináře 12 313 44 

Školení  - MR ČASPV  4 87 15 

Školení -  KASPV  3 44 21 

Školení ACI  1 14 4 

Semináře ACI 9 122 31 

Pobytové akce 6 262 31 

Slet ČOS - WG Dorbirn 2 512 10 

Blume Gran Canaria 1 22 2 

Celkem 47 3381 466 

Časopis PJŽ                                                                    
Počet     

Metodické přílohy 4 
  Metodické články 11 
  Akreditace MŠMT 11 
   

 

o Školení – vyjmenované komise MR uspořádaly 4 školení: komise cvičení a pobytu v 

přírodě, komise všeobecné gymnastiky. Komise cvičení a pobytu v přírodě uskutečnila 

školení Hlavní vedoucí dětských táborů.  Velký zájem je stále o školení VG, kdy byli vyškoleni 

instruktoři gymnastiky II. třídy . Školení pořádaly i některé krajské asociace a to Jihočeská 

KASPV a Ústecká KASPV, které vyškolily instruktory SPV III. třídy. Jihomoravská KASPV 

vyškolila instruktory SPV IV. třídy. 

http://www.caspv.cz/
http://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
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Metodická rada opět doporučila pořádání školení instruktorů III. třídy tak, aby byl i nadále 
zvyšován počet kvalifikovaných instruktorů, kteří odborně zajišťují pravidelnou činnost 
v oddílech a odborech našeho spolku. Nutno dodat, že na školení byly v druhém pololetí 
uvolněny finanční prostředky, takže frekventanti školení, kteří byli členy ČASPV, měli slevu na 
účastnickém poplatku. 
o Semináře – v této oblasti vzdělávání bylo realizováno 12 odborných seminářů. Komise 

metodické rady naplánovaly kromě tradičních oblíbených akcí také semináře s novými 

náměty a pohybovými programy v jednotlivých odbornostech. Smyslem přípravy obsahové 

náplně seminářů bylo zařazování novinek a atraktivních sportovních činností. Na seminářích 

vyučovali zkušení členové lektorských skupin ČASPV L1, L2 a externí odborníci s požadovanou 

kvalifikací: lékaři, vysokoškolští učitelé a jiní.  

 

o Pobytové akce – uskutečnilo se 6 akcí, které byly kapacitně zcela obsazeny. 

Programovým základem na těchto akcích jsou vždy 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 

především dospělí - děti a senioři – vnoučata je příznivým socializačním hlediskem pro rozvoj 

a budoucnost našeho spolku. Mezi dlouhodobě oblíbené akce se řadí i v minulém roce 

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

sportcentrech ČASPV v Doubí Žinkovech.  

 

o Letní slavnosti dětí a mládeže (sportovní festival) – v měsíci červnu uspořádala 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV Letní slavnosti pro děti a mládež z ČASPV a pro 

veřejnost ve Sportcentru Doubí u Třeboně. Celý víkend prožili účastníci ve víru sportu a 

zábavy: soutěžili v devíti sportovních disciplínách, užívali si na workshopech a bavili se 

dalšími doplňkovými pohybovými činnostmi. Ukázalo se, že obnovení tradice této již 

v minulosti konané akce bylo dobrou volbou pro zpestření nabídky pohybových aktivit pro 

děti a mládež. 

o Republikový sraz instruktorů sportu pro všechny – je považován za prestižní akci pro 

vybrané instruktory sportu pro všechny ze všech krajů České republiky, který se konal 

v listopadu. Jednalo se opět o přehlídku vybraných pohybových programů a metodických 

novinek. Komise MR ČASPV připravily v skutku to nové a nejlepší z odborností: zdravotní 

tělesné výchovy, seniorů, rekreačních sportů, cvičení a pobytu v přírodě, hudebně 

pohybových forem apod. Součástí programu byla také instruktáž k nové soutěži ČASPV 

(Zápolení na dálku – komise žactva a mládeže). Jednotliví lektoři předali instruktorům svoje 

„know-how“ tak, aby mohli ukázat tyto další pohybové náměty cvičencům v odborech 

oddílech a klubech.    

 

o Republikové soutěže ČASPV – v této činnosti bylo uspořádáno celkem 8 soutěží 

v kategoriích: děti, žactvo, mládež, dorostenci, dospělí, senioři. 

Metodická rada děkuje krajským asociacím, které spolupracovaly při nominaci přihlašování 

sportovců z krajů a propagovaly vyhlášení soutěží tak, že účast na jednotlivých soutěžích byla 

minimálně tak početná, jako v předchozích letech. 
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Republikové soutěže ČASPV v roce 2017: 

- sportovní gymnastika / komise VG 

- atletika / komise žactva a mládeže 

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

- přehlídka pohybových skladeb / komise hudebních a pohybových forem (přehlídka 

byla uspořádána v Olomouci, poděkování za spolupráci patří zástupcům místní 

samosprávy a organizátorům z Olomoucké KASPV) 

- kubb – mölkky – woodball / komise rekreačních sportů  

- teamgym a tria (kvalitní již tříletá spolupráce s oddílem gymnastiky odboru SPV – TJ 

Spartak Trutnov v Královéhradeckém kraji) 

- florbal / komise rekreačních sportů (poděkování Pardubickému kraji za víceletou 

pořadatelskou a organizační spolupráci)  

- Zápolení na dálku: 

Komise žactva a mládeže  vyhlásila v roce 2017 novou 
republikovou soutěž ČASPV  - Zápolení na dálku. Smyslem 
bylo zapojit do soutěže co největší počet členů ČASPV dětí a 
mládeže. Charakter soutěže je odlišný od ostatních soutěží 
ČASPV v tom, že se zájemci přihlašují a posílají výsledky 
elektronicky „na dálku“ a po sumarizaci jejich výsledků jsou 
jim zasílány účastnické listy. Těm, kteří se umístili na 
prvních třech místech v kategorii (celkem jsou čtyři 

kategorie, dívky a chlapci) jsou zaslány poštou také diplomy a drobné 
dárkové předměty. Smyslem soutěže je radost z pohybu a porovnání 
úrovně tělesné zdatnosti dětí a mládeže v pěti disciplínách (člunkový 
běh 4 x 10m, ručkování ve vzporu ležmo kolem lavičky, skok do dálky 
snožmo z místa, hod míčem ze sedu zády ke zdi, přeskoky přes 
švihadlo). V podzimním kole soutěže bylo vyhodnoceno 1178 
účastníků. Tak, jako jiné republikové soutěže i Zápolení na dálku bude 
pokračovat dalším jarním kolem v roce 2018.  
 

Členové ČASPV byli zvýhodněni slevou z ceny startovného a to u 
republikových soutěží, které jsou pořádány nejenom pro členy ČASPV, ale také pro veřejnost, 
dvě soutěže byly vyhlášeny pouze pro členy: sportovní gymnastika, atletika.  
V roce 2017 se díky dotacím z ČUS podařilo v rámci konání republikových soutěží přispět 
účastníkům na cestovné. Krajské asociace SPV si mohly zvolit tři ze čtyř vybraných soutěží, na 
kterých jim náklady dopravu uhradila ČASPV.  
Soustavnou snahou komisí MR ČASPV je vytipovat pro konání republikových soutěží vždy 
takové destinace, které jsou zárukou výhodných smluvních podmínek s poskytovateli služeb 
a dopravní vzdálenost pro výpravy jednotlivých KASPV je přijatelná.  Také z těchto důvodů 
využívá spolek pro republikové akce  MR ČASPV sportcentra Doubí, Žinkovy a DS Brno, která 
jsou ve vlastnictví ČASPV. 

 
 
 
 
 



37 
 

sportovní gymnastika              atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medvědí stezkou               přehlídka pohybových skladeb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teamgym                                kubb – mölkky - woodball 
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florbal          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost ACI Hostýnská se soustředila na realizování komerčních akcí: školení a seminářů. ACI 

Hostýnská uspořádala jedno školení pro zájemce o kvalifikaci instruktor III. a II. třídy aerobiku 

a devět seminářů zaměřených na hudebně pohybové formy, kondiční cvičení a novinky 

v oblasti wellness. Smyslem a cílem činnosti ACI byl, kromě pestré nabídky pohybových 

programů pro veřejnost, také ekonomický přínos pro ČASPV (44.222,-Kč). Činnost 

detašovaného pracoviště ČASPV – ACI, Hostýnská, Praha 10 byla s konečnou platností 

ukončena k 31. 12. 2017.  

 
Blume Gran Canaria  
Mezinárodní akci připravila komise seniorů a vybrala 22 reprezentantů ČASPV k účasti na 57. 
ročníku gymnastického festivalu se skladbou „Z vody na břeh – brekekeke“ autorů Alenky 
Přehnilové a Mirka Zítka. Festival se uskutečnil v závěru loňského roku na španělském 
ostrově Gran Canaria.  Pro cvičence 50+, byl zlomovým 45. ročník festivalu v roce 2005, kdy  
jedna z jeho částí byla věnována právě této věkové kategorii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od roku 2005 se festivalu účastní zástupci ČASPV již pravidelně a díky všem autorům, 
lektorům a cvičencům má již ČASPV určité mezinárodní renomé. Cvičenci našeho spolku 
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absolvovali pět večerních vystoupení včetně Gala a také závěrečného večera celého 
festivalu, což svědčí o kvalitě předváděné hudebně pohybové skladby. Při zakončení 
festivalu, které proběhlo ve sportovní hale v Las Palmas, se představila skladba ČASPV jako 
jediná skupina 50+ mezi mladými gymnasty a gymnastickými školami  
Naši cvičenci se zúčastnili také workshopů na téma cvičení na židlích i se židlemi, flamenco, 
rock n rol 60+ a dalších. 
  
Vzdělávání  
Součástí systému vzdělávání v našem spolku je vzdělávací zařízení Akademie cvičitelů a 

instruktorů ČASPV, která zajišťuje a organizuje vzdělávání tělovýchovných instruktorů a 

cvičitelů. Česká asociace Sport pro všechny pořádala také v minulém roce vzdělávací akce se 

zaměřením na jednotlivé odbornosti sportu pro všechny (uvedeno v kapitole o činnosti 

metodické rady).  

Pro vzdělávací činnost využívá mimo jiné ČASPV také akreditace, které má udělené 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Odborná Komise školení MR ČASPV pracovala v roce 2017 podle 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 KASPV. Průběžné úkoly v uplynulém roce uskutečňovala komise na 

základě stanoveného ročního operativního plánu   

Přehled platných akreditací ČASPV v roce 2017: 

Akreditace   ČASPV - MŠMT  2017 

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 

 
Časopis Pohyb je život  - ediční činnost 
Metodická tvorba: 
- Hlavním zdrojem metodických materiálů pro potřeby cvičenců ČASPV byl časopis Pohyb je 

život. Ediční činnost byla vzhledem k omezeným finančním prostředkům minimalizován. 

Pro potřeby školení 2017 byly dotisknuty obecné učební texty instruktor III. tř. ČASPV. 

Dále byl proveden dotisk metodického materiálu pro potřeby komise cvičení a pobytu 

v přírodě: Vázání uzlů. 

- V roce 2017 bylo publikováno v časopisu Pohyb je život kromě pravidelných rubrik sedm 

metodických článků a čtyři samostatné metodické přílohy. 
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- Příspěvky s metodickým obsahem – metodické přílohy a články - publikovali převážně 

členové odborných komisí MR ČASPV. Nemalou částí se podíleli na dodávání příspěvků 

autoři z KASPV, RCSPV, členové spolku a z části také odborná veřejnost, kterým tímto 

Redakční rada ČASPV děkuje. 

- S jistotou lze říci, že metodické přílohy a články jednotlivých čísel časopisu Pohyb je život 

byly v požadované vysoké kvalitě.  

- Grafické provedení čtvrtletníku a nový vzhled (layout) souzněly s potřebami a nároky 

především členů ČASPV.  

- Fotosoutěž o nejlepší snímek přispěvatelů pokračovala i v minulém roce. Vítězům byla 

posílána postupně čtyři čísla časopisu zdarma. 

- Časopis Pohyb je život je  pravidelně umísťován v elektronické podobě 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) a členem EFP (Evropského fóra psychomotoriky). V roce 2017 jsme se zúčastnili 
mezinárodního festivalu s názvem BLUME Gran Canaria. Naši organizaci zde reprezentovala 
skupina 18 cvičenek a cvičenců se skladbou Brekekeke – from the water to the shore. 
Choreografii připravila Alena Přehnilová, vedoucí komise hudebně pohybových vztahů 
metodické rady. Vzhledem k finanční situaci našeho spolku jsme se nezúčastnili další 
nabízených akcí (Turfest, Berlín, přehlídka PS, Trnava apod.). Přijali jsme však osobní pozvání 
na mezinárodní festival s názvem LANDSSTEVNE 2017, který se konal v dánském městě 
Aalborgu. Tohoto festivalu se zúčastnilo přes 25 tisíc gymnastů a gymnastek, přes 5 tisíc 
dobrovolníků/organizátorů a také skupina mezinárodních hostů, kteří přijeli na pozvání 
vedení DGI a manažerů National Danish Performance Team (dále NDPT). Mezi pozvanými 
byli zástupci z Japonska, Taiwanu, Kostariky, Mexika, Kuby, USA, Španělska a také dva 
zástupci ČASPV – Vít Hanáček a Miroslav Zítko. Pozvání těchto 20 zahraničních hostů mělo 
dva hlavní důvody. Jednak jako poděkování za přípravu a organizaci vystoupení NDPT ve výše 
uvedených zemích a také jako vyjádření díků za propagaci „Gymnastics for All“ ve světě. 
Chtěli bychom věřit, že Česká asociace Sport pro všechny se i díky úzké spolupráci 
s organizacemi typu DGI, ISCA, DTB, EFP opět dostane na pozice důstojného a moderního 
tělovýchovného a sportovního spolku České republiky a svůj kredit si nadále udržíme i na 
mezinárodním poli.  
 
Ze všech zahraničních akcí, kterých se zúčastnili zástupci ČASPV (MUDr. Vlasta Syslová, Mgr. 
Daniela Jonášová, Vít Hanáček, Miroslav Zítko), 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: 

Landsstevne 2017 (Miroslav Zítko, Vít Hanáček)      28. 6. – 2. 7.   Aalborg, Dánsko 
Info Meeting Golden Age (Miroslav Zítko)       7. 8. 10.      Pesaro, Itálie 
Studentská akademie EFP (Jaroslav Vrbas)        duben     Darmstadt, Německo 
Valná hromada EFP (Daniela Jonášová)        23. – 25. 9.     Hoorn, Nizozemsko 
 

 

Zapojení ČASPV do mezinárodních projektů 
 
1. Sport for All and the Environment (sport pro všechny a životní prostředí) 

Již po několikáté jsme se pokusili společně s partnery z Polska, Slovenska a Maďarska 
získat grant z programu Erasmus +.  Díky našim zahraničním partnerům se to napodruhé 
podařilo. 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 
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Machová, členka mezinárodní komise a vedoucí komise VG, Radka Mothejzíková, 
pracovnice sekretariátu ČASPV a Miroslav Zítko, předseda ČASPV. 

 
2. Move Week 2017 – součást kampaně NowWeMove 

o „Týden sportu“ se realizoval ve 38 zemích Evropy a také v Brazílii 
o Velmi aktivně do kampaně NowWeMOVE vstoupilo Slovensko, které připravilo 

přes 200 dílčích akcí, Island – 337 akcí.  
o ČASPV byla společně s ČOS garantem projektu v České republice. V ČR se 

uskutečnilo celkem téměř 60 akcí. 
o ČASPV, resp. její nižší články (KASPV/RCSPV/odbory SPV) připravily a 

zorganizovaly 12 hlavních akcí pod hlavičkou Move Week 2017 
 

Poděkování patří všem organizátorům našich akcí, kteří přispěli k projektu Move Week a 
kampani NowWeMove - největší evropské kampani propagující aktivní a zdravý životní styl. 

 

 

 

 

 

              

 

             

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

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 2017 byli vyznamenání tito cvičitelé/instruktoři a činovníci: 
 
Jihočeská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Čejková Marie, Čurdová Marta, Chládková Jana, Mgr. Nováková Marie, 

Šmídová Dana 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Feriančíková Zdeňka, Hrádková Světlana, Motyková Věra, Smrž Martin, 
Tesařová Eva 

 
Středočeská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Fišková Květoslava, Novotná Ivana, JUDr. Obeidová Helena, Svobodová 

Jindřiška, Šedivá Naďa, Šeráková Hana, Zajícová Eva 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Mach Josef, Polická Milada, Samec Ladislav, Šlamborová Marie 
- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 

o Bc. Barková Jana 
 
Plzeňská KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Hojerová Věra, Jiránek Otto 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Bendová Eva, Ing. Cihlářová Jana, Šimanová Václava 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Jedlík Jiří, Ovsíková Lenka 

 
Ústecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Sládek Jan  

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Slahučková Jarmila, Šroubková Ivana, Štěchová Dušana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
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o PhDr. Bílová Marie, Zaspalová Venuše 
 
Liberecká KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Niesigová Gabriela, Ing. Petrová Růžena, Mgr. Suchardová Alena 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kobrlová Marta, Chotěborská Eva 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Heran Jiří, Kortanová Anna, Trávníčková Eva  

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o MUDr. Rosenberková Milada 

 
Královéhradecká KASPV 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Kratěna Bohdan, Víšková Eva, 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Jakubcová Hana, Sršeň Miloslav, Svobodová Vilma 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Soboňová Anna, Tesárková Eva 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Marková Petra 

 
Jihomoravská KASPV 

- Zlatá medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Ing. Křístková Jarmila, Rothkögelová Magda 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Homolová Alena, Máchalová Zdena, Mezihoráková Dobroslava 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o RNDr. Zapletalová Jana, CSc. 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Ing. Beran Josef, Ing. Horáková Helena, JUDr. Kolářová Jana, Strejček Jan 

 
Zlínská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Mgr. Mikulenková Jana 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Horáková Hana 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Machů Kateřina 

 
Moravskoslezská KASPV 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Hanzelka Tomáš 

- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 
o Daníčková Věra, Klívar Milan, Poledníková Jarmila, Struhalová Bronislava 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
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o Bojková Dana, Cielecki Karel, Cielecká Kristína, Mgr. Kowalczyková Jiřina, 
Lysoňová Alice, Rašková Alena 

KASPV Vysočina 
- Medaile dr. Miroslava Tyrše 

o Mgr. Tesařová Ivana 
- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 

o Malá Alena 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Mgr. Diviš Zbyněk, Mgr. Dostálová Jana, Klinerová Eliška, Mgr. Sobotková 
Věra, Soukup Zdeněk, Soukupová Eva, Šalbabová Eva 

- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 
o Baštářová Renata, Cahová Zuzana, Milotová Monika, Sobotka Luděk 

 
Sport pro všechny Praha 

- Medaile dr. Miroslava Tyrše 
o Chromá Marta, MUDr. Mikulejská Marta, Ing. Pízová Ivanka 

- Vzorný cvičitel – zlatý odznak 
o Ing. Bánská Helena, Ing. Hofmanová Jana, Mgr. Rosenbaumová Jitka, Mgr. 

Troupová Helena 
- Vzorný cvičitel – stříbrný odznak 

o Křištanová Vlasta 
- Vzorný cvičitel – bronzový odznak 

o Myslivečková Vladimíra 
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14 - PROPAGACE, VNĚJŠÍ VZTAHY 

Oblast propagace ČASPV je obsáhlé téma, které je velmi obtížné zpracovat stručně. Přesto se 

pokusí tato zpráva v informativní podobě obsáhnout vše, co se za uplynulý rok v oblasti 

propagace udělalo. K poměrně významnému pozitivnímu posunu došlo v oblasti komunikace 

a propagace prostřednictvím sociálních sítí, o tom však bude více informací v samostatném 

odstavci. Úkol propagace je jasný: v co největší míře v pozitivním smyslu zviditelnit naši 

organizaci a její program formou srozumitelnou pro celou veřejnost, celé sportovní prostředí 

i orgány státní správy. I v roce 2017 musela však propagační komise pracovat s výrazně 

omezenými finančními prostředky, čemuž odpovídá i šíře a forma propagační práce.  Uspět a 

být viděn zůstává důležitou, ne však jednoduchou podmínkou pro další rozvoj sportu pro 

všechny. ČASPV se o toto snaží mnoha způsoby. Hlavním úkolem zůstává oslovit nejenom 

širokou veřejnost, z níž se formuje naše členská základna, ale přesvědčit i příslušné územní 

orgány, orgány veřejné správy a vládní instituce, které by měly participovat a spolupracovat 

při rozvoji sportu pro všechny (MŠMT, MZ, střešní TV orgány, KÚ), že ČASPV je organizací, 

která má významné místo v oblasti nabídky odborně řízených pohybových aktivit, 

přístupných a dostupných, na rozdíl od sportovních svazů, každému občanu v ČR.  

 Vnímáme poslání a význam ČASPV, ale co ostatní? 

To je skutečnost, samozřejmá pro naše členy. Je však velkou výzvou pro propagační práci 

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. To je hlavním cílem celé naší organizace a propagační komise se 

snaží o to, aby takto byla vnímána na všech úrovních.  

 Aktivní účast na odborných projektech, konferencích a kampaních 

Jedná se o akce, jejichž význam pro rozvoj a vývoj sportovního prostředí není zanedbatelný a 

které mají často mezinárodní a vždy alespoň republikový rozsah a význam. Jsou podrobněji 

zmiňovány v jiné části této zprávy, ale protože jsou důležitým nástrojem propagace ČASPV a 

jejího programu, je dobré se o nich stručně zmínit i v této kapitole. 

Zástupci ČASPV a jejích odborných komisí se pravidelně zúčastňují zasedání mezinárodních 

orgánů, jichž je naše organizace členem, s nimiž již léta spolupracuje, obohacuje svoji činnost 

o nové a moderní poznatky, s nimiž se na těchto akcích setkává a ve velké míře propaguje 

činnost ČASPV a její program, který je těmito organizacemi vysoce ceněn. A to zejména 

v některých oblastech (cvičební programy pro seniory, systém vzdělávání instruktorů apod.)  

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

MOVE Week - 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.  
V této oblasti však stále ještě ne zcela dostatečně zacházíme s poměrně velkým prostorem, 
který by mohly všechny naše odbory využít jako prezentaci své práce zejména na úrovni 
měst a obcí. 
  
Stejně tradiční je účast ČASPV v projektech domácích  
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Kampaň ČUS – Sportuj s námi  - jedná se o vybrané sportovní akce odborů i regionů, určené 

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

k veřejnosti, ale i k orgánům státní správy v jednotlivých obcích. Velmi úspěšnými akcemi 

tohoto typu je např. královéhradecké „ Město na kolech“ s pravidelnou účastí kolem 500 - 

700 občanů. Nejvýznamnější dopadem takto uspořádaných akcí je propagace našeho spolku, 

bonusem pro jejich realizaci je finanční příspěvek z ČUS. 

Sportovní hry seniorů (SHS) – rovněž kampaň ČUS, která běžela poprvé v roce 2017 a která 

se u nás setkala s velmi slušnou odezvou. Za finančního přispění ČUS proběhly SHS ve všech 

14, někde jako otevřená soutěž pro všechny zájemce. ČASPV byla znovu vidět. Je velký 

předpoklad, že v této aktivitě bude ČASPV pokračovat a SHS se zařadí do kategorie nosných 

akcí organizace. 

Bruslí celé Česko a Plavecká soutěž měst  

Bruslí celé Česko bylo organizováno ve spolupráci se dvěma jinými spolky a z ČASPV se 18. 6. 

2017 zapojilo pouze Brno. Plavecká soutěž měst je veřejně přístupnou akcí se stejným datem 

konání v celé ČR – v roce 2017 to bylo 4. října. ČASPV ji již potřetí zajišťovala spolu s ČUS a v 

roce 2017 se do ní zapojilo 21 měst a 8 198 plavců.  

Účast na odborných seminářích a akcích jiných organizací 
 
„Be active aneb pohyb jako elixír života“ – veřejné slyšení v Senátu ČR 
V rámci Evropského týdne sportu (EWoS) se na půdě Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo 
veřejné slyšení, na jehož realizaci participovala ČASPV nejenom organizačně, ale i 
programově. Vysoká kvalita programu velmi obohatila přítomné, ale zájem ze strany politiků, 
pro něž především byly sdělované příspěvky určené, byl zanedbatelný. Za nás přednášeli 
předseda M. Zítko a vedoucí komise zdravotní tělesné výchovy V. Syslová. Oba příspěvky byly 
na téma seniorských aktivit.  Za politiky byl přítomen senátor J. Růžička a na krátkou část i 
náměstek MŠMT K. Kovář.   
 
„Světový den Parkinsonovy choroby“ – celosvětový projekt, na jehož realizaci v ČR se 11. 4. 
2017 aktivně podílela i ČASPV prostřednictvím lektorů M. Zítka, V. Hanáčka, V. Syslové a R. 
Mothejzíkové, kteří zajišťovali aktivní pohybový program pro klienty Domova seniorů v Praze 
4 – Hájích. 
  
„Zdraví 2020“ – ČASPV participuje již druhým rokem na realizaci Akčního plánu podpory 
pohybové aktivity ČR, jehož zakončení se plánuje na rok 2020.  
 
Odborné semináře – semináře, zaměřené na aktivní životní styl a individuální zdraví, kde nás 
velmi erudovaně zastupovala MUDr. Vlasta Syslová, vedoucí komise zdravotní tělesné 
výchovy 
 

 ČASPV v zahraničí   

 V roce 2017 to byla již tradiční účast prezentační skupiny našich seniorů na 57. 
Mezinárodním festivalu Blume Gran Canaria, kde si vydobyla pověst jedné z nejlepších a 
nejoriginálnějších skupin. 
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 Propagace činnosti ČASPV na veřejnosti 

Ta spočívá především v konání akcí, které jsou přístupné a otevřené 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. V roce byly tyto aktivity rovněž podpořeny ze strany České unie sportu. 

 Propagace 100. Výročí vzniku České republiky 

Na podzim roku 2017 byla zahájena i v naší organizaci 

kampaň ke stému výročí vzniku ČR, která se naplno 

rozběhne v roce 2018. Byly schváleny návrhy na 

propagační roll-up, i možnosti propagace při prezentačních 

akcích v regionech a krajích, které budou ve spolupráci se 

sokolskou organizací v tomto roce realizovány. Pro tuto 

příležitost bylo vytvořeno logo, které se stalo součástí 

veškeré korespondence sekretariátu ČASPV a KASPV, do oběhu šly i kalendáře v podobě 

kartiček s tímto logem.  

 Propagační publikační činnost 

V této oblasti pokračovala spolupráce s renomovaným sportovním magazínem „Svět sportu“, 

v němž nám i v roce 2017 patřila vždy dvoustrana, na níž jsme propagovali aktivity, tvořící 

součást programu ČASPV. Byly to: paddleboarding, woodball, roppe skipping, slack line, disc 

golf a MOVE Week. Několik dalších článků bylo publikováno v internetovém magazínu 

Kultura21. 

 Časopis „Pohyb je život“ 

Časopis ve své tištěné i elektronické formě je ideálním propagačním nástrojem díky svému 

obsahu a kvalitě nejenom směrem k odborné veřejnosti, ale i směrem „ven“, tj. k  

představitelům státní a veřejné správy. Obsah, který tvoří kvalitní metodické články a 

metodické přílohy, odborné články a zprávy ze života ČASPV včetně odborných doporučení 

pro zdravý životní styl, jsou zpracovány čtivě a na velmi dobré úrovni. Proto lze s časopisem 

ve smyslu propagace pracovat na všech úrovních naší organizace. 

 Komunikace přes sociální sítě  

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

prostřednictvím máme možnost daleko efektivněji informovat zejména mladou generaci o 

našich aktivitách a oslovovat tímto způsobem naše nové potencionální členy. 

Ve spolupráci s firmou Spokey – výrobcem sportovních potřeb jsme uspořádali motivační FB 

soutěž, která měla velkou odezvu a přinesla našemu FB profilu několik set nových fanoušků. 

Byly připraveny kroky k oslovení krajských sekretářů ve smyslu nutnosti vytvoření FB profilů 

všech KSPV a provázání této formy komunikace mezi členy i veřejností.  
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 Vnitřní propagace 

Jedná se o nejrůznější propagační předměty, které slouží 

především našim členům i jako dárky nejbližším 

partnerům. Jsou to plánovací kalendáře, zápisníky, 

informační materiál – nově zpracovaná skládačka se 

základními informacemi o našem spolku, desky s novou 

grafikou na ukládání dokumentů, drobné předměty, 

tužky, bloky vše s logem ČASPV. Do budoucna 

propagační komise uvažuje o široké centrální nabídce 

propagačního materiálu dle zájmu členů ČASPV. 

 

 Vnější vztahy 

Oblast vnějších vztahů je velmi důležitá pro existenci, vývoj a postavení naší organizace ve 
veřejném prostoru i v povědomí státních institucí. Je to oblast velmi rozsáhlá a velmi složitá, 
která je jednou z klíčových oblastí, která utváří náš celkový obraz ve společnosti. Orgány 
ČASPV se na všech úrovních velmi snaží nejrůznějšími formami prezentace našeho spolku a 
řadou jednání vytvořit co nejlepší podmínky pro činnost ČASPV. Přesto právě v této oblasti 
máme co dohánět. Stále před námi stojí nelehký úkol – prezentovat ČASPV jako organizaci, 
která bude vnímána jako organizace, která je jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli sportu 
pro všechny. To je mimořádně obtížné v době obrovského chaosu, který v roce 2017 ovládl 
celé sportovní prostředí a který byl provázen řadu nesystémových a nestandardních 
rozhodnutí zejména ze strany MŠMT a který znejistil celé sportovní prostředí. V současné 
době se však přesto celospolečenské vnímání sportu pro všechny stává velkým fenoménem 
zejména každodenního života občanů. Je to jistý posun k lepšímu, jistá naděje na 
progresivnější rozvoj našeho spolku směrem k celé veřejnosti, ale i na pozitivní změnu 
v přístupu ze strany vládních orgánů a nepostradatelných médií. ČASPV je na tuto změnu 
připravena.  
 
 
 

 
  
V roce 2017 bylo součástí veškeré korespondence ČASPV a jejich nižších článků logo 

věnované 25. výročí ČASPV. 

ČASPV a její program sportu pro všechny je jedním z hlavních garantů zlepšení pohybové 

gramotnosti dětí a mládeže a individuálního zdraví každého jednotlivce – tak je třeba ji 

vnímat a to je zásadní úkol pro celou oblast propagace. 
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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) 
 

1. Investiční výstavba 
2. Údržba 

 
Ad 1. Investiční výstavba nebyla pro rok 2017 plánována. 

 
Ad 2. Údržba v tělovýchovných zařízeních ČASPV v roce 2017 byla prováděna podle návrhu 
Investiční komise a schválení VV ČASPV. Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 byly zrušeny 
dotace na údržbu z MŠMT nebylo možné požádat počátkem roku 2017 o dotace. Po mnoha 
jednáních bylo na MŠMT rozhodnuto, že je možné požádat o dotace na údržbu a to 
maximálně v rozsahu poskytnuté dotace pro rok 2016, tj. v částce 793.100,00 Kč. Na tuto 
částku byla podána žádost na MŠMT a tato částka byla ČASPV poskytnuta 24. 11. 2017. 
 
Ve Sportcentru ČASPV Doubí u Třeboně byla prováděna nutná údržba zařízení – nové 
podium u hřiště pro hromadné skladby, nový písek do čističky a údržba čističky, pravidelná 
údržba zeleně, oprava rekuperační jednotky v kuchyni, výměna bojleru v kuchyni, oprava 
motoru ledničky v kuchyni, oprava konvektomatu v kuchyni, výroba nových postelí do 
některých srubů a nákup nových matrací do srubů. V březnu 2017 byla dokončena 
bezpečnostně zdravotní údržba zeleně z roku 2016, která byla prováděna ve spolupráci 
s CHKO Třeboňsko. 
 
Ve Sportcentru ČASPV Žinkovy u Nepomuku byla provedena výměna čerpadla ve studni, do 
kuchyně byl zakoupen nový sporák (z původního sporáku byl funkční pouze jeden hořák ze 
čtyř), do kuchyně zakoupena lednice za již nefunkční, provedena výměna podlahové krytiny 
v několika pokojích a to PVC místo prošlapaných koberců, v kotelně provedena generální 
oprava druhého kotle na ÚT a ohřev vody. 
 
V Domě Sportu v Brně bylo provedeno vymalování a oprava omítek v pronajímaných 
apartmánech, výměny podlahových krytin (PVC) v několika místnostech, výměna starého 
nefunkčního ventilátoru a zprovoznění nového v jedné koupelně, instalace rozvodu vody 
bojleru odpadu k nové zabudované kuchyňské lince, byly provedeny nové revize plynu, nové 
požární a elektro revize a s tím spojené nutné opravy podle současných platných norem. 
 
Ve sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze (SŠKC Praha) byla provedena 
oprava – výměna modulu rozvodu TV, provedena oprava kotelny (nefunkční čerpadlo, 
protékající uzavírající ventily), oprava střechy (přetěsnění vývodů ventilace na střeše), oprava 
opláštění komínového tělesa. 
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16 – STANOVISKO KONTROLNÍ KOMISE ČASPV 
 
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 celkem pět kontrol na KASPV a na sekretariátu ČASPV v 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 2017. 

 
 

 
          Zdena Pavlíčková 

předsedkyně Kontrolní komise ČASPV 
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17 - STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU ČASPV 
 

 

Výkonný výbor ČASPV na svém zasedání dne 19. 3. 2018 v Praze projednal Výroční zprávu 

ČASPV za rok 2017.  

Výkonný výbor konstatoval, že struktura i obsah předkládané Výroční zprávy ČASPV 2017 

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

organizace plnila i v roce 2017 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 2017 svým 

usnesením č. 18-03/07 ze dne 19. 3. 2018 

SCHVÁLIL. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mgr. Miroslav Zítko 

předseda ČASPV 
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