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Projekt ČUS Sportuj s námi odstartoval

Dvě největší sportovní organizace
v zemi ukončily soudní spor a
vsadily na společný postup
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání VV ČUS
ze dne 8. 9. 2014
Výsledek kontroly NKÚ v České unii sportu - bez jediného pochybení
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta seznámil v úvodu schůze členy výboru
s aktuálními informacemi o úpravách programů financování sportu z MŠMT pro rok 2015 a o
korekcích, kterých se zástupcům ČUS podařilo jednáním s MŠMT dosáhnout. Zdůraznil, že je
potřeba pro rok 2016 programy přepracovat. Mimo jiné i proto ČUS zorganizuje 17. 9. 2014
odbornou konferenci ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR a Sportovními listy.
Konference má za cíl prezentovat všechny současné nedostatky financování sportu a vyzvat
k nápravě ze strany státu. M.Jansta zmínil také potřebu připravit konferenci o společenské
odpovědnosti firem. Přednesl rovněž návrh konat v roce 2015 výjezdní jednání VV ČUS
v jednotlivých krajích pro navázání bližších kontaktů se zastupitelstvy. Závěrem informoval o
kampani k úspěšně probíhajícímu projektu ČUS „Sportuj s námi!“.
V rámci rekapitulace zkomplikovaného prodeje chat ČUS v Krkonoších, schváleného dubnovou valnou hromadou, byl předložen návrh řešení péče o majetek ČUS ve spoluvlastněných
horských střediscích. VV konstatoval hrubé neplnění povinností Jiřího Bise, předsedy Komise
VV ČUS pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS a odvolal jej spolu se
členy této komise s tím, že určená pracovní skupina připraví návrh nového složení komise a
předloží jej VV ČUS. Členové VV rovněž rozhodli zaslat představenstvu společnosti Ski Pec,
a.s., žádost akcionáře ČUS ke svolání valné hromady k projednání ČUS navržených záležitostí, a to: Změny stanov společnosti a Odvolání a volby členů orgánů společnosti.
Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda informoval o průběhu a výsledcích kontroly NKÚ v ČUS, zaměřené na dotace za roky 2011 – 2013. Česká unie sportu prošla kontrolou NKÚ, která probíhala v organizaci více než tři měsíce, bez jakýchkoliv závad a pochybení. Ve třech etapách byly kontrolní komisi NKÚ předkládány stovky dokumentů, které se
týkaly administrace finančního objemu peněžních prostředků ve výši přes 270 miliónů korun.
Ve všech případech kontroloři NKÚ shledali, že Česká unie sportu použila poskytnutou dotaci
v souladu s účelovým určením. Výkonný výbor vyslovil na základě výsledku kontroly NKÚ
uznání kvalitě práce zaměstnanců ČUS, kterou si Česká unie sportu získává vysoký kredit
v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí , + 420 602 231 674, ticha@cuscz.cz
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Startuje liga? To je jen zlomek
fotbalu. Hurá na Viktorku a
Dobřichov!
Sloupek Miroslava Jansty
24.7.2014 Sport Strana 19 Komentáře
názor Miroslava Jansty
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Tak nám zase začíná fotbalová liga! A s ní přijde opět diskuse
o násilí na stadionech, o slušnosti diváků a o fotbalové asociaci. Fotbal však není jen pár prvoligových klubů a jejich militantní, takzvaní „fanoušci“, co ve skutečnosti nejsou fanoušky fotbalu, ale vybíječi násilí a agrese. Těch pár klubů se svými
„ultras“ jsou jen tisícinou českého fotbalu. To hlavní, co dělá
fotbal fotbalem, naštěstí stále lidi přitahuje. Na prvoligových
stadionech se toho bohužel odehrává jen zlomek.
Dobře jsem si to uvědomil, když jsem potkal kamaráda s ženou
a malými dětmi. Říkal, že jde na fotbal na Viktorku. Zděsil jsem
se. Na fotbal, a s dětmi!? Vzal mě s sebou. Nebylo to slavné
derby, ale fotbalu jsem si užil jako dlouhá léta ne. Žižkov hraje
„jen“ národní ligu, ale ochozy měl plné spokojených diváků. Nikdo nekřičel sprosťárny. Báječně, nahlas a slušně se fandilo,
kibicovalo. Prostě úžasný zážitek. Zjistil jsem, že na Viktorku
chodí stovky stálých diváků, řada z nich se už zná z ochozů,
společné fandovství a souznění se dalo nahmatat ve vzduchu.
Ano, to je fotbal!
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Nebo: jel jsem nedávno náhodou skrz nevýznamnou polabskou
vesničku. Jmenovala se Dobřichov. Ani ne 800 obyvatel, sotva
300 adres. Na typickém vesnickém fotbalovém hřišti (šatnička,
pár laviček místo tribuny…), se hrál zápas. Na chvíli jsem se
stavil. Bylo to SK Dobřichov vs. Kozojedy, třetí třída. Dal jsem
se do řeči s místními. I v tak malé vsi, jakých jsou po celé zemi
stovky a stovky, mají A tým, B tým, dospělé A, dospělé B, starší dorost, starší žáky, mladší žáky… Tisíce odehraných zápasů
a spokojených diváků, stovky sportujících mladých lidí. Dobřichov vyhrál 3:1, byla nádherná atmosféra, prima zábava, sousedské popichování patřilo k věci, společné posezení u piva
také. Malé děti si hrály, manželky klábosily, pan starosta probral vše potřebné s voliči a představiteli okolních obcí, řemeslníci nabrali zakázky, sousedi si domluvili opravu plotu…
Ano, to je také fotbal! Pár zakuklených pitomců, kteří trhají lavičky, devastují stadiony a křičí sprosťárny, je jeho zkázou. Nic
víc. Majitelé klubů, kteří tolerují zdivočelé části svých „ultras“,
brání tisícům normálních fanoušků vychutnat si sportovní zážitek. Majitelům klubů, co nečinně přihlížejí vulgaritám na adresu
vedení českého fotbalu, které obstaralo nejvíce peněz v historii,
snad nejde o fotbal a o sport. Sledují zřejmě jiné zájmy. Poškozují tím však všechny. Devastují české sportovní prostředí. Odvádějí lidi od sportu, místo toho, aby je k němu přitahovali.

21. Blahopřejeme

Mediální partneři ČUS

3

Dvě největší sportovní organizace v zemi ukončily soudní spor a
vsadily na společný postup
Dvě největší sportovní organizace v zemi ukončily soudní spor a vsadily na společný postup. Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci.
Představitelé dvou největších střešních
sportovních organizací v České republice
– České unie sportu (ČUS) a Sdružení
sportovních svazů ČR (Sdružení) – zastupujících naprostou většinu sportovních
svazů, klubů a tělovýchovných jednot podepsali memorandum o spolupráci a součinnosti. Na celostátní, krajské a regionální úrovni tak budou nyní společně vytvářet podmínky nejen pro rozvoj sportu na
všech výkonnostních úrovních, ale také
pro zapojení široké veřejnosti do pohybových aktivit.
Česká unie sportu sdružuje v 74 národních sportovních svazech 1 300 000 členů, Sdružení sportovních svazů ČR
v sedmnácti svazech 630 000 členů, což
celkově představuje 95 % registrovaných
sportovců v České republice.
„Toto memorandum znamená milník českého sportu. Dvě největší sportovní organizace v zemi odhodily vzájemnou rivalitu,
vyřešily dlouholetý soudní spor a rozhodly
se pro společný postup při rozvoji nejen
celostátního, ale především regionálního
sportu. V poslední době často slyšíme, že
český sport volá po sjednocení. Toto je
konkrétní a praktický případ, jak prospěšně využít vzájemné synergie,“ říká
Miroslav Jansta, předseda České
unie sportu.
Memorandum specifikuje spolupráci nejen v oblasti administrativní, organizační, technické či metodické, ale také například v koordinovaném přístupu při jednání
s orgány veřejné správy při získávání finančních prostředků, grantů
nebo zkvalitňování sportovního
zázemí. Předpokládá se také společný postup v otázkách legislativních a právních. Krajská Servisní
centra sportu ČUS budou nově
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poskytovat služby také organizacím a členům Sdružení, počítá se i s vhodným
personálním propojením.
„Jsem přesvědčen, že tato dohoda nezůstane pouze na papíře, ale že bude naplňována na všech úrovních a že brzy přinese také konkrétní výsledky. Situace
zejména s financováním sportu v České
republice není jednoduchá a právě rozdrobená aktivita při získávání prostředků
na sport se nesetkávala s patřičným efektem. Naopak společné úsilí při jednáních
s orgány veřejné správy na všech úrovních výrazně posílí ekonomické fungování
obou našich organizací. Také společné
využití servisních center na regionální
úrovni bude efektivnější i levnější,“ doplňuje Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.
Servisní centra sportu jsou již dnes
„centry nabídky sportovních služeb“. Kromě koordinace pořádání sportovních aktivit umožňují rovněž kvalitnější fungování sportovních klubů a tělovýchovných
jednot. Navíc se podílejí na propagaci a
rozvoji sportu ve školách a působí jako
základny organizovaného i neorganizovaného rekreačního sportu.

Miroslav Jansta a Zdeněk Ertl při podpisu memoranda
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Komplikace zapříčinila výstavba Sazka
areny
V minulosti spolupráce mezi ČUS a Sdružením vždy fungovala bez problémů.
Zkomplikovala ji však výstavba Sazka
arény a především citelné ekonomické
důsledky, které megalomanský projekt
znamenal pro celý český sport.
Sdružení jako jediné z devíti akcionářů už
na počátku varovalo, že společnost Sazka nebude v rámci výstavby arény schopna dostát svým slibům a tato smlouva pro
něj představovala finanční záruku i pojistku.
V únoru 2013 rozhodl obvodní soud
pro Prahu 6, že Český svaz tělesné výchovy (pozn. – ČUS je dnes jeho nástupnickou organizací) má zaplatit Sdružení
sportovních svazů ČR 151,6 milionu Kč a
úroky zhruba 30 milionů Kč. Tato částka
se týkala smluvní záruky, kterou se ČSTV
v roce 2004 zavázal, že v případě výpadku příjmů od společnosti Sazka
v souvislosti s výstavbou multifunkční arény doplatí Sdružení příslušný rozdíl. Ten
při tehdejším deklarovaném ročním výnosu Sazky pro sport ve výši jedné miliardy
korun představoval 3,5 procenta z této
sumy. ČUS však proti rozhodnutí soudu
podala odvolání.
„Reálně hrozilo, že soudní jednání se povlečou bezvýsledně ještě další léta. Nakonec zvítězil na obou stranách zdravý rozum. Se zástupci Sdružení jsme se shodli
na mimosoudním řešení problému, který
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zavinilo svým nezodpovědným přístupem
bývalé vedení ČSTV, a v červenci letošního roku jsme podepsali dohodu o narovnání. Letitý soudní spor byl ukončen zpětvzetím žaloby,“ uvádí Miroslav Jansta.
Městský soud v Praze tak zrušil 18. srpna
rozsudek soudu I. stupně a řízení zastavil. Soudní verdikt nabyl 4. září právní
moci. Žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení.
„Také my se už nechceme vracet do minulosti, mnohem důležitější je ve snaze o
lepší ekonomické i materiální podmínky
českého sportu spojit síly. Právě ukončení tohoto sporu odstranilo veškeré překážky a umožnilo nastartovat užší a intenzivní spolupráci mezi oběma organizacemi. Slovo sportovců tak bude mít v tomto
spojení nepochybně větší váhu,“ dodává
Zdeněk Ertl.
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
České unie sportu, +420 602 231 674,
ticha@cuscz.cz
Ivana Caitamlová, generální sekretář
Sdružení sportovních svazů ČR, + 420
732 351 911, caitamlova@sporty-cz.cz
Foto: Petr Skála
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Nad dopisy čtenářů
Dobrý den,
mám dotaz k úrazovému pojištění :
V našem TJ je několik sportovních oddílů. Sportovci z oddílů jezdí na určené zápasy (z důvodu nevyhovujících spojů) osobními auty.
Jsou to auta trenérů, ale i rodičů, kteří jsou členy našeho TJ.
Rodiče mají následující dotaz:
1. vztahuje se úrazové pojištění na úraz , který se sportovci (nebo i rodiči) stane cestou na utkání –
t.z. dojde k dopravní nehodě?
Budeme předpokládat, že nehodu nezaviní zmiňovaný rodič.
2. Pokud nehodu zaviní rodič a přepravovaný sportovec bude mít úraz- bude moci sportovec uplatnit
pojistné plnění z úrazového pojištění?
Moc děkuji za odpověď.
Dotaz jsme zaslali na Pojišťovnu VZP, a.s., se kterou bylo úrazové pojištění sportovců sjednáno, a jejich odpověď je následující: Dle PS č.: 1310000010, čl.II, odst.(1), písm. a) „Pojištěnými osobami jsou :
členové sportovních svazů uvedených v příloze č.2 (v této příloze jsou uvedeny všechny sdružené SK,
TJ a sportovní svazy v ČUS) této pojistné smlouvy, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo
organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce,“
Znamená to, že by doprava na případné utkání musela být organizovaná sportovní organizací
jež je členem dle přílohy č.2 a pojištěnou osobou pak je jen člen sportovního svazu nebo SK/
TJ, tedy sportovec jež platí příspěvky.
Pojišťovna VZP, a.s.
Pokud budou splněny podmínky vyplývající ze smlouvy, nebude mít na výplatu pojistného vliv osoba,
která nehodu zavinila. Avšak pojišťovna může nárokovat pojistné po viníkovi dopravní nehody (tj. i po
rodiči, který nehodu zavinil). Dále bych chtěl zdůraznit, že se jedná o úrazové pojištění a rozhodně se
nevztahuje na úhradu materiální škody. Doporučil bych v těchto případech rodičům zřízení soukromého pojištění odpovědnosti, které se dá často uzavřít jako součást pojištění nemovitosti a vztahuje se
na všechny členy domácnosti.
David Opatrný
Management sportu ČUS

reklama
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ČUS - Sportuj s námi

Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech, v roce 2014 obnovila Česká unie sportu program
„Sportuj s námi“. Projekt má novou koncepci, ale snaží se navázat na dlouhou tradici a podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost.
Do projektu jsou v roce 2014 zařazeny téměř dvě stovky akcí, které jsou určeny všem věkovým kategoriím od dětí až po seniory. Cílem je přitáhnout ke sportu i doposud neregistrované sportovce a přesvědčit veřejnost, že sport není jen fyzická zátěž, ale i kolektivní a společenská událost, při níž se mohou lidé seznámit a pobavit. Projekt má lidem sport prostřednictvím jeho známých tváří přiblížit natolik, aby se sportovní aktivity staly automatickou součástí jejich zdravého životního stylu. Program
Sportuj s námi je součástí seriálu sportovních aktivit „Česko sportuje“, na nichž se Česká unie sportu
podílí s Českým olympijským výborem.
Do projektu se podařilo získat několik silných
partnerů, a tím i finance pro mediální propagaci
projektu a podporu pořadatelů akcí.
Generálním partnerem projektu Sportuj s námi
jsou České dráhy, a.s.. Důvody spolupráce s
Českou unií sportu vysvětluje předseda Představenstva ČD, a.s., Daniel Kurucz: „Projekt je příležitostí prezentovat naše služby a motivovat veřejnost k cestování vlakem. Podporujeme desítky
regionálních sportovních akcí po celé republice a
jako síťový dopravce dokážeme účastníky i fanoušky dopravit téměř kamkoliv."
"Moc bych si přál, aby se sport stal oblíbenou
součástí života každého, zejména pak dětí. Sportu obecně hodně ubývá, hlavně u dětí, které spíš
sedí u televize a počítače, což je škoda. A projekt
ČUS SPORTUJ S NÁMI může této věci hodně
Patroni projektu ČUS Sportuj s námi
pomoci a motivovat k tomu, aby lidé trávili víc času na čerstvém vzduchu a našli třeba i jiné hodnoty,“ vidí přínosy nového projektu Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz z Londýna 2012 v jízdě na horských kolech.
„Je hrozně těžké se začít hýbat, když nikdo z rodiny nesportuje. A v tomhle je projekt České unie
sportu jiný. Líbí se mi, že během akcí, které podporuje, může sportovat celá rodina. Já osobně mám
radši, když se sportuje v partě. Na společném soustředění si to vždycky opravdu užívám, zažívám
spoustu legrace a mnohem víc se na trénink těším,“ říká s nadšením Eva Samková, jedna z patronů
celého projektu. „Sport navíc pomůže dětem vyvíjet se psychicky a formovat se jako dobrý
(charakterní) člověk. Mám mezi sportovci spoustu kamarádů a jsou to super lidi. Ráda tento projekt
podpořím i proto, že jsem dětem přece jen věkově bližší,“ doplnila letošní olympijská vítězka ve snowboardcrossu, která si kondici udržuje jízdou na kole
a na koni, běháním, plaváním i cvičením
v posilovně.
Jdeme trénovat, děti. Ať to lítá!“ Takhle s úsměvem
a rákoskou v ruce vítá herec, režisér a nadšený
sportovec Jakub Kohák své sportovní parťáky a
olympijské vítěze – snowboardistku Evu Samkovou
a cyklistu Jaroslava Kulhavého – ve spotu pro ČT.
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„Natáčení spotu s Jakubem Kohákem bylo specifické – neplatila téměř
žádná pravidla a dialogy vznikaly přímo na místě. Pevný scénář vzal za
své hned při prvních záběrech, naopak volný průchod dostala improvizace.“ Prozrazuje o natáčení spotu k projektu Sportuj s námi tisková mluvčí
Angelika Tichá.
„Sport je obecně dobrý směr v životě, krásně uvolní ducha i tělo a já bych
děti chtěl svou maličkostí právě takto nasměrovat. Rád bych se zúčastnil
co nejvíc akcí, jak jen mi to čas dovolí. Žádný sport mi není cizí, takže si
chci vyzkoušet všechno. Výjimkou je snad jen výstup na Mount Everest,
na ten bych si netroufl. Stoprocentně se ale v listopadu zúčastním Velké Kunratické, tu běhám pravidelně,“ láká Jakub Kohák k účasti v projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI.
Výběr a zařazení akcí do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI navrhují Servisní centra sportu na úrovni
okresu (76 okresních sdružení ČUS / SCS a hl. m. Praha ) a koordinují manažeři krajských SCS –
servisních pracovišť ČUS (14 krajů).
Slavnostní zahájení projektu proběhlo 1. září v tělocvičně sportovního areálu Děkanka v Praze. Novinářům byli představeni patroni projektu i generální sponzor projektu. V tento den byl také oficiálně
spuštěn nový web, kde se můžete podívat na připravované akce, nebo si prohlédnout fotografie a
zprávy z právě proběhlých akcí.
Více informací najdete na stránkách http://www.cus-sportujsnami.cz/.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí

Svolání valné hromady ČUS
Informace o přípravě a zajištění jednání 30. valné hromady ČUS
30. VH ČUS se uskuteční v sobotu 27. září 2014 od 11:00 hod. v SC Nymburk. Valná hromada byla
svolána na základě úkolů vyplývajících z jednání předešlé VH, která pověřila VV ČUS dořešením mamajetkových vztahů v areálu Strahov – II. etapa.
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AKTIVITY ČUS k přípravě zákona
o podpoře sportu
Dne 5. srpna 2014 byl předkladateli, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým olympijským výborem, představen
podklad pro veřejnou rozpravu k návrhu Nového zákona o podpoře sportu. Této rozpravy se účastnilo vedení ČUS a většina zástupců členských organizací. Podklady k rozpravě si můžete přečíst na stránkách Českého olympijského výboru http://
www.olympic.cz/text/podklad-pro-verejnou-rozpravu-k-navrhuzakona-o-podpore-sportu, pokud kliknete na Podklady pro věcný
záměr zákona o podpoře sportu.
ČUS jako největší národní
sportovní organizace hájící
jak zájmy sdružených sportovních svazů, tak základních článků sportovního
prostředí (SK/TJ) sledovala
vývoj příprav Věcného záměru
tohoto
zákona.
V zastoupení svých členů
je ČUS připravena aktivně
se na jeho dalším projednávání podílet. Vzhledem k
tomu považovalo vedení
ČUS za legitimní, se již v
této fázi příprav k návrhu
věcného řešení vyjádřit.
Věcné připomínky byly proto projednány ve Výkonném Výboru ČUS a zaslány
MŠMT a ČOV. Po dohodě
s ČOV se ČUS bude soustředit především na oblast
podpory sportu v krajích a
obcích, financování sportu
a společenské odpovědnosti firem.
Pokud
máte
jakékoliv
vlastní návrhy či připomínky k věcnému návrhu zákona, zasílejte je na adresu zakonosportu@olympic.cz
Redakce Zpravodaje ČUS
Reklama
Mediální partneři ČUS
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SK/TJ a žádosti o státní dotace
MŠMT 2015
ČUS podala 2 481 dotačních žádostí na MŠMT
pro rok 2015
V letošní roce, opět jako v roce 2013, bylo možné podávat žádosti o neinvestiční prostředky z
programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím ČUS. Hlavní
změnou oproti roku minulému byla možnost podávání žádostí vedle Programu IV - Údržba a
provoz sportovních zařízení, také nově v
Programu III - Činnost sportovních organizací. Tuto možnost využilo v Programu III - 1 359
sdružených SK a TJ, a také 76 okresních sdružení a 14 krajských organizací. Rozpočtové náklady těchto organizací činily něco přes 1,1 miliardy Kč a požadovaná dotace dosahuje 600 miliónů Kč. Administrace žádostí byla ztížena úpravou původně vyhlášených podmínek MŠMT, které se 25. 8. 2014 změnily a neobsahují podmínku pro žadatele (SK/TJ), že musí provozovat
sportoviště a věnovat se více sportům. Tato
změna umožnila více sportovním klubům žádat o
tento dotační titul. Stále však v pravidlech o
předkládání žádostí bylo několik nevyjasněných
otázek, které dávaly klubům nejistotu, zda jsou
oprávněnými žadateli, a proto jich řada žádost
vůbec nepodala. Těm, co ji podaly, děkujeme,
protože ukázaly potřebnost nově otevřeného programu podporujícího činnost klubů. ČUS cestou
Servisních center sportu v okresech informovala
o této změně všechny sdružené subjekty a věříme, že se podařilo získat žádosti většiny klubů,
které měly o dotaci zájem.
V Programu IV – zajistila Česká unie sportu podání 1 031 žádostí, z toho 378 přímo za členské
kluby a jednoty, které nežádaly o dotaci cestou

národních svazů. SK a TJ mohou o neinvestiční
dotace z programu MŠMT č. IV – požádat pouze
prostřednictvím národních sportovních svazů nebo v případě víceúčelových sportovišť prostřednictvím České unie sportu. Podpora údržby a
provozu se poskytuje pro sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodobém celoročním nájmu. Česká unie sportu
spolupracuje v rámci projektu Servisních center
sportu na administraci dotací a podávání žádostí
s Fotbalovou asociací ČR (592 – žádostí), Českým svazem kanoistiky (43 žádostí), Českou jezdeckou federací (14 žádostí) a Českým svazem
orientačních sportů (4 žádosti). Celkově byly podány žádosti s rozpočtovými náklady přes 550
mil. Kč a požadovaná dotace činila 320 mil. Kč.
Investiční program pro rok 2015 ještě nebyl vyhlášen a MŠMT předpokládá, že pravidla pro
předkládání žádostí uveřejní v polovině listopadu
na svých webových stránkách. O vyhlášení programů vás budeme informovat.
David Opatrný
Management sport ČUS

MŠMT uveřejnilo pravidla pro podávání žádostí o neinvestiční dotace, nově tedy také programu č. III Činnost sportovních organizací dne 15. 7. 2014.
Pro rok 2015 se vyhlašují programy s obsahovým vymezením na podporu:
Neinvestiční prostředky
Program I - Sportovní reprezentace ČR; Program II - Sportovně talentovaná mládež; Program III - Činnost sportovních organizací; Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení; Program V - Činnost
sportovních svazů; Program VI - Významné sportovní akce; Program VII - Zdravotně postižení
sportovci; v tomto programu pak: P VII/1 - Sportovní reprezentace; P VII/2 - Sportovně talentovaná
mládež; P VII/3 - Všeobecná sportovní činnost; P VII/4 - Významné sportovní akce.
Dále byly vypsány programy pro Státní podporu na činnost Resortních sportovních center (RSC).
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Pořad Face to Face
V poslední době jsme svědky rozmachu internetových pořadů, které přebírají funkci obrazového média a snaží se konkurovat televizním
stanicím. Do jednoho z dílů pořadu Face to Face si autoři pořadu pozvali manažery velkých
českých sportovních klubů. Vystoupil i předseda ČUS Miroslav Jansta a řeč se opět točila
okolo financování sportu, které je nepalčivější
otázkou současnosti.
Miroslav Jansta vlastní basketbalový Nymburk
a i jako předseda České unie sportu tvrdí, že v
rozpočtech klubů chybí více než tři miliardy korun. V Národní technické knihovně v Praze o
tom diskutoval s Dušanem Svobodou z pražské Sparty, který zastoupil nejrozšířenější sport
u nás – fotbal. Jejich plány na „rekonstrukci“
sportu pak posoudil Zdeněk Tůma, partner odpovědný za služby pro finanční sektor a poradenství zaměřené na sport, loterie a hry v
KPMG Česká republika. Jak uvažují o sobě samých ve světě byznysu, prozradili všichni tři v
krátkých dotaznících. (celý pořad shlédnete na:
http://byznys.ihned.cz/face-to-face/c162575420-ceskemu-sportu-chybi-miliardyskutecny-byznys-to-nebude-nikdy-tvrdi-jehozastupci)
Miroslav Jansta ČUS, ČEZ Basketball Nymburk

obrovský vliv na sociální klima ve společnosti,
ekonomiku i zdraví lidí. Jaké je podle vás nejčastější klišé českého sportu? Kdo neskáče,
není Čech! Jaká vlastnost je nutná pro řízení
sportovního klubu? Vize, pracovitost, houževnatost a zkušenosti nejenom manažerské, ale
také hráčské a v Česku být zároveň empatik
chápající rodinu. V čem jste opravdu dobrý, co
se vám naopak nedaří? Myslím, že jsem výborný nejen basketbalový manažer. Nedaří se mi
dotahovat věci do konce, řadu věcí dokážu rozjet, ale nedotáhnu je. Dokázal byste se vzdát
světa sportu? Ve prospěch čeho? Nikdy ne úplně, vzdal bych se ho pouze ve vztahu k rodině
a svému zdraví. Jaký titulek byste si rád přečetl
v Hospodářských novinách? Titulek: Vláda přijala moderní koncepci podpory českého sportu.
Podtitulek: Stát zvýší rozpočet na sportovní
činnost a provoz sportovišť. Co vám na vaší
práci nejvíce vadí a co vás naopak baví?
Osobní obohacování se některých sportovních
funkcionářů na úkor dobrovolně pracujících.
Naopak ve sportu miluji vítězství. Jaké slovo a
číslo nejlépe charakterizují české sportovce?
Tradice. Málokterá země na světě má tak silnou sportovní tradici, reprezentovanou hlavně
Sokolem. A číslo: 3. Český sport je po Maltě a
Bulharsku třetí zemí v Evropě s nejnižší podporou ze strany státu.
Zdroj: Ihned.cz

Pokud byste byl ministr školství, co byste změnil? Způsob akreditace vysokých škol, a hlavně bych nechal vypracovat novou státní
politiku na podporu sportu.
Co (nebo případně kdo) v
současné době nejvíce škodí
sportu a proč? Zastaralý způsob financování sportu a politici, kteří si myslí, že sport je
jenom zájmová činnost, ačkoli jde o významný celospolečenský fenomén, který má
Mediální partneři ČUS
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V tomto roce se opet pod patronací predsedy ČUS Miroslava Jansty a Českeho olympijskeho vyboru uskutecní druhy nejstarsí festival sportovních filmu SportFilm Liberec. V minulem
roce se ceskym filmum podarilo získat jednu z hlavních cen INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2013. Ocenenym filmem se
stal dokument Tomase Galaska White Line (Alternative. NOW,
o.s ), ktery získal hlavní cenu v Dokumentech 2000 - 2012 - individualní sporty. Veríme, ze i v letosním roce je na co se dívat.
Festival upustil od verejne produkce, ale snímky budou ke shlednutí na internetu na adrese www.sportfilm.cz. Slavnostní vyhlasení probehne 16. 10. 2014.
David Opatrny
Managenent sportu

Cestovní pojištění pro členy ČUS
Česká unie sportu nabízí cestovní pojištění KOLUMBUS u pojišťovny Kooperativa s 20% slevou pro
členy ČUS a jejich rodinné příslušníky na soukromé, turistické a jiné cesty včetně sportovních aktivit i
organizovaných soutěží. Pojistěte dovolenou i pro přátele. Sleva 50% pro děti od 6 do 18 let a další
výhody!
Sjednejte si cestovní pojištění KOOPERATIVA prostřednictvím ČUS online, informace k pojištění
včetně všeobecných podmínek (pdf).
Pojištění v zahraničí můžete uzavřít pro soukromé i rodinné turistické, pracovní i sportovní pobyty.
Při sjednání pojištění v rozsahu aktivní sport se pojištění léčebných výloh v
zahraničí vztahuje i na rekreační provozování dalších sportovních činností a
Pojištění v rozsahu organizovaný sport rozšiřuje krytí pojištění léčebných výloh v zahraničí i na závody a soutěže pořádané na amatérské i profesionální úrovni
(včetně soustředění, tréninků, soutěžních i přátelských utkání) ve většině sportovních činnostech viz podmínky pojištění.

Uzavírejte on-line pojištění přes web ČUS - http://www.cuscz.cz/sluzbyservis/cestovni-pojisteni.html
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Dobrovolnictví – barometr
českého sportu
Nebýt dobrovolníků, všech těch nadšenců, co
přijdou z práce, odloží montérky nebo kravaty a
místo, aby odpočívali a věnovali se svému, tak
jdou cvičit s dětmi, lajnují hřiště, sekají trávu, jedou s oddílem na výlet nebo s třídou na vodu,
trénují na místním hřišti … bez nich by český
sport dávno zahynul. Jsou jich doslova desetitisíce. Nikdo o nich nemluví, nežádají si peněz, slávy a ocenění. Dělají to pro správnou věc, pro sebe a pro lidi kolem sebe.
Dobrovolnictví a sport mají u nás dlouhou tradici.
Český sport je na ní založen, je součástí národní
kultury a vždy kladl důraz i na morální hodnoty
fyzických aktivit.
Posledních dvacet let zaznamenáváme pokles
zájmu o soustavnou dobrovolnou práci ve sportu.
Pokles je citelný a začíná limitovat působení
sportovních organizací zejména v základních
článcích. To se zákonitě a úměrně odráží
v menší sportovní a pohybové aktivitě lidí, hlavně
mládeže. Oslabuje se vztah mladých k fyzickým
aktivitám, výchově ke sportu a k aktivnímu občanství obecně.
Český sport společně se státem stojí před úkolem hledat příčiny a cesty k řešení. Nemusíme
vymýšlet nic světoborného. Jiné evropské země
tímto procesem prošly a jejich přístupy mohou
být dobrou inspirací. Právě oblast dobrovolnictví
a činnost dobrovolných neziskových sportovních
organizací se v těchto zemích stala jednou
z priorit zájmu státu a měla by se stát také prioritou finančních programů EU v oblasti sportu.
Jen u nás jsme si ještě příliš neuvědomili, že
dobrovolnictví není charita. Je to individuální
dobrovolné sdílení znalostí, zkušeností, času a
spousty osobní energie vydané ve veřejném zá-

jmu a prospěch ostatních. U nás nejenže není
dostatečně veřejně uznán statut „dobrovolnictví“,
ale ani neexistují prostředky na odměňování
dobrovolníků, včetně trenérů mládeže ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. A
tak jsme v rámci EU na 1. místě v podílu osob
s nadváhou a obezitou.
Není ale vše jen o penězích. Snad všude
v civilizovaném světě pochopili, že pro dobrovolnictví je stejně – a možná i více – důležité vytváření podmínek, aby lidé měli možnost se do dobrovolné práce aktivně zapojit, aby byli vybaveni
znalostmi (to je věcí vzdělávání), aby měli vytvořeny podmínky pro práci (věc legislativy a sportovní infrastruktury), aby nenesli neúměrné riziko
plynoucí z jejich práce (měla by řešit legislativa)
a vůbec, aby měli pozitivní motivaci k práci, což
je záležitost sociální, ekonomická i věc společenského ocenění. Naprostá většina států EU dobrovolnictví podporuje na různých úrovních.
Sociální hodnota práce dobrovolníků je ekonomicky vyčíslitelná a hodnota, kterou stát takto
získává, je velmi vysoká. Proto rozumné státy do
dobrovolnictví „investují“. Tato investice se společnosti vrací v podobě širšího zapojení občanů
do dobrovolných fyzických aktivit, se všemi pozitivními efekty, jako je zdraví, výchova, vzdělání,
eliminace nežádoucích společenských jevů a
integrace i přímý ekonomický přínos sportu.
Mezi podmínkami pro dobrovolnictví, zdravím
českého sportu a zdravím a vyspělostí celé společnosti existuje přímá úměra.
Miroslav Jansta
Předseda ČUS

Mediální partneři ČUS
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Antidoping
Je zveřejněn Světový antidopingový kodex platný od 1. 1. 2015
České i anglické znění nového antidopingového kodexu je uveřejněno v aktualitách Českého antidopingového výboru http://www.antidoping.cz/aktuality.php

Bulletin ADV ČR - září 2014
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email:polak@antidoping.cz.

Korfbal střílí čistě
Tento slogan se stal ústřední myšlenkou „outreach“
programu při šampionátu juniorů do 21 let, který se
uskutečnil v hale Palackého univerzity v Olomouci
v první dekádě července.
K realizaci tohoto programu pod vedením Antidopingového výboru ČR přispěl hlavně Český korfbalový svaz a
dále Světová korfbalová federace IKF (korf znamená
v holandštině – kolébce tohoto sportu – koš) společně
se Světovou antidopingovou agenturou WADA.
Antidopingový výbor ČR vydal k této akci plakáty
s naším desaterem v české a anglické mutaci, letáky
„Nebezpečí dopingu“ a „Danger of Doping“ v české a
anglické podobě a pro diváky kartičky s desaterem boje proti dopingu, kterou všichni obdrželi při vstupu do haly.
Po skončení každého utkání závěrečných kol nejlepší hráči obou zemí obdrželi od předsedy Českého
korfbalového svazu i zástupce ADV ČR drobné upomínkové předměty a na ploše byl prezentován
barevný panel „Korfball shoots clean“ i s logem ADV ČR a zároveň samostatný panel WADA
se sloganem „Say NO to DOPING“ (Řekni NE DOPINGU).
V průběhu akce měli hráči i doprovod možnost si udělat kviz WADA a tak otestovat svoje znalosti o
dopingu ve sportu.
Navíc čeští reprezentanti a trenéři absolvovali přednášku a následnou besedu na téma doping ve
sportu, a to ještě před za hájením akce.
V neposlední řadě byl v průběhu této akce prezentován v češtině i angličtině slogan akce – korfbal
střílí čistě – „korfball shoots clean“ prostřednictvím upoutávek hlasatele přímo v univerzitní hale.
Akce se zúčastnilo celkem jedenáct zemí a na dvěstě osob – hráčů a jejich doprovodu.
Mistrovství Evropy v korfbalu juniorů bylo vybráno pro šíření myšlenek čistého sportu hlavně proto, že
drtivá většina účastníků ještě nedovršila dvacet let, což je věk, kde právě správné formování názorů
na doping ve sportu je velice důležité.
Pevně věříme, že tato akce přispěla k boji za sport bez dopingu a v duchu fair play
Michal Polák, ADV ČR
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Česká unie sportu má svoji školu.
VOŠ ČUS - Škola pro šampiony, kteří myslí na svoji budoucnost.
Nabízíme vám rekvalifikaci pro vaši druhou kariéru.
Akreditovaný vzdělávací program 64-31-N/12 obor Management tělesné výchovy a sportu,
připravuje odborníky pro práci vrcholových i liniových manažerů v oblasti sportu, a to jak
pro státní, tak i pro soukromý sektor.
Absolvent školy získá titul Diplomovaný specialista - DiS.
Na základě nové akreditace má možnost student absolvovat jak denní, tak i kombinovanou
formu výuky ve studijním oboru Management
sportu. Kombinovaná forma, jež minimálně
časově zatěžuje studenta, je vhodná zejména
pro vrcholové sportovce. Umožní jim plnohodnotné studium při jejich tréninkovém zatížení.
Máme již několik příkladů, kdy studenti i při
relativně nízké docházce po individuálních dohodách v rámci individuálního studijního plánu
vykazují vynikající studijní výsledky. Naši pedagogové jsou vždy připraveni řešit individuálně se studenty jejich výuku.
Díky předmětům jako management sportu,
právo, informační technologie, ekonomie, účetnictví,
marketing, psychologie, cizí
jazyky, specializované obory
TVS (anatomie, biomechanika, kineziologie, fyziologie,
regenerace, aj.) získává
sport, který je v současné
době velkým trendem, erudované odborníky.
Naše škola umožňuje i přestupy z vysokých a jiných
škol. Nezvládne-li student
studium, může i během roku
přestoupit na naši školu a již
absolvované zkoušky mu
budou uznány.
Pro ty sportovce, kteří pomýšlejí pouze na kratší studium, máme v nabídce rekvalifikační akreditované kurzy
celoživotního vzdělávání trenérů na úrovni trenérské licence B, fitness a regenerač-
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ní programy, další kurzy, např. Sportovní masér, Instruktor lyžování atd.
„Naším cílem je, podobně jako původní Coubertainovo heslo - není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se. Není třeba podávat maximální
výkony. Chceme, aby naši studenti poznali co
nejvíce sportů, seznámili se s teorií, pravidly a
hlavně nasáli jejich atmosféru. Je pro nás důležité, aby byli těmi pravými sportovními specialisty, orientovali se v oblasti běžných i alternativních sportů, dokázali klientům doporučit
nejvhodnější sportovní aktivitu i s ohledem na
jeho možnosti a zdravotní
dopady. Aby byli schopni poradit při volbě vhodné výstroje a výzbroje pro konkrétní
sportovní činnosti. Důraz je
kladen na to, aby zvládli
uspořádat sportovní soutěž,
závody nebo firemní akci“,
dodává ředitel školy Jan Hejma.
Zájemci o studium se mohou
hlásit do 14. října 2014 na
níže uvedených kontaktech:
Vyšší odborná škola ČUS
Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6 - Břevnov
Škola: Vaníčkova 2a,
160 17 Praha 6 - Břevnov
(východní tribuna stadionu Strahov)
tel.: 233 017 315
mobil: 737 218 595
e-mail: vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
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Mistrovství Evropy v korfbalu U21
Český korfbalový svaz, ve spolupráci s magistrátem města Olomouc, Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého, pořádal tuto vrcholnou akci, která se koná vždy ve čtyřletém intervalu, kdy si nejlepší
evropští junioři změří síly a bojují o titul Mistra Evropy a o postup na juniorský světový šampionát. Významným partnerem pořadatelů se stala společnost Nutrend, která mimo jiné zajišťuje i sportovní výživu českých olympioniků a která se stala hlavním dodavatelem pitného režimu všech přítomných sportovců, členů Jury a rozhodčích, což bylo pro všechny zúčastněné, vzhledem k velice teplému počasí,
zcela zásadní.
Český tým po neúspěšných zápasech v základní
skupině hrál o 5.místo s výběrem Katalánska, který
porazili 26:18, což jim zajišťuje přímý postup na MS
U23 2016. Toto umístění někteří mohou vnímat jako neúspěch, protože jsme byli zvyklí na medaile.
Při pohledu na čísla, kdy v posledních 2 zápasech byl věkový průměr českého výběru pouze 17,3 roku,
můžeme toto umístění brát jako velký příslib do budoucna. Velký úspěch zaznamenala česká reprezentantka Denisa Kolářová, která se stala nejlepší střelkyní turnaje, když nastřílela 31 košů. Nejlepším
střelcem byl Rus Dmitry Petrukhin s 38 koši. Oba nejlepší střelci tak strčili do kapsy i kanonýry z Nizozemska a Belgie.
Celý průběh šampionátu je dle ohlasů týmů hodnocen jako skvěle organizovaný a skončil tím nejneuvěřitelnějším způsobem. Finálový duel mezi odvěkými rivaly, Nizozemskem a Belgií, byl velmi vyrovnaný, když poločas skončil 12:11 pro Nizozemsko. Pět minut před koncem zápasu bylo skore 19:14 pro
Belgii. Za tohoto stavu by si nikdo nevsadil na jiný výsledek, než na hladkou výhru Belgie. Jenže oranžová střelecká mašina se rozjela a půl minuty před koncem byl stav 22:23 pro Belgii. Po posledním
útoku Nizozemska skóroval v poslední sekundě poločasu Marvyn Toonen na 23:23. Následovalo prodloužení Golden goal. Dramatičtější závěr už neexistuje. V první minutě prodloužení padl koš po střele
nizozemského Jonkera – 24:23. Ke slovu tak přišel útok Belgie, která musela vstřelit koš, jinak by byl
konec zápasu – a to se povedlo- 24:24. Za tohoto stavu nizozemci neunesli tíhu zápasu a po dalším
útoku Belgie zakončila zápas střelou na 25:24. Belgická radost neznala mezí a nizozemské zklamání
se dalo téměř nahmatat.
Po 23 letech Belgie podruhé přidala svůj štítek na trofej šampionátu
a přerušila tak hegemonii nizozemské reprezentace ve 28 leté historii
šampionátu. Bronz si překvapivě
odvezlo Portugalsko, když porazilo
celek Anglie 14:11.P
Tisková zpráva
Český korfbalový svaz
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Domácí šampionáty kuželkářů dopadly na výbornou
Květen v Brně patřil nejlepším světovým kuJandíková – Rostislav Gorecký a bronz Marželkářům. V hale Vodova se více než dva
kéta Hofmanová s Ladislavem Urbanem. Za
týdny utkávali nejlepší z nejlepších a české
zmínku jistě stojí i světový rekord, který se ve
barvy se v nabité konkurenci vůbec neztratisprintu podařilo zahrát Zdeňkovi Ransdorfovi.
ly.
V rámci světového poháru dorostu pak opět
sbírala medaile Topičová, která suverénně
Idea pořádání světového šampionátu se zrodila zkraje roku 2007, kdy se v Brně konalo vyhlášení nejlepších kuželkářů pro
rok 2006. Tehdy se, ve spolupráci
s radnicí města Brna, zrodila myšlenka
na navázání na historicky velmi povedené MS z roku 1982, které bylo vůbec
první akcí, jíž hostila legendární hala
Rondo. Samotná příprava mistrovství
probíhala
intenzivně
především
v posledních dvou letech pod vedením
aktuálního prezidenta ČKA Petra Vaňury. Podařilo se mu sestavit organizační
tým plný zapálených lidí, kteří se mnohé
poučili od předchozích organizátorů
světových akcí. K organizačnímu týmu
se poté připojilo i množství dobrovolníků, především z řad kuželkářů. Do roz- Lucie Vaverková, mistryně světa v disciplíně sprint
počtu, který činil zhruba 4 miliony Kč, se
musely vejít všechny drobné detaily, včetně
ovládla soutěž jednotlivkyň a v soutěži smíšepropagace šampionátu. Za dodavatele techných dvojic byla s Janem Bínou druhá. Prosnologií byla vybrána osvědčená německá
tě šampionáty v Brně se českým kuželkářům
společnost FUNK. Toto rozhodnutí se ukázanadmíru povedly.
lo být správným, protože hrací materiál byl
vysoké kvality. O tom mimo jiné svědčí i velké množství překonaných světových rekordů,
Zdroj: Česká kuželkářská asociace
jak v kategorii juniorské, tak i kategorii seniorské. Nejen tyto světové, ale i množství domácích úspěchů pak přímo v hale vidělo téměř
4000 diváků, další tisíce pak zhlédly úspěšné
tažení Lucie Vaverkové za světovým titulem
v disciplíně sprint v přímém přenosu České televize. Navrch ještě Vaverková v závěrečný den
přidala bronz v hlavní soutěži
jednotlivkyň. Další české cenné
kovy získala výprava juniorská.
Zlatou medaili si z Brna odvezla
velká česká naděje Natálie Topičová, která rovněž ovládla disciplínu sprint. Velmi cenné stříbro
uhrálo družstvo juniorek, když
v infarktovém závěru předčilo
soupeřky ze Slovinska a Chorvatska. Hned dvě medaile získalo Česko v naší tradičně silné
disciplíně smíšených tandemů,
kde stříbro brala dvojice Markéta
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Kalendář akcí Sportuj s námi ! - září / říjen 2014
Jak jsme vás ve Zpravodaji informovali, v roce 2014 probíhá pilotní ročník projektu ČUS - Sportuj s
námi!, v jehož rámci se uskuteční na 200 sportovních akcí ve více než 40 sportovních disciplínách na
území celé ČR.
Z de vám nabízíme přehled akcí od 17. září 2014 do 18. října 2014
TJ Sokol Hrabůvka, BluchoSoutěže v netardičních sportech
vá,737 035
především pro děti a mládež042,sokol.hrabuvka@seznam.cz, chůze na chůdách, pohánění
kola, zabíjení hřebíků na čas,
www.sokolhrabuvka.wz.cz
soutěží děti s rodiči (připravena
také varianta při nepřízni počasí), start v 15.30 hodin

17.9.2014 Hecboj-netradiční
sporty

tělovýchovné středisko na ul. Plavecké 5, Ostrava, 700
30

20.9.2014 Běh Moravským
krasem 50.roč.

Sloup - hřiště
TJ Sloup,Pavel Svoboda, 723
ZŠ,Sloup 200, 679 937 113, www.sloup.info
13

20.9.2014 Vrbenská padesát- nádraží ČD, 79326 http://kvt-vrbno.wz.cz
ka
Vrbno pod Pradědem
20.9.2014 Badminton pro
amatéry v rámci
sportovních pyramid

Teniscentrum Jihla- Ing. Holub Vítězslav,
jus@sportjihlava.cz,
va, Mostecká 24,
www.sportjihlava.cz/
Jihlava, 586 01
badminton

Tradiční běh lesem ze Sloupu na
Macochu a zpět. Vzhledem k
jubilejnímu ročníku bude organizován rozsáhlý doplňkový program, prezentace od 14 hodin,
start v 15 hod.
Turistický pochod pro veřejnost,
start v 6 hodin
Soutěže neregistrovaných sportovců z řad široké veřejnosti v
tenise a badmintonu. Přihlásit se
může každý bez rozdílu věku a
výkonnosti, muži i ženy.Start v 9
hodin

20.9.2014 Šumavský kufr (15. Kašperské Hory - TJ Kašperské Hory, Miloš Fiala, 21. a 22. 9. - Závody v orientačročník)
Opolenec ! Zálesí u milos.fiala@centrum.cz,
ním běhu určený pro všechny
731530227
Drážova
věkové kategorie včetně náboru.
www.sumavskykufr.cz
20.9.2014 Běh rodným krajem Technické muzeum
Emila Zátopka (12. v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, 742
ročník)
21

Atletický klub E.Zátopka Kopřivnice, Jana Feilhauerová místopředseda, tel 603873264, http://
beh-roznov.koprivnice.org/

Běh otevřený široké veřejnosti,
dospělí vyrazí na trasu 22,3 km.
Pro děti je připraven běh Kopřivnicí na 60 - 1000 m, prezentace
od 8.30 hod, start v 11.30 hod.

20.9.2014 Dálkový pochod Za start u Sokolovny,
přerovským
Brabansko 566/2,
Zubrem, Cykloturis- 750 02 Přerov
tická jízda Na kole
Přerovskem

Stanislav Dostál, TJ SPARTAK
PŘEROV, standa.dost@seznam.cz, 720 675
313, www.stdostal.unas.cz

28. ročník dálkového pochodu
trasy – 50, 30, 22 a 13 km a 36.
ročník cyklojízdy trasy 100, 80,
60, 40 a 25 km, pro širokou veřejnost, www.stdostal.unas.cz

21.9.2014 Benešovský běžec- Masarykovo náký festival
městí, 256 01 Benešov u Prahy

www.benesov-beh.cz

21.9.2014 Hledá se vítěz finále

CYKLO BENDL – CLUB 98, Vít
Hospodka,
v.hospodka@seznam.cz,
733108789, http://
www.hledasevitez.cz/

Poběží celé město? Ambiciózní
běžecká akce pro všechny, start
v 8.30 hodin
Finálový závod seriálu závodů v
jízdě na horských kolech pro
mládež pod patronací Jaroslava
Kulhavého, start v 9 hodin

Vysoké Mýto, náměstí Přemysla
Otakara II. 566 01

22.9.2014 Albrechtická Olym- areál ZŠ Albrechti- Dagmar Pipreková TJ Albrechti- Sportovní den pro děti a mládež
piáda
ce u Českého Těší- ce u Č.Těšína tel. 723831991,
ZŠ, start ve 13.30 hodin
na, Školní 11, 435 Dagmar.TJ@seznam.cz
43
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24.9.2014 Beskydský azimut

ZŠ Koperníkova
Třinec, Kopernikova 696, 739 61 Třinec,

Anna Gavendová, 608 460
287, annagavendova@seznam.cz,
www.obtjtz.vtrinci.cz

Orientační běh lesoparkem pro
školní mládež třineckých a okolních škol, start v 8 hodin

25.9.2014 Večerní běh Kaplicí Náměstí 70
382 41 Kaplice

DDM Kaplice, Bc. Jitka Slád- Běžecké závody jednotlivých
ková, 728976524, sportkap- kategorií pro registrované i širolice@ddmck.cz,
kou veřejnost. Prezentace od
14.30, start nejmenších v 16
www.ddmkaplice.cz
hodin

26.9.2014 Festival dračích lodí Znojmo, řeka Dyje
Znojmo 2014 - 7.
pod Sedlešickým
ročník
mostem

TJ Znojmo, Petr Štěrba, 602 26. a 27.9. - Závod posádek dra499 498,
čích lodí ZŠ Jihomoravského
www.dracifestznojmo.eu kraje a veřejnosti ve Znojmě na
řece Dyji, školní posádky a neoficiální MS, start v 10 hodin

28.9.2014 Den pohybu a zdra- Areál ZŠ Týnec nad TJ Týnec nad Sázavou, pí
ví
Sázavou, ul. KoJůnová, 723726848,
menského 265, 257 wwwmestotynec.cz
41

Otevřená sportovní akce bez
ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav. V rámci akce je možné vyzkoušet známé i neznámé
sporty, start ve 13 hodin

28.9.2014 Měsíc věží a rozhle- náměstí Přemysla
den
Otakra II,
Č.Budějovice, 370
01

Jedna ze stěžejních akcí turistické kampaně spojené s výstupy
na místní věže a rozhledny s
bohatým doprovodným programem, kontaktní osoba O. Goetz
mob.602 443 189, začátek akce
v 9 hodin

http://
jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz/

28.9.2014 Atletický Jindřicháč Stadion na sídlišti www.atletika.cz
Vajgar, Jáchymova
734, Jindřichův Hradec 377 01
28.9.2014 Kutilka v pohybu

Areál Na Kutilce,
SK Český Brod, pí Lybrová, Sportovní akce kladoucí si za cíl
rozhýbat všechny generace od
Sokolská 895, Čes- iveta.lybrova@atlas.cz,
ký Brod 282 01
602827378 www.skbrod.cz dětí až po seniory. Hry a sportovní úkoly pro všechny v areálu Na
Kutilce Český Brod, začátek ve
13 hodin.

29.9.2014 Turnaj neregistrova- Sportovní hala
ných - smíšenky
Gymnázia Rokyca(volejbal)
ny, Mládežníků
1115/II
337 01 Rokycany
říjen
2.10.2014 Večerní běh Tábo- tř. 9. května, 390
rem
02 Tábor

Jedlička - 731455268, Volej- Volejbalové turnaje náborového
bal Rokycany - Nosek
charakteru, start v 9 hodin
604635004
www.volejbalrokycany.cz

AŠSK Tábor, Dr. Alena Her- Tradiční běh městem všech kašálková, hersalkotegorií. Start v 18 hodin
va@helsinska.cz, 381 262
387,
www.behymimodrahu.cz

3.10.2014 Sportovní odpoled- Jablůnka-tenisové TJ Spartak Jablůnka, Helene - stezka odvahy kurty, Jablůnka 187 na Žemlíková, 603232728,
75623
helena.zemlikova@quick.cz,
www.stezkaodvahy.webga
rden.cz
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Tradiční otevřené atletické soutěže, start v 10 hodin, kontakt p.
Kinšt 606 934 098

Odpoledne plné sportovních soutěží pro děti završené večerní
strašidelnou stezku lesem, start
v 16.30 hodin
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4.10.2014 30. ročník Běhu
Kokořínským údolím

náměstí Míru, Měl- KPBKÚ, p. Luger, 723449152, Běžecký závod pro veřejnost o
ník 276 01
http://kpbkumelnik.sweb.cz/ délce 25 kilometrů, prezentace
od 8 hod, start v 10 hod
4.10.2014 Velký dětský turnaj hala Univerzity Par- TJ Sokol Polabiny Pardubice, 15. ročník, otevřeného turnaje
v badmintonu
dubice, Kunětická Martin Kulhánek, tel: 603 294 dětí v kategoriích 9, 11, 13 a 15
92, 530 09
016, email: zofri@gmail.com, let v badmintonu, přihlášky do
1.10. na email nebo mobil p.
www.tjpolabiny.cz
Kulhánka, start v 9 hod
4.10.2014 Třemošenská pade- klubovna KČT,
TJ Tatran Třemošná, Rudolf
sátka (42. ročník) Třemošná, U Stadi- Kule, tel.724 151 683, kuloonu 1072, 33011
vic@volny.cz, http://
turista.tatran-tremosna.cz/

Turistický pochod určený široké
veřejnosti, start v 6.00 hodin

4.10.2014 Lyžařský lesní běh Pístovice, START v SK Rostex Vyškov, Aleš No- Populární veřejný běh do vrchu,
Pístovickou riviérou areálu Riviery, 683 votný, ubytovastart v 10 hodin
ni.novotny@seznam.cz, 602
05
(53. ročník)
753 396, www.behej.com
5.10.2014 58. ročník přespolní stadion Panorama, TJ Jáchymov, pan Ficeběh -Okolo Panorá- Dvořákova 931, 362 nec,tel. 777 826 463, mfice0c@seznam.cz,
my
51 Jáchymov
www.skijachymov.com
362 51 Jáchymov

přespolní běh pro všechny věkové kategorie od dětí až po
super veterány, prezentace od
8.30 hodin

Stadion mládeže, SK Kotlářka Praha, atle cký
8.10.2014 Kotlářská míle a
desítka (16. ročník) Na Kotlářce 1, 160 oddíl, Mgr. Jitka Fialová,
00 Praha 6
tel.:605 263 754, mail: alova@ddmpraha.cz,

Oblíbené běžecké závody v kategoriích žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky, junioři a
juniorky, muži a ženy na netradiční vzdálenost 1.609 m navíc
rozšížené o závod na 10km
mužů a žen včetně veteránů.,prezentace od 15.30 hod,
start v 16.30 hodin

www.skkotlarka.net

11.10.2014 "Běh kolem Hejtma- Stadion TJ JISKRA TJ Jiskra Chlum u Třeboně, Atletické běžecké závody pro
všechny věkové kategorie.
nu 2014" - 47 ročník Chlum u Třeboně Josef Švec, josef.svec@seznam.cz 727 805
392, www.trebonsko.cz
11.10.2014 Vavřinecký potok
2014 (37. ročník)

úsek potoka Vavři- Oddíl vodní turistik Pečky, p. Legendární vodácká akce pro
nec - Toušice, okr. Polák info@vodacipecky.cz, širokou veřejnost, dvoudenní
Kolín,
akce, 11. a 12.10.,start v 9.30
606632432,
hodin
www.vodacipecky.cz

11.10.2014 Máchův běh 3.ročník

lesopark Mostná
hora, u sochy
K.H.Máchy, Litoměřice, 412 01

11.10.2014 Běh Borským parkem (45. ročník)

areál TJ Slavia VŠ Sport Club Plzeň,Jakub No- Běžecký závod pro všechny
Plzeň, U borského vák,jakub.novak@hotmail.cz, výkonnostní i amatérské sporparku 19, 301 00
tovce všech věkových kategorií.
739389513, www.scpl.cz
Tratě vedou po zpevněných
cestách parku, prezentace od
8.30 hod.,start v 10 hodin

ASK Lovosice, Mgr.M.Hrdina, Veřejné běžecké závody, premob.723051845, gerozentace od 8.30 hod., začátek
jek@seznam.cz ,www.atletik prvního závodu v 9 hodin
a.lovosice.net

12.10.2014 44. ročník - Borský Machov, areál be- Borský klub lyžařů Machov,
kros
žeckých tratí v Do- Stanislav Jirásek, jiralečku, 549 63
sek@wo.cz , 732863574,
www.bklmachov.eu
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Tradiční kros od batolat po dospělé. Start první kategorie v
9.30 hodin
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12.10.2014 Hrabenovský kros, Hrabenov, hřiště
20. ročník
za školou, Školní 175, Hrabenov, 789 63
Ruda nad Moravou
15.10.2014 Regionální přebor Litoměřice Mostzdravotně znevýná hora
hodněných a veřejnosti

TJ Sokol Hrabenov, Iva Kleinová, Závod v přespolním běhu zařakleinova.iva@gmail.com, 607
zený do Chlapáckého běhu, jehož součástí je také vložený zá278 101, www.hrabenov.cz
vod dětí bez věkového omezení .Start v 10 hodin
SK Parta Litoměřicko,
Mgr.Vl.Slavík, mob.728603753,
slavik.v@kr-ustecky.cz,
www.csmps.cz

Otevřený závod v přespolním
běhu, start v 9 hodin

18.10.2014 Chřibský maraton - Kroměříž - Chři- Atletický klub Kroměříž, Ota Še42. ročník
by
dý, tel.: 739 412 831, e-mail:
ota.sedy@post.cz,
www.akkromeriz.cz

Maraton pro náročné v okolí Kroměříže vedený přes Chřiby s
převýšením více než 300 m. V
rámci doprovodného programu je
pořádán "Dětský desetiboj". Prezentace od 8 hodin, start v
10.30 hodin

Blahopřejeme
Atletika
Vítězslav Veselý skončil druhý v závodu DL ve skotském Glasgow.
Barbora Špotáková vyhrála závod DL v Lausanne.
Barbora Špotáková vyhrála soutěž oštěpařek na DL v Monaku a zůstává po návratu z mateřské dovolené neporažena.
Hned dva tituly mistra světa získali naši reprezentanti na MSJ v americkém Eugene. Postarali se o to
chodkyně Anežka Drahotová na trase 10 km, na které zároveň vytvořila výkonem 42:47,25 minuty nový juniorský světový rekord, a desetibojař Jiří Sýkora, který triumfoval v rekordu šampionátu 8135 bodů. Výškařka Michaela Hrubá přidala stříbrnou medaili.
Na ME v Curychu získala Barbora Špotáková poslední titul, který jí chyběl. Naopak svou první seniorskou medaili získala v závodu na 20 km chodkyně, jinak všestranná sportovkyně, Anežka Drahotová.
Bronz získal v tyči Jan Kudlička a stříbrem zkompletoval medailovou sbírku oštěpař Vítězslav Veselý.
Barbora Špotáková obsadila na mítinku DL v Birminghamu druhé místo, přesto navýšila vedení v celkovém hodnocení disciplíny. Na stupně vítězů se prosadila také Denisa Rosolová, která doběhla třetí v
závodu na 400 m překážek.
Baseball
Suverénním způsobem si na domácím ME do 21 let v Třebíči počínali naši reprezentanti. Všechny soupeře přehráli „rozdílem třídy“ a zaslouženě získali titul mistrů Evropy.
Cyklistika
Robin Wagner obhájil na ME dráhařů do 23 let v portugalské Anadii titul v závodě na kilometr s pevným startem.
Celkové prvenství ve SP handicapovaných cyklistů potvrdili výsledky v závěrečných závodech ve španělské Segovii Jiří Ježek (C4) a také v nové kategorii handbikerů s největším handicapem H1 Patrik
Jahoda. Ivo Koblasa v kategorii C2 i Jiří Bouška v C4 skončili celkově druzí.
Kateřina Nash vybojovala třetí místo v závodě SP v cross country v kanadském Mont-Sainte-Anne.
Mediální partneři ČUS
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Blahopřejeme
Jiří Janošek získal v jihokorejském Kwangmjongu titul juniorského mistra světa v závodě na kilometr s
pevným startem.
Světový šampionát handicapovaných cyklistů v americkém Greenville má pro českou výpravu hořkosladkou příchuť. Jiří Bouška získal v kategorii C4 třetí titul mistra světa v časovce a přidal třetí místo v
silničním závodě. Ivo Koblasa získal v silničním závodě stříbrnou medaili v kategorii C1-2. Právě
v silničním závodě kategorie C4 se v hromadném pádu vážně zranil Jiří Ježek, tradiční opora reprezentace.
MS v jízdě na horských kolech v norském Hafjellu - Štafeta ve složení Kryštof Bogar, Jan Rajchart, Kateřina Nash a Jaroslav Kulhavý dojela třetí za vítěznou Francií a druhým Švýcarskem.
Extrémní sporty
Český tým Czech AR team Adidas/NUTREND
ve složení Daniel Šilar, Filip Šilar, Pavel Paloncý
a Kristýna Skalická vyhrál EP Adventure race
v Irsku. Asi 300 km závodu se skládalo
z disciplín MTB, trek, kajak, plavání, kaňoning,
lanové aktivity, orientační běh nebo jeskyně a
náš tým ji urazil za 41:22 hod.
Judo
Lukáš Krpálek vybojoval historicky první titul
mistra světa pro české judo. Na šampionátu
v ruském Čeljabinsku zvítězil v kategorii do 100
kg, když neprohrál jediný souboj.

Extrémní sporty - Kristýna Skalická

Kanoistika
Z ME v rychlostní kanoistice v německém Brandenburgu přivezla česká výprava dvě zlaté medaile a
bronz. Tituly obhájili čtyřkajak (Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba) na olympijském
kilometru a kanoista Martin Fuksa na neolympijské pětistovce, bronz na 1000 m vybojovali deblkanoisté Jaroslav Radoň a Filip Dvořák.
Na ME kategorií juniorů do 23 let v makedonském Skopje získala česká výprava pět individuálních medailí. Stříbrné medaile získali Jan Větrovský a Michael Matějka (C2 jun), a Karolína Galušková (K1
U23), bronz přidal Jiří Prskavec (K1 U23). V neolympijské disciplíně kanoistek se mistryní Evropy stala
Martina Satková (jun) a bronz získala Monika Jančová (U23).
Martin Fuksa opanoval na kilometrové trati MS do 23 let v maďarském Szegedu. Deblkajak Filip Skládal, Jakub Zavřel vybojoval na stejné trati stříbro mezi juniory.
Veleúspěšné MS v Moskvě za sebou mají rychlostní kanoisté. Dva tituly mistra světa na olympijských
tratích získal Josef Dostál, když na kilometrové trati vyhrál v singlu a společně s Danielem Havlem, Lukášem Trefilem a Janem Štěrbou i ve čtyřkajaku. Kanoista Martin Fuksa vybojoval stříbro na kilometru
a bronz na poloviční trati.
Ve finále SP vodních slalomářů v německém Augsburku vybojovaly pódiová umístění jen ženy. Kajakářky Štěpánka Hilgertová a Karolína Galušková vybojovaly druhé a třetí místo. Na třetí příčku se
prosadila také kanoistka Kateřina Hošková. V celkovém hodnocení seriálu se na druhou příčku prosadil kajakář Vít Přindáš.
Lyžování
Český kvartet ve složení Jakub Janda, Lukáš Hlava, Antonín Hájek a Roman Koudelka obsadil druhé
místo v úvodním podniku letní GP ve skocích na lyžích v polské Wisle.
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Blahopřejeme
Minigolf
Z ME v bavorském Neutraublingu vybojovalo pod vedením kapitána Martina Ječného bronzové medaile družstvo mužů.
Moderní pětiboj
Družstvo moderních pětibojařů ve složení Ondřej Polívka, Jan Kuf a Martin Bilko získalo na ME
v maďarském Székesfehérváru bronz.
Ragby
Čeští ragbisté dokázali na domácím ME do 20 let, které se uskutečnilo v Brně a Vyškově, vybojovat
titul mistrů Evropy.
Softball
Český výběr do 19 let veze historicky první zlato z ME juniorek. Turnaj se odehrál v nizozemském
Rosmalenu.
Sportovní lezení
Radek Jaroš dovršil výstupem na vrchol K2 svou cestu za zdoláním všech 14 osmitisícových vrcholů
světa bez použití kyslíkového přístroje, což dokázal jako patnáctý člověk na světě.
Adam Ondra vyhrál na Olympijském stadionu v Mnichově MS v boulderingu a do své sbírky přidal už
šestou medaili ze světových šampionátů.
Střelecký sport
Jiří Lipták vyhrál na SP v Pekingu střelbu na trap.
Veslování
Skifař Ondřej Synek a dvojka bez kormidelníka lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Kopáč obsadili druhá
místa v závěrečném závodě SP ve švýcarském Lucernu.
Skifař Michal Plocek, dvojka bez kormidelníka lehkých vah Michael Humpolec a Jan Hájek získali tituly
mistrů světa do 23 let na šampionátu v italském Varese.
Miroslav Jech s Lukášem Helešicem se v Hamburku stali juniorskými mistry světa v závodu dvojek bez
kormidelníka.
Ondřej Synek se stal v Amsterodamu potřetí v kariéře mistrem světa, když v dramatickém závodě obhájil těsně před Mahé Drysdalem loňský titul.
Volejbal
Kristýna Kolocová a Markéta Sluková vybojovaly bronz na grandslamovém turnaji Světového okruhu
ve švýcarském Gstaadu.
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