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Předseda vlády ČR a ministryně
školství na 33. VH ČUS

Připraveno pojištění majetku a
odpovědnosti SK a TJ. Využijte!
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z dubnového jednání VV ČUS

Čtvrtá schůze nově zvoleného VV ČUS se konala 5. dubna v Praze na Strahově.
V úvodní aktuální informaci se nejprve předseda Miroslav Jansta věnoval tématům, připraveným pro následující odpolední tiskovou konferenci ČUS. Zmínil, že zdůrazní stále
neplněné vládní přísliby ve financování sportu, stanovisko ČUS k navrhovanému způsobu financování sportu z loterií přes MŠMT, garantovaně, stabilně s víceletými programy,
a potřebu stabilního financování sportu od r. 2017, kdy by mělo dosáhnout výše 6 mld.
korun ročně. Informoval členy VV ČUS rovněž o připravované a v parlamentu projednávané novele zákona o podpoře sportu, kterou ČUS podporuje pouze v podobě
s rejstříkem žadatelů o dotace, namísto původně zamýšleného rejstříku všech sportovců,
a s rejstříkem sportovišť. Uvedl, že na tiskové konferenci bude prezentována i potřeba
institucionálního zabezpečení sportu v ČR.
Následně informoval předseda o schválených podporách z jednotlivých dotačních programů MŠMT na rok 2016. Členové VV Zdeněk Krátký a Jitka Peřina vyslovili nespokojenost
a označili za diskriminační výši dotace pro ČUS a podmínky čerpání v Programu MŠMT
č. III – Činnost sportovních organizací. Předseda Jansta sdělil, že v reakci na rozdělení
podpory a stanovené podmínky Programu III již odeslal ministryni dopis se žádostí o nápravu. Dále M. Jansta informoval o záměru Jihočeského kraje posílit v rámci kampaně
k olympijským hrám – Jižní Čechy olympijské, program ČUS Sportuj s námi v regionu
Jižní Čechy, a o záměru ve spolupráci s partnery ČUS uskutečnit ze sponzorských prostředků i drobné investice v rámci parku ČOV Rio-Lipno.
Výkonný výbor se poté zabýval přípravami 33. valné hromady ČUS. Projednal finální podobu Zprávy o činnosti Výkonného výboru ČUS a uložil zprávu dopracovat ve smyslu připomínek a předložit ji, v rámci souboru písemných podkladů, delegátům 33. VH ČUS.
Zároveň pověřil řízením valné hromady, do doby zvolení pracovního předsednictva, generálního sekretáře ČUS Jana Boháče. Členové Výkonného výboru rovněž projednali a
schválili dlouhodobý, čtyřletý plán činnosti ČUS na roky 2016 – 2020. Miroslav Jansta
okomentoval předložený dokument, zmínil prioritní oblasti činnosti ČUS, které jsou zpracovány do deseti hlavních bodů, stejně jako v uplynulém volebním období (desatero).
Plán bude předložen delegátům VH stejně jako připomínkovaný návrh Novely Stanov
ČUS, který po zapracování připomínek Legislativní rada VV ČUS doporučuje, v radou
schválené podobě, předložit valné hromadě k přijetí. Valná hromada se bude také zabývat majetkovými dispozicemi. Výkonný výbor po projednání schválil materiál týkající se
prodeje sokolovny v Kostelci na Hané městu, již doplněný o specifikaci smluvních podmínek, včetně podpory tamních klubů, členů ČUS. Dokument obsahuje i Výpis usnesení
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec na Hané konaného dne 16. 3.
2016, kde byla uvedená transakce schválena.
Výkonný výbor se rovněž shodl na ustavení poradních orgánů. Jedná se o: Legislativní
radu, Komisi pro přípravu nového sídla ČUS, Komisi pro horská střediska, Komisi pro
podporu činnosti SK/TJ a spolupráci se samosprávami, Komisi pro podporu činnosti svazů a Komisi sportovně ekonomických analýz a strategií.

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí
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33. VH ČUS
ČUS bilancovala a přijala plán rozvoje na
další čtyřleté období
Sportovní centrum v Nymburce hostilo v sobotu
23. dubna 33. valnou hromadu největší české
sportovní organizace letos již podruhé. Zatímco
v lednu si sportovci zvolili staronové vedení, na
sobotním programu bylo bilancování a především
priority spolku na další čtyřleté období zaměřené
na zlepšení a podporu sportovního prostředí v ČR
a podmínek pro sport obecně.
„V uplynulých čtyřech letech se podařilo největší český spolek zachránit a revitalizovat.
Povedlo se odvrátit insolvenci, splatit dluhy,
zachránit
majetek
a
přeměnit
ČUS
v respektovanou sportovní organizaci, dobře
hospodařící, s jedinečnou sítí odborných pracovišť – servisních center sportu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v okresech a
krajích.“ hodnotil předseda spolku Miroslav
Jansta a dodává: „ČUS se stala důvěryhodným
partnerem pro stát, parlament, kraje a obce.
Díky této součinnosti se daří restartovat oblasti, kde je spolupráce se složkami státu zásadní
a bez níž nelze vrátit sport a pohybové aktivity
občanů na místo, které mu ve zdravé a moderní společnosti náleží.“
Delegáti valné hromady přijali změnu stanov spolku, kterou ČUS odkazuje na historický kontinuální
vývoj českého sportovního prostředí od 19. století
a hlásí se ke státotvorné úloze sportu v dějinách
českého státu. Zároveň klade důraz na úlohu
sportu ve vytváření občanské společnosti, jejímž
je sport jedním ze základních pilířů.
Valná hromada rovněž, za přítomnosti nejvyšších vládních představitelů, schválila čtyřletý plán činnosti ČUS, zaměřený na zlepšení
podmínek a podpory sportovního prostředí
v České republice. Jde především o strategický rozvoj ČUS jako největší střešní a servisní
sportovní organizace, která sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8 240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i 1,2 milionů
sportovců, a tedy i rozvoj celého sportovního
prostředí. Součástí úsilí ČUS v dalším období
bude posílení institucionálního zastoupení
sportu na úrovni vedení státu (ministerstvo
sportu). ČUS se bude podílet na přípravě nového zákona o podpoře sportu a na prosazení
prvků společenské odpovědnosti firem do českého zákonodárství. Optimální financování
Mediální partneři ČUS
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sportu včetně registru sportovní infrastruktury, podpora olympijských center i pestré spolkové činnosti, prohlubování spolupráce se školami a vyšší motivace k pohybovým aktivitám pro všechny
věkové kategorie, ale také pomoc klubům s narůstající administrativou prostřednictvím servisních
center, to vše jsou také společné styčné body i se strategií státu v této oblasti.
Tento plán podpořil i premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Společně pak oba představili programy státní podpory sportu, které nově přinesou především vyšší podporu sportu dětí a mládeže a také větší pomoc handicapovaným
sportovcům.
„Podpora sportu
je jasnou prioritou vlády. Po
dlouhých letech
jsme první vládou, která skutečně
navyšuje
peníze pro rozvoj
sportu. V letošním roce jsme
navýšili finanční
dotaci pro sport
o 750 milionů korun na celkových
3,7 miliardy. V
roce 2017 plánujeme zvýšit podporu sportu ze
strany státu na 6
miliard
korun.
Z této částky by
měla jít více než 1 miliarda korun na podporu sportování dětí a mládeže v klubech. Naším
cílem je tak transparentnější a spravedlivější rozdělování finančních prostředků ze státního
rozpočtu mezi sportovní oddíly. Jsem rád, že se nám podařilo včera v Poslanecké sněmovně schválit vládní novelu zákona o podpoře sportu, která zavede rejstřík organizací a sportovců, do kterého se budou zapisovat
všichni, kteří budou o státní příspěvky žádat. Veřejné peníze tak budeme mít pod pečlivou
kontrolou. Dlouhodobou stabilitu by pak měl dát sportu nový zákon o jeho podpoře, na kterém pracuje ministryně školství Valachová. Norma by měla obsahovat pravidlo, že se finanční dotace pro sport nebudou snižovat. Věřím, že se nám jej podaří schválit ještě ve stávajícím funkčním období této vlády,“ řekl sportovcům předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.
„Důležité není jen navýšení financí, ale také jejich směřování, tomu jsme uzpůsobili změny.
Poprvé v historii MŠMT posílá finanční prostředky přímo tělovýchovným jednotám a klubům
a bude podporovat sportování ve školách a na univerzitách. Kromě navyšování dotací a jejich adresného a efektivnějšího rozdělování považuji za zásadní také posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu uskutečnit.
Souběžně s novou podobou dotačních programů na rok 2017 začneme připravovat také
zcela nový zákon o sportu, který bude snad už definitivně řešit právě ono zmiňované systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé návaznosti na státní
rozpočet,“ doplňuje ministryně Kateřina Valachová.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí

4

Mediální partneři ČUS

První Národní sportovní konference
Pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky
a za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, předsedy největší české
sportovní organizace České unie sportu Miroslava
Jansty a předsedy Českého olympijského výboru
Jiřího Kejvala proběhla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky první Národní sportovní konference. Účastníci se seznámili se strategií
v řízení sportovních organizací se zaměřením na
podporu sportování dětí a mládeže, s budoucím financováním sportu a připravovanými legislativními
změnami v této oblasti.

ciace krajů ČR Jiřího Zimoly a ředitele Svazu měst
a obcí ČR Dana Jiránka.

Praha, 25. dubna 2016 – Ministryně školství Kateřina Valachová uspořádala 25. dubna v budově Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci,
která byla určena zástupcům sportovních organizací z celé republiky. Účastníci se seznámili
se strategií v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a mládeže,
s budoucím financováním sportu a připravovanými
legislativními změnami v této oblasti. Nad akcí převzali záštitu premiér Bohuslav Sobotka a předseda
Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček.

MŠMT připravuje koncepci podpory sportu do roku
2025, která si klade za cíl zlepšit podmínky pro
sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly
významu sportu ve společnosti.

Národní sportovní konferenci zahájila ministryně
školství Kateřina Valachová, která zdůraznila význam sportování dětí a mládeže, které do příštích
let bude MŠMT maximálně podporovat. Ve všech
vystoupeních zazněla potřeba systémové podpory
sportu, zejména zaměřeného na mládež a její talenty. Ze strany Asociace školních klubů přítomní vyslechli význam a potřebu školního sportu
a pozitivní průběžné výsledky Hodiny
pohybu navíc v základních školách.

S historií a aktuální legislativou v oblasti sportu seznámil přítomné předseda ČUS Miroslav Jansta a o
přípravě nových právních úprav informovala účastníky konference náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT Dana Prudíková.
Kromě finanční podpory sportu připomněla ministryně školství, že je nutné podporovat modernizaci
sportovních zařízení a výstavbu nových sportovišť.

Kateřina Valachová připomněla, že poprvé v historii
ministerstvo školství posílá finanční prostředky přímo tělovýchovným jednotám a klubům a že MŠMT
bude podporovat sportování na školách a univerzitách.
Záznam z videokonference najdete zde: https://
www.youtube.com/playlist?
Národní konferenci přišla podpořit řada sportovních
organizací, trenérů a taky významní sportovci. Mezi
nimi byli mistři světa Ester Ledecká – lyžařka a
snowboardistka a Ondřej Synek, mistr světa ve veslování.
Zdroj www.msmt.cz

Významnou část Národní sportovní konference zabralo téma financování sportu,
kterému se věnoval předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval a ředitel
odboru sportovní sekce MŠMT Jan
Schneider, který seznámil účastníky konference s programem státní podpory
sportu pro období 2016 – 2017. V tomto
směru hrají velmi důležitou roli i kraje a
obce, což potvrdila vystoupení hejtmana
Jihočeského kraje a místopředsedy AsoMediální partneři ČUS
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Házenkářské finále v Plzni: Vítězné poháry získali chlapci z Kopřivnice a dívky ze Zlína

Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství je soutěž v šesti vybraných
sportech
určená
žákům
2.
stupně
ZŠ
nebo
odpovídajícím
ročníkům víceletých gymnázií z celé ČR. Jejími
pořadateli jsou Asociace školních sportovních
klubů
ČR,
Česká
unie
sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Účastníky soutěže se stávají školy, které se zapojí se svými družstvy do jakéhokoliv
postupového kola Sportovní ligy ZŠ v šesti
různých sportech – atletice (Pohár Rozhlasu
s Českou spořitelnou), minifotbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu a házené.
V letošním ročníku již proběhlo finále ve florbalu o kterém jsme vás informovali v minulém čísle. V celorepublikovém finále staršího
žactva v házené se v Plzni stali vítězi chlapci
ze ZŠ Emila Zátopka z Kopřivnice a dívky ze
ZŠ Křiby ze Zlína. Kopřivnice přitom neztratila v průběhu závěrečného turnaje ani bod.
Naopak Zlínu, který obhájil loňské prvenství,
se ve finále podařila odveta za úvodní porážku se stejným soupeřem v základní skupině.
Akci tradičně provázela vynikající organizace, jíž
se zhostila Bolevecká základní škola Plzeň ve
spolupráci s SSK TALENT – 90 při Bolevecké
ZŠ a Domem dětí a mládeže Stod, a také vysoká sportovní úroveň.
„Příjemně jsem si zavzpomínal na mladé časy,
kdy jsem ve 3. třídě Základní školy Tišnov jako
začínající házenkář hrál také na podobném turnaji. A byl to dvojnásob nostalgický návrat, neboť
právě v Plzni jsem absolvoval jeden ze svých
posledních zápasů, když jsme v dresu Masarykovy univerzity ve finále akademického mistrovství republiky otočili skóre a slavně zvítězili!
Sportovní liga základních škol je nepochybně
výborný nápad. Nabízí dětem různé sportovní
aktivity a zapojuje do nich i vyznavače jiných
sportů nebo ty, kteří nejsou organizováni
v klubech. Po školáky to bývá zpravidla první
významná sportovní akce a velká motivace, když
mohou zažít vůni tak velké akce,“ řekl Jan
Schneider, ředitel odboru sportu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, které je jedním
z iniciátorů Sportovní ligy základních škol.
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Finálové reprízy zápasů ve skupinách
V pátečním semifinálovém programu už na sebe
v obou kategoriích narazily favorizované celky.
Ačkoliv si to domácí příznivci přáli, do finále se
nepodařilo postoupit ani jednomu z plzeňských
výběrů, přestože děvčata z 31. ZŠ Plzeň statečně vzdorovala loňským šampionkám ze Zlína.
Žáci z Újezdu u Brna potvrdili jasnou výhrou nad
Pražany, že jejich základní skupina byla silnější,
a v boji o pohár vyzvali znovu soupeře ze ZŠ
Emila Zátopka z Kopřivnice, jimž hned
v úvodním duelu ve skupině podlehli vysoko
15:25. Paradoxně i finálový vrchol kategorie žákyň nabídl stejné obsazení jako premiérový zápas v základní skupině – v něm ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod zdolala ZŠ Křiby ze Zlína
také přesvědčivě 24:16.
Havlíčkův Brod sérii nedotáhl
Jenže dívčí finále mělo tentokrát diametrálně
odlišný průběh. Havlíčkův Brod své vítězné tažení v rozhodujícím duelu nedotáhl. Loňské vítězky
ze Zlína se totiž už podruhé nenechaly zaskočit
jako v základní skupině. Výborně bránily a své
akce navíc úspěšně zakončovaly. Ještě v prvním
poločase se hráčky z Vysočiny držely, ale pak se
jim přestalo dařit a výsledkem byl vysoký rozdíl
ve skóre 21:11.

Finalisty podpořil i fotbalista Pavel Horvát
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„Před prvním utkáním ve skupině jsme
děvčata z Havlíčkova Brodu prostě podcenily. Myslely jsme si, že budou snadnějším
soupeřem a moc se nám to vymstilo. Před
finále už jsme si řekly, že takový výpadek
se nesmí opakovat, protože by to byla velká potupa. Bylo to pro nás poučení, ale i
parádní motivace. Naší výhodou je, že
v
týmu
máme
několik
hráček
z mládežnických reprezentací České republiky, jsme sehrané a daří se
nám,“ svěřila se kapitánka vítězného zlínského výběru, třináctiletá pivotka Anna
Neubauerová, jejímž snem je jednou
hrát za seniorské národní družstvo.
Naopak žáci ZŠ Emila Zátopka z Kopřivnice nenechávali od počátku nikoho na pochybách, že
právě oni si do Plzně přijeli pro ministerský pohár. A za svým cílem šli náležitě razantně.
Všechny své protivníky s přehledem porazili a ve
finále potvrdili svou převahu opakovaným vítězstvím nad školáky z Újezdu u Brna 28:20.
„Byli jsme favorité a přijeli jsme do Plzně vyhrát!
Hrajeme spolu už od minižáků, chodíme do stejné házenkářské školy a jsme výborně sehraní.
Tak jednoduché to však v turnaji nebylo, museli
jsme se stále soustředit a bojovat naplno. Chtěl
bych pochválit i oba výborné brankáře a také
máme velice dobrého trenéra – Miroslava Bartoně. Oslava? Se spoluhráči něco vymyslíme,
až se vrátíme domů,“pochvaloval si patnáctiletý
kopřivnický pivot Lukáš Kučeriak, jehož odborníci vybrali i do All star turnaje.
Patron: Zasloužení vítězové!
Výkony mladých házenkářů pečlivě sledoval
také Jiří Motl – hráč Lovosic, český reprezentant a patron házenkářského turnaje Sportovní ligy o Pohár ministryně školství.
„Musím pochválit organizátory za to, jak
celý turnaj uspořádali a zvládli. Plzeň je
samozřejmě větší město, než byla loni Velká Bystřice, kde převládala spíše rodinná
atmosféra, ale republikové finále mělo
opět velice solidní kulisu i sportovní úroveň. Obě vítězná družstva vyhrála zaslouženě a poháry jsou tak ve správných rukou. Většinou se herně prosazovali hráči,
kteří pravidelně nastupují v dorostenecké
lize a jsou spolu sehraní. V tom měly Kopřivnice i Zlín velkou výhodu,“ komentoval
průběh závěrečného turnaje Jiří Motl, který se už za týden představí ve stejné hale
v dresu Lovosic při startu čtvrtfinálové série play off házenkářské extraligy proti celku TALENT Plzeň.
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Sportovní liga ZŠ o Pohár
ministryně zná vítěze basketbalu
V republikovém finále basketbalistů v kategorii staršího žactva
v Jindřichově Hradci zvítězili chlapci ze ZŠ PardubiceStudánka a děvčata ze ZŠ gen. Janouška z Prahy. V Městské
sportovní hale byly po oba dny k vidění dramatické souboje
vysoké úrovně. Finálový program podbarvila navíc skvělá divácká kulisa s návštěvou více než pěti stovek především mladých fanoušků. Celý turnaj měl vynikající organizaci a nabídl i
bohatý doprovodný program.
„Musím ocenit především bezchybnou organizaci turnaje,
sportovní atmosféru i skvělé zázemí. Republikové finále se vydařilo po všech stránkách. Celá soutěž je výborný nápad – kromě toho, že rozpohybuje školáky, tak žáci, kteří konkrétní sporty ovládají, nastupují po boku těch, kteří se je teprve učí zvládat. Právě tohle může být motivace, která je přivede
k aktivnímu sportu. Sportovní liga základních škol bude dál pokračovat a příští rok v ní přibude také nová disciplína – plavání,“ prozradil Petr Hrubec z odboru sportu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, který při slavnostním vyhlášení nejúspěšnějším týmům předával vítězné poháry.
„Byli jsme favorité a republikové finále jsme chtěli určitě vyhrát. Celý turnaj jsme zvládli super, dařilo se nám a myslím, že
jsme v něm neměli žádnou slabší chvilku. Trochu nás jen pozlobily zbytečné fauly, ale nebylo to nic vážného. Naše hlavní
zbraní jsou rychlost a rychlé protiútoky. S kluky hrajeme už tři
roky, takže jsme také výborně sehraní. Oslava? No, asi žádná
nebude. Zítra nás čeká písemka z přírodopisu, tak se musíme
učit!“ posteskl si čtrnáctiletý rozehrávač Lukáš Boháček.
„Když jsme po příjezdu viděly soupisky, tak jsme mírně znervózněly, protože prakticky všechny soupeřky postavily basketbalové týmy, zatímco naše družstvo mělo v sestavě kromě čtyř
hráček samé amatérky – dívky, které se basketbalu věnují jen
ve škole. Po úvodní porážce jsme se však semkly a vzájemně
se hodně podporovaly. Doufám, že za odměnu dostaneme den
volna nebo alespoň velký dort,“ usmívala se kapitánka Pražanek, patnáctiletá Valerie Osvald.
Sportovní ředitel David Musil viděl závěrečný basketbalový
turnaj jasně: „Vzhledem k celkovému vývoji turnaje do finále
postoupily opravdu nejlepší celky. V kategorii chlapců výkonnostně vyčnívaly první tři celky, z nichž byly zaslouženě nejlepší Pardubice. Ve svém středu měly čtyři velice kvalitní hráče, a
to byl právě rozhodující rozdíl proti ostatním družstvům, která
měla maximálně dva. Soutěž děvčat byla mnohem vyrovnanější a na stranu Pražanek se přiklonilo víc štěstí.“
Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
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Sportovní centrum Nymburk není jen pro reprezentanty
V pátek 13. 5. 2016 se bude konat od 10 do
18 hodin ve Sportovním centru Nymburk, za
účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a
starosty města Nymburk Tomáše Macha, ve
spolupráci České unie sportu a Vyšší odborné
školy České unie sportu Sportovní den pro
rodiče s dětmi.
Sportovní centrum Nymburk se tak otevře široké veřejnosti, která se může seznámit s jejími
prostory, a nahlédnout do míst, kde se připravuje reprezentace ČR v různých sportovních
odvětvích, zábavnou a aktivní formou, kterou
zajišťují studenti manažerského oboru Vyšší
odborné školy České unie sportu.

o jednotlivá stanoviště sportovních aktivit,
jako například americký fotbal, basketbal,
nohejbal, fotbal, volejbal, atletika a další.
Mimo sportovních aktivit zajistí i zábavu
pro sportem unavené děti v dětském koutku, kde budou připraveny kreativní hry nebo sledování pohádek. Do Nymburka jich
přijede 20 a budou se podílet v rámci výuky
i na kampani pro veřejnost, která nezbytně
akci doprovází,“ dodává Veronika Szabó,
zástupkyně ředitele školy.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí

„Cílem je nejen umožnit aktivní zážitky dětem a jejich rodičům, ale především upozornit na to, že Česká unie sportu podporuje nejen sport, kterému zajišťuje potřebný
servis, ale také především kompletní rozvoj
a vývoj mládeže jak na poli sportovním, tak
i v rámci vzdělání,“ vysvětluje záměry České unie sportu předseda Miroslav Jansta.

„Návštěvníkům bude k dispozici basketbalová hala, bazén, wellness prostory, dětský
koutek a venkovní sportoviště. Na závěr
sportovního dne je připravena možnost
opékání buřtů. Návštěvníkům jsme připravili i milé překvapení, setkají se u nás
s některými reprezentanty, mohu si odnést
kartičky s jejich podpisy, vyfotit se s nimi i
porozprávět o jejich kariéře,“ vypočítává
možnosti zábavy ředitelka SC Nymburk Monika Bezděková.
„Naši studenti připravují potřebný servis
pro organizaci celé akce a budou se starat
Mediální partneři ČUS
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Informační systém ČUS a jeho využití pro veřejnost
Nový informační systém shromažďuje informace o členské základně a o sportovních zařízeních
ve vlastnictví, či dlouhodobém pronájmu, členských SK/TJ. Nabízí také široké veřejnosti nástroj, jak se přesvědčit, že sportovní kluby evidují jen aktivní členy a ne „mrtvé duše“. Přesvědčte se sami, zkontrolujte své členství ve sportovních klubech ČUS. Stačí vyplnit rodné číslo do bílého rámečku na stánkách https://iscus.cz/ .
V roce 2015 České unie sporu zprovoznila novou on-line verzi Informačního systému ČUS, který eviduje statistiku členské základny a pasport sportovních zařízení. ČUS má k dispozici nejdelší strukturovanou, časově nepřerušenou evidenci členů.
On-line verze ukazuje aktuální stav členské
základny. Přechod na novou verzi přinesl i pročištění dat, podobně jako nedávno u FAČR.
V dubnu 2016 byla spuštěna veřejně přístupná
část IS ČUS, kde lze nalézt nejen číselné údaje
o členech ČUS v jednotlivých krajích, okresech
a obcích, ale také pasport sportovních zařízení
ve vlastnictví či správě členských SK/TJ ČUS.
Tyto mohou být užitečné jak samosprávám
obcí a měst, tak také krajským úřadům. Data
naleznete na https://iscus.cz/.
Pročištění evidence členů je žádoucí a nový IS
ČUS k tomu i nabízí nástroj, neboť každý občan si může prostřednictvím webových stránek
ověřit, které členské subjekty ČUS jej evidují jako svého člena. Ze zjištěných informací pak může sám
u příslušného subjektu iniciovat své vyškrtnutí nebo naopak dopsání do evidence v případě, že jeho
členství není zaznamenáno správně.
Statistická data ukazují, že ČUS k 31. 12. 2015 sdružovala 7772 SK a TJ s 1.139.886 členy. To představuje meziroční úbytek cca 65 tisíc osob. Evidenci mají možnost on-line doplňovat přímo SK/TJ.
Sběr dat koordinuje 77 okresních sdružení ČUS tak, aby data ze všech členských SK/TJ byla aktuální.
IS ČUS se bude dále dopracovávat a doplňovat daty.
Tab.: Historický přehled vývoje statistiky členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Celkem
1305523
1357785
1407996
1439995
1474873
1504289
1533279
1558976
1563132
1541064
1493046
1428506
1297898
1205746
1139886

Dospělí
859908
904715
950168
989178
1024993
1056817
1090281
1125677
1099592
1104524
1089583
1052322
959394
879861
814762

Mládež
445615
453070
457828
450817
449880
447472
442998
433299
463540
436540
403463
376184
338504
325885
325120
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Nepodceňte pojištění
odpovědnosti.
ČUS připravila pro členské
SK/TJ rámcovou pojistnou
smlouvu
Nová legislativa zasáhla i oblast sportu a přibývá obav z možných důsledků špatných rozhodnutí, nečekaných událostí či nehod v rámci činnosti klubu. Odpovědnost se však nesmí změnit
ve strach a paralyzovat aktivitu klubu nebo předat řízení klubů neodpovědným.

Pojištění odpovědnosti za
újmu již za 4.095 Kč za rok.
Česká unie sportu proto po ročním vyjednávání
připravila pro své členy rámcovou pojistnou
smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti za
újmu sportovních klubů a tělovýchovných jednot
(lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost
nebo pouze majetek). Smlouva je formou
hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje
dostupnost i pro menší sportovní organizace.
K pojištění se musí zájemce přihlásit a hradit
předepsané pojistné. Pomůžeme i s ukončením
stávajících pojistných smluv.
Každý sportovní klub, tělovýchovná jednota, odpovídá
za škody způsobené při své činnosti třetím osobám.
Částky za poškození cizích věcí, či poškození zdraví,
výrazně vzrostly a přísněji se hodnotí i jejich zavinění.
Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy
vyloučit a náhrady škody mohou mnohdy dosahovat
vysokých částek.
Z pohledu sportovního spolku je pojištění
odpovědnosti důležitější než úrazové pojištění členů
nebo trenérů. Úhrada škody vyplývající ze sportovní
činnosti spolku může být vymáhána přímo na spolku.
Jan Boháč, generální sekretář ČUS, který přípravu
smlouvy inicioval, uvádí příklad: „Řidič automobilu,
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kterému míč poškodil auto, bude žalovat klub za poškození svého majetku a ne střelce samotného.
Stejně tak divák, který byl zraněn pukem při hokejovém utkání, bude škodu vymáhat na SK/TJ
pořádajícím soutěž. Doporučuji všem SK a TJ, aby si pojištění odpovědnosti sjednaly a využily
současných výhodných podmínek. Majetek snad má každý pojištěn, ale může se podívat, zda
v rámci nové smlouvy nebude mít lepší podmínky a nižší cenu. Dle svého rozhodnutí může přejít
pod naší pojistku.“
Pokud jste předsedou SK nebo TJ a chcete ochránit sebe, svoje okolí a majetek klubu, je výhodou
mít sjednané pojištěni odpovědnosti za újmy, které klub svou činnosti způsobí třetí osobě. Mnoho
vlastníků sportovních zařízení má k pojištění nemovitosti přidružené pojištění odpovědnosti, které se
však nevztahuje na samotnou sportovní činnost. Kombinace pojistek může být různá. Česká unie
sportu dlouhodobě spolupracuje s pojišťovnou Kooperativa a pojišťovací makléřskou společností
RENOMIA. Rámcová smlouva, připravená pro členské subjekty ČUS, garantuje výhodné podmínky
pojištění majetku a odpovědnosti za činnost klubu. Makléř poskytuje specializovaný tým manažerů,
který zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění, příp. ukončení stávajících pojistných smluv a
bude asistovat při likvidaci škodných událostí. SK/TJ tak má k dispozici důležitou odbornou
asistenci. V případě, že vám současný stav vašich pojistek nevyhovuje, je neúplný, zvažujete
změnu, jsou následující kontakty právě pro vás.
Tým RENOMIA Sport:
Ing. Edita Pažoutová
Mob. +420 606 758 267
edita.pazoutova@renomia.cz
Ing. Radomír Michniak
Mob. +420 731 129 403,
radomir.michniak@renomia.cz
Barbora Kreisingerová
Mob. +420 725 491 057,
barbora.kreisingerova@renomiabenefit.cz
Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vzniklé třetí osobě vztahuje:
 Škody na zdraví
 Škody na majetku
 Následné finanční škody
 Náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněním nárokem na úhradu škody
 Nemajetkovou újmu
Příklady škod z pojištění odpovědnosti:
 V zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu ze střechy objektu
 Při sportovní činnosti se na sportovce převrhne branka a způsobí zranění
Dle velikosti SK/TJ můžete vybírat ze třech variant odpovědnostního limitu. (1 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10
mil. Kč).
Pojištění odpovědnosti za újmu, podle velikosti sportovního klubu a výši limitu sjednaného
pojistného plnění, začíná na 4.095 Kč za rok. Jsme si vědomi, že pro nejmenší sportovní
subjekty je i tato částka vysoká, nicméně jiné podmínky se nám ani prostřednictvím silného makléře
vyjednat nepodařilo. Pokud se Vám podaří sjednat pojištění výhodnější, rádi se necháme od Vás
informovat.
Redakce Zpravodaje ČUS
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Antidoping

Meldonium na scéně
Účinky meldonia poprvé popsal lotyšský vědec dr. Ivars Kalvins již v roce 1979 a posléze ho začala
vyrábět farmaceutická firma téže země pod názvem Mildronat. Jako první ho užívali ruští vojáci, kteří
bojovali v těžkých vysokohorských podmínkách v Afganistánu, a to již v polovině 80.let minulého století.
Světová antidopingová agentura zařadila meldonium do seznamu zakázaných látek s platností od
1.ledna 2016. O této skutečnosti informovala s tříměsíčním předstihem, a to již 29.9.2015. Podle průzkumu WADA u 762 vzorků (kde hledala tuto v současnosti zakázanou látku) ji objevila v minulém roce u téměř 9% sportovců (tj. 66 osob). S počtem sportovců s touto látkou v těle v roce 2015 vévodí
opět Rusko!
Světová antidopingová agentura WADA dne 13.dubna 2016 zveřejnila informaci o případné možnosti
zmírnění trestu pro pozitivní sportovce na meldonium (skupina S4 – zákaz až na 4 roky). Tato polehčující skutečnost se však vztahuje pouze na odběry v období mezi 1.lednem až 29.únorem 2016 a
zároveň množství meldonia nesmí přesáhnout hodnoty 15 mikrogramů této látky v 1 mililitru moči.
V současné době oficiální zdroje uvádějí, že počet přistižených sportovců s meldoniem v těle se blíží
již dvěma stovkám…
Hříšní sportovci užívají tento lék pro zlepšení regenerace a případné zvýšení výkonu srdce.
Tento medikament není k dispozici v oficiální distribuční síti našich lékáren, a proto není také uveden
mezi zakázanými léky v naší oficiální publikaci „Zakázané léky 2016“, kterou jsme vydali v tištěné podobě a distribuovali v lednu tohoto roku.
Je třeba také ještě jednou zdůraznit, že v této publikaci uvádíme
pouze léky schválené k distribuci na našem území Státním ústavem pro kontrolu léčiv (zkratka SÚKL).
Závěrem nutno také podotknout, že tento lék není doporučen
k užívání ve většině západoevropských zemí a rovněž ve Spojených státech, což možná značí skutečnost, že o jeho léčebných
účincích nejsou přesvědčeni všichni lékaři z této části světa...
Meldonium také u nás
Poprvé byla zjištěna tato zakázaná látka na našem území u zápasníka Petra Nováka.
Odběr prováděl v lednu 2016 náš antidopingový komisař, jako mimosoutěžní, při soustředění naší reprezentace v přípravě na olympijské kvalifikace.
Ve výpovědi náš zápasník uvedl, že: „Lék, ve kterém je meldonium obsaženo, mi byl doporučen k užití už při loňských Evropských hrách v ázerbajdžánském Baku jako ochrana srdce ve chvíli, kdy jsem u
sebe pociťoval přicházející chřipku, ale potřeboval jsem naplno trénovat před soutěží.“
Co však bylo povoleno minulý rok, neplatí už v roce 2016, protože již 29.září 2015 byli všichni sportovci celého světa upozornění Světovou antidopingovou agenturou i ADV ČR, že od 1.ledna 2016 je meldonium zařazeno do seznamu celoročně zakázaných látek (skupina S4).
Zápasník Novák (27 let) projevil pozdní lítost, když řekl: „Osobně mě na celé záležitosti mrzí to, že se
mi rozplynul olympijský sen a dost možná to bude znamenat i konec celé mojí kariéry.“
. 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! - 500 akcí po celé ČR
Projekt ČUS Sportuj s námi pokračuje dalšími plánovanými akcemi. Do
aktivit se zapojuje stále více účastníků.
Bouldering pro všechny
06.05.2016 | Praha
Ve dnech 6. a 7. května 2016 se na veletrhu Sport Expo v Praze-Holešovicích uskuteční 2. kolo
Rock Point českého poháru v boulderingu a dětský boulderingový závod.
Bouldering je disciplína sportovního lezení, při které se leze bez lana do výšky max 3 – 4 metrů a
případné pády zachytí měkké dopadiště.
Na veletrhu bude postavena velká závodní scéna, která bude v pátek 6.5.2016 od 10:00 do 12:00
zdarma k dispozici veřejnosti, a to dětem i dospělým. Na místě budou instruktoři, kteří každému
rádi pomohou a poradí.
Jde o ideální příležitost, jak se s touto zajímavou sportovní disciplínou, která posiluje tělo i ducha,
seznámit.
Od 13:00 se poté na stejné závodní scéně uskuteční dětský závod v boulderingu určený dětem
od cca 5 do 13 let. Dětští závodníci a závodnice, ale i fanoušci jsou vítáni!
V sobotu 7.5.2016 se závodní scéna stane dějištěm 2. kola Rock Point českého poháru
v boulderingu, který je zároveň nominačním závodem do české reprezentace. Jde o profesionální
závod s účastí české lezecké špičky, takže k vidění budou úžasné sportovní výkony. V průběhu
dopoledne a odpoledne proběhnou kvalifikace mužů, žen a juniorů a večer pak velkolepé finále.
V průběhu obou dní navíc čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program.
Pokud tedy hledáte zábavnou náplň na víkend, doražte na veletrh Sport Expo na Výstaviště Holešovice v Praze zažít lezení na vlastní kůži!

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

07.05.2016 Hyundai Perun SkyMarathon, Třinec
07.05.2016 Memoriál Emila Altmanna – 14. ročník, Bíli06.05.2016 24h turnaj, Vrchlabí
na
6.05.2016 Bouldering pro všechny, Praha
07.05.2016 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě, Seno06.05.2016 Havířovská liga základních škol, Havířov
hraby
06.05.2016 Mochtínský přespolní běh – 44.ročník,
07.05.2016 Pochod kolem Semechnic, Semechnice
Mochtín
06.05.2016 Závod dračích lodí – Den Labe, Ústí nad La- 08.05.2016 Běh osvobození v Dílech, Díly
08.05.2016 O pohár děkana FJFI, Praha
bem -Vaňov
07.05.2016 29. ročník soutěže v pohybových skladbách, 08.05.2016 Turnaj v kopané přípravek O pohár prezidenta FC Malenovice, Zlín
Blansko
12.05.2016 15. ročník přespolního běhu postižené mlá07.05.2016 BABIČKA 2016, Velké Svatoňovice
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deže, Praha
12.05.2016 Malá cena města Chebu, Cheb
12.05.2016 Sakura 2016, Praha 11
12.05.2016 Sportovní dny seniorů, Hodonín
14.05.2016 Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou, Praha 9
14.05.2016 Dálkový pochod za přerovským zubrem,
Přerov
14.05.2016 Dětský pětiboj, Dobšice
14.05.2016 Mamut Tour a Bike 2016, Přerov
14.05.2016 Memoriál Otakara Blažka 6.ročník 2016,
Nymburk
14.05.2016 Nordic walking a strečink Brno, Brno
14.05.2016 Papírový muž – žena, Praha 4
14.05.2016 Velká cena Hradce, Hradec nad Moravicí
15.05.2016 Cyklistické a koloběžkové závody, Bořitov
15.05.2016 Na kole okolo Stražiště, Lukavec
15.05.2016 Náborový den sportů – Mikulovsko, Mikulov
20.05.2016 Jarní trojúhelník 2016, Mariánské Lázně
20.05.2016 Regionální atletická soutěž, Zdíkov
21.05.2016 Brdská 25, Láz
21.05.2016 Memoriál Františka Žůrka (6. ročník), Přerov
21.05.2016 MINIZMRZLIŇÁK 2016, Kostelec nad Orlicí
21.05.2016 O krále a královnu šachových špuntů, Frýdek-Místek
21.05.2016 Pochod Pohádkovým lesem, Semily
21.05.2016 Vodácký maraton na Berounce, Dolany u
Chrástu
21.05.2016 Volejbalový turnaj G+K, Praha 6
21.05.2016 XXIV.Velká cena Plzně v pozemním hokeji,
Plzeň - Litice
21.05.2016 Závišický pedál, Závišice
22.05.2016 31. ročník silničního závodu „O cenu Krnova“, Krnov
22.05.2016 Bučis Games, Praha 3
22.05.2016 Město v pohybu, Český Brod
24.05.2016 Sportovní festival – Tempo v tempu, Praha
25.05.2016 Den se stolním tenisem pro děti z Lednickovaltického areálu, Břeclav
25.05.2016 Kolečková brusle II.ročník, Hradec Králové
Malšovice
25.05.2016 O putovní pohár UNIONU, Děčín 9
25.05.2016 T-ball, Sedlčany
25.05.2016 Turnaj českotřebovských školiček, Česká
Třebová

26.05.2016 Měsíc náborů, Milevsko
26.05.2016 Náborový DEN DĚTÍ, Znojmo
27.05.2016 Kamenická 15, Kamenice
28.05.2016 Albrechtická „25“, pohodová „13“ a „7“,
Město Albrechtice
28.05.2016 Dětský den-Lobkovice 2016, Neratovice
28.05.2016 Liberecké vejšlapy-Memoriál Františka Korala, Bedřichov u Janova nad Nisou
28.05.2016 Mukařovská Kecka, Mukařov
28.05.2016 Pohádkový les pro děti, České Velenice
28.05.2016 Sokolský den, Dolní Studénky
28.05.2016 Sportem proti drogám (dětský den), Karviná
28.05.2016 Sportovní dětský den, Byškovice
28.05.2016 Sportovní dětský den, Dnešice
28.05.2016 Vinařský triatlon a Dětský triatlon, Němčičky
29.05.2016 Dětský den 2016 – Hradištko, Hradištko
29.05.2016 Dětský den s baseballem, Bučovice
29.05.2016 Hněvošická desítka a barevná Hněvošická,
Hněvošice
30.05.2016 Náborový den sportů – Hustopečsko, Hustopeče

Červen
01.06.2016 Den dětí Mateřských škol, Ostrava
01.06.2016 Holešovský desetiboj, Holešov
01.06.2016 Hostivické rybníky, Hostivice
02.06.2016 Atletický trojboj všestrannosti s Adamem,
Nový Bor
03.06.2016 Česko se hýbe ve školách plných zdraví
2016, Praha 9
03.06.2016 Dětský den s Bohemkou, Praha 4
03.06.2016 JUNIOR OSTRAVA CUP 2016, Ostrava Muglinov
03.06.2016 Kros Popelka, Lomnice nad Popelkou
03.06.2016 Sportovní dětský den, Nová Role
04.06.2016 Atlas Adventure 2016, Staré Těchanovice
04.06.2016 Běh okolo Hostěnic, Brozany nad Ohří
04.06.2016 Den raftování, Roztoky
04.06.2016 Měřínská padesátka, Měřín
04.06.2016 Oslava 90. let TJ Kotva Braník – kanoistická
akce pro veřejnost, Praha
04.06.2016 Pavlíkovská plácaná, Pavlíkov
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