SPORTUJ
S NÁMI
ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 10/2015

ČUS Stopa pro život
Vyrazte na běžky!

Právní poradna - Osamostatnění
oddílu bez rozdělení SK/TJ

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Vážení sportovní přátelé,
se sluncem, které se v tomto čase obrací na své dráze a vrací do našich životů více světla a tepla, přichází čas bilancování, předsevzetí a přání. To platí i
v životě České unie sportu, největší české sportovní
organizace.
Možná Vás překvapím, ale v mých očích je právě
uplynulý rok 2015 jedním z nejtěžších v historii ČUS.
V předcházejících letech jsme zachraňovali existenci
našeho spolku, hlavně její ekonomiku a majetek. To
bylo každému srozumitelné, viditelné, změřitelné. A
můžeme hrdě říci, že jsme to zvládli. Uplynulý rok
2015 však byl rokem, kdy jsme pracovali především
na kvalitě fungování naší organizace a obecných
podmínkách pro její práci. To je obtížně hodnotitelné
miskami vah, méně přitažlivé mediálně, složitě vysvětlitelné.
V roce 2015 stál před ČUS, kromě dokončení zbývajících závazků programového „desatera“, k němuž
se zavázala před čtyřmi lety, úkol zkvalitnit funkčnost republikové sítě pracovišť ČUS a prosadit zkvalitnění podmínek pro základní články českého organizovaného sportu – sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty.
ČUS sdružuje sportovní svazy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Uspořádání naší organizace
odráží, jak je sport v České republice strukturován. Je tvořen sportem vrcholovým a výkonnostním, ale
také masovou základnou sportu na úrovni „sport pro všechny“, a to v podobě soutěžní i nesoutěžní a
rekreační. Zejména výkonnostní sport a oblast sportu pro všechny, což je jednoznačně základ českého
sportu, je držen nad vodou jen díky tisícům obětavých dobrovolníků. Všechny podoby sportu jsou spojitými nádobami, siamskými dvojčaty, která jsou srostlá mozkem i srdcem. Jeden bez druhého nemohou žít. A tak jako v jiných zemích jeho jedinečná podoba plní celospolečensky důležitou pozitivní úlohu. Avšak bez dostatečné veřejné podpory.
Základní články sportu, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, odkázané na angažovanost dobrovolníků z řad svých členů, zůstávají velmi často, na rozdíl od již částečně zajištěných národních sportovních svazů, bez potřebné podpory. I proto se letos vydal Výkonný výbor ČUS na výjezdní jednání do
českých a moravských krajů, proto jsme věnovali tolik úsilí parlamentním slyšením, proto jsme se snažili podílet i na legislativním procesu, hlavně při tvorbě novely zákona o podpoře sportu.
Věříme, že úsilí roku 2015 nebyla marná práce. Řada iniciativ se zdařila. Například pro kluby a jednoty
vypsalo MŠMT nový samostatný dotační program. Narazili jsme však na limit, kterým je další rozvoj
českého sportu omezován. Sport, na rozdíl od všech předcházejících historických období naší státnosti, nemá dnes odpovídající institucionální zastoupení u státu. Stejné zastoupení jako má třeba kultura
nebo životní prostředí. Sport nemá ve vládě či v parlamentu svého samostatného mluvčího, reprezentanta, zastánce, bojovníka. A ČUS, i když je největším spolkem, již není oním „ministerstvem sportu“
s ministerskými kompetencemi a kapitolou ve státním rozpočtu, jak tomu bývalo dřív.
Proto do nového roku 2016 přeji členům České unie sportu a celému českému sportu, aby v příštím
roce posílil své institucionální zastoupení na úrovni státu. Sport totiž není jen věcí reklamy státu
v podobě medailí, ale je to komplexní činitel, který má vliv na zdraví, ekonomiku, vzdělání, sociální integraci, brannou připravenost, vlastenectví a spoustu dalších celospolečenských pozitiv. Jsou si toho
vědomi všude ve vyspělém světě, musíme toho dosáhnout i u nás. Institucionální zastoupení sportu,
ideálně vlastním ministerstvem, to je naše meta. Zatím nejtěžší z těch, které jsme si kdy vytkli. Na cestě vedoucí k ní jsme již začali pracovat. Přeji všem, abychom ji společně v dohledné době dosáhli.
Miroslav Jansta
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Zasedání VV ČUS 8. 12. 2015
Poslední Výkonný výbor v roce 2015 se konal po
seriálu výjezdních zasedání na domácí půdě České unie sportu v útrobách Strahovského stadionu.
Předseda Miroslav Jansta informoval členy VV o
aktuální napjaté personální situaci na MŠMT, která není příznivá pro systémový rozvoj podmínek
pro sport. Sdělil, že v otázkách financování sportu
došlo 7. 12. ke koaliční dohodě pro navýšení rozpočtu 2016 pro sport o 250 mil. Kč, které budou
použity pravděpodobně na investice, čímž bude
celková částka pro sport v roce 2016 o přibližně
čtvrt miliardy vyšší (3,75 mld.), než v roce 2015.
Rovněž informoval o úsilí, které je vyvíjeno
k nasměrování loterních prostředků, dle nového
loterního zákona, do zdrojů MŠMT určených pro
sport.
Následně
předseda
komentoval
situaci
ve Sportovním areálu Harrachov, kde je i nadále
nevyřešená situace okolo smlouvy o pronájmu
pozemků. Prozatím nedošlo k dohodě areálu
s ÚZSVM o pronájmu pozemků kvůli ceně, ale
pozice je pro ČUS příznivá, stejná jako v minulosti
v Lyžařském areálu na Zadově, kde pro ČUS stanovil objektivní cenové podmínky svým rozhodnutím soud. Detailně situaci v Harrachově a dalších
areálech v Krkonoších vyložili předseda představenstva SAH Marek Hájek a do diskuse přispěl se
znalostí prostředí i Miroslav Pelta. O situaci bude
připraven dopis vedení ČUS ministru financí. Středisko je připraveno na zimní sezónu.
Předseda a místopředsedové předestřeli členům
VV ČUS svoji vizi a kroky pro zajištění financování
sportu v budoucnu změnou zákonů, zejména loterního. Výkonný výbor schválil, že v případě, kdy
tzv. malé svazy ČUS neobdrží z MŠMT přislíbených 2,3 mil. Kč z Programu V do 15. 12. 2015 na
financování činnosti, poskytne ČUS příspěvek tzv.
malým svazům z vlastních prostředků s tím, že
ČUS bude nárokovat z MŠMT pro rok 2016 na
rozpočet hlavní činnosti ČUS namísto 5 mil. Kč
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minimálně 7,3 mil. Kč. K tomu zmocnil předsedu M. Janstu, aby schválil rozdělení konkrétní
výše příspěvku jednotlivým tzv. malým svazům ČUS.
Členové výkonného výboru rovněž schválili návrh technické novelizace Stanov ČUS ve znění
zpracovaném a doporučeném Legislativní radou VV ČUS a uložili předsedovi předložit návrh
technické novelizace Stanov ČUS k projednání 32. valné hromadě ČUS.
Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil Výkonnému výboru první návrh
Rozpočtu České unie sportu pro rok 2016. VV vzal jeho materiál na vědomí a uložil připravit
2. verzi rozpočtu na rok 2016 na zasedání výkonného výboru v únoru 2016, se zohledněním
nových skutečností, které do té doby nastanou.
Jednatel Vyšší odborné školy ČUS, Ladislav Malý, podal v rámci Valné hromady
VOŠ ČUS s.r.o., členům výkonného výboru komentář k písemně zpracované zprávě, ve které jsou, mimo jiné, vyčísleny neodůvodněné a sporné výdaje, navržené k vyjasnění či k vymáhání na bývalém vedení školy. Výkonný výbor ČUS ve funkci valné hromady obchodní
korporace Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. vzal materiál na vědomí a uložil jednatelům společnosti postupovat při vymáhání případných pohledávek či jiných nároků plynoucích z dřívějších finančních transakcí s péčí řádného hospodáře a vymáhat případné škody a pohledávky
na konkrétních osobách, a to jak na osobách právnických, tak na osobách fyzických.
Zástupci Výkonného výboru se také seznámili s návrhem lednových akcí projektu ČUS Sportuj s námi, v připravovaném ročníku 2016. Generální sekretář Jan Boháč doplnil k plánům
projektu informace o stavu jednání s očekávanými partnery úspěšného projektu ČUS. Návrh
akcí na leden 2016 a harmonogram přípravy projektu na rok 2016 byl schválen bez připomínek. Výkonný výbor uložil předložit na lednovém zasedání ke schválení návrh akcí na měsíce únor až prosinec 2016 a návrh rozdělení finančních příspěvků pořadatelům akcí z prvního
čtvrtletí roku 2016. Na únorovém zasedání se pak členové VV chtějí seznámit s Monitorovací
zprávou o projektu za rok 2015.
Člen VV ČUS Karel Bauer informoval členy Výkonného výboru o připravovaných Operačních
programech EU pro sport na programové období 2014-2020, rovněž zmínil interní jednání
ČUS s MŠMT o možnostech a přípravě projektu k využití nových integrovaných regionálních
operačních programů ve sportu. Po vnitřním projednání neinvestičního projektu v ČUS a následně s MŠMT bude nutné cestou MŠMT jednat o realizaci v Bruselu, s předpokládaným
termínem projednávání cca 1 rok. O investičních projektech, v oblasti komunitních a inkluzivních center v Praze, zahajuje ČUS jednání s magistrátem a především s MPO, kde je nejlepší obecná připravenost a kde máme možnost připravit pro schvalovací proces v Bruselu
vlastní projekt investic do sportovišť. Výzvy doposud nebyly vypsány.
V závěru jednání byl VV ČUS seznámen s bezchybnými výsledky kontrol, provedených Revizní komisí ČUS ve vybraných OS ČUS.
Příští schůze VV ČUS se koná 18. ledna 2016 v Praze na Strahově.
Lenka Angelika Tichá,
tisková mluvčí ČUS
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Kde získat další informace
o centralizovaných
aktivitách programu
Erasmus+ v oblasti sportu?
Na webech
○ www.naerasmusplus.cz
○ ec.europa.eu/sport/
○ eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
/actions/sport/

Centralizované akce
programu Erasmus+ ve sportu
podporují spolupráci a inovace
Program Evropské unie Erasmus+ navazuje na své předchůdce a podporuje mezinárodní spolupráci, a to zejména v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Ale nejen tam, zaměřuje se
také na podporu sportu. V tomto a předešlém vydání Vám proto představujeme možnosti, které
sportovcům Erasmus+ nabízí. Peníze z programu Erasmus+ mohou na decentralizované úrovni
získat mezinárodní projekty zaměřené buď na mobility, tedy zahraniční cesty, nebo na strategická partnerství vzdělávacích institucí, mládežnických organizací, podniků, školících středisek, samospráv či neziskových organizací - ty jsou popsány ve Zpravodaji č. 9. V tomto čísle
Zpravodaje se zaměříme na podporované centralizované aktivity.

Co všechno je v rámci centralizovaných aktivit podporováno?

Partnerství pro spolupráci
Zahrnuje projekty, které bojují s nejrůznějšími
negativními vlivy. Tedy například s dopingem v
amatérském sportu (včetně rekreačních aktivit)
nebo ovlivňováním výsledků sportovních utkání.
Podporu mohou získat také aktivity zaměřené na
boj s rasismem i dalšími formami nesnášenlivosti
a diskriminace. Péče je věnována též projektům,
které se věnují životosprávě a dvojí kariéře sportovců nebo podporují dobrovolnickou činnost v
oblasti sportu. Výkonná agentura přitom svou
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pozornost zaměřuje především do oblastí mimo
vrcholový sport.

Neziskové evropské sportovní akce
Finanční podporu mohou získat sportovní akce s
celoevropským významem, které se konají v některé z programových zemí, nebo jednotlivé aktivity v rámci Evropského týdne sportu. Peníze lze
dostat i na nejrůznější akce, pořádané v jednotlivých zemích neziskovými nebo veřejnými institucemi u příležitosti celoevropských sportovních
událostí. Podpora směřuje také do projektů, které uvádějí do sportovní praxe evropské směrnice
týkající se rovných příležitostí žen a mužů či pomoci osobám se zdravotním postižením.
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Program Erasmus+ se v oblasti sportu zaměřuje
na aktivity, které pomáhají s rozvojem moderních
a inovativních forem tělesné aktivity, podporuje
také spolupráci a výměnu zkušeností na evropské, národní, regionální i místní úrovni. Do centralizovaných aktivit (tedy těch, které má na starosti
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu) se mohou zapojit nejrůznější organizace působící v oblasti sportu. Tedy kluby, veřejné orgány, sportovní unie nebo organizátoři sportovních akcí. Vítány jsou i instituce
aktivní v oblasti podpory pohybových aktivit a sociálního začleňování ve sportu.

další pohybové aktivity. V České republice byl
národním koordinátorem akcí ministerstvem
jmenován Český olympijský výbor. Různé
sportovní kluby, spolky, asociace a další instituce z oblasti sportu pak mohly v rámci Evropského týdne sportu získat finanční podporu na
nejrůznější projekty pro širokou veřejnost a
vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké příležitosti
jim nabízí program Erasmus+. Více informací
o Evropském týdnu sportu naleznete na webu
ec.europa.eu/sport/week/about-week-of-sport.
Zdroj: Bulletin evropských příležitost,
Dům zahraničních služeb,
více na: www.dzs.cz/cz/

Evropský týden sportu
»» V září 2015 se konal první ročník Evropského týdne sportu, akce, kterou Evropská komise vyhlásila s cílem podporovat sportovní i

S růstem ekonomiky se lidé
přestávají hýbat
Výzkum ukazuje, že ve vyspělých ekonomikách světa
jako Spojené státy americké, se snížila úroveň fyzické
aktivity jeho obyvatel až o 32 procent za méně než dvě
generace. Do roku 2030 budou Američané téměř z
poloviny tak aktivní, jak tomu bylo v roce 1965.
To, co děláme v našem volném čase, nám nenahradí
chybějící pohyb v práci. Lidé v současnosti stále více
využívají strojů a techniky, která dělá pohyb za ně. Stroje
nám pomáhají ať jsme doma, v práci, nebo se
přemisťujeme z místa na místo.
Tato „náhlá“ změna, v souvislosti evolucí lidstva,
sebou přináší závažné důsledky. Rychle rostoucí míra
chronického onemocnění, zvyšující se náklady na
zdravotní péči a kratší délka života jsou spojeny s
poklesem úrovně fyzické aktivity.
Zlepšením pohybových návyků se zabývá studie
Designed to move, ze které jsme čerpali. Chcete-li se
inspirovat
nebo
vědět
více
navštivte:
www.designedtomove.org.
Zdroje: Všechny zdroje v tomto článku jsou k dispozici v dokumentech
na: www.designedtomove.org.
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Právní poradna

Osamostatnění oddílu bez rozdělení SK/TJ

Postup:
1. Členové (fyzické osoby) tohoto oddílu vystoupí ze stávající SK/TJ (není nezbytně nutné vystoupit z
SK/TJ před schválením domluveného postupu VH,
ale dát SK/TJ jasně najevo vůli oddílu osamostatnit se) a založí si svůj samostatný spolek.
2. Valná hromada SK/TJ rozhodne o tom, že bere na vědomí vůli oddílu, který u něj původně působil, založit si samostatný spolek. Dále valná
hromada rozhodne, jaké movité a nemovité věci,
jaká práva a povinnosti převede na osamostatňovaný oddíl, a to v okamžiku, kdy se z něj stane
samostatný spolek a bude moci nabývat práv a
povinností, tj. v okamžiku jeho zápisu do spolkového rejstříku.
3. Valná hromada pověří svůj výkonný nebo statutární orgán, aby její rozhodnutí ohledně převodu majetku na osamostatněný oddíl realizoval, tj.
aby např. uzavřel příslušné smlouvy apod.
4. Osamostatňovaný oddíl podá návrh na zápis do spolkového rejstříku. Zde platí obecný postup.
5. Po zápisu osamostatněného oddílu do spolkového rejstříku dojde k realizaci rozhodnutí valné hromady o převodu majetku. Jako nejvhodnější se jeví následující forma:
a) pro movitý majetek
delimitační protokol tam, kde není potřeba provádět žádné zápisy změny vlastnického práva; protokolem lze tedy převádět např. sportovní vybavení, finanční prostředky
darovací / kupní smlouva pro ostatní movité věci (např. motorové vozidlo)
b) pro nemovitý majetek
darovací (bezúplatný převod) nebo kupní (úplatný) smlouva; smluvně se budou převádět takové
nemovitosti, které se zapisují do katastru nemovitostí např. stavba šaten, loděnice, pozemky, na
kterých je vybudováno hřiště apod.
Poznámka: Bude-li převod majetku realizován na základě darovací smlouvy pro sportovní a tělovýchovné účely, bude na straně osamostatňovaného spolku (obdarovaného) splněna podmínka
pro osvobození od daně z bezúplatných příjmů dle ustanovení §19b odst. 2 písm. b) zák.č.
586/1992Sb. v platném znění, neboť bude veřejným poplatníkem a bude se jednat o plnění poskytnuté
pro účely tělovýchovné a sportovní, tj. daň se neplatí.
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POZOR na majetek, na který byly čerpány dotace, granty apod. z veřejných rozpočtů (tj. z MŠMT,
z krajů a obcí); zde je třeba vždy dodržet podmínky přidělené dotace či uděleného grantu tak, jak jsou
stanoveny poskytovatelem (zejména pozor na zákazy převodu takového majetku po stanovenou dobu)
c) pro zaměstnance
smlouva o převodu činnosti a postoupení práv a povinností z pracovně právních vztahů; zde je potřeba dodržet příslušná ustanovení zákoníku práce o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů při změně zaměstnavatele
Závěr:
Chce-li se nějaký oddíl působící v rámci SK/TJ osamostatnit, nemůže mu v tom samozřejmě nikdo bránit. Jeho členové mohou kdykoli z SK/TJ vystoupit, aniž by jim to kdokoli musel schvalovat. Jen je třeba, aby tuto skutečnost SK/TJ oznámili. Následně si pak samozřejmě při dodržení příslušných ustanovení NOZ mohou založit spolek nový.
Shora uvedené postupy tedy platí pro případy, kdy by měla na osamostatňovaný oddíl přejít nějaká
práva (a současně s nimi spojené povinnosti) – např. převod sportovního zařízení. Je jedno, který postup bude realizován, vždy o něm musí rozhodnout valná hromada, respektive nejvyšší orgán.
Legislativně právní odbor ČUS

POZEMNÍ HOKEJISTKY NA CESTĚ
ZA STŘÍBRNÝM SNEM
Částka: 380 Kč

Tričko SK Slavia Praha
Odměna:

Přispěj nám 250,- a zašleme
Ti fotografii s originálními podpisy všech našich hráček.
Počet odměn není omezen

Možná jste se již někdy dostali do situace, kdy Vám chyběli finance na zamýšlený projekt. Může se
jednat o financování dopravy na závody pro mládežnický klub, zimní soustředění pro běžkařský oddíl,
nové lodě pro vodní slalomáře. . .
V současné době máte několik možností jak finance získat. Požádat o některý z grantů, který je vypsaný místními samosprávami, velkými firmami (Česká spořitelna - Deamcatcher - http://
dreamcatcher.cz ) nebo Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy, pokusit se získat generálního sponzora a určitě Vás napadnou i další možnosti. Přinášíme Vám ukázku jednoho projektu, jehož
cílem je získat finance na jednorázovou akci -Halové mistrovství Evropy v pozemním hokeji. Hráčky
SK Slavia Praha využily pro splnění jejich snu jednu z webových stránek, které podporují startující projekty.
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V tomto typu sponzoringu se tvůrce obrací na malé dárce, kteří mají určitý vztah k danému týmu nebo
lokalitě či danému sportu. Využívá se moderních komunikačních prostředků, aby se oslovilo co nejvíce potencionálních dárců. Výzvu můžete najít na webech, facebooku týmu, twitteru a jiných sociálních
sítích.
Při oslovení potencionálních sponzorů je třeba dobře definovat účel pomoci a nabídnou případné protiplnění. Příklad viz. níže, nebo na http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/sponzorstvi.html
Právní prostředí České republiky pojem sponzor nebo sponzorství zatím výslovně nezná. Za sponzorství lze ve smyslu níže uvedeného textu považovat prodej reklamy sportovním klubem či jinou formu
propagace sponzora (např. umožnění prodeje výrobků sponzora na akcích klubu). Uzavíraná smlouva
se pak může označit jako smlouva sponzorská,
nicméně z hlediska právního řádu se bude jednat o
tzv. nepojmenovanou smlouvu. Z tohoto důvodu je při
uzavírání takové smlouvy třeba dbát na to, aby byla
přesně upravena vzájemná práva a povinnosti, neboť
nelze podpůrně užít ustanovení zákona, jak tomu je
u smluv pojmenovaných. Smlouvu lze uzavřít i ústně
nebo e-mailem bez podpisu smlouvy a to bude většina v tomto případě.
Takto vytvořený příjem je však pro klub příjmem
zdaňovaným, příjmem z hospodářské činnosti, která
by měla být uvedena ve stanovách klubu. Na sport a
tělovýchovu je také podle zákona o dani z příjmu
možné poskytnout sportovnímu klubu dar odečitatelný od základu daně, a to jak fyzickou (nejméně
1000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně), tak
také právnickou osobou (nejméně 2000 Kč, v úhrnu
nejvíce 5% ze základu daně), avšak za tento dar by
neměla být poskytována žádná protiplnění.

Příklad textu, který vysvětluje sponzorovi účel,
na který chcete peníze získat.
PROČ POTŘEBUJEME VAŠI POMOC?
Letos máme vyrazit na Pohár mistrů evropských
zemí
do
běloruského
města
Minsk. Bohužel nás postihla v klubu velmi
špatná finanční situace a tak náš malý sport,
kterému se všichni věnujeme s láskou po práci, v našem volném čase - za to ale s velkým
nasazením, nestojí na velkých sponzorských
darech.
Z tohoto důvodu bychom Vás, všechny příznivce našeho krásného olympijského sportu, rády požádaly o malou či větší
finanční pomoc. Naše cesta za vysněnou
medailí nás bude stát přibližně 150
000Kč. Proto se na Vás obracíme s
prosbou o jakýkoliv příspěvek na cestu za
naším stříbrným či dokonce i zlatým snem.
Zdroj:

https://www.startovac.cz/projekty/
pozemni-hokejistky-na-ceste-za-stribrnym-snem/
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Částka: 5000 Kč

Extraligový den s týmem
pozemních hokejistek
Odměna:
Přispěj nám 5000,- a zúčastni se s námi celého dne, kdy máme zápas. Od porady, zápasu
s námi na střídačce, až po společnou večeři.:)

Počet dostupných odměn: 5/5

Částka: 6000 Kč

Atletický/fitness trénink s trenérem
týmem pozemních hokejistek
Odměna:
Můžeš mít 2 individuální tréninky s naším fitness
trenérem nebo 5 tréninkových jednotek s námi v
tělocvičně formou kruhového tréninku.

Počet dostupných odměn: 3/3
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GALAVEČER TANEČNÍHO SPORTU

Vyhlášení ligy a výročních cen Vycházející hvězdy a Hvězdy ČSTS 2015
Sportovec roku ČSAR, Hvězdy ČSAR 2015, Kroměříž 6.12.2015
Český svaz tanečního sportu a Český svaz akrobatického rock and rollu společně uspořádaly setkání
a vyhlášení nejúspěšnějších tanečníků roku 2015. V rámci Galavečera tanečního sportu v neděli
6.12.2015 v Domě kultury Kroměříž byli dekorováni vítězové Taneční ligy ČSTS, a dále předána prestižní ocenění Vycházející hvězdy a Hvězdy ČSTS a Sportovci roku ČSAR.
Předávání cen se mimo zástupců ČSTS a ČSAR zúčastnili významní hosté: starosta města Kroměříž
Jaroslav Němec, místostarosta města Kroměříže a člen parlamentu ČR Radek Vondráček, místostarosta města Kroměříže Pavel Motyčka, poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, radní
Zlínského kraje Ladislav Kryštof, člen Komise zahraničních vztahů Českého olympijského výboru Gabriel Waage. Sportovní svazy zastupovali prezidentka ČSTS Eva Bartuňková, viceprezident ČSTS Leoš
Siegel, prezident ČSAR Jiří Hais a členka Výkonného výboru ČSAR Štěpánka Slámová.
Organizátorům Radimovi Přádkovi a Kateřině Kolmanové se podařilo pro tanečníky i diváky vytvořit v
KD Kroměříž slavnostní, vřelou atmosféru podpořenou unikátní moderací Jana Čenského a vynikajícími výkony nejúspěšnějších tanečních párů a formací roku 2015. Česká televize zprostředkovala devadesátiminutový záznam z předávání cen. Premiéra pořadu byla zařazena do vysílání ČTsport v pátek
18.12.2015 v hlavním vysílacím čase v 20:15 hod.
V rámci Taneční ligy ČSTS bylo v průběhu večera vyhlášeno celkem pět věkových kategorií: Junioři I,
Junioři II, Mládež, Dospělí a Senioři I, a to ve standardních a latinsko-amerických tancích. Za akrobatický rokenrol byly vyhlášeny první tři nejlepší páry a formace v šesti kategoriích: Žáci, Junioři, Senioři
– Kategorie A, B, Dívčí formace junioři a Dívčí formace senioři.
ČSTS a ČSAR udělily rovněž ocenění Hvězdy roku za mimořádné sportovní výkony v roce 2015 a přínos pro taneční sport.

10

Mediální partneři ČUS

Vycházející hvězdy, Hvězdy ČSTS a ČSAR
Patnáctičlenná porota složená z vylosovaných porotců I. třídy ČSTS v korespondenčním hlasování
vyhodnotila nejlepší tanečníky roku. Ocenění Vycházející hvězdy přiřkla mladým patnáctiletým juniorům, Matějovi Svobodovi a Anně Starečkové z TK Gradace Kroměříž, kteří získali nominaci za 13.
místo na MS juniorů ve standardních tancích (Kišiněv, Moldavsko).
Hvězdami ČSTS roku 2015 se stali Lukáš Bartuněk – Kateřina Hrstková z TK Maestro, kteří v čínském Chengdu vybojovali pro Českou republiku skvělé 4. místo na Mistrovství světa showdance v
latinsko-amerických tancích s vlastní choreografií Zombie.
Ocenění Hvězdy ČSAR roku 2015 si za získání 5. místa na nejprestižnější soutěži Mistrovství světa v
kategorii „A“ převzal taneční pár Lukáš Fürst a Alžběta Slámová z TJ Sokol Kampa Praha. Stejně jako
vítězové každé z oceňovaných kategorií ČSTS a ČSAR i tento taneční pár předvedl divákům a hostům v sále své taneční umění.
Zdroj: TZ Českého svazu tanečního sportu

SPORTOVEC ROKU 2015
Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec
roku 2015 proběhlo 21. 12. v hotelu Hilton Prague
Deset nejlepších sportovců, tři nejúspěšnější kolektivy, trojice
nejnadanějších juniorů a Sportovní legenda převzali svá ocenění při
slavnostním vyhlášení Sportovce roku. V 57. ročníku odborné ankety
Sportovec roku, vyhlašované Klubem sportovních novinářů, přispělo
svými hlasy celkem 217 žurnalistů.
Z titulu Sportovec roku 2015 se mohla radovat mistryně světa Zuzana
Hejnová. Podesáté v řadě vyhrála anketu žena. Posledním mužským
vítězem byl v roce 2005 Jaromír Jágr. V nejlepší desítce se objevily
čtyřinás
zástupkyně
něžného
pohlaví. Nejlepší z mužů byl na celkově
Obraťtedalší
se na
pomůžeme
zprostředkovat
třetím místě biatlonista Ondřej Moravec. Sportovní legendou se stal in
vaše zapojení do MAS
memoriam Jaroslav Holík společně s bratrem Jiřím Holíkem, který obě
ceny převzal. Nejlepším kolektivem roku 2015 byly znovu zvoleny
tenistky České republiky, které obhájily vítězství v prestižním Fed
Cupu. Druhou příčku získala stejně tak jako v loňském roce smíšená
štafeta biatlonistů. A změna nenastala ani na bronzovém stupínku,
který vybojoval fotbalový tým ČR. Anketa o nejlepšího sportovce roku
2015 v juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní
reprezentace, má dva vítěze. O první příčku se se stejným počtem
bodů dělila snowboardistka Ester Ledecká a cyklista Jiří Janošek. Třetí
skončila atletka Michaela Hrubá. Novinkou letošního ročníku Sportovce
roku byla divácká volba nejsilnějšího sportovního okamžiku roku 2015 Vaše srdcová záležitost. Fanoušci vybírali z nominace silných
emotivních momentů a nejvíce hlasu získal Jaromír Jágr.
1. Zuzana Hejnová atletika 1 637 b.; 2. Martina Sáblíková rychlobruslení
1 188 b.; 3. Ondřej Moravec biatlon 1 109 b.; 4. Ondřej Synek veslování
989 b.; 5. Lucie Šafářová tenis 967 b.; 6. Gabriela Soukalová biatlon 947
b.; 7. Petra Kvitová tenis 927 b.; 8. Jaromír Jágr hokej 907 b.; 9. Zdeněk
Štybar cyklistika 837 b.; 10. Jiří Prskavec vodní slalom 687 b.
Zdroj: http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/
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Zasedala rada expertů
Ve čtvrtek dne 10.prosince 2015 zasedala rada expertů, která mj. vzala na vědomí informaci o probíhajícím výzkumném projektu FTVS UK a její katedry
psychologie pod vedením profesora Pavla Slepičky
na téma: „Náklonnost k užívání dopingu mezi mládeží v ČR“, který probíhá již od roku 2014 a bude
ukončen v říjnu 2016. Projekt byl vybrán Světovou
antidopingovou agenturou WADA, která jej také dotuje.

Pozor na suplementy
Obsáhlou studii o nebezpečí užívání doplňků stravy zveřejnila Nizozemská antidopingová organizace
– The Nederlands Dopingautorieteit. Zaměřila se na sledování prodeje prostřednictvím nizozemských
internetových obchodů a byla doslova zděšena, kolik zakázaných látek se v jednotlivých výrobcích objevuje. Více naleznete na : www.doping.nl. Upozorňujeme, že je text v angličtině!
Obdobná podrobná studie zatím v České republice chybí. Přesto však dopředu varujeme české sportovce, aby neužívali suplementy, jejichž původ je nejistý a raději se internetovým obchodům s těmito
látkami vyhýbali a to i na našem trhu...

WADA vítá rozhodnutí CAS
Světová antidopingová agentura WADA přivítala rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS)
v Lausanne v souvislosti s potvrzením tříletého trestu pro španělskou vytrvalkyni Martu Dominguezovou, který ji tak vyprší až v říjnu 2017. Atletka z Pyrenejského poloostrova byla potrestána zákazem
činnosti pro nesrovnalosti v biologickém pase, konkrétně v jejím krevním modulu.
Od zavedení biologických pasů v roce 2009 bylo potrestáno za nesrovnalosti v nich již více než 80
sportovců. Tyto pasy pomáhají objevit porušení antidopingových pravidel, což potom vede k dalšímu
šetření a případnému vznesení obvinění z dopingu.

Nový dokument o východoněmeckém dopingu
Německá antidopingová organizace ve spolupráci s USADA natočila nový
dokumentární film v němčině s anglickými podtitulky o sportovní kariéře a
později i o životní proměně bývalé východoněmecké koulařky Heidy Kriegerové, která bývala velkou soupeřkou pro naši Helenu Fibingerovou. Nadužíváním zakázaných látek ještě před i v průběhu puberty došlo u ní ke změnám psychickým i fyziologickým, které vedly později ke změně pohlaví. Dnes
je z této bývalé koulařky muž, který nosí nové jméno – Andreas Krieger.
Tento film naleznete na: www.andreas-krieger-story.org
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.
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ČUS - Sportuj s námi!
Silvestrovský výstup na Mehelník přilákal rekordní účast – 1 617 turistů
Sportovní zážitek v poslední den roku 2015 si nenechalo na Písecku ujít 1 617 turistů. Právě tolik se
jich vydalo na trasu 26. ročníku Silvestrovského výstupu na Mehelník, s 633 metry nad mořem nejvyšší vrch Píseckých hor. Tenhle počet současně představuje rekordní účast v dosavadní historii akce.
Aby byla statistika přesná – kromě pochodníků
všech věkových generací z celé České republiky,
Slovenska, ale třeba i z Austrálie – zvládlo úspěšně
výstup také 116 psů a koní.
„Počasí přálo a už od rána svítilo na cestu sluníčko.
Přiznám se, že tak vysoká účast nás docela zaskočila. Zaregistrovat takové množství lidí nebylo jednoduché, u prezentace u loupežnického stolu
se tvořila fronta, ale všichni účastníci byli trpěliví.
Měla jsem k dispozici pouze 1 500 účastnických karet, takže na těch posledních více než sto se, bohužel, nedostalo, ale snad jim to nevadilo,“ posteskla si
Hana Tomanová, organizátorka výstupu z Klubu
českých turistů Otava Písek.
Na Mehelník, kde podle pověsti řádil před lety loupežník Mehela, bylo možné vyšlapat po několika
cestách, ta nejfrekventovanější vedla od Základní školy T. Šobra v Písku. Trasa měřila 7,5 kilometru,
stejnou vzdálenost museli zájemci zdolat také při návratu. Podmínkou bylo dosažení vrcholu Mehelníku v době od 9,30 do 13,30 hodin, kdy se rozdávala účastnická razítka.
Každý pochodník dostal na vrcholu malou upomínku, teplý čaj a mohl si na ohništi opéct špekáčky.
Celý věnec vuřtů ozdobených velkou mašlí však podle tradice dostal jeden z vylosovaných psů, kterým se stal Badyán, jehož přivezl ze Semic jeho pán Ladislav Soukup.
Nejstarším účastníkem výstupu byl písecký lékař Oldřich Brůha, každoroční pravidelný host, jemuž
bude už 87 let. Naopak nejmladším účastníkem se stal Tomáš Malý z Kluk, jenž se narodil 10. října
2015. Primát nejvzdálenějšího pochodníka symbolicky převzala Drahoslava Trevillian, která přijela na
návštěvu své sestry z Melbourne, hlavního města Austrálie. Na památku obdržela knihu o České republice v angličtině a nástěnný kalendář s fotografiemi města Písku.

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2016.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

09.01.2016 Běh na Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí,

necko

09.01.2016 Běh partyzánskou stezkou, Osek u Hořovic

16.01.2016 Volejbalový turnaj O pohár ředitele Gymná-

09.01.2016 Stašská 15 – 67. ročník, Stachy

zia PdeC Tábor, Tábor

10.01.2016 49. JIZERSKÁ 50 2016, Bedřichov v Jizerských 17.01.2016 Setkání s hvězdou – propojení mládežnickéhorách

ho a elitního sportu, Česká Třebová

12.01.2016 Turnaj neregistrovaných žáků ZŠ, Praha
16.01.2016 Lyžařský běžecký závod – VŠ liga open, Be-
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19.01.2016 Turnaj seniorů ve stolním tenisu, Pardubice
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23.01.2016 Kladecká lyže, Kladky

30.01.2016 „Ledové království“, Lukavec

23.01.2016 Krušnohorská třicítka, Nové Město v Kruš-

30.01.2016 Jarní kritérium v běhu na lyžích, Josefův Důl

ných horách

30.01.2016 Kouřim OPEN 2016, Kouřim

23.01.2016 O Třebovskou mašinku, Česká Třebová
23.01.2016 Zlatá lyže Šumavy 2016, Železná Ruda
24.01.2016 Karneval na ledě, Sloup
29.01.2016 Mistrovství Prahy předžáků v obřím slalomu,
Vrchlabí

Seriál závodů ČUS Stopa pro život, určená pro širokou veřejnost, nesoucí v letošním ročníku
název České unie sportu, je určený pro každého, kdo má rád běžky. Nezáleží na tom, jestli je vám
5 let nebo 70 let, jestli jste začátečník nebo profík, jestli jezdíte na běžky pravidelně nebo jen nahodile. Jediné, na čem záleží je, že si chcete v zimě zasportovat, užít si krásný den spolu s přáteli,
případně porovnat síly s ostatním závodníky. Do seriálu jsou zařazeny tradiční akce ve známých
lokalitách a organizuji je zkušení pořadatelé.
Každý závodník získá v rámci startovného (v rozmezí 500 – 700 Kč, podle rozpisu jednotlivých závodů) balíček užitečných služeb a produktů. Závody jsou jednotlivými pořadateli připravené tak,
aby vám na nich nic nechybělo a mohli jste naplno vychutnávat krásy českých hor.

Co obdrží účastník před závodem?
Startovní číslo, které si můžete upravit podle
svých představ.
Čip pro měření času.
Dárek, se kterým budou vaše vyjížďky na
běžkách příjemnější.
Vedle toho můžete využít také jakoukoliv ze
služeb partnerů seriálu:
Základní namazání zdarma v servisu České
spořitelny.
Vyhřívané DEPO s převlékacími místnostmi
a úschovnou lyží i oblečení.
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Test centrum Rossignol, kde můžete otestovat profi lyže nebo si je půjčit na závod.

Jaké je zajištění během závodu?
Profesionálně připravené běžecké tratě vám zpříjemní nejen nádherná scenérie českých hor, ale i bohatě zásobené občerstvovací stanice s gely, tyčinkami a energetickými nápoji od firmy Nutrend.

V cíli to nekončí
Ihned po dokončení závodu dostanete teplý nápoj a čekají na vás další příjemné věci. Než sečteme
časy a vyhlásíme výsledky, můžete využít volný čas několika způsoby:
V úschovně DEPA máte možnost odložit své mokré lyže.
Ve vyhřívané jídelně s barem a kavárnou na vás čeká zdarma teplé jídlo a nápoj.
U stánků našich partnerů můžete nakoupit nejen běžkařské vybavení za výhodné ceny.
Den se zakončí vyhlášením výsledků a předáním cen vítězům na velkém pódiu. Výsledky můžete sledovat i on-line. A to buď jako webový servis prostřednictvím lokální wifi sítě, nebo ve formě automatického zasílání výsledkových sms či e-mailů.

Jak se přihlásit?
Na jednotlivé závody se můžete hlásit přes web za výhodnějších podmínek nebo v místě závodu v
předvečer a v den závodu.

Více informací o závodech a registrace na www.stopaprozivot.cz

Akce seriálu ČUS Stopa pro život:
ČUS - Stopa pro život Prolog Vysočina Arena 17. 01. 2016 | Vysočina Arena, Nové Město na
Moravě

Jilemnická 50 ZP MV ČR
30. 01. 2016 | Jilemnice – areál Hraběnka, v případě nedostatku sněhu
Roudnice

Karlův běh České spořitelny
20. 02. 2016 | Boží Dar v Krušných
horách

Šumavský skimaraton
27. 02 .2016 | Kvilda

Krkonošská 70 LAW
05. 03. 2016 | areál Svatý Petr ve
Špindlerově Mlýně
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Do nového roku přejeme pevné zdraví,
dosažení met nejvyšších, mnoho sportovních, pracovních i osobních vítězství
a radost z pohybu.
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