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Největší momenty století českého sportu
ČUS bude v prosazování zájmů sportu postupovat vůči
MŠMT s podporou národních sportovních svazů
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 11.9.2018

ČUS bude v prosazování zájmů sportu postupovat vůči ministerstvu školství s koordinovanou podporou národních sportovních svazů
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 11. září v Praze vyslechl informaci svého předsedy Miroslava Jansty o probíhajících jednáních vedení ČUS
se zástupci všech členských národních sportovních svazů. Jejich cílem je nejen
výměna zkušeností ze vzájemné spolupráce a nastavení rozsahu servisu ČUS pro
kluby a sportovní svazy v okresech a krajích, ale především získání zpětné vazby
k přípravě společného koordinovaného postupu vůči ministerstvu školství. Sportovní svazy i organizace stále výrazněji pociťují zhoršující situaci ve financování
sportu, sliby ze strany ministerstva zůstávají nenaplněny, komunikace vázne. Peníze dále zůstávají na ministerstvu, které nevypisuje potřebné programy, jejichž
prostřednictvím by je sportovní prostředí využilo. Proto je v této souvislosti důležité
vysílat vůči ministerstvu školství úředníkům silnější, nejlépe společné a koordinované signály, žádající neprodlenou nápravu aktuální situace.
VV ČUS se seznámil také s procesem přípravy novely zákona o podpoře sportu,
kterou připravuje vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Návrh byl projednán
ve vládě, ve sportovním prostředí a k připomínkám probíhá odborná i politická diskuse s tím, že poslanci by měli návrh projednat ještě v září. Česká unie sportu jednoznačně podporuje záměr realizace státní podpory sportu prostřednictvím samostatného orgánu. V rámci legislativního procesu doporučuje v novele zákona –
v souladu s požadavky národních sportovních svazů – garanci tří klíčových bodů:
zajištění prostředků na činnost sportovních organizací, záruku víceletého financování a možnost posílat peníze sdruženým členským subjektům. V tomto smyslu
přijal VV ČUS usnesení, které bylo obratem odesláno ministru Robertu Plagovi a
vládnímu zmocněnci Milanu Hniličkovi.
Dalším bodem bylo projednání problematiky financování územních pracovišť ČUS
poté, co ministerstvo školství neumožnilo úpravu podmínek dotací, týkající se distribuce finančních prostředků sdruženým členským subjektům, jak je opakovaně
navrhovala ČUS a národní sportovní svazy. Toto nové opatření si tak vynutilo ve
sportu mnoho následných administrativních kroků včetně registrace pobočných
spolků ČUS, které však tento zásadní nedostatek dotačních programů u řady
sportovních svazů neřeší.
Členové VV ČUS byli podrobně informováni o stavu příprav oslav 100 let českého
sportu, které vyvrcholí 28. září. Česká unie sportu je hlavním organizátorem této
reprezentativní akce za podpory České obce sokolské a Českého olympijského
výboru. Oslavy století českého sportu budou mít dvě části. První představuje slavnostní oběd na Pražském hradě, nad nímž převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Vrcholem oslav bude galavečer ve Foru Karlín za účasti zástupců širokého sportovního spektra, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a národních
sportovních svazů.
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Chybět nebude ani řada významných
sportovních legend, bývalí i současní reprezentanti České republiky. Slavnostní
galavečer bude přenášet přímým přenosem také Česká televize.
Pozitivní byla informace zaměřená na
rozbor výsledků hospodaření ČUS
v období ledna až června 2018. Rozpočet
v hlavní činnosti je čerpán na úrovni
37,63 %, což znamená úsporu v plánu o
12,37 %. V rámci hospodářské činnosti
dosáhl zisk výše 7,76 milionu Kč, což je
v porovnání s plánem výsledek lepší o
1,47 milionu Kč.
VV ČUS zareagoval na žádost České
Muaythai Asociace, na kterou tíživě dopadla současná dotační politika ministerstva
školství. Z Rezervního fondu národních
sportovních svazů VV ČUS jí schválil roční půjčku ve výši jednoho milionu korun
na úhradu nákladů spojených s činností
tohoto svazu.
Autor: KT ČUS
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Buďme hrdí na český sport
Přímým přenosem České televize vyvrcholí v pátek 28. září večer projekt Největší
momenty 100 let československého sportu. Iniciátorem a organizátorem akce je Česká unie sportu. Její pozadí vysvětluje předseda ČUS Miroslav Jansta.

Jak jste spokojeni s dosavadním průběhem
akce?
Jsem sportovec tělem i duší, a tak jsem se naučil
hodnotit výsledky až v cíli závodu, případně
v šatně po utkání. Úplně stejně je to s naším projektem, který organizujeme s Českou televizí,
Českým olympijským výborem a Českou obcí
sokolskou. Přípravy se rozeběhly před rokem,
nyní vše vrcholí. Diváci České televize volí vítězné momenty jednotlivých dekád, koncem září
nás čeká slavnostní večer, který bude oslavou
českého sportu a poctou všem sportovcům, díky
kterým jsme prožili v minulosti tolik radosti a hrdosti.
Proč jste se rozhodli pro rozdělení do dekád,
proč ne jeden celkový vítěz.
Nechtěli jsme být nespravedliví, každá doba byla
jiná. Už tak si myslím, že celá řada skvělých momentů zůstala až na druhém či třetím místě. A
bylo to mnohdy jen o smůle, že jste sportoval
v dekádě, kdy bylo třeba Nagano, jako třeba
Honza Železný, který by byl v řadě zemí nejlepším sportovcem historie. Ale vyhlašování výsledků není tím hlavním, co nás při vyvrcholení oslav
čeká?

Je skutečně role sportu tak důležitá?
Absolutně. Sportovci jsou pro naši mládež vzory
a inspirací. Díky sportu se náš národ dokázal
semknout. Kdy jindy jsme tak jednotní, jako když
fandíme našim sportovcům? A každý, kdo cestoval po světě, mi potvrdí, jak nejlépe přiblížit zemi,
ze které jsme. Kromě Plzeňského piva jsou to
jména našich nejlepších sportovců, to ví hned
každý, od recepční v hotelu, přes letušku
v letadle až po obchodního partnera.
Myslíte si, že mládež zná naši sportovní historii?
I proto vznikl náš projekt, přiblížit ji dětem a mládeži, ukázat jim 100 velkých momentů naší národní historie. Každý kluk z fotbalové přípravky
by měl přece vědět, že jsme hráli dvakrát ve finále mistrovství světa! A podobné úspěchy najdete

To zní u ankety minimálně trochu zvláštně,
co to tedy bude?
Bude to výpravná show, ve které výborní moderátoři připomenou nejsilnější momenty a největší
osobnosti naší sportovní historie. Usoudili jsme,
že lepší příležitost k tomu už nikdy mít nebudeme. Samozřejmě, oznámíme a oceníme nejlepší
v jednotlivých dekádách, ale pak vzdáme hold
všem, díky kterým se o naší zemi tak dobře mluvilo.
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určitě v historii každého sportu. Všichni mají své
úspěšné reprezentanty, mistry světa a Evropy. Ti
by měli být inspirací a vzorem pro nás pro všechny. Ostatně i proto jsme připravili publikaci.

ky. Na ten se osobně velmi těším, protože tam
dojde k neopakovatelným setkáním napříč jednotlivými dekádami i sportovními odvětvími.

Setkají se legendy spolu kromě slavnostního
večera?
Určitě, součástí oslav je slavnostní oběd na
Pražském hradě na pozvání prezidenta republi-
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Největší momenty století českého sportu
Největší momenty českého sportu jsou unikátní projekt, který u příležitosti stého výročí vzniku České
republiky připomíná historické momenty našeho sportu. Jeho organizátorem je Česká unie sportu, za
podpory České televize, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Hlavní částí projektu je anketa, ve které veřejnost vybírala z deseti nominací svůj největší moment
z každé dekády – počínaje rokem 1918. Nominace pro každou dekádu byly oznámeny vždy v pondělí
v pořadu Otakara Černého, a to ve vysílání ČT sport a na webu projektu www.momentysportu.cz. Vítězové jednotlivých dekád budou postupně prezentováni na webu projektu.
„Také sport se připojí k oslavám století české státnosti. Vždyť to byli právě sportovci – sokolové, kteří
stáli přímo u zrodu samostatné republiky. Sport je obrovským společenským fenoménem, který nás
v jakékoliv době dokázal naplnit pocitem vlastenectví a hrdosti. Tímto projektem chceme vzdát hold
všem generacím sportovců, kteří se zasloužili o skvělou reprezentaci samostatného Československa
a později České republiky,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
O absolutních vítězích jednotlivých dekád rozhodne v kombinaci s názorem diváků hlasování odborného kolegia složeného z osobností českého sportu. Absolutní vítězové všech dekád budou slavnostně
vyhlášeni vpodvečer 28. září v živém vysíláni ČT sport.
Na vyhlášení největších momentů naváže na ČT 1 slavnostní galavečer, během kterého se představí
největší postavy historie našeho sportu a společně vzpomenou na emoce, které českému národu
sport v uplynulých sto letech přinášel. Pořad budou moderovat Lucie Výborná, Marek Eben, Libor
Bouček a Adela Banášová Vinczeová.
Největší osobnosti české sportovní historie budou v den vyhlašování ankety – v pátek 28. září – pozvány na slavnostní oběd na Pražském hradě prezidentem republiky.
Hlasování o momentech první dekády 1918 – 1928 začalo v pondělí 9. července a skončilo v neděli
15. července v noci. Hlasování o momentech poslední dekády 2009 – 2018 začalo v pondělí 10. září a
skončilo 16. září.
Doprovodnou částí ankety budou soutěže na jejím facebookovém profilu @momentysportu, ve kterých
mohou účastníci získat cenné sportovní relikvie jako podepsaný wimbledonský ručník Petry Kvitové,
fotbalový míč s podpisem Petra Čecha či reprezentační hokejový dres s podpisy Jaromíra Jágra a
Dominika Haška.
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Na oslavy 100 let českého sportu dorazí
největší legendy
Zpráva z tiskové konference dne 18.9.2018.
Státní svátek 28. září bude ve znamení velkolepých oslav 100 let českého sportu.
K dnešnímu dni potvrdilo účast 147 mistrů
světa a zástupců ze 106 sportovních svazů a
organizací. Dorazit by měli Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr, Ester Ledecká, bratři Pospíšilové,
Roman Šebrle, Jozef Pribilinec, Dana Zátopková, Barbora Špotáková, Jan Železný, Martina Sáblíková, Kateřina Neumannová, Dominik Hašek, Jan Kodeš i další bývalé či současné legendy. Oslavy se budou skládat ze
dvou částí, které proběhnou ve dvou různých
lokalitách – na Pražském hradě a ve Foru
Karlín. Slavnostní večer bude živě na svých
programech přenášet Česká televize.
Akci organizuje Česká unie sportu ve spolupráci
s Českou televizí, Českou obcí sokolskou a
Českým olympijským výborem. „Sport byl vždycky hybatelem dějin, vždyť při vzniku naší republiky sehráli rozhodující úkolu Sokolové. Česká
unie sportu dlouhodobě vyhlašuje nejlepší sportovce okresu a kraje, ale touto akcí chceme
vzdát hold generacím sportovců, kteří úspěšně
reprezentovali Československo a poté i Českou
republiku,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda
ČUS.

se už asi nikdy nesejde. Jsme moc rádi, že jako
Česká televize u toho budeme.“
Tiskové konference se zúčastnil také Milan Nový, hokejová legenda a dvojnásobný mistr
světa. „Těším se moc, budou tam sportovci, které jsem doposud viděl pouze v televizi. Rád bych
si udělal fotografii s Pavlem Nedvědem.“ Další
mistr světa na prezentaci tohoto projektu byl
Martin Koukal. „ V rámci ankety jsem samozřejmě hlasoval. Nejtěžší volba byla pro mě u
dekády na přelomu tisíciletí,“ dodal mistr světa
v běhu na lyžích na 50 kilometrů.
„Jsem velký nadšenec českého a československého sportu. V anketě jsem také poctivě hlasoval. Co se týká úspěchů za tenis, tak bych musel
jmenovat Martinu Navrátilovou, samozřejmě také
Ivana Lendla,“ prozradil Petr Pála, kapitán fedcupového týmu. „Pro mě byl největší zážitek hokejové Nagano, to je podle mého názoru náš největší sportovní úspěch,“ prohlásil Pavel Kuka,
fotbalový vicemistr Evropy z roku 1996.
O vítězích jednotlivých dekád vedle diváckých
hlasů rozhodovala odborná akademie složená z
předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů a organizátorů
velkých sportovních projektů.

První část bude zaměřená na vyhlášení ankety o
největší sportovní momenty jednotlivých dekád.
Půjde o atraktivní program a zakončení několikatýdenní kampaně. Zazní ty nejvýznamnější události české sportovní historie, o kterých rozhodovali televizní diváci a sportovní akademie složená z několika skupin odborníků ze sportovního
prostředí, hlasováním na webu České televize.
Vyvrcholením celého večera bude přímý televizní přenos.
„Česká televize výroční 100 let republiky pojímá
ve velkém. Sport je pro nás významná oblast.
Od července jsme vysílali anketu Největší momenty 100 let sportu. Jsou tam výsledky, které
jsou očekávané, ale také výsledky, které jsou
rozhodně překvapivé,“ prohlásil Petr Dvořák, ředitel České televize. „Taková sestava sportovních osobností, kterou se podaří dát dohromady,
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Informace o GDPR sdruženým subjektům ČUS
Jak jsme vás v minulých číslech zpravodaje
informovali
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. ČUS se snaží
subjektům pomoci s novou administrativou a
vypracovala balíček vzorových dokumentů,
které by měly subjekty adoptovat pro soulad
s GDPR.
V minulých číslech jsme vám přinesli vzorový
formulář souhlasu se zpracováním osobních
údajů a formulář ke splnění informační povinnosti vůči členům sportovních spolků. Formulář najdete zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
ochrana-osobnich-udaju.html).

vaši informaci ještě uvádíme, k čemu jednotlivé
dokumenty slouží:
· Vzorová deklarace pro klub
Tento dokument má za cíl informovat vaše
členy, obchodní partnery a případně celou
sportovní veřejnost o tom, jaké osobní údaje zpracováváte, proč je zpracováváte, jak
je máte zabezpečeny a také deklarovat jaká přísluší jednotlivým osobám práva. Dokument by měl být zveřejněn na webových
stránkách subjektu.
· Vzorový záznam o činnostech zpracování
OÚ pro klub

Další postupy, jak dosáhnout harmonizace
s nařízením GDPR, jsou složitější a potřebují
individuální přístup pro každou sportovní jednotu
či sportovní klub. Česká unie sportu, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, SSS ČR a
ČOS vypracovala všechny zásadní dokumenty, s
ohledem na evropskou směrnici, které je nutné
revidovat či zcela nově vypracovat k dosažení
harmonizace s GDPR. Vzorové dokumenty pro
SK/TJ jsou v tuto chvíli k dispozici na příslušných
Okresních sdruženích ČUS (servisních centrech
sportu), kontakty zde.
Agenda ochrany osobních údajů by neměla být
klubem podceňována. V průběhu srpna vydal
ÚOOÚ dvě zásadní zprávy. Nejprve bylo vydáno sdělení, že ÚOOÚ prověřuje podezření z větších úniků osobních údajů a následně byl také
zveřejněn přehled uzavřených kontrol za první
pololetí roku 2018. To znamená, že úřad je v této
věci již činný a padly první pokuty v rozmezí
dvou až osmi sty tisíci korun.
Pokud jde o aktuálně prověřovaná podezření,
ÚOOÚ se zabývá dvěma desítkami ohlášení úniků dat na straně rezervačních portálů, herního
průmyslu, ale i jednoho sportovního klubu, kde
byl neoprávněně předán seznam členů třetí osobě.
Okresním sdružením ČUS a krajským organizacím ČUS byl k problematice GDPR zaslán balíček dokumentů, které vám jsou k dispozici. Pro
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Jedná se o základní dokument, který je povinen každý subjekt vypracovat o všech
činnostech zpracování osobních údajů a na
vyžádání předložit případné kontrole ze
strany ÚOOÚ.
· Vzorová bezpečnostní směrnice pro klub
Jedná se o vnitřní předpis klubu, se kterým
by měl být seznámen (nejlépe potvrdit
svým podpisem) každý pracovník klubu,
který přichází do styku s osobními údaji
sportovců, členů klubu, dodavatelů, zaměstnanců
a
dalších
subjektů.
V dokumentu jsou popsány postupy, které
by měly být při práci s osobními údaji dodržovány.
· Vzorová zpracovatelské smlouva (klub)
Tato smlouva upravuje právní vztah mezi
správcem a zpracovatelem. Účelem této
smlouvy je nastavení pravidel vztahu mezi
Mediální partneři ČUS

správcem a zpracovatelem, jakož i zajištění
bezpečnosti zpracovávaných osobních
údajů a zároveň vymezení odpovědnosti.
Tento vzor smlouvy odpovídá požadavkům
nařízení GDPR. Jedná se obecný vzor, který bude vždy třeba doplnit o určité náležitosti, vždy dle konkrétní situace.

· Vzorový spisový a skartační řád (klub)
Spisový a skartační řád upravuje postup při
manipulaci
s dokumenty
obsahujícími
osobní údaje.
Vaše dotazy zasílejte na gdpr@cuscz.cz
Autor: Redakce

100 let české státnosti se SPORTfilmem
Festival sportovních filmů za podpory Libereckého kraje připravil pro místní školy výběr sportovních filmů a
dokumentů vztahující se ke 100 letům české státnosti.
Jedná se především o pohnuté osudy významných
sportovců ve zlomových milnících naší doby.
Školám projekt nabízí na dvacítku poutavých dokumentárních filmů jako atraktivní připomenutí významných událostí
ve stoleté historii naší země. Mladí lidé by neměli zapomínat na to, že sportovci sehráli ve formování českých zemí
významnou roli. Ještě před založením republiky sbírali
olympijské medaile pro český národ a podporovali národní hrdost (dokument Kruté velikonoce, režiséra Ivana Stehlíka o krutém osudu lyžařů Hanče a Vrbaty). Během druhé světové války se do odboje
proti okupaci zapojovali především sokolové (tedy sportovci) a nejednou za to zaplatili vlastním životem. O tomto období pojednává např. série dokumentárních snímků Sportovci – hrdinové – režisérů
Miroslava Langera, Filipa Slezáka. Na festivalu byl oceněn snímek o československém gymnastovi
Janu Gajdošovi, olympionikovi a mistru světa, který se za 2. světové války zapojil do odbojového hnutí. Zemřel v roce 1945 na následky věznění v koncentračním táboře. Sportovci se nebáli promluvit ani
v době nejtvrdší komunistické totality( dokument Odsouzení mimo hru - příběh Augustina Bubníka,
mistra světa a olympijského medailisty v ledním hokeji, který skrze svůj těžký příběh odhaluje tehdejší
perzekuci sportovců). Pro samostatnou Českou republiku byly posilující i okamžiky jako výhra hokejistů v Naganu a nebo získání zlatého míče Pavlem Nedvědem.

Náš příběh
Videotéka libereckého festivalu obsahuje cca 500 sportovních filmů, můžeme vám poskytnout i filmy
mimo nabídku 100 let české státnosti - po osobní konzultaci, a to pro vzdělávací potřeby - více info na:
www.sportfilm.cz. Liberecký festival oslavil v minulém roce dvacet let své existence, je nejstarším
účastníkem největší přehlídky filmů a dokumentů se sportovní tematikou WORLD FICTS CHALLENGE.

Podporuje:
21. ROČNÍK SPORTFILM LIBEREC
INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL
3. – 6. října 2018.
Program promítání si můžete prohlédnout na webu
http://www.sportfilm.cz/brozura-sportfilm-liberec
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ČUS je připravena se podílet na novele
zákona o podpoře sportu
Česká unie sportu zaslala 6.8. 2018 dopis předsedovi
vlády
ČR
Andreji
Babišovi
k poslaneckému návrhu novely zákona o podpoře sportu, kde oceňuje úsilí o nápravu poměrů
v oblasti státní podpory sportu a vznik Národní
sportovní agentury jako ústředního správního
úřadu ve věcech podpory sportu.
Česká unie sportu také obdržela během extrémně krátké doby od národních sportovních svazů, od zastřešujících sportovních organizací i od sportovních klubů a tělovýchovných jednot k uvedenému návrhu desítky komentářů, připomínek nebo výhrad, ať již písemných, telefonických či osobních. Lze tak
obecně říci, že připomínky v souhrnu reprezentují názory celého spektra sportovních
organizací v České republice.

Zároveň ČUS předsedu vlády ČR v dopise žádá
o podporu iniciativy uspořádat rozpravu u kulatého stolu k návrhu novely s garanty předkládané
novely, odpovědnými legislativci a zástupci sportovního prostředí. Právě takovou odbornou diskusi pokládá ČUS za velmi vhodnou a pozitivně
motivující záležitost zejména proto, aby se představitelé sportu měli možnost s novelou blíže seznámit, vyjasnit si podstatu a povahu změn a
zbytečně nekonfrontovali sportovní prostředí
s těmi, kdo předkládanou novelou míní českému
sportu pomoci.
ČUS nehodlá nijak bojkotovat či napadat proces
přípravy a schvalování této novely. Naopak od
6.8. řeší s vládním zmocněncem pro sport detaily
shromážděných připomínek a podnětů s cílem účinně pomoci s konsensuálním projednáním a schválením zmiňované novely, tolik důležité pro český sport.

KOLO PRO ŽIVOT
Znojmo Burčák Tour

10

Mediální partneři ČUS

Program slavnostního galavečera 28.9.2018

K dnešnímu dni svou účast na oslavách potvrdilo 147 mistrů světa a zástupci 106 sportovních
svazů a organizací.
Oslavy se budou skládat ze 2 částí, které proběhnou 28. 9. 2018
ve dvou různých lokalitách.
Akci zahájí slavnostní oběd v prostorách Rudolfovy galerie a Rothmayerova sálu na Pražském hradě za
účasti největších sportovních osobností a legend - medailistů z olympijských her či mistrovství světa –
reprezentující v minulých letech Československo, resp. v současné době Českou republiku a zástupců
vedení České unie sportu, České obce sokolské i Českého olympijského výboru, představitelů nejvýznamnějších sportovních svazů nebo členů vlády ČR. Slavnostního oběda se zúčastní i prezident České
republiky Miloš Zeman.
Ve Foru Karlín pak proběhne dvoudílný slavnostní večer, který bude živě na svých programech přenášet
Česká televize.
Sto let sportu – vyhlášení největších momentů
ČT2 (19:40 – 20:50 hod.)
Vyhlášení ankety o největší sportovní momenty jednotlivých dekád. Půjde o atraktivní program a jasné
zakončení několikatýdenní kampaně. Zazní všechny výsledky, o kterých rozhodovali televizní diváci a
Česká sportovní akademie na webu České televize.
Sto let sportu – galavečer českého sportu
ČT1 (20:55 – 22:10 hod.)
Vyvrcholením celého večera bude přímý televizní přenos, který bude čistokrevnou oslavou československého, resp. českého sportu. Půjde o silné momenty, které jsou čistě a srozumitelně zpracovatelné a
připomínají se neopakovatelnou scénickou formou. Bude se jednat o kombinaci akrobacie, pohybového
divadla, světelných efektů, archivních materiálů a předních umělců z ČR.
Na pódiu se vystřídají: Ester Ledecká, bratři Pospíšilové, Roman Šebrle, Jozef Pribilinec, Dana
Zátopková, Barbora Špotáková, Jan Železný, Pavel Nedvěd, Martina Sáblíková, Kateřina Neumannová,
Jaromír Jágr, Dominik Hašek či Jan Kodeš.
Vzhledem k významu akce se na přenosu budou podílet hned 4 špičkoví moderátoři:
Tři z Česka - Lucie Výborná, Marek Eben a Libor Bouček, a vzhledem k Československu pochopitelně
jeden ze Slovenska - Adela Banášová Vinczeová.
V exkluzivních hudebních vystoupeních se představí například Ondřej Havelka či Marta Kubišová.
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MŠMT zveřejnilo 6. část rozdělení finančních
prostředků v dotačním programu MŮJ KLUB
V rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu MŮJ KLUB na rok 2018 byla na stránkách MŠMT zveřejněna již 6.
část rozdělení finančních prostředků v tomto programu, v rámci které bylo podpořeno 237 spolků.
Zveřejněné části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ
KLUB naleznete na webových stránkách MŠMThttp://www.msmt.cz/
sport-1/rozdeleni-dotaci.
Další části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ KLUB
budou podle informací MŠMT následovat pro skupiny žadatelů, jejichž žádosti měly vady, a s kterými MŠMT jedná o jejich odstranění.
O zveřejnění těchto částí vás budeme ihned informovat přes regionální sdružení ČUS a na našich webových stránkách.
Autor: Redakce
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Celosvětový úklidový den 15. září podpořila
také Česká unie sportu
Na akci v České republice spolupořádají organizátoři projektů Ukliďme svět, ukliďme
Česko! a Trash Hero a podporuje ji také Česká unie sportu. Do této aktivity se zapojili
také členové sportovních oddílů a tělovýchovných jednot.
Celá planeta byla uplynulou sobotu 15. září zasažena úklidovou vlnou, při které se 13 milionů
lidí ze 144 zemí připojilo k největší mírové občanské akci v dějinách...
Světový úklid začal na Fidži a po 24 hodinách skončil na americké Samoi.
Největší počet dobrovolníků zaznamenali v Indonésii, Pákistánu a USA s 3,3, 3 a 1,5 miliony
účastníků, přičemž největší procento účasti obyvatel měl Kyrgyzstán se sedmi procenty. ,,Z dat
která máme k dispozici vyplývá, že v České republice se v sobotu konalo 463 úklidů, kterými
jsme tak přispěli k úspěchu celé akce. Více jak deseti tisícům dobrovolníkům se během jednoho dne podařilo uklidit z přírody přes 100 tun odpadů. Za nás jim patří velký dík!", sdělil za organizátory akce Miroslav Kubásek.
Ale ve skutečnosti se nejedná o samotná čísla, spíše jde o poselství, které se po celém světě
týká na stovky milionů lidí. ,,Co se stalo, mělo se stát, nikdy nemůžete popsat skutečný úspěch
v číslech", dodává Merili Vares, ředitelka estonské iniciativy Let's Do It, která světový úklid iniciovala. Akce byla podpořena řadou světových vůdců. Prezidenti Estonska, Kyrgyzstánu a
Gruzie se osobně podíleli na místních úklidech a stali se tak vzorem pro zbytek světa. V Česku
se úklidů tradičně účastní ministr životního prostředí Richard Brabec.
V 11-ti zemích byli nuceni své úklidové aktivity odložit, zejména kvůli tropickým cyklonům, tajfunům a hurikánům. Nejmrazivější úklid zaznamenali v Kanadě s -10oC, nejtepleji měli se
48oC dobrovolníci v Iránu, odkud byl i devadesátiletý nejstarší účastník celé akce. Česká republika se naopak zviditelnila na světové ,,odpadové" mapě účastníkem nejmladším,
kterým byl tříměsíční František z Prahy.
Přes 200 kilogramů odpadu nasbírali v sobotu
15.9. dobrovolníci v okolí přehrady v Liberci.
Nejčastěji na zemi nacházeli nedopalky a kapesníčky, museli ale také sebrat několik injekčních stříkaček, sklo, nefunkční fén, toustovač či spodní prádlo. Úklid byl součástí dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko,
kterou pořádá Český svaz ochránců přírody a
spolek Ukliďme Česko.
V České republice bylo registrováno více než
3300 úklidů, které organizují jednotlivci, obce,
školy, organizace nebo firmy.
Do úklidu v okolí liberecké přehrady se zapojilo 14 lidí. "Sbírali jsme podél hráze, u kláštera
a v lesoparku na Králově háji. Nasbírali jsme
212 kilogramů," uvedl Neděla.
Zdroj: ČTK, www.uklidmecesko.cz
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Antidoping

Výroční zpráva WADA
Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila výroční zprávu za rok 2017, ve které hodnotila dopingové kontroly.
Na celém světě bylo v loňském roce realizováno celkem 322.050 dopingových kontrol. V porovnání
s rokem 2016 (300.565) tak došlo k nárůstu o 21.485.
Snížil se počet pozitivních nálezů - z 1,6 % v roce 2016 (4.882) na 1,43% (4.596) v loňském roce. Ve
zprávě se uvádí, že hlavním důvodem proč došlo k redukci počtu pozitivních nálezů je údajně fakt, že
se ve vzorcích sportovců v menší míře objevovala zakázaná látka meldonium.
Dalším kladným výsledkem je i fakt, že 80% akreditovaných laboratoří WADA provedlo zvýšený počet
analýz odebraných vzorků sportovců.
V loňském roce byl také navýšen počet vzorků krve sportovců, a to hlavně u těch závodníků, kteří nemají biologické pasy. Z celkového počtu odebraných vzorků (krve a moči), bylo analyzováno v roce
2016 7,75 procent krve (23.298 z 300.565) v roce 2017 to bylo již 8,62% (27.759 z 322.050).
V roce 2017 bylo analyzováno o 3% více vzorků pro biologické pasy sportovců (porovnej 2016 –
28.173, 2017 již 29.130).
Výkonný ředitel WADA Olivier Niggli ke zveřejněné zprávě uvedl: „WADA kladně hodnotí fakt, že ve
všech základních ukazatelích došlo meziročně k pozitivním posunům.“

Jak to bylo s Froomem
Případ elitního cyklisty týmu Sky Frooma se táhl dlouho, a to již od etapového závodu Vuelta, která se
jela v září minulého roku.
Jak je známo, byla v jeho těle zjištěna látka Salbutamol, která patří do skupiny zakázaných - S3 (beta
2 – agonisté). Salbutamol ve spreji, což je lék proti astmatu, mohou používat i nemocní sportovci bez
terapeutické výjimky. Existuje však maximální limit této látky při odběru - konkrétně je to 1.200 ng v 1
ml moči. Platí ale i pravidlo, že množství Salbutamolu nesmí překročit limit 1.600 ng za 24 hodin. Cyklista Froome měl při odběru v těle 1.428 ng v jednom ml moči.
Disciplinární řízení Mezinárodní cyklistické unie (UCI) bedlivě sledovala i Světová antidopingová agentura WADA. Přes mnohé dílčí peripetie došla UCI nakonec k závěru, že cyklista Froome používal tento lék dle dávkování doporučeného výrobcem i lékaři a neprovinil se tak proti antidopingovým pravidlům. . . . .
Pokračování článku v Bulletinu ADV ČR
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu. 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

Běh rodným krajem Emila Zátopka
slibuje silné sportovní i lidské momenty
V tradičním termínu, jímž je nejbližší sobota k 19. září – tedy
datu, kdy se před 96 lety ve stejný den narodili legendární
atletičtí manželé a reprezentanti Emil a Dana Zátopkovi, se
uskuteční Běh rodným krajem Emila Zátopka. Letošní, 16.
ročník proběhne 22. září. Stejně jako bylo zvykem v letech
minulých, i tentokrát se slavnostního startu ujme dvojnásobná olympijská medailistka v hodu oštěpem Dana Zátopková.
„Posláním našeho závodu je symbolicky propojit Kopřivnici,
rodiště Emila Zátopka, s Rožnovem pod Radhoštěm, místem
jeho posledního odpočinku na Valašském slavíně. Trasa je to
náročná, kopcovitá, i proto jsme se před lety rozhodli nejprve
uspořádat zkušební, nultý ročník, abychom viděli, zda se akce vůbec ujme. K naší radosti se tak stalo a navíc letos přivítáme dva závodníky, kteří poběží už posedmnácté
– Miroslava Vrobela a Jiřího Engliše, jenž letos oslavil 80 let,“ vysvětluje Jiří Harašta z pořádajícího Atletického
klubu Emila Zátopka Kopřivnice.
Start hlavního závodu bude nedaleko památníku slavného atleta a mnohonásobného světového rekordmana
před Technickým muzeem Kopřivnice v 11 hodin. Cíl čeká běžce o 22,3 km dále v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Před rokem si cestu na start hlavního závodu našlo rekordních 254 milovníků běhu a letošní počet by se tomuto číslu mohl přiblížit.
Ráno před hlavním závodem bude patřit dětem a veřejnosti. Před ZŠ Dr. Milady Horákové v Kopřivnici budou
postupně od 9 hod. startovat děti na tratích odstupňovaných podle věku od 60 do 820 metrů. V 8,45 hodin ze
stejného místa vyběhnou dospělí na 410 metrů dlouhou trasu Lidového běhu určeného široké veřejnosti.
„Po doběhu máme připraveno v Rožnově pro návštěvníky překvapení. Od 13,30 hodin vystoupí v Dřevěném
městečku lidový soubor z Vacenovic, kde prožila velkou část dětství paní Dana Zátopková. Myslím si, že to
bude velice silný a dojemný moment a nikdo by si ho neměl nechat ujít,“ líčí sobotní doprovodný program Jiří
Harašta.

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
ZÁŘÍ 2018
19. 9. 2018 43. ročník Beskydského azimutu mládeže v
orientačním běhu -Třinec
19. 9. 2018 Lipenská koloběžka 9. ročník -Lipník nad Bečvou
20. 9. 2018 Večerní běh -Kaplice
21. 9. 2018 Čusáček 2018 -Vyškov

Dvory
22. 9. 2018 Běh rodným krajem Emila Zátopka -Kopřivnice
22. 9. 2018 Stěžerské Šlapačky -Stěžery
22. 9. 2018 Hledá se vítěz – finále cyklistických závodů pro
děti -Vysoké Mýto
23. 9. 2018 Baseballový víceboj s BK Klasik Frýdek-Místek
-Frýdek-Místek

21. 9. 2018 Kdo sportuje, nezlobí! -Strakonice

23. 9. 2018 Vyhlášení Šumperského poháru MTB a cyklistické dovednostní soutěže -Šumperk

22. 9. 2018 13. ročník „Loučení s prázdninami“ -Nové

23. 9. 2018 Benešovský Běžecký Festival 2018 -Benešov
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28. 9. 2018 BeeBall Day 2018 -Brno

13. 10. 2018 Lesní běh Říčany XCR 2018 -Říčany

28. 9. 2018 Podzimní atletický Jindřicháč -Jindřichův Hradec

13. 10. 2018 VELKÁ PARDUBICKÁ cross country Pardubice

28. 9. 2018 Den pohybu a zdraví -Týnec nad Sázavou

13. 10. 2018 40. ročník Vavřinecký potok 2018, Vavřinec

29. 9. 2018 Jesenický cyklokros + MTB kriterium -Jeseník

14. 10. 2018 Havířovská desítka 2018 -Havířov

29. 9. 2018 11. ročník Festivalu dračích lodí Znojmo 2018 14. 10. 2018 Běh zámeckým parkem -Klášterec nad Ohří
-Znojmo
14. 10. 2018 Slowpitch 2018 -Třebíč
29. 9. 2018 XCO IDEAX SKOČICE -Přeštice
14. 10. 2018 Slovácký běh -Uherské Hradiště
29. 9. 2018 Cyklozávod „Humpolecká 50“ -Humpolec

14. 10. 2018 Borský kros 2018 -Machov

29. 9. 2018 Atletický trojboj -Cheb

19. 10. 2018 Dětský sportovní den s házenou a zumbou
na TJ Lokomotiva České Budějovice -České
Budějovice

29. 9. 2018 Lesní běh -Josefův Důl
29. 9. 2018 Dětské jezdecké hry -Rychnov nad Kněžnou
30. 9. 2018 Kutilka v pohybu 2018 -Český Brod

Říjen 2018

19. 10. 2018 Běh Heulosem – Memoriál Jiřího Šmrhy Jihlava
20. 10. 2018 „Krnovský cyklokros“ 16. ročník - Krnov

4. 10. 2018 Večerní běh Táborem - Tábor

20. 10. 2018 Memoriál J. Starého -Blansko

6. 10. 2018 Běh Pístovickou riviérou -Račice-Pístovice

20. 10. 2018 Cyklokros dvojic 2018 -Louny

6. 10. 2018 Třemošenská padesátka -Třemošná

20. 10. 2018 Vodňanský kapr 44. ročník, Memoriál Antonína Reidingera -Bílsko

6. 10. 2018 Telnický lesní běh -Telnice
6. 10. 2018 Jihlavský ježek – plavecké závody handicapovaných - Jihlava

20. 10. 2018 Chřibský maratón – 46. ročník -Kroměříž

6. 10. 2018 Běh Města Pelhřimov -Pelhřimov

20. 10. 2018 Valašský víceboj technických sportů Valašské Meziříčí

6. 10. 2018 Běh okolo Kuřidla 2018, XVIII. ročníku Memoriálu F. Kováře

20. 10. 2018 61. ročník silničního běhu Hronov – Náchod Náchod

6. 10. 2018 Turistický pochod „Za malínským křenem“ Kutná Hora

21. 10. 2018 Rio Botičo -Praha

6. 10. 2018 Běh města Příbrami -Příbram

26. 10. 2018 Den Seniorů 2018 -Rousínov

6. 10. 2018 Cena Metuje -Nové Město nad Metuj

28. 10. 2018 Týnišťská desítka -Týniště nad Orlicí

21. 10. 2018 39. ročník Velké ceny Monaka -Slatiňany

7. 10. 2018 Šumavský kufr – 17 ročník - Sušice
9. 10. 2018 Seniorské rozhýbání -Praha
12. 10. 2018 Podzimní sportování -Hodonín
13. 10. 2018 Z Rudického propadání bez váhání… -Rudice
13. 10. 2018 Běh Borským parkem 2018 -Plzeň
13. 10. 2018 Máchův běh -Litoměřice
13. 10. 2018 Běh podél Halštrova -Aš
13. 10. 2018 Krumlovský vodácký maraton -Český
Krumlov
13. 10. 2018 Běh kolem Hejtmanu -Chlum u Třeboně
13. 10. 2018 Hybšmanův orientační závod -Beroun
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