
ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2021

SERVISNÍ CENTRA SPORTU ČUS - SLUŽBY PRO SK/TJ

VV ČUS požaduje: 
pohybové aktivity  

a sport musí být součástí 
programu nové vlády

NSA zahájila příjem 
žádostí na výzvu  

Můj klub 2022

Vyhlášení projektu 
Tipsport Sportuj  

s námi na rok 2022



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2021

OBSAH
3  Zdravotní prevence, pohybové aktivity a sport musí být nedílnou součástí 

programu nové vlády

4 Národní sportovní agentura spustila příjem žádostí na výzvu Můj klub 2022

 Výzva Provoz a údržba – aktuální statistika

5 Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

 Výběrové řízení na pronájem Chaty Churáňov

 NSA navázala spolupráci s VŠE. Chce vychovat odborníky na dotační problematiku

6  ČUS se hájila u soudu. Její zástupci a obhájci odmítli návrhy trestů  
od státního zástupce

8   Politici přislíbili pomoc v podpoře pohybu a sportu. Kulatý stůl jim  
adresoval Výzvu pro aktivní Česko

10 Tipsport Sportuj s námi – vyhlášení projektu pro rok 2022

12 Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu

13  Komise rovných příležitostí ocenila vynalézavost i dlouholetou  
práci trenérek a trenérů

14 Festival Sportfilm Liberec letos představil rekordních 402 snímků z 68 zemí

15 Poděkování České unie sportu Vladimíru Boháčovi

16  Chystá se reprezentativní konference sportovních svazů a odborníků  
na téma názvu Česko/Czechia

Zpravodaj ČUS vydává Výkonný výbor České unie sportu – www.cuscz.cz. Adresa redakce:  
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 724 014 643. Distribuováno zdarma v elektronické  
podobě. Uzávěrka vydání: 28. října 2021. Za správnost a věcný obsah textů ručí jednotliví  
autoři. Zkratky: Komunikační tým ČUS = KT ČUS. Použité fotografie – archiv ČUS.  ISSN 1212-1061

2 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Foto na titulní straně: Do jubilejního, 30. ročníku Plavecké soutěže měst, který byl také letos 
součástí projektu Tipsport Sportuj s námi, se zapojilo 7 224 plavců všech věkových kategorií.
 Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Výkonný výbor ČUS se na svém zasedání v úte-
rý 19. října zaobíral aktuální politickou situací 
po parlamentních volbách. Česká unie sportu 
ještě před nimi oslovila hlavní politické stra-
ny s otázkou, jakým způsobem se programově 
staví k pohybovým aktivitám a ke sportu, jako 
prevenci proti chorobám a nemocem. Odpo-
věď dostala pouze od čtyř subjektů. 

„Máme obavu, že při vytváření vládního progra-
mu nebude na tyto důležité oblasti myšleno a že 
sport a zdravý životní styl zcela zapadnou,“ prohlá-
sil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 

Podle VV ČUS je potřeba ve fázi příprav pro-
gramovém prohlášení vlády připomínat potřebu 
výchovy k pohybovým aktivitám a péči o fyzic-
kou kondici občanů v rámci zdravého životního 
stylu. Právě pravidelné sportování a pohyb se 
staly důležitou součástí v boji proti nemoci Co-
vid-19, která má fatální následky zejména pro 
obézní lidi.

„Pohyb a sport by už neměly být součástí vládní 
kapitoly, která se zaobírá volným časem. Přesah 
začíná být zřetelně daleko větší. Pohyb lidem dra-
maticky schází. Budeme politikům připomínat, 
aby tuto oblast řešili pod kapitolou zdravot-
nictví i vzdělávání. Pohybové aktivity se musí 
stát nedílnou součástí vládní strategie, jako je 
to ve vyspělých zemích. Větší pozornost péči 
o fyzickou zdatnost občanů, potažmo sportování, 
by měla věnovat i poslanecká sněmovna. Bylo by 
skvělé, kdyby na její půdě vznikl samostatný vý-
bor pro tuto oblast,“ dodal Miroslav Jansta. 

Ve vzdělávání musí být větší důraz na výchovu 
v oblasti zdravého a přiměřeného rozvoje fyzické 
kondice, a to na všech stupních – tedy od mateř-
ských až po vysoké školy – a to včetně vzdělá-
vání pedagogů. Podle VV ČUS je zcela nezbytné, 
aby vláda k tomu nově zaujala aktivnější postoj 
a společně s Národní sportovní agenturou připra-
vila nové strategie. „ČUS dlouhodobě apeluje 
na to, aby se zvýšil rozsah pohybových aktivit 
na školách. Je to stejně důležité, jako výchova 
ke sportu v rodinách,“ doplnil Miroslav Jansta. 

Zdravotní prevence, pohybové aktivity a sport musí 
být nedílnou součástí programu nové vlády

Petr Fousek novým členem VV ČUS
Novým členem Výkonného výboru České unie 

sportu se stal Petr Fousek. Současný předseda 
Fotbalové asociace ČR byl z rozhodnutí členů ko-
optován za Martina Malíka, který se na člena VV 
ČUS rozhodl rezignovat. „Fotbal a ČUS k sobě pa-
tří. Výzvy, které má sport před sebou, jsou jasné. 
Jako velký a silný sport chceme k tomu aktivitě 
přispět,“ prohlásil Petr Fousek. 

Výkonný výbor ČUS se rovněž zaobíral dotač-
ním programem, který vypsala Národní sportovní 
agentura. Konkrétně se jedná o Můj klub 2022, 
ze kterého čerpají sportovní kluby a tělovýchov-
né jednoty. Zástupci krajských pracovišť ČUS se 
zúčastnili semináře v sídle ČUS v Praze na Stra-
hově, na němž je zástupci NSA proškolili v pro-
cesu podávání žádostí o dotaci. Všech 89 územ-
ních pracovišť ČUS po celé České republice je tak 
opět připraveno poskytovat odborné poradenství 
žadatelům o dotaci z řad sportovních klubů a tě-
lovýchovných jednot, a to jak s podáním žádosti, 
tak s vyúčtováním. 

Také v příštím roce ponese projekt České 
unie sportu Tipsport Sportuj s námi jméno ti-
tulárního partnera ve svém názvu. Cílem pro-
jektu je motivovat veřejnost k častějšímu zapo-
jení do sportovních aktivit. Návrh na rok 2022 
opět počítá se zařazením optimálního počtu 500 
akcí. Rozpočet projektu bude sestaven s ohledem 
na dostupné zdroje. Přihlašování akcí bude pro-
bíhat přes jednoduchou elektronickou přihlášku 
z webových stránek ČUS a termín podávání při-
hlášek je stanoven od 1. 11. do 30. 11. 2021.

Autor: KT ČUS
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Národní sportovní agentura spustila příjem  
žádostí na výzvu Můj klub 2022

Národní sportovní agentura spustila příjem žá-
dostí na výzvu Můj klub 2022, která se zaměřuje 
na podporu sportovních klubů, tělovýchovných 
a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování 
dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Celková alokace výzvy: 1 600 000 000 Kč.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 21. říj-
na 2021 od 12 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30. lis-
topadu 2021 do 12 hod.

Výzva je zaměřená na podporu oprávněného 
žadatele zejména v oblasti:

a)  sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 
od 3 do 20 let;

 
b)  zabezpečení sportovní, tělovýchovné a or-

ganizační funkce žadatele (SK/TJ) v souladu 
s platnými a registrovanými stanovami;

c)  činnosti zahrnující také provoz a údržbu 
sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouho-
dobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, 
kde druhou smluvní stranou je státní subjekt 
(např. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových), územní samosprávný celek 
(ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí 
nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), 
užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace.

STAV POČET ŽÁDOSTÍ ČÁSTKA V KČ

Probíhá formální kontrola 238 95 511 118

Probíhá komunikace se žadatelem1 659 186 657 413

Koncepty Rozhodnutí nebo Rozhodnutí 270 37 529 475

VYPLACENO 1 817 325 257 590

Celkem 2 984 644 955 596

Výzva Provoz a údržba – aktuální statistika
Národní sportovní agen-
tura zveřejnila v rámci 
pravidelného souhrnu 
celkovou statistiku sou-
visející se zpracováním 
žádostí v rámci výzva 
Provoz a údržba 2021 
k 22. říjnu letošního 
roku.

 Autor: NSA Vysvětlivky: 1 = žádosti trpí vadami

Národní sportovní agentura zveřejnila dne 
20. října na svých webových stránkách dodatek 
č. 1 k výzvě Můj klub 2022.

Dále jsou u výzvy dodány povinné přílohy včet-
ně čestného prohlášení bezdlužnosti.

Kompletní znění výzvy – ZDE.

INFORMACE PRO SK/TJ:
Česká unie sportu doporučuje sportovním 
klubům a tělovýchovným jednotám, aby se 
s administrací žádosti obracely na příslušná 
okresní pracoviště ČUS. Kontakty ZDE.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva_14_2021_MUJ_KLUB_2022-ve-zneni-dodatku_1.pdf
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
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NSA navázala spolupráci s VŠE. Chce vychovat  
odborníky na dotační problematiku

Výběrové řízení na pronájem Chaty Churáňov

Národní sportovní agentura reaguje na nedosta-
tek odborníků věnující se dotační problemati-
ce na pracovním trhu podepsáním Memoranda 
o spolupráci s Národohospodářskou fakultou Vy-
soké školy ekonomické v Praze.

Díky tomu se studenti magisterského a doktor-
ského programu budou moci v rámci stáží seznámit 
s prací ve státním sektoru a zároveň mohou pomoci 
s administrací důležitých dotačních titulů. 

„Dotačních expertů je na pracovním trhu velmi 
málo a státní úřady o ně musí soupeřit. Rozhod-
li jsme se na celou situaci reagovat a podepsali 
jsme memorandum s Národohospodářskou fa-

kultou VŠE, která je známá výchovou kvalitních 
odborníků, kteří působí ve státní sféře od České 
národní banky po různá ministerstva. Studen-
ti díky stáži získají při studiu cenné zkušenosti 
a budou moci po jeho úspěšném ukončení působit 
v Národní sportovní agentuře, čímž získáme mla-
dé perspektivní odborníky s ekonomickým vzdě-
láním,“ uvedl hlavní přínosy spolupráce předseda 
NSA Filip Neusser.

Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně po-
drobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezpro-
středním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která 
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například 
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

Česká unie sportu, z.s, v souladu 
s usnesením Výkonného výboru ČUS č. 
12, bod 8, ze dne 14. září 2021, vyhla-
šuje záměr pronajmout níže uvedený 
funkční celek (soubor movitého a ne-
movitého majetku):

 
Chata Churáňov, Zadov 157, 
38473 Stachy.

 
Na pronájem je vyhlášeno výběrové 

řízení, s jehož plným zněním se zá-
jemci mohou seznámit ZDE.

 Foto: ČUS

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/vyberove-rizeni-na-pronajem-chaty-churanov.html
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ČUS se hájila u soudu. Její zástupci a obhájci  
odmítli návrhy trestů od státního zástupce

U městského soudu v Praze probíhaly v polovině 
října závěrečné řeči v případu obvinění zástup-
ců České unie sportu a samotné střešní organi-
zace. Miroslavu Janstovi, předsedovi ČUS, je 
navrhováno od státního zástupce pět let vězení 
a stejná délka hrozí také Janu Boháčovi, gene-
rálnímu sekretáři ČUS! 

„Hodnocení důkazní situace od státního zástup-
ce je zcela mimo realitu. Už roky se snažíme vy-
světlovat, že naše kroky v rámci dotačních pro-
cesů byly naprosto oprávněné a legitimní, a měly 
pouze napravit deformace v rozběhnutém do-
tačním řízení bez pravidel,“ prohlásil předseda 
České unie sportu Miroslav Jansta. Všichni obhájci 
na základě provedeného dokazová-
ní navrhli zproštění viny.

Obžaloba – mix nepravd 
a nepotvrzených podezření
Státní zástupce ve své řeči 

obžalovaným vytkl, že neby-
li jakkoliv oprávněni vstupovat 
do běžícího dotačního řízení. 
A ani vzhledem k jejich členství 
v Národní radě pro sport nebo 
v expertní skupinách Ministerstva 
školství. Dále jim bylo kladeno 
za vinu zjednání výhody při za-
dání veřejné zakázky v rámci ve-
řejné soutěže a způsobení škody 
velkého rozsahu.

„Obžaloba je v převažující části 
mixem nepravd, konstrukcí a ne-
potvrzených podezření. Obžaloba 
tak vytváří spekulativní příběh, 
který se nikdy nestal,“ dodal Miro-
slav Jansta.

Obvinění zástupců ČUS stojí na tom, že spo-
lu údajně nezákonně komunikovali a nelegálně 
vstupovali do dotačního procesu, který nastavo-
vali úředníci z Ministerstva školství, konkrétně 
v programu pro financování střešních sportov-
ních organizací. Jenže sami odpovědní úředníci 
a administrátoři dotací nebyli schopni v té době 

metodiku nastavit a finance do sportu podle ní 
rozdělit. Navíc Jansta i Boháč byli členy pracov-
ních skupin Ministerstva školství, které pro toto 
ministerstvo principy metodiky v roce 2016 při-
pravovaly. 

Návrhy úřednice neměly parametry
„Návrh úřednice pro expertní a hodnotící ko-

misi na rozdělení peněz pro střešní organizace 
neměl parametry, částky byly nahodilé, postráda-
ly smysl a logiku. To ostatně potvrdila u soudu 
jak samotná administrátorka, tak její nadřízený 
a také všechny znalecké posudky včetně posud-
ku obžaloby. Nešlo se neozvat,“ prohlásil u sou-
du Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

„Zcela nerozumím obžalobě, její konstrukci 
na bázi odposlechů vytržených z kontextu další 
komunikace expertů, bez reflexe provedených 
důkazů. Je syntetická, neudržitelná, za hranou 
objektivity, zaujatá a zlovolná. Každý můj čin 
v expertní komisi ministerstva byl překlopen 

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu
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na trestný. Přitom důkazy, nejen podle mého 
názoru, spolehlivě potvrzují, že skutky uve-
dené v žalobě nenastaly. Nikoho jsem nemohl 
poškodit, ani jsem nikoho k takovým postupům 
nenaváděl,“ uvedl Jan Boháč.

 Svědci hovořili ve prospěch  obviněných
Obhajoba předložila soudu velký počet důka-

zů. Ve prospěch obviněných hovořila řada svědků 
předvolaných státním zástupcem, kteří jedno-
značně potvrdili, že na Ministerstvu školství pa-
noval velmi špatný stav.

„Soud odvedl velké množství práce. Ze závě-
rečné řeči státního zástupce jsem se ale nedo-
zvěděl, jaký je jeho postoj k zásadním důka-
zům. Naopak spatřuji úpornou snahu ve využití 
odposlechů a udělat z toho kauzu,“ prohlásil 
Prokop Beneš, obhájce ČUS.

 
Podle Petra Slepičky, obhájce Jana Boháče, se 

zcela opomnělo, na co přesně měly být použity 
státní dotace prostřednictvím ČUS. 

„Když jsem poslouchal pana státního zástupce, 
připadal jsem si, že tady sedím v Al Capone gangu, 
který si má odsedět dlouhá léta ve vězení. Oba pá-
nové bojovali o to, aby byl zabezpečován sport 
pro všechny – 95 procent prostředků, které ČUS 
obdrží z Programu III, protečou na fungování 
územních pracovišť ČUS. Tedy do míst, která 
pomáhají amatérskému sportu a nadšencům, co 
dělají sport zadarmo – například s administrati-
vou nebo připravují soutěže pro děti. Je to faul, 
že za takovou činnost někdo někoho posílá do vě-
zení,“ dodal obhájce Petr Slepička.

 Dotační proces zcela bez pravidel?
Přitom podle státního zástupce by nemělo mít 

na obvinění vliv fakt, že stav na Ministerstvu škol-
ství v rámci erudice a personální kapacity byl 
špatný. 

„Opak je pravdou – vliv to mělo zcela zásadní. 
Kdyby paní úřednice předložila expertní hodnotící 
komisi návrh a v něm vysvětlila rozdělení peněz 
mezi příjemce, logicky, relevantně a přes měři-
telné parametry a kritéria, tak tady vůbec nese-
díme,“ poznamenal Petr Slepička. 

„Pokud by dotační proces měl proběhnout 
podle státního zastupitelství tak, aby nedošlo 
k obžalobě, tak by Ministerstvo školství mělo 
vypsat programy bez pravidel, hodnotit dotační 
žádosti stále bez pravidel, jak se stalo v této 
věci, žadatelé o dotace by se přitom nesměli 
na nic zeptat a protestovat a museli by čekat, 
až po skončení procesu k nim z dotačního stroje 
vypadne číslo, o němž by nevěděli, jak a podle 
čeho bylo spočítáno, prohlásil v závěru své řeči 
k provedeným důkazům Josef Monsport, obhájce 
Miroslava Jansty.

 
Jednání bylo po závěrečných řečech odročeno, 

konkrétně buď na termín 26. listopadu, nebo 16. 
prosince. V jednom z nich by už měl také padnout 
finální verdikt.

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS

Budova Městského soudu v Praze
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Politici přislíbili pomoc v podpoře pohybu a sportu. 
Kulatý stůl jim adresoval Výzvu pro aktivní Česko

Celkem 66 % lidí u nás trpí obezitou nebo nad-
váhou. Pravidelně se hýbe jen 7 % Čechů a 46 % 
se nevěnuje žádné fyzické aktivitě. Máme jed-
nu z nejvyšších spotřeb léků na hlavu ve svě-
tě. A umíráme v průměru o dva roky dříve než 
ostatní obyvatelé Evropské unie. To jsou někte-
rá z alarmujících dat, která prezentovali lékaři 
a odborníci na pohyb zástupcům politických stran 
30. září na společném Kulatém stolu #BEACTIVE 
v Praze, jímž v České republice vyvrcholil Ev-
ropský týden sportu. Společně pak svou podporu 
každodennímu fyzickému pohybu, který je podle 
nich řešením současné tristní situace, vyjádřili 
podepsáním Výzvy pro aktivní Česko 2021. 

Organizátorem této vydařené a inspirativní akce 
s reprezentativní účastí byla Česká komora fitness 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Nechy-
běli na ní zástupci politických stran ani čelní před-
stavitelé lékařského a sportovního prostředí. 

Přehodnotit pasivní postoj 
k pohybovým aktivitám
“Vyzýváme současnou i budoucí vládu, par-

lament i senát, aby zásadně přehodnotily svůj 
pasivní postoj k zařazení pravidelné fyzické 
aktivity do každodenního života občanů České 
republiky. Je skutečně nejvyšší čas. Dnes už 
pohyb nelze považovat za volnočasovou aktivitu. 
Pro běžný život ho dnes už nepotřebujeme. Vše si 
dokážeme zařídit od stolu a od počítače. Čím dál 
více času prosedíme, zhoršuje se náš životní styl, 
a to se odráží na zdravotním stavu celé populace. 
Je nutné začít pravidelný pohyb považovat za ne-
dílnou součást péče o naše zdraví a vytvořit pro to 
vhodné podmínky,” zformulovala hlavní poselství 
kulatého stolu Jana Havrdová, prezidentka České 
komory fitness.

Podle posledního průzkumu Eurobarometru se 
pouze 7 % Čechů hýbe pravidelně a 46 % se nehýbe 
vůbec. Kvůli nedostatku pohybu přibývá obézních 
lidí a zvyšuje se riziko civilizačních onemocně-
ní. Nedostatek pohybu má vedle významných 
zdravotních dopadů ve všech věkových katego-
riích i obrovský dopad na financování zdravotní 
péče. Proto je nutné zahájit zásadní změny v pří-
stupu k této problematice. 

Miroslav Jansta: ČR potřebuje strategii,
 finance i odvahu!
“Zastupujeme nejen vrcholový sport, ale pře-

devším ten zájmový, určený pro všechny. Ten je 
často šedou zónou, ve které nejsou peníze. Inici-
ovali jsme spolupráci se zdravotními pojišťovna-
mi, ale fondy prevence zatím nejsou dostačující. 
A téma pohybu a sportu například zcela chybí 
v současných politických kampaních. Potřebu-
jeme apelovat na rodiny, školy i politiky, až se 
příště bude jednat o financích na pohyb a sport, 
aby pochopili zásadní význam těchto aktivit pro 
celou společnost,” prohlásil Filip Neusser, před-
seda Národní sportovní agentury.

S jeho slovy souhlasí také Miroslav Jansta, 
předseda České unie sportu: “Máme statistiky, 
kdy je veřejné sportování přímo úměrné peně-
zům, které jdou do sportu. Stěžejní jsou trené-

Moderátorkou kulatého stolu byla předsedkyně 
České komory fitness a členka VV ČUS Jana Havrdová

Od samého začátku tento kulatý stůl pod-
porovala a také se na jeho přípravě podílela 
i Česká unie sportu. Klíčové závěry, stejně jako 
Výzvu pro aktivní Česko ČUS publikovala na svých 
webových stránkách, sociální síti Facebook a nyní 
také v říjnovém zpravodaji. S jejím obsahem se 
tak seznámí i zástupci více než sedmi tisíc spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot.
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ři – my jsme v Evropě jedna ze zemí, která má 
co do počtu nejvíce dobrovolných trenérů a in-
struktorů, ale tato generace už končí. Potřebu-
jeme lepší strategii, finance i politickou odvahu 
k systémovým změnám.”

Podpořte Výzvu pro aktivní Česko
Jednou z hlavních priorit státní správy i samo-

správ na všech úrovních, zdravotních a komerč-
ních pojišťoven a podnikatelské sféry musí být 
podle signatářů Výzvy pro aktivní Česko 2021 
vytváření jak materiálních, tak personálních pod-
mínek pro zvýšení množství pravidelné pohybové 
aktivity a její zařazení do každodenního života.

Text výzvy pro aktivní Česko 2021 naleznete 
ZDE.

Podpořit Výzvu pro aktivní Česko 2021 svým 
podpisem online můžete na webových strán-
kách České komory fitness ZDE. 

Záznam z Kulatého stolu včetně prezentací 
a diskuse lze shlédnout ZDE.

Seznam podporovatelů naleznete v odkaze ZDE.

Co také zaznělo v diskusi
Vladimír Dlouhý, předseda Hospodářské komo-

ry ČR: „Pokud lepší zdravotní stav populace pomůže 
najít úspory na zdravotní péči, je to pozitivní. Pod-

pora pohybu je celospolečensky záslužná činnost, 
která zasahuje do mnoha oblastí našeho života.”

Alena Šteflová, ředitelka odboru zdravotní 
péče Ministerstva zdravotnictví ČR a současně 
česká zástupkyně ve Světové zdravotnické or-
ganizaci: „Jsme si vědomi toho, že sedavého za-
městnání a špatného zdravotního stylu přibývá. 
Chystáme proto strategie, do kterých začleňujeme 
pohyb jako nástroj prevence, ale i jako součást 
léčebného procesu. Chceme začít na úrovni škol-
ství, spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami 
a hledáme způsob, jak více podpořit pohybové ak-
tivity z fondů prevence. Možnost mít dostatek po-
hybu by tady měla být pro každého. Naším vzorem 
jsou v této oblasti severské státy a doufáme, že se 
nyní posuneme rychleji kupředu.”

Ondřej Dostál, expert pro zdravotnictví Pirát-
ské strany: „Sport je to, co zdraví pomáhá. Je dů-
ležité dostat národ do pohybu. Na dětech a amaté-
rech záleží stejně jako na vrcholových sportovcích. 
Podpořme hlavně tu část veřejnosti, která by se ji-
nak začala fyzicky zhoršovat, je to investice, která 
se nám bohatě vrátí. Prevence zdravým pohybem 
patří do zdravotní politiky státu stejně jako úhrada 
léků nebo budování nemocnic. Vidím tady prostor 
na straně zdravotních pojišťoven, krajů a obcí, jen 
je nezbytná lepší koordinace.”

Autor: Česká komora fitness + KT ČUS
Foto: Česká komora fitness

Účastníky 
setkání byli 
také Alena 
Šteflová, 
Miroslav 
Jansta 
a Filip 
Neusser

https://www.cuscz.cz/files/2989ZTg.pdf
https://komorafitness.cz/vyzva-pro-aktivni-cesko-2021/?utm_source=%C4%8Cesk%C3%A1+komora+fitness+Newsletter&utm_campaign=b1da4e8796-EMAIL_CAMPAIGN_11_4_2020_19_32_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d4f242d13-b1da4e8796-1722931
https://www.youtube.com/watch?v=cDHl3agtP_8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFvau4oQbEHZ82M3wxNf_N5_uxFazmR-bLggClKjLfM/edit#gid=1274665693
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Tipsport Sportuj s námi –  
vyhlášení projektu pro rok 2022

Tipsport Sportuj s námi je sportovní projekt Čes-
ké unie sportu. Jeho původní název zněl ČUS 
Sportuj s námi, na základě dohody s partnerem 
však stejně jako letos i příští rok opět ponese 
jméno titulárního partnera. Cílem projektu je 
motivovat veřejnost k širšímu zapojení do spor-
tovních aktivit v četných, pestrých a přitažli-
vých – a nejen soutěžních – podobách. Jedním 
z dalších cílů tohoto projektu je také zviditel-
nit práci dobrovolných trenérů, organizátorů 
a funkcionářů ve sportovním prostředí.

Pro ročník 2021 se podařilo získat významné 
partnery, kteří pomáhají projekt ve zkrácené ver-
zi (půlrok) uskutečnit a zviditelnit a poskytnou 
prostředky na příspěvky pořadatelům zařazených 
akcí. Titulárním partnerem projektu se stala 
společnost Tipsport, generálním partnerem je 
společnost Car4Way a dalšími partnery jsou 
ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Radiožur-
nál. Získané partnerské vztahy by však měly za-
jistit financování projektu i na další roky, neboť 
část kontraktů je dlouhodobých.

Příprava nového ročníku
Projekt stále dobře plní 

svůj hlavní cíl – nabídnout 
příležitost a přilákat neregis-
trované sportovce a občany 
k aktivnímu pohybu. Díky cel-
kovému pozitivnímu efektu 
projektu vyhlásil Výkonný vý-
bor ČUS projekt i na rok 2022

Jádrem projektu bu-
dou opět pečlivě vybrané 
sportovní akce členských 
sportovních klubů a tělový-
chovných jednot, národních 
sportovních svazů a part-

nerských sportovních organizací, procháze-
jící náročným sítem výběru s řadou kritérií. 
Do projektu jsou zařazovány akce napříč sporty, 
zpravidla s větším počtem účastníků, které probí-
hají každoročně a mají ověřenou tradici, známou 
dobrou sportovní a společenskou úroveň i rozsah. 
Zařazeny mohou být také akce náborového cha-

První polovina projektu v roce 2021 byla ovliv-
něna epidemií koronaviru a s ní souvisejícími mi-
mořádnými opatřeními, které limitovaly pořádání 
hromadných akcí. V důsledku těchto opatření 
byla většina plánovaných sportovních akcí přesu-
nuta do druhé poloviny roku. Některé akce však 
musely být zrušeny. 



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2021

11MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

rakteru i nové akce s prověřeným odpovídajícím 
konceptem a doloženou proveditelností. 

Do kalendáře bude zařazeno kolem 500 akcí
Projekt má vlastní webovou stránku s inten-

zivní komunikací zařazených akcí a bude opět 
využívat obsluhovaných sociálních sítí Facebook 
a Instagram:
https://www.cus-sportujsnami.cz/ 

https://www.instagram.com/tipsport.sportujsnami/ 

https://www.facebook.com/Tipsport.Sportujsnami/ 

V roce 2022 je navrhováno zařadit do projek-
tu optimálně kolem 500 akcí. Rozpočet projektu 
bude sestaven s ohledem 
na dostupné zdroje. Při-
hlašování akcí do projektu 
bude probíhat opět přes 
osvědčenou jednoduchou 
elektronickou přihlášku 
ZDE. Odkaz na přihlášku 
je umístěn na webu ČUS 
a na webu projektu. 

Termín přijímání při-
hlášek je stanoven od  
1. 11. 2021 do 30. 11. 
2021. Z přihlášek se získají 
strukturovaná data o všech 
zájemcích a na jejich zá-
kladě lze rozhodnout o vý-
běru vhodných akcí.

Podmínky 
pro zařazení akce
Podmínky pro zařa-

zení akce do projektu 
zůstávají stejné, s cílem 
zachovat dostupnost ne-
organizované veřejnos-
ti, nabídnout příležitost 
všem věkovým skupinám. 
Akce budou vybrány také 
tak, aby projekt obsáhl co 
nejširší spektrum sportov-
ních odvětví a území celé 
České republiky. Proto se 
na koordinaci výběru akcí 
budou podílet i regionální 
pracoviště ČUS.

1)  Organizátor musí být členským subjektem 
ČUS;

2)  akce je určena aktivní účasti široké veřejnos-
ti;

3)  minimální počet 100 aktivních účastníků 
(s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspo-
řádání akce v tomto počtu téměř nemožné); 

4)  akce nesmí být součástí pravidelných soutěží 
národního sportovního svazu;

5)  nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho 
jednu vybranou akci; 

6)  termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2022.

Autor: Management sportu
Foto: Tipsport Sportuj s námi a Stopa pro život

https://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.instagram.com/tipsport.sportujsnami/
https://www.facebook.com/Tipsport.Sportujsnami/
https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
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Projekt Tipsport Sportuj s námi  
objektivem fotoaparátu

Také v průběhu měsíce září nabídl 
kalendář projektu Tipsport Spor-
tuj s námi po celé České republice 
mnoho zajímavých akcí. Z bohaté 
fotodokumentace od pořadatelů 
opět nabízíme obrazový pohled 
na několik nejvydařenějších, kte-
ré se v tomto období uskutečnily.

Do terénního cyklistického 
závodu Bernartický 
cyklokros se zapojilo 
192 profesionálů 
i amatérských nadšenců.

Běh kolem Ameriky v píseckém 
lesoparku je nejstarším terénním 
během v ČR – v 95. ročníku se 
představilo 250 atletů.

V rámci Kuželkářského maratonu 
v Táboře zdolalo několik set hráčů 
kýženou hranice tisíce uskutečněných 
her za 24 hodin a 47 minut.Do lesoparku Černá hora na okraji Litomyšle zavítalo 110 běžců – zejména dětí.

V rámci Svatohuberské pouti na Svatém Hostýně si 
vyzkoušelo lukostřelbu několik stovek dětí i dospělých.

Na dvanáctém ročníku Závodu dračích lodí – Den Labe 
v Ústí nad Labem se představily dvě desítky posádek.



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2021

13MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Komise rovných příležitostí ocenila vynalézavost  
i dlouholetou práci trenérek a trenérů

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého 
olympijského výboru znovu ocenila Trenérky 
a cvičitelky, tentokrát za rok 2020. Celkem 26 
žen získalo diplomy v kategoriích – profesionál-
ní trenérka, objev roku, dobrovolná celoživotní 
činnost trenérky/cvičitelky a také v nové kate-
gorii „inovace roku“. Za mimořádný přínos pro 
sport žen byli oceněni také dva muži. Jednotli-
vé kandidáty na ocenění mohou předkládat mj. 
i okresní sdružení ČUS a národní sportovní svazy.

„Rok 2020 byl pro trenérky i cvičitelky velkou 
výzvou a bylo skvělé sledovat, s jakou energií a od-
hodláním se pustily do nových výzev. Jejich práce 
má celospolečenský dopad, protože každé dítě, 
které během náročného roku udržely u sportu, se 
počítá,“ řekla Ilona Burgrová, předsedkyně komise. 

Profesionální
trenérka
V této kategorii oceni-

la komise Lucii Chytrou. 
Její životní příběh je ob-
rovskou motivací nejen 
pro děti, ale i pro do-
spělé. Byla velkou nadějí 
ženské judistické repre-
zentace se skvělými me-
zinárodními výsledky. Pak 
ale přišlo zranění a s ním 
i zásadní zlom v živo-
tě. Musela se učit znovu 
psát, mluvit i další běžné 
věci. Přesto se dokázala 
k judu vrátit. „Nejdůležitější v životě je, nikdy se 
nevzdat, což se snažím předávat i svým svěřencům. 
Zároveň chci, aby sport děti bavil, protože pak se 
dostaví i výsledky,“ prozradila Lucie Chytrá.

Objev roku
Kateřina Čermáková je ambiciózní trenér-

kou mládeže a atletických přípravek AC Turnov. 
V roce 2019 byla jmenována trenérkou Střediska 
centra mládeže Českého atletického svazu se spe-
cializací na chodecké disciplíny. O rok později se 
dokonce stala vedoucí trenérkou chůze dospělé 
reprezentace.

Inovace roku
V této kategorii byly oceněny tři ženy, které 

se během pandemie onemocnění Covid-19 doká-
zaly přizpůsobit podmínkám a například i pomocí 
online tréninku udržet děti v pohybu. Ocenění si 
převzaly Jaroslava Šmrhová, Veronika Houdová 
a Blanka Jiskrová. 

Co je Komise rovných příležitostí ČOV
Komise rovných příležitostí ve sportu je od roku 

1996 odbornou komisí Českého olympijského vý-
boru. Jejím cílem je podporovat aktivní činnost 
žen ve všech oblastech sportu v České republice, 
vytvářet podmínky pro zapojení žen do řídicích 
funkcí ve sportu na domácí i mezinárodní scéně, 
stejně jako pomáhat šířit požadavek rovnopráv-
ného postavení žen ve sportu.

Komise realizuje také samostatné projekty, jako 
je tradiční slavnostní ocenění dobrovolných i pro-
fesionálních trenérek a cvičitelek nebo spolupra-
cuje při pořádání regionálních sportovních akcí ur-
čených ženám. Aktivně se zapojuje do odborných 
konferencí a seminářů. Svou pozornost dlouhodobě 
zaměřuje na téma zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích ve sportu, mediální propagaci sportu žen 
i na téma prevence sexuálního obtěžování a nási-
lí ve sportu. Nedílnou součástí činnosti je i rozvoj 
mezinárodní spolupráce v oblasti sportu žen.

Autor: Markéta Kosová (ČOV)
Foto: ČOV
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Festival Sportfilm Liberec letos představil  
rekordních 402 snímků z 68 zemí

Liberec hostil již po 24. Me-
zinárodní festival sportovních 
filmů Sportfilm, jehož pořa-
datelem a vyhlašovatelem je 
okresní organizace ČUS v li-
bereckém okrese – Liberec-
ká sportovní a tělovýchovná 
organizace, z.s. Záštitu nad festivalem převzali 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta, pri-
mátor města Liberec Jaroslav Zámečník a také 
Česká unie sportu. Zatímco v loňském ročníku 
soutěžilo 352 filmů z 58 zemí, letos se do soutě-
že přihlásilo rekordních 402 snímků ze 68 států. 

Soutěžní snímky hodnotila odborná komise pod 
vedením sportovního historika Františka Koláře 
a jejími členy byli mj. režisér Radim Špaček, dr-
žitel bronzové olympijské medaile ve skoku na ly-
žích František Jež nebo sportovní komentátor 
Jakub Bažant. 

Vrcholem celé akce byl Festivalový den 30. 
září v kině Varšava, kde proběhlo promítání fi-
nálových snímků a besedy. Vítězné filmy byly 
uvedeny a oceněny za účasti tvůrců, jednotlivých 
představitelů, sportovních ikon a hostů. 

tích zaznamenalo rekordních, 
více než 65 miliónů zhlédnutí 
a on sám je řazen mezi dva-
cet nejnadanějších lidí světa 
do dvaceti let. Snímek Mr. 
Kriss produkovala Česká tele-
vize spolu s režisérem Adol-

fem Zikou. Mr. Kriss si pro cenu přijel až z Lon-
dýna, kde žije.

 
Svůj film Smečka, který porota ocenila přímou 

nominací do finálového Milána, představili osobně 
režisér Tomáš Polenský a herec jedné z hlavních 
rolí Petr Kadah. Spolu s trenérem české hokejové 
reprezentace Filipem Pešánem hodnotili mládež-
nický hokej a šikanu s tím spojenou. 

Vítězné filmy se představí v Miláně

Dalšími oceněnými snímky byly:

V kategorii Sportovní osobnosti: cenu převzala 
autorka námětu a vedoucí cyklu Iveta Toušlová. 

Mezi metodickými a naučnými snímky zabo-
doval DějePIC režiséra Romana Motyčky.

V kategorii hraný film získal ocenění polský 
film Sweat. Na příběhu fitness trenérky ukázal 
autor i odvrácenou tvář sportu. Na jedné straně 
má slibně rozjetou kariéru, prodává DVD s pro-
gramy, sponzoři přibývají, počet fanoušků roste, 
ale sociální sítě jí přináší ztrátu soukromí a stal-
king. 

Během slavnostního ceremoniálu, který mode-
roval Petr Svěcený a zpívala na něm Dasha, byly 
předány unikátní skleněné trofeje společnosti 
Lasvit všem oceněným snímkům. Vítězné filmy 
postoupily do mezinárodního finále World FICTS 
Challenge festivalu v italském Miláně (9.- 14. lis-
topadu 2021). 

Návštěvníci Sportfilmu měli možnost potkat 
sportovní hvězdy, jako jsou horolezkyně Klára 
Kolouchová, fotbalista Theodor Gebre Selassie 
nebo bojovník MMA Karlos Vémola. 

Kristián Mensa (vlevo) si pro hlavní cenu přijel 
z Londýna, vpravo je režisér Adolf Zika.

Hvězdou festivalu se stal Kristián Mensa, 
mladý výjimečný tanečník a výtvarník, se svým 
filmem Mr. Kriss, který získal hlavní cenu fes-
tivalu. Jeho break dance video na sociálních sí-
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Symbolické předání žezla
Součástí slavnostního večera bylo také symbo-

lické předání žezla prezidenta festivalu. Po dva-
nácti letech je předal Milan Jirásek, bývalý 
dlouholetý předseda ČOV a prezident festivalu 
majiteli světoznámé sklářské firmy Lasvit Leonu 
Jakimičovi.

Po loňských pozitivních zkušenostech se fes-
tival i letos otevřel světu formou online. Filmo-
ví fanoušci tak měli možnost zhlédnout výběr 
soutěžních snímků formou domácího kina – tyto 
filmy byly k dispozici v termínu konání festivalu 
na www.sportfilm.cz.

Součástí festivalu byly i doprovodné spor-
tovní akce: 22. 9. se uskutečnil Festivalový běh 
podzemním krytem, který vyhrál opět běžec Vít 
Pavlišta, 2. října se běžel Nature Run a 9. 10. 
se jel závod na horských kolech ČT Author Cup. 
Součástí festivalu byla i výstava fotografií Olym-
pijské Tokio, která byla instalována na náměstí 
před radnicí od 22. do 30. 9. K vidění nabídla 20 

Milý Vladimíre,
udržet téměř čtvrt století vysokou uměleckou, odbornou a společenskou úroveň 

takového podniku, jako je festival Sportfilm Liberec, představuje obrovskou práci, 
kterou dokáže jen málokdo a v málokterém oboru – tím spíše ve sportu. Proto si 
s předsedou ČUS Miroslavem Janstou dlouhodobě ceníme této iniciativy a snažíme se 
ji podle skromných možnosti dlouhodobě podporovat.

Váš filmový festival se za ona léta stal prestižní akcí nejen ve světě kultury a filmu, ale má vysoké 
renomé i ve vlastním sportovním prostředí nejen v Česku, nýbrž i v mezinárodním kontextu. Orga-
nizace Vašeho festivalu vyzdvihuje sport a přínos sportu pro celou společnost. Ceníme si zejména 
toho, že Sportfilm nikdy neustrnul, že dokáže hledat stále nové a nové obsahy, formy i cesty, jak 
sport propagovat a šířit povědomí o jeho důležitosti a všestranném přínosu. Obdivuhodné také je, 
že se festival nikdy nestal „kastovní záležitostí“, že dokázal vždy najít široké publikum a sdělovat 
mu hlubší poselství o významu sportu pro zdraví jedince i společnosti jako celku.

Velmi děkujeme zejména Tobě, který jsi nejen zakladatelem, ale po celou tu dobu také duší a mo-
torem festivalu. Děkujeme také všem Tvým spolupracovníkům, silnému týmu, který se na festivalu 
a jeho produkci podílejí a táhnou ho stále dál a výš.

O to více Tobě a celému týmu přejeme ještě hodně vydařených ročníků tohoto festivalu.

Miroslav Jansta, Jan Boháč, 
předseda České unie sportu generální sekretář České unie sportu    

Poděkování České unie sportu 
Vladimíru Boháčovi

V rámci doprovodného programu festivalu se 
uskutečnil také partnerský běžecký závod Nature 
Run s účastí téměř 1 600 aktérů.

velkoplošných snímků z olympiády 1964 – napří-
klad záběry s Věrou Čáslavskou nebo z letošních 
letních her v Tokiu fotky všech medailistů.

Autor: Ing. Vladimír Boháč,
viceprezident festivalu 

a předseda vyhlašovatelské organizace

www.sportfilm.cz
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Chystá se reprezentativní konference sportovních 
svazů a odborníků na téma názvu Česko/Czechia

Oficiálním politickým názvem českého státu je 
Česká republika, který je uveden v Ústavě České 
republiky. Oficiálním zeměpisným (krátkým) ná-
zvem je Česko, který byl standardizován na ná-
rodní a mezinárodní úrovni a je uveden v ofici-
álních databázích zeměpisných (krátkých) jmen 
zemí OSN. Navzdory tomu mnozí lidé i mnohé 
instituce – a to včetně zahraničního styku – stále 
setrvávají u spojení Česká republika, v angličti-
ně Czech Republic. A nejen ve sportu.
 

Přitom se nabízí používat při sportovní repre-
zentaci jazykově zcela správný a schválený tvar 
Česko (Czechia), stejně jak tomu je u dalších jed-
noslovných názvů zemí: Francie, Německo, Polsko, 
Srbsko, Belgie, Slovensko či Rusko.

Důležitá role při propagaci i osvětě připadá 
v této souvislosti zejména českým sportovcům, 
kteří stále častěji a také hrdě nosí na dresu ná-
pis Česko nebo Czechia. Jako první to byli čeští 
basketbalisté a basketbalistky, po nich se přidali 
i čeští baseballisté a nejnověji řady těchto pro-
pagátorů rozšíří také hokejisté.

Po basketbalu, baseballu i hokej
„Dovoluji si vás informovat, že na tiskové 

konferenci před zahájením reprezentační se-
zóny dne 3. 11. 2021 oznámíme, že hokejová 
reprezentace bude – s výjimkou olympijského 
turnaje – vystupovat s názvem Česko na dresu. 
Jako první se v nových dresech představí mládež-
nické výběry, ženská reprezentace při olympijské 
kvalifikaci v Chomutově a ještě v listopadu i do-
spělá reprezentace při Turnaji Karjala,“ uvedl 
Zdeněk Zikmud, mluvčí Českého hokeje.“

Postupně se přidávají také další sporty, stej-
ně jako organizátoři významných mezinárodních 
sportovních akcí. Například při nedávném mist-
rovství Evropy volejbalistů v Ostravě v osmifiná-
le při utkání Francie–Česko svítil na tabuli nápis 
France–Czechia a v semifinále Slovenia–Czechia.

Chtějí prosadit definitivně jednoslovný název
Významný počin, který by měl definitivně ini-

ciovat používání jména našeho státu Česko/Cze-

chia se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2021. 
V Praze se bude konat „Konference České unie 
sportu a Českého olympijského výboru o spo-
lečném a koordinovaném přechodu na krátké 
jméno Česko v české sportovní reprezentaci“.

Tato konference, kterou má moderovat redaktor 
České televize Jakub Železný – jinak velký propa-
gátor jednoslovného jména našeho státu – by měla 
mít prestižní obsazení. Zúčastní se jí představitelé 
většiny sportovních svazů a zástupců sněmovních 
a senátorských sportovních podvýborů. Na akci vy-
stoupí se svými přednáškami experti z řad geografů, 
historiků, jazykovědců i odborníci na marketing. Cí-
lem bude najít konsensus a pak i časový horizont, 
kdy by mohlo ke sjednocení názvu České republi-
ky při sportovní reprezentaci dojít.

Jedním z iniciátorů akce je také předseda 
České unie sportu a České basketbalové federa-
ce Miroslav Jansta, jenž užívání pro sport velmi 
praktického a státem doporučovaného jedno-
slovného názvu prosadil už loni v září právě 
v basketbalu. 

Autor: KT ČUS
Foto: Ročenka ČUS 2020

Jaromír Bohačík s nápisem Česko na dresu 
– basketbalisté ho prosadili jako první čeští 
reprezentanti

http://www.colmex.cz

