SPORTUJ
S NÁMI
ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 5/2018

Jak na GDPR ve sportu?

Česká unie sportu chce iniciovat vznik
koordinačního orgánu sportovního prostředí
pro spolupráci s ministerstvem školství
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 22.5.2018
Česká unie sportu chce iniciovat vznik koordinačního orgánu
sportovního prostředí pro spolupráci s ministerstvem školství
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 22. května v Praze upozornil na nutnost spolupráce sportovního prostředí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
při vytváření optimálních podmínek směřujících k nápravě financování sportu a k realizaci
akčního plánu k vládní koncepci podpory sportu do roku 2025. V této souvislosti doporučil
vznik společné platformy za účasti zástupců České unie sportu, Českého olympijského výboru, České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů ČR či dalších spolků jako koordinačního orgánu vůči MŠMT.
Dále Výkonný výbor ČUS přijal informaci o poskytnutí dotace 65 milionů korun MŠMT
z Programu III – Činnost sportovních organizací. Tato částka je určena na úhradu nákladů
souvisejících se zabezpečením provozu a rozvoje regionálních Servisních center sportu.
ČUS však naopak neobdržela prostředky z dosud nevypsaných Programů IV a X, což celkově znamená o 30 % nižší podporu, než obdržela ČUS v minulém roce. Předseda ČUS
Miroslav Jansta byl proto pověřen odesláním dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robertu Plagovi s požadavkem, aby v rámci přislíbeného kontinuálního financování sportu MŠMT dorovnalo tento schodek.
VV ČUS se podrobně zabýval přípravou 36. valné hromady České unie sportu, která se
uskuteční 20. června ve Sportovním středisku Nymburk. Projednal a schválil zprávy o činnosti ČUS v polovině čtyřletého funkčního období, o hospodaření ČUS i majetku ČUS k 31.
prosinci 2017, stejně jako návrh rozpočtu na rok 2018.
Ve věci soudního sporu s Alešem Hušákem výbor schválil pokračování v mimosoudních
jednání obou stran, probíhajících v současné době. Veškeré informace budou poskytnuty
na Valné hromadě České unie sportu 20. června.
Členové VV ČUS se také seznámili s rozborem výsledků hospodaření ČUS za období leden až březen 2018, které je velice pozitivní. V rámci hospodářské činnosti se podařilo dosáhnout zisku ve výši 16,456 milionu korun. Při započtení nákladů na neuplatněné DPH tak
představuje reálný hospodářský výsledek zisk zhruba 7,46 milionu korun.
VV ČUS schválil poskytnutí půjčky z vlastních zdrojů ve výši jednoho milionu korun České
asociaci amerického fotbalu z důvodu nízké podpory tohoto svazu ze strany MŠMT. Tyto
prostředky budou použity na start ženské reprezentace ve flag fotbalu na mistrovství světa
v Panamě v letošním roce, na které se kvalifikovaly. VV ČUS současně pověřil předsedu
Miroslava Janstu, aby jednal s MŠMT o nápravě historicky nesystémové deformace podpory tohoto svazu.
Autor: KT ČUS
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Řeknu, koho vozili na výlet
Autor: Jakub Pokorný
(3.5.2018, MF DNES)
Pan Sport vrací úder
Rozhovor se šéfem České unie sportu Miroslavem
Janstou rok po zatýkání sportovních bossů a úředníků
ministerstva
Nejlepší obrana je útok. Obviněný předseda České unie
sportu (ČUS) Miroslav Jansta plánuje zveřejnit, kteří úředníci ministerstva školství, kteří měli na starosti rozdělování
dotací na sport, se Českým olympijským výborem prý nechávali zvát na olympiádu. Tím byli podle Jansty ve střetu
zájmů. Výbor podle něj dostal víc než jeho unie sportu
sdružující sportovní svazy. Dnes je to rok od největší policejní razie, která se týkala českého sportu. Byl zatčen
předseda českého fotbalu Miroslav Pelta, náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a později k obviněným přibyl i Miroslav Jansta. Tlačil totiž na exnáměstkyni
Kratochvílovou, aby ČUS získala milionové dotace na úkor
olympijského výboru Jiřího Kejvala. Když se doslechl, že
unie má slíbeno 48 milionů korun, zatímco mnohem menší
olympijský výbor 64 milionů, napsal náměstkyni Kratochvílové SMS, že „olympijský výbor je potřeba pokrátit“, jenomže její mobil už tehdy dávno sledovala policie. Kauza
ještě nekončí, jsou naplánovány další výslechy. „Myslím,
že bude zajímavá informace, kdo z úředníků ministerstva
jezdil za peníze na sport na různé výlety, říká Jansta v
rozhovoru pro MF DNES.
Máte nějaké informace, kdy by mohlo vyšetřování
skončit?
V podstatě až nyní běží první procesní úkony ve věci našeho obvinění. Skoro tři čtvrtě roku se v dané věci neprovedl žádný procesní úkon, o kterém bychom věděli.
Jak moc vám pomohlo, že Český olympijský výbor v
lednu změnil názor a prohlásil, že jste ho nijak nepoškodili?
Olympijský výbor nemohl být nijak poškozen. Od počátku
se jednalo o velmi podivný postup policie, kdy nás stíhá za
trestný čin ve stadiu pokusu, avšak policisté doslova naháněli Český olympijský výbor a Českou obec sokolskou,
aby
se
přihlásily
s
náhradou
škody.
Pokud to zjednodušíme, je to, jako kdyby se vám někdo pokusil ukrást peněženku, nepovedlo se mu to, avšak policie
od vás chce, abyste jako škodu přihlásil peníze, které jste
ještě nedostal, a nemohl si je tedy do té peněženky vložit. To je přece absurdní. Je velmi úsměvné, že jednomu z
obviněných je kladeno za vinu, že chtěl poškodit Český
olympijský výbor asi o 10 milionů korun. Jenže na druhou
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stranu chtěl Český olympijský výbor zase jinde
zvýhodnit o 30 milionů přidáním chybějícího kritéria, které by zohledňovalo skutečné potřeby
sportu. Do roku 2011 byly sportovní střešní organizace financovány ze Sazky. V roce 2012 nedostala unie od státu na činnost ani korunu. Byla to
součást tlaku, abychom rozprodali majetek a zanikli.
V červnu chcete kauzu vysvětlit na valné hromadě unie. Co tam řeknete?
Chci ukázat na místy absurdní právní názory policie, které vycházejí z nekompetentnosti úředníků ministerstva. Myslím, že pro většinu sportovních funkcionářů a sportovců bude velmi zajímavá také informace, kdo z úředníků ministerstva
školství jezdil za peníze určené pro sport na různé výlety, na olympijské hry a další akce.
A jak to souvisí s vaší kauzou?
Byli jsme finančně znevýhodněni. Například
oproti olympijskému výboru. My jsme úředníky
nikam nevozili. A je proto zajímavé, že tehdy byl
zájem některých úředníků ministerstva a olympijského výboru, abychom zanikli a naši úlohu přebral olympijský výbor.
V čem byli úředníci podle vás nekompetentní?
Nerozumějí tomu systému, jak je sport organizovaný. Neznali potřeby žadatelů, nepoužívali k
výpočtu objektivní parametry. Ti úředníci jsou
anonymní a my ani nevíme, jestli měli se sportem něco společného.
Proti vám ale svědčí i ona SMS zachycená
policií,že „olympijskej výbor je potřeba pokrátit“. Napsal jste ji? A proč?
No jo, ale pokrátit v jednom dotačním programu.
Zároveň už tam není, že jsem také říkal, že v
jiných dotačních programech mají peníze dostat.
Neplánujete na valné hromadě rezignovat či
dát funkci k dispozici?
Ne, neplánuji. Už jsem rezignaci nabídl hned po
obvinění a byl jsem rázně odmítnut. Jestliže někdo jedná v souladu se svými kompetencemi a
povinnostmi, tak není žádný důvod, aby rezignoval. Byl jsem garantem dotačního programu III,
členem Národní rady pro sport, přičemž mi policie klade za vinu, že jsem se dozvěděl nějaké
informace, považoval je jako garant za alarmující, a proto tedy zavolal úředníkům ministerstva a
sdělil jim svůj názor. Za to mi bylo sděleno obvinění z navádění k trestnému činu. To bych měl
být asi jakousi loutkou či tváří z plakátu a čekat,
až bude takto pokřivený a zdeformovaný systém
zaštítěn mým jménem?
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Nakonec Česká unie sportu v září obdržela 60
milionů korun, o které jste původně žádal a vysloužil si za to obvinění...
Že Česká unie sportu potřebuje v programu III
minimálně 60 milionů korun, je věc obecně známá. Nechápeme, že státní zastupitelství tvrdí, že
sportovní organizace mají o peníze soutěžit. To je pokřivený názor lidí, kteří o problematice financování neprofesionálního sportu nic nevědí. Existuje obrovská personální provázanost
mezi Českou unií sportu, Sokolem a Českým
olympijským výborem. Hovořit tedy o vzájemné
škodě mezi subjekty ČOV, ČUS a Sokol je nesmyslné.
O kolik peněz na dotacích celkem v důsledku
té kauzy sport loni přišel?
Za loňský rok neposlalo ministerstvo školství miliardu korun do sportovního prostředí. Ta miliarda byla pro sportovce původně určena. Můžeme
se domnívat, že nějaké prostředky šly na inkluzi.
To
ministryně
školství
Kateřina Valachová pokrátila Pepika Hnátka (Jansta
naráží
na
loňský
titulek
MF
DNES
„Jansta pokrátil Pepika Hnátka“, který se vztahoval k článku, že kvůli Janstově a Peltově kauze
se zastavily dotace do sportu – pozn. red.). Jinak
se to ale takto přesně určit nedá. Sport v roce
2017 obdržel celkově více peněz než v roce
2016. Problémem bylo drastické opoždění vyplacení dotací a zrušení jednoho konkrétního dotačního programu.
Když máte méně peněz, jak vám ubývají členové a sportovci vůbec?
Meziroční úbytek představuje 3 776 členů, což je
menší úbytek než v roce 2016, kdy ubylo osm
tisíc členů. K poslednímu dni roku 2017 jsme
měli 1 127 484 členů.
Dá se tedy říct, že lidé, kteří dříve za svoji
práci pro unii dostávali peníze, teď dělají
zadarmo?
Lidí, kteří dělají svoji práci v klubech zadarmo,
ubývá. Stárnou, odcházejí. Komplikací bylo zrušení programu IV určeného na provoz a údržbu
hřišť a sportovních zařízení. Jedenáct klubů pak
kvůli tomu muselo uzavřít svá sportoviště.
Autor: Jakub Pokorný
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Harmonogram distribuce informací o GDPR
sdruženým subjektům ČUS
Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které
přináší sportovním klubům a tělovýchovným jednotám (dále jen „subjektům“) nové povinnosti
a nové starosti.
V minulém čísle jsme vám přinesli vzorový formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů a formulář ke splnění informační povinnosti vůči členům sportovních spolků. Spolky by v první řadě měly
získat souhlasy svých členů se zpracováním osobních údajů a informovat je o tom za jakým účelem
data shromažďují (toho dosáhnete tím, že uschováte podepsané formulář INFORMACE A SOUHLAS
od svých členů. Formulář najdete zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnichudaju.html).
To je první a nejdůležitější krok k harmonizaci vašeho spolku s nařízením GDPR. K tomu, abyste si
mohli být jisti, že Váš spolek (sportovní spolek) zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, je třeba
provést vnitřní audit. Úkolem datového auditu je zjistit, jaké osobní údaje zpracováváte, za jakým účelem, z jakého právního důvodu, jakou dobu je uchováváte, a konečně jakým způsobem je máte zabezpečeny. V případě, že jste dosud audit neprovedli, Česká unie sportu Vám důrazně doporučuje
k tomuto kroku přistoupit co nejdříve. (Návodem vám může být např. vzorová analýza, kterou zveřejníme 15.6.) Na podkladě výstupů zjištěných auditem je třeba posoudit, zdali osobní data zpracováváte
legitimním způsobem, a současně vše zdokumentovat tak, abyste byli připraveni, pro případ kontroly,
soulad s GDPR doložit.
Česká unie sportu spolu s odbornou firmou
dokončuje
audity
sportovních
klubů
(jednooborové
i
víceoborové
SK/TJ).
V případě, že bude činnost vašeho spolku
totožná se vzorovou analýzou klubu
(budeme pro vás mít k dispozici 15.6.), můžete vycházet ze vzorových zjištění auditu a
aplikovat konkrétní doporučená opatření, která budou taktéž postupně uveřejněna na webu. Datový audit malého spolku může provést zaměstnanec spolku nebo činovník
k tomu určený. Základní informace jak postupovat, budeme zveřejňovat na stránce
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochranaosobnich-udaju.html. Na stránkách budeme
uveřejňovat i vzorové dokumenty a řešení k implementaci nalezených pochybení.
U větších spolků (např. s rozsáhlým provozem sportovišť) doporučujeme, aby si nechaly audit zpracovat od specializované firmy. Rozhodně je třeba se celou situací zabývat a nepodcenit ji. Můžeme vám
doporučit, aby jste postupovali systematicky krok za krokem. Zde máte harmonogram námi zveřejněných informací na webu, které vám pomohou tuto administrativu zvládnout:



9. května – první soubor odpovědí na nejčastější dotazy k GDPR (již zveřejněno na webu)
14. května – základní informace jak postupovat při harmonizaci s nařízením GDPR pro sportovní spolky (již zveřejněno na webu)



15. června – vzorová analýza pro kluby



15. června další várka odpovědí na nejčastější dotazy k GDPR



konec června - vzorová analýza svazu



září - doporučené řešení a vzorové dokumenty k vzorové analýze pro svaz
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září – doporučené řešení + vzorové dokumenty ke vzorové analýze pro kluby

Pozitivním zjištěním je, že se většině spolků vyhne povinnost mít vlastního pověřence. Tuto povinnost
by dle rozboru firmy GDPR Solutions měly mít jen sportovní svazy nad 10 tis. členů.
Navštěvujte náš web - budeme vás dále informovat o aktuálním dění!!!
(zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html)

Anketa ČUS: Ženy mnohdy muže ve sportu předčí,
shodující se trenérští experti
Hodně kontroverzí a v drtivé většině negativních reakcí vyvolal článek místopředsedy
Českého olympijského výboru Zdeňka Haníka
v časopisu Reflex „Holky chtějí remizovat“.
Zcela chybný pohled, nespravedlivé a jednostranné hodnocení nebo naprosté zjednodušení problematiky – v tom se odmítavé názory až vzácně shodují. Je vůbec profesionální
sport vhodný pro ženy a dívky? Ničí opravdu
jejich psychiku a kazí postavy? Nebo je role
„něžného pohlaví“ především u plotny a v roli
strážkyně krbu?
Česká unie sportu přináší anketu. Tu provedla mezi sportovními trenéry, kteří mají zkušenosti s vedením žen. Na stejných stránkách
časopisu se vyjádřil také Miroslav Jansta,
předseda ČUS. „Jako šéf největší sportovní
organizace v České republice jsem považoval
za nutnost přinést k tomu svůj pohled a
zejména podpořit úlohu žen ve sportu. Musíme si uvědomit, že naše současné největší
mezinárodní úspěchy přinášejí právě ony.
Obávám se, že panu Haníkovi nešlo o diskuzi,
jak je v současné době moderní říkat. Místo
toho přinesl kategorické soudy typu, že ženy
nepatří do vrcholového sportu, a když ano,
tak jsou to vlastně chlapi bez koulí. A takhle
se přece akademická diskuze nezačíná,“ prohlásil Miroslav Jansta.
Anketa trenérů
„Zdeněk Haník je zvláštní člověk. Nemůžu říci,
že by psychologii sportovců úplně nerozuměl,
ale vůbec nechápu, jak mohl takovou neodbornost vyslovit. Celý život trénuji ženy a přiznám
se, že mi často dávají zabrat, ale samozřejmě
chtějí vítězit stejně jako muži. V tom nevidím rozdíl. Stačí jen připomenout mistryně světa, mou
partnerku Šárku Kašpárkovou, nebo juniorskou
světovou šampionku Michaelu Hrubou. Bez vůle
a motivace by nikdy nevyhrály. Navíc pohled na
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ženy, které se věnují vrcholovému sportu, je
krásný – ať vezmeme atletiku, basketbal, volejbal nebo jinou disciplínu. Upřímně řečeno, když
se v televizi objeví některý ze čtveřice tzv. odborných komentátorů Haník, Ježdík, Csaplár nebo
Lenert, tak mě to dráždí, protože ve své trenérské kariéře toho moc nedokázali, ale hodně lidí
otrávili.“
MICHAL POGÁNY, atletický
trenér, který trénoval mj. trojskokanku Šárku
Kašpárkovou nebo výškařku Zuzanu Hlavoňovou a momentálně vede talentovanou Michaelu Hrubou
„Na jedné straně se Zdeňkem Haníkem souhlasím – po psychické stránce jsou ženy náchylnější. Netvrdím, že co žena, to ´problémový´ sportovec, ale přece jen je dokáže ovlivnit a rozhodit
více věcí. Pokud však jde o motivaci, emoce a
touhu vítězit, tak jsem přesvědčen, že to mají
s muži úplně stejné. V boxu musejí rozhodně
uplatnit odvahu a vůli naplno bojovat, jinak by
byly v ringu bity. Neznám boxerku, která by nechtěla vyhrát. Navíc neplatí ani tvrzení, že sportovkyně v silových sportech nejsou pohledné a
že jim příprava kazí postavy. Je to stejné jako u
mužů. Existují určitě výjimky, ale stačí se jen podívat na naše momentálně nejlepší profesionálky!“
LUKÁŠ KONEČNÝ, bývalý mistr světa v boxu
ve welterové váze, dnes trenér nejlepších
českých boxerek – Fabiany Bytiqi a Lucie
Sedláčkové
„S názory Zdeňka Haníka nesouhlasím. Jeho
závěry jsou příliš schematické a zjednodušené.
Psychika žen je pochopitelně jiná, ale v průběhu
třiceti let, kdy působím v ženském fotbalu, jsem
zažil hráčky, které mířily za úspěchem stejně tvrdě jako muži. Jako příklad může posloužit Pavlína Šťastná, která to dotáhla do Bayernu Mnichov
a také do americké profesionální ligy. Podobných fotbalistek bylo a je víc, nyní třeba sestry
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Martínkovy, které hrály ve Švédsku. Kdyby jim
stačila remíza, nikdy by takovou kariéru nezažily.
Ve Švédsku, Francii, Německu a USA jsou profesionální ženské soutěže a přístup veřejnosti
k hráčkám je úplně jiný. Ve Švédsku by navíc po
takových slovech musel pan Haník opustit funkci
v olympijském výboru. Holky jsou samozřejmě
na psychiku citlivější a individuální psychologická
příprava bývá jiná. Bylo by však proti přírodě,
kdybychom jim upírali stejné emoce, radost, nadšení. Pro úspěch dokáží trénovat často i tvrději
než muži. Jen na rozdíl od nich dostávají pouhý
zlomek finanční odměny.“
DUŠAN ŽOVINEC, dlouholetý trenér české
ženské fotbalové reprezentace i ženského
týmu Sparty Praha
„Slova pana Haníka mě velice překvapila. Vůbec
nevím, kde ty zkušenosti se ženským sportem
nabral. To jsou volejbalistky o tolik jiné? Já trénuji basketbal přes dvacet let, z toho většinou ženy.
Musí se s nimi samozřejmě pracovat trochu odlišněji, zejména v rámci motivace. Určitě však
vyhrávat chtějí, nejen remizovat! V určitých chvílích dokonce dokáží vydat ze sebe větší výkon
než chlapi, jsou ochotné do toho jít úplně na
krev. Obětují tomu někdy více, než chlapi. Proto
mě článek od pana Haníka opravdu šokoval.
Mám zkušenosti zcela opačné. Trénuji teď
v Nymburce na vrcholové úrovni, vedl jsem reprezentační týmy. Je pravda, že v ženách prohra
více zůstává, zabývají se tím, různě analyzují. O
to více se pak namotivují. Zažil jsem několik
úžasných tréninků po prohře, kdy do toho šlapaly
mnohem více, nevykašlaly se na to. Cílevědomost v tréninku je už žen daleko větší, to mohu
potvrdit.“
DANIEL
KURUC,
basketbalový
trenér
z Nymburka
„Myslím si, že v soupeření se ženy podobají
mužům. Je však pravda, že hůře snáší kritiku.
Americký fotbal hraje různé spektrum dívek. Většinou se jedná o zdravotní sestry nebo záchranářky či studentky vysokých škol. Vyhledávají
adrenalin a kontakt, který v jiném sportu nezažijí.
Registruji u nich, že jim jde primárně také o výsledky. V některých případech je to dokonce vyhrocené. Po zápase si třeba ani nepodají ruce,
rivalita je u nich velká. Zápasové momenty více
prožívají. To muži nemají problém se po utkání
poplácat se soupeři.“
BOHUSLAV ROM, reprezentační trenér amerického fotbalu a prezident klubu Příbram
Bobcats.
„Článek Zdeňka Haníka je obecně špatným pohledem na téma, které otevřel. Proč by se na
provozování vrcholového sportu žen mělo pohlíMediální partneři ČUS

žet jinak než na vrcholový sport mužů? Otázky
kolem snášení zátěže resp. psychiky či formování postavy jsou stejně individuální jako u chlapů.
Já se pohybuji celý život u kanoistiky a nemohu
říci, že by ženy nebyly schopné plnohodnotně
sport na vrcholové úrovni provozovat. Pokud
chtějí. Nemají přirozeně tolik síly, která je pro boj
s vodou výhodou, a mají některé specifické odlišnosti, které je ale z vrcholového sportu vůbec
nevylučují. Ženy musí být velmi sebevědomé a
odolné, když se na lodi vrhají do divokých peřejí
do Labské soutěsky. To není na remízu! Celospolečenský trend je vyvážená účast žen ve
sportu a není důvod to nerespektovat. Takové
kastování není vhodné, možná to Zdeněk Haník
takto nemyslel, ale vyznělo to tak a těžko se dá
toto hodnocení brát zpět. Ano, zaregistroval
jsem, že některé závodnice jsou před startem
nervózní, ale stejné emoce, mnohdy silnější, vidíte i u mužů. Když je závodnice naštvaná ze
svého umístění v závodě, tak rozhodně nejela
prohrát. Kanoistika je jeden z nejtěžších sportů –
trénuje se na vodě, v mokrém oblečení, v zimě,
větru, dešti, přesto to ženy podstupují.… Rozhodně ne za vidinou remízy. A sluší jim to.“
JAN BOHÁČ, generální sekretář České unie
sportu a předseda Českého svazu kanoistů.
Autor: Redakce
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Rejstřík sportovců MŠMT
CO JE REJSTŘÍK?
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. ustanovil povinnost vzniku
Rejstříku sportovců, sportovních organizací a zařízení. Rejstřík je informačním systémem veřejné
správy, který slouží k vedení zákonem určených údajů všech sportovních organizací žádajících o podporu
ze státního rozpočtu. Rejstřík sportovců bude neveřejný, Veřejně přístupné budou pouze informace o
sportovních zařízeních a sportovních organizacích zapsaných v rejstříku, s údajem o počtu sportovců
a trenérů sdružených v těchto sportovních organizacích. Avšak na žádost každé zapsané osoby jí bude zpřístupněna její informace o záznamu. Zavedení rejstříku má za cíl posílit statistické informace ze
sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což by
mělo vést ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.

POVINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
Podporu sportu ze státních dotací tak budou v budoucnu moci získat pouze ty sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které budou mít v Rejstříku kompletně vyplněné údaje. Sportovní organizace, v níž
jsou sdruženy jiné sportovní organizace, bude povinna zapsat údaje do rejstříku nejpozději do
31.12.2018. Tento termín se tedy týká sportovních svazů a střešních organizací. Ostatní sportovní organizace (TJ/SK) budou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019.

VÝHODY PRO ČLENY ČUS
Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé zapisovat informace
do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky.
ČUS jako organizace sdružující další sportovní organizace má sama povinnost se do Rejstříku zaregistrovat a nahrát přehled svých členských klubů včetně dostupných informací o jejich členské základně. Vzhledem k dobře vedené a podrobné databázi IS ČUS může Česká unie sportu předat MŠMT
informace o všech sedmi tisících členských spolcích. Informace do Rejstříku sportovců budou – za
předpokladu aktuálnosti a správnosti informací – převzaty včetně údajů o členské základně. Členským
klubům ČUS tedy stačí mít aktuální data uvnitř IS ČUS a vyhnou se tak povinnosti založit si datovou schránku, samostatně se přihlašovat do Rejstříku a odesílat tam svá data.
Správnost údajů sportovců a trenérů jako je jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
a státní občanství, bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel
MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost – správnost
dat před datem zápisu do Rejstříku je doporučeno zkontrolovat ideálně podle RÚIAN (Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí).
Již nyní jsou na základně Pokynů předsedy ČUS členské kluby povinny každý rok aktualizovat svou
členskou základnu a informace o pasportu sportovních zařízení. V těchto dnech probíhá kontrola současného stavu databáze IS ČUS, na jejímž základě budou jednotlivé kluby postupně kontaktovány s
výzvou k odstranění nedostatků.
V současné době čekáme na prováděcí pokyny od MŠMT a následně vás budeme o zprovoznění rejstříku sportovců informovat.
Autor: Z podkladů článku PTU http://www.ptupraha.cz/2018/06/blizi-se-spusteni-rejstriku-sportovcu/
Redakce ČUS
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Oznámení o konání 36. VH ČUS
Dne 20.6.2018 se od desíti hodin uskuteční 36. valná hromada ČUS v SC Nymburk. Je plánovaný
i přímí přenos České televize, který můžete sledovat v dopoledních hodinách.
O závěrech jednání vás budeme informovat v příštím zpravodaji, nebo sledujte www.cuscz.cz/o-nas/
valna-hromada-cus.html
Redakce ČUS

Pohár rozhlasu slaví 50. výročí republikovým
finále v Olomouci s Michaelou Hrubou
a Šárkou Kašpárkovou
Nejlepší školní atleti a atletky země se sjedou do Olomouce. V úterý 12. června je totiž
čeká prestižní atletická událost - republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou, které se uskuteční v rámci populární Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství, která je organizována Asociací školních sportovních klubů ČR za podpory
České unie sportu. Jedna z nejznámějších atletických soutěží školní mládeže letos slaví padesáté narozeniny. Už teď je jasné, že nepůjde jen o výjimečnou atletickou podívanou, ale také o skvělou show se školní diváckou podporou.
Atlety a atletky přivítá v moravské metropoli juniorská mistryně světa ve skoku vysokém a patronka
soutěže Michaela Hrubá. Chybět nebude ani bronzová olympijská medailistka z Atlanty, trojskokanka
Šárka Kašpárková a bývalý výškař, vicemistr Evropy a v současné době ředitel Českého atletického
svazu Tomáš Janků. Na místě budou připraveny také televizní kamery, které budou republikové finále
vysílat v živých vstupech na kanálu ČT sport. Diváckou atmosféru zajistí na sto školáků a školaček ze
sportovních tříd olomoucké základní školy Heyrovského. Celkem se republikového finále zúčastní 33
družstev z 23 škol. Bojovat budou ve čtyřech kategoriích - mladší žáci a žákyně (ročníky narození
2005 a 2006) a starší žáci a žákyně (ročníky narození 2002 až 2004).
"Pohár rozhlasu rozhýbává holky a kluky po celé republice, čímž vytváří obrovskou sportovní základnu
na školách a pomáhá objevovat nové talenty. Důkazem je patronka letošního ročníku Michaela Hrubá,
která začala s atletikou právě díky úspěchu ve školní sportovní soutěži. Zápolení navíc do tříd přináší
nadšení pro společný cíl a díky přímým přenosům České televize také radost ze sportovních úspěchů
spolužáků. Těším se, až v Olomouci uvidím spoustu dětí, které při závodu fandí svým školním kamarádům a kamarádkám," říká Svatava Ságnerová, viceprezidentka pořádající Asociace školních sportovních klubů.
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"Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou je stěžejní atletickou soutěží pro druhý stupeň základních škol a
jsem rád, že právě v letošním roce slavíme již 50 let od chvíle, kdy tuto atletickou soutěž začal pořádat
Český atletický svaz. Soutěž jako taková má ještě delší tradici, která sahá až do padesátých let minulého století. Závody s tak obrovskou tradicí prošlo nespočet dětí. Mnohé z nich se atletice věnovaly i
nadále a v mnoha případech se z nich stali čeští reprezentanti, kteří vozili a vozí medaile z evropských
či světových šampionátů či olympijských her. Namátkou mohu jmenovat například Tomáše Janků, Kateřinu Baďurovou, Jakuba Holušu, Pavla Masláka či Vítězslava Veselého a mnoho dalších atletických
osobností,"uvádí Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.
Ze spolupořadatelské základní školy Heyrovského se na závěrečný atletický mítink probojovali mladší i
starší žáci, které vede místní trenér Libor Kalas. Tým mladších žákyň pak od organizátorů soutěže získal tzv. divokou kartu. "V obou kategoriích mají chlapci rozhodně medailové ambice. Vždyť to byli právě naši starší žáci, kteří na loňském republikovém finále vybojovali druhé místo. Od účastníků a trenérů až po ředitele jsme ale hlavně všichni nadšení, že se naše tři týmy dostaly až do finále a moc se na
závěrečný závod Poháru rozhlasu těšíme," popisuje náladu před úterním mítinkem místní tělocvikářka
a trenérka mladších žákyň Jana Trnečková.
Hrubá zavzpomíná na svou bronzovou medaili z Poháru rozhlasu
Oblíbenou soutěží prošla celá řada známých atletů a atletek. Mezi nimi byli například tyčkařka Kateřina
Baďurová, oštěpař Vítězslav Veselý či běžec Jakub Holuša. S odstupem času se sportovní osobnosti
do dění Poháru rozhlasu znovu zapojují, například v roli patronů a patronek. V rámci loňského ročníku
školáky a školačky při republikovém finále podporoval vynikající český sprinter Pavel Maslák.
Letos bude na stadionu fandit a rozdávat rady jeho reprezentační kolegyně Michaela Hrubá. Česká
výškařka se k atletice dostala právě díky školní soutěži. Ve druhé třídě se totiž zúčastnila atletického
čtyřboje. Na závodu určeném pro děti třetích až pátých tříd zvítězila ve všech disciplínách. "Rodiče díky tomu po domluvě s paní učitelkou usoudili, že by pro mě mohla být atletika vhodným sportem," popisuje juniorská vicemistryně světa z Eugene své začátky.
V rámci školních sportovních soutěží ale nezůstala jen u atletiky. Všestranně nadaná sportovkyně reprezentovala svou blanskou základní školu například i ve florbalu, vybíjené či v basketbalu. "Atletika
pro mě byla vždy tou hlavní, kolektivní sporty ale byly takovým zábavným zpestřením. I v rámci atletiky
mě však bavilo si vyzkoušet různé disciplíny. Běhala jsem třeba čtyřstovku nebo osmistovku. Občas se
mi do toho úplně nechtělo, ale byla to dobrovolná oběť pro družstvo," přiznává svěřenkyně Michala
Pogányho. Právě na týmovou atmosféru se Hrubá těší i v rámci letošního republikového finále
v Olomouci.
Fotogalerie z tiskové konference k Poháru rozhlasu
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KOLO PRO ŽIVOT
Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO
Rekordní Bolka s vice než 2.000 bikery
V sobotu 12.5. se město automobilů proměnilo v město horských kol. Nebyla to proměna nikterak násilná, hlavní partner závodu, ŠKODA AUTO, je tradičním cyklistickým mecenášem, a sám kdysi začínal jako výrobce jízdních kol. Slavnostní start kratších tras ozdobila hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová, na čele pelotonu trasy B vyrazila početná skupina zaměstnanců ŠKODA AUTO, kolo za loď vyměnil i veslař Ondřej Synek. Na Krásné louce, kde byl umístěn areál závodu,
panovalo již od rána krásné slunečné počasí s teplotou kolem 20 stupňů. To zatím letos organizátorům opravdu hraje do karet. Odpoledne se sice hrozba silných bouřek opravdu vyplnila, ale
„koloproživotní městečko“ těsně minula a do areálu dopadlo jen pár osvěžujících kapek.
Bohatý dětský program začínal v Mladé Boleslavi již v pátek večer, pořadatelé přichystali dětem dovednostní soutěže na kole, večerní jízdu s čelovkami, posezení u táboráku s opékáním buřtů, takže o
energii pro závodní druhý den bylo postaráno.
Již teď se všichni můžeme těšit na Karlovy Vary, kterým série KPŽ pokračuje příští týdny, nebo závody ve Vrchlabí 23.6.2018. Všechny závody se konají za institucionální podpory České unie sportu.
Autor: Redakce

16. 6. Karlovy Vary
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23. 6. Vrchlabí
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Veletrh SPORT LIVE odstartuje sezónu ve
Sport Parku Liberec
Největší veletrh svého druhu v regionu SPORT LIVE 2018 odstartuje novou sportovní sezónu v sobotu
8. září v areálu Sport Parku Liberec. Na akci dlouhodobě spolupracuje okresní sdružení ČUS - Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace. Akce určená malým i velkým zájemcům o sport, aktivní trávení volného času a zdravý životní styl nabídne prezentace sportovních klubů a oddílů, stánky společností prodávajících sportovní doplňky, výživové poradenství, doprovodné závody a mnoho dalšího. Všichni
návštěvníci mají vstup na veletrh zdarma. V Home Credit Areně a přilehlém areálu se představí desítky
klubů, jejichž trenéři poskytnou návštěvníkům informace o náborech do svých řad. Rodiče tak mají jedinečnou příležitost získat na jednom místě informace o většině klubů působících v regionu a děti si mohou přímo na veletrhu jednotlivé sporty vyzkoušet. Ani dospělí hledající sportovní vyžití nepřijdou zkrátka – liberecká sportovní centra představí nejrůznější druhy cvičení od jógy, přes posilovací až po bojové sporty. Užitečné informace také získají od osobních trenérů, výživových poradců nebo fyzioterapeutů ve FIT ZÓNĚ zaměřené na výživu a zdravý životní styl.
Novou sezónu zahájí v sobotu 8. září i veřejné bruslení ve Svijanské aréně, které proběhne v tradičním
čase od 15 do 17 hodin a tento den je pro návštěvníky vstup zdarma. Otevřená budou i další sportoviště v areálu Sport Parku Liberec a návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do prostor střelnice,
kuželny, tréninkového centra SKATEMILL nebo do gymnastické tělocvičny.
Více informací naleznete na www.homecreditarena.cz.
Autor: Redakce

Sdružené svazy

Česko má nové mistry světa v kuželkách
Na květnových mistrovstvích světa v kuželkách, která hostila rumunská Kluž, dosáhli čeští reprezentanti hned na dva světové tituly a několik dalších cenných kovů. Jan Endršt a Renáta Navrkalová zvítězili v náročné disciplíně smíšených tandemů na MS jednotlivců mužů a žen, kde Jan
Bína rovněž získal bronz
v nejprestižnější disciplíně
jednotlivců. O týden dříve se
stal Jan Bína také juniorským
mistrem světa v náročné kombinaci a zároveň vybojoval
stříbro ve finálovém startu.
Bronz do české sbírky ještě
přidala juniorská dvojice Michal Kotal, Monika Pavelková
ve smíšených tandemech.
Stříbrem ze soutěže dvojic ze
Světového poháru dorostu se
ještě pyšní Jan Mecerod a
Veronika Horková.
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Česká reprezentace muaythai se těší
na domácí evropský šampionát
Česká Muaythai Asociace se pyšní historicky prvním pořadatelstvím velké světové akce. Letošní Mistrovství Evropy
v muaythai hostí Praha. Mezinárodní turnaj se koná v termínu
od 30. června do 7. července. Souboje o titul mistra Evropy
v plnokontaktní bojové disciplíně se uskuteční v Tipsport Aréně Praha s kapacitou téměř 14 tisíc diváků. Akce získala Záštitu předsedy ČUS.
Mistrovství Evropy odstartuje v pátek 30. června slavnostním ceremoniálem v Tipsport Aréně Praha.
„Úvodní vystoupení šampionátu bude obrazem naší národní kultury a historie. Návštěvníci ceremoniálu se mohou těšit na příběh českého lva, klavírní představení nebo umělecké taneční vystoupení
v krojích,“ řekl prezident České Muaythai Asociace Petr Ottich.
Organizátoři chystají pro diváky ještě speciální páteční akci jako bonus tzv. galavečer, ve kterém
proti sobě v ringu nastoupí světoví zahraniční zápasníci a výběr Evropy. Turnajem bude provázet moderátorská dvojice Petr Vágner a Bára Dvorská.
O pořadatelství evropského šampionátu bojovalo také Portugalsko a Francie. „Světová organizace
IFMA zná a neustále sleduje naše aktivity, a tak vidí, že umíme dobře pracovat při pořádání akcí na
profesionální úrovni. Navíc aktivně muaythai propagujeme, proto rozhodl výkonný výbor v náš prospěch,“ uvedl Ottich.
Na prestižním mezinárodním turnaji se utká o nejlepší umístění přes pět set zápasníků z celkem pětatřiceti evropských zemí v různých juniorských i seniorských kategoriích. Česká reprezentace vyšle do
bojů pětadvacet českých reprezentantů. „Samozřejmě půjde o naši nejpočetnější výpravu na vrcholné
světové akci vůbec, a předpokládáme, že před domácím publikem také o nejúspěšnější,“ řekl Ottich a
dodal:„ Pevně věřím, že přípravu nikdo nepodcení a všichni budou poctivě trénovat, aby na domácím
šampionátu bojovali jako český lev, a tak dosáhli co nejlepších umístění.“
Jako obhájce titulu mistra Evropy z loňského šampionátu v Paříži ve své váze se na turnaj připravuje i
český thaiboxer Jakub Klauda. Mezi jeho úspěchy mimo jiné patří stříbro z mistrovství světa a bronzové umístění na Světových hrách – The World Games 2017 v Polsku.
Medailové ambice nestojí ale pouze na Jakubu Klaudovi. Český výběr muaythai má více zkušených
zápasníků, kteří se mohou chlubit úspěchy na mezinárodní scéně. Těmi jsou například Matěj Peňáz,
Matouš Kohout, Tereza Dvořáková nebo Manh Hung Nguyen. Naděje na úspěch nesou také souboje
českých juniorů. V minulém roce z Paříže přivezli dvě zlaté a dvě bronzové medaile.
Vítěz v mužské divizi A ve vybraných váhových kategoriích si zajistí přímou účast na Combat Games
2019 v čínském Taipei. Hry, které se skládají z patnácti bojových sportů, se uskuteční teprve potřetí.
Thajský box, který má více než tisíciletou tradici, si ve světě sportu získává stále větší pozornost.
Před dvěma lety byl totiž uznán Mezinárodním olympijským výborem.
Zvyšující se zájem o jeden z nejtvrdších bojových sportů vůbec zaznamenává i Česká Muaythai Asociace. Ještě před osmi lety u nás byly přihlášeny necelé dvě stovky sportovců. V současnosti jich je
přes čtyři tisíce. „Naše organizace myslí a stále více i cílí na mladší věkové kategorie, pro které pořádá po celý rok různé veřejné akce a workshopy v rámci podpory sportovních aktivit. Například posledního veřejného tréninku v Praze se zúčastnilo přes sto dvacet dětí,“ vysvětluje příčiny zájmu prezident
C.M.T.A..

Reklama
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ČUS partnerem Sportovních her seniorů
V Praze na Kotlářce se 30. května uskutečnil 9. ročník Sportovních her seniorů České republiky.
Partnerem seriálu patnácti akcí, které letos od května do listopadu připravuje organizace Buď
fit seniore ve spolupráci s Asociací sportu pro všechny, je také Česká unie sportu.
Za krásného počasí se
na stadionu DDM Kotlářka v Praze-Dejvicích sešlo několik stovek seniorů, kteří v souladu
s mottem „Věk je jen číslo“
soutěžili v tradičních i nových pohybových disciplínách. Na programu byla
upravená verze běžeckého biatlonu, skok do dálky, rychlostní slalom, ale
také pétanque, fotbal
v chůzi, nordic walking či
woodball.
„Naším cílem je

upozorňovat na to, že stáří není nemoc a že
neustále rostoucí skupina seniorů jsou
lidé aktivní se zájmem o své
zdraví a celospolečenské
dění. Smyslem Sportovních her seniorů je nabídnout této generaci 60+
příjemné a důstojné prostředí, v němž je možné
zasportovat si v přátelské
atmosféře, pobavit se, sdílet
své zkušenosti, získat informace o volnočasových aktivitách a potkat známé osobnosti,“
uvedl zakladatel a organizátor
soutěže David Huf.
„Česká unie sportu podporuje veškeré aktivity, které jsou zaměřené na sportování veřejnosti. Velice
vítáme, že neustále přibývá aktivních
seniorů, pro něž se stal pohyb součástí životního stylu. Právě vzhledem k narůstajícímu zájmu a popularitě představují
Sportovní hry seniorů další důležitou oblast, na kterou se Česká unie sportu zaměřuje,“ potvrdil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Sportující seniory přišly povzbudit také mnohé sportovní legendy českého sportu. Mezi hosty nechyběla například dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, mistr světa v hodu
diskem Imrich Bugár či bývalý fotbalový reprezentant David Jarolím.
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EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU je iniciativa Evropské komise na podporu pohybové aktivity a sportu



Termín 23.–30. 9. 2018



ústředním motivem kampaně - slogan #BeActive



cíl: motivovat k pohybu co nejvíce lidí v celé Evropě



koordinátorem pro ČR je ČOV

Podpoříme vás


Pořádáte sportovní akci pro veřejnost?



Pořádáte ji v termínu od 23. do 30. září?



Máte zájem o nefinanční materiální podporu vaší akce?



Pak ji zapište pod hlavičku Evropského týdne sportu zde: https://
www.sportvokoli.cz/nova-akce a my vás rádi podpoříme! Jak?



Všechny přihlášené akce získávají dlouhodobou propagaci své sportovní
události na webových stránkách www.sportvokoli.cz



Kalendář akcí budeme navíc průběžně propagovat na facebookových
stránkách Česko sportuje a dalších platformách.
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Antidoping

Je to paskvil
Prohlásila naše vynikající atletka a zlatá medailistka z běhu na 800 a 400m z 90let minulého století
Ludmila Formanová, když bylo zveřejněno rozhodnutí Světové atletické federace IAAF o stanovení
limitu testosteronu pro ženy v závodech od 400m do jedné míle.
V obdobném stylu se vyjádřil i RNDr. Jan Chlumský, vedoucí úseku dopingových kontrol a monitoringu Antidopingového výboru ČR, když prohlásil: „Co je to za podivnost? Ti, co běží stovku a dvoustovku, můžou mít z testosteronu větší užitek. Jestli je to ustanovení na míru Caster Semenyaové, je to
trapné. Tohle je velice citlivá věc. Ale dělat kvůli jedné osobě takové představení, se mi zdá pod úroveň. Je to můj osobní názor, ale nutit někoho, aby si farmakologicky změnil svoje vlastní hormonální
prostředí, je dost prapodivné“.
Semenyaová a další závodnice se zvýšenou hladinou mužského pohlavního hormonu testosteronu
tak budou moci (ale až od listopadu 2018!) běhat mezi ženami jen po hormonální léčbě. Caster Semenyaová, která je ověnčena medailemi z olympiád, mistrovství světa i z nedávných Her britského společenství národů, celou svou kariéru čelí podezření, že skvělých časů dosahuje především díky zvýšené hladině těchto hormonů. Již v minulosti se tato atletka dobrovolně podvolila hormonální léčbě, která
měla snížit hladinu těchto hormonů v těle, avšak léčba měla pouze dočasný účinek. V době léčby nedosahovala žádných kvalitních časů, ale jakmile léčebná procedura skončila, testosteron ihned vyletěl
vzhůru a ona zase běhala skvělé časy. Tak tomu bude pravděpodobně i s ostatními atletkami, které
mají obdobný problém.
Je až s podivem, že atletika zúžila tento problém s hladinou testosteronu pouze na závodnice, které
běhají tyto distance. Vyšší hladina mužského pohlavního hormonu zvyšuje výkonnost žen i v dalších
disciplínách, např. v bězích na 100 až 400m, ale také ve všech vrhačských disciplínách (v kouli, oštěpu, disku a kladivu) i v sedmiboji, a to již atletika neřeší.
Se stejnými problémy se potýkají i další sporty jako např. judo, zápas i vzpírání!
Bylo by záhodno, aby se tato problematika začala řešit globálně napříč všemi sporty a byla stanovena
jasná pravidla pro účast v ženských soutěžích. Jinak budou sportovkyně startovat za nerovných podmínek.
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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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

REPORTÁŽ: Squash pro všechny v Brně přilákal
čtyři stovky zájemců
V pátek 1. června proběhl v brněnském sportovním Centru Viktoria druhý ročník sportovní akce pořádané především pro děti a mládež nazvané Squash pro všechny.
„V průběhu dne se v areálu vystřídalo přes čtyři sta návštěvníků. Především dopolední program, kdy jsme měli
venku postavený mobilní nafukovací kurt, byl pro ty nejmenší velkým zážitkem. A i když se během dopoledne několikrát rozpršelo, a nakonec nás zahnala bouřka do haly,
s celou akcí jsme velmi spokojeni,“ uvedl hlavní organizátor
akce Radim Švec.
Ve squashové školičce pro nejmenší si pod vedením zkušených trenérů mohli účastníci vyzkoušet různé dovednosti.
Organizátoři připravili také zkušební a ukázkové tréninkové
jednotky a zápasy dětí i ostatních zájemců se špičkovými
hráči a juniory brněnského squashového klubu.
„Hlavním bodem programu byla autogramiáda a exhibiční zápas českých reprezentantů. Za podpisový stůl
usedli mistr a vicemistr České republiky Daniel Mekbib a Martin Švec. Poté, co podepsali a rozdali všechny
podpisové karty, sehrál Daniel Mekbib s mistrem České republiky do patnácti let a vicemistrem Evropy do
sedmnácti let Markem Panáčkem exhibiční duely,“ přiblížil program Dětského dne Radim Švec a dodal: „V
tuto chvíli již máme plně obsazen letní příměstský tábor a také prázdninový kemp. A dalších dvacet pět až
třicet nadšenců hlásilo, že k nám přijdou trénovat ještě před prázdninami.“

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
AKCE V ČERVNU

16. 6. 2018 Sportovní den v Klenčí pod Čerchovem -Klenčí
pod Čerchovem
13. 6. 2018 Sportujeme v beachcentru -Ostrava
16. 6. 2018 Kadaňský Drak -Kadaň
13. 6. 2018 Den sportu pro seniory -Jihlava
16. 6. 2018 Házená již 100 let s námi -Havlíčkův Brod
13. 6. 2018 Sportovní soutěž pro rodiče a děti – závod
16. 6. 2018 Streetballový turnaj -Žďár nad Sázavou
rodinných týmů -Praha
16. 6. 2018 Rudolfovská 5-ka -Rudolfov
15. 6. 2018 Večerní běh Bruntálem -Bruntál
16. 6. 2018 Sportujeme s Kohákem -Poříčí nad Sázavou
15. 6. 2018 Hry bez hranic -Veselí nad Moravou
16. 6. 2018 Hornettlon.cz -Ralsko
15. 6. 2018 Dětská voda s TJ Kotva Braník -Lipno nad Vlta16. 6. 2018 Pohádkový a sportovní den v Kundraticích vou
Košťálov
15. 6. 2018 Dětský triatlon -Hradec Králové
16. 6. 2018 Sportovní den s Tělovýchovnou jednotou
16. 6. 2018 Pohár předsedy OS ČUS Prostějov Dlouhá Třebová -Dlouhá Třebová
Dřevnovice
16. 6. 2018 2. ročník turnaje mládeže „O pohár TJ Sokol
16. 6. 2018 Sixteen Cup -Hranice
Prackovice“ – vem hrát mámu a tátu 16. 6. 2018 Velká cena Kolšova XC MTB -Kolšov
Prackovice nad Labem
16. 6. 2018 Turnaj mládeže -Dubicko
16. 6. 2018 Raftuj s námi -Roztoky
16. 6. 2018 Pomoraví Cup 2018 -Jindřichov
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17. 6. 2018 Bystřický fotbal pomáhá -Bystřice nad Pernštejnem
17. 6. 2018 In-line závody Kladno -Kladno
17. 6. 2018 Triatlon Senohraby -Senohraby
18. 6. 2018 Turnaj v bezkontaktním ragby základních škol
-Havířov
18. 6. 2018 Sportovní den spřátelených malotřídních škol
-Horní Dvořiště
21. 6. 2018 FDLH „Hranice Dragons 2018“ – MČR školních
posádek -Hranice
21. 6. 2018 Běh Naděje -Velké Opatovice
22. 6. 2018 Sportovní den seniorů -Břeclav
22. 6. 2018 STREETBALL NA NÁMĚSTÍ -Frýdek-Místek
22. 6. 2018 VII Cyklistický závod MUDr. Josefa Moudrého
v Mikulovicích -Mikulovice
22.6.2018 5. ročník Běh za zdravé Hostinné – Hostinné
23. 6. 2018 SPORT SPOJUJE GENERACE -Klášterec nad
Ohří
23. 6. 2018 Mládežnický fotbalový turnaj „O pohár gen.
H. Piky“ -Štítina
23. 6. 2018 Vyzkoušej squash na veletrhu Moravia Sport
Expo 2018 -Olomouc
23. 6. 2018 Konické štrapáce a Na kole okolo Konice Konice
23. 6. 2018 Leznické taneček -Lesnice
23. 6. 2018 ZLATÁ KOLOBĚŽKA – Sportuj s námi a Projeď
se na koloběžce! -Plzeň
23. 6. 2018 Letní mládežnický turnaj – hurá na prázdniny
-Skály
23. 6. 2018 Skalský fotbálek pro děti -Skály
23. 6. 2018 Velíšskej přespolňák -Veliš
23. 6. 2018 Otevřená loděnice -Březina
23. 6. 2018 Kamenické obecní hry 2018 – KOH 2018 Kamenice
23. 6. 2018 Pochod Krajem Oty Pavla -Branov
23. 6. 2018 Po stopách bojů z války roku 1866 -Studnice
25. 6. 2018 IV. VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI -Mělník
27. 6. 2018 Valašská olympiáda -Valašské Meziříčí
30. 6. 2018 Turnaj v malé kopané Jeseník nad Odrou
2018 -Jeseník nad Odrou
30. 6. 2018 Akuna Cup dětí v tenise -Přerov

30. 6. 2018 Author Znovín Cup – Vinařská 50 -Šatov
30. 6. 2018 Táto, mámo, sportuj s námi -Nový Rychnov
30. 6. 2018 Strakonické slalomy -Strakonice

AKCE V ČERVENCI
1. 7. 2018 Open Air Cup Dobruška 201 -Dobruška
2. 7. 2018 Sportuj s Duklou -Praha
5. 7. 2018 18. ROČNÍK MEMORIÁLU DAVIDA NOVOTNÉHO - Milíkov
5. 7. 2018 Turnaj O kalich mistra Jana Husa -Pustějov
7. 7. 2018 Sportování všeho druhu v Čehovicích a Hluchov
-Čehovice
7. 7. 2018 Městský běh Karvinou -Karviná
7. 7. 2018 Čas-OFF-kA na Šerák 2018 -Bělá pod Pradědem
7. 7. 2018 Putování za mistrem Janem-Rakovník
9. 7. 2018 1. Příměstský florbalový kemp -Praha
14. 7. 2018 21. ročník Kopřivnického drtiče -Kopřivnice
14. 7. 2018 Memoriál Jana Urbana -Kostelec nad Černými
lesy
14. 7. 2018 Butovský kros -Jičín
15. 7. 2018 Chyňavský duatlon -Chyňava
15. 7. 2018 MTB kritérium „OKOLO HRADEB 2018“ -Písek
20. 7. 2018 Grand Prix Silesia 2018 -Mokré Lazce
20. 7. 2018 Noční turnaj v malé kopané -Francova Lhota
21. 7. 2018 Maškarní Moravice -Vítkov
21. 7. 2018 SAPELI CUP – MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE -Stáj
21. 7. 2018 Bernard Cup 2018 -Jiřice
21. 7. 2018 TRIATHLON MĚLNÍK 2018 -Mělník
21. 7. 2018 Double Cup 2018 -Stříbrná Skalice
21. 7. 2018 21. ročník Běhu do vrchu: Rokytnice – Dvoračky -Rokytnice nad Jizerou
28. 7. 2018 Pouťové veselí – hurá na hřiště -Velký Beranov
28. 7. 2018 Sportovní víkend v Hrazánkách -Hrazany
28. 7. 2018 Triatlon Brdonoš -Podlesí
28. 7. 2018 O Jevíčskou věž, Memoriál Přemysla Ryše –
13. ročník tenisového turnaje čtyřher seniorů
-Jevíčko
29. 7. 2018 Železný muž Vyžlovky 2018 -Vyžlovka
29. 7. 2018 Hradecký terénní triatlon -Hradec Králové
30. 7. 2018 FUTSAL CAMP 2018 -Chrudim
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