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Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Schůze VV ČUS se konala 12.11.2013
V úvodu předseda ČUS, Miroslav Jansta, ve svém aktuálním
sdělení potvrdil, že organizace hledá vhodné řešení pro rozvoj
SC Nymburk, jako jednoho z národních olympijských sportovních center. ČUS nemá dostatek vlastních prostředků na zajištění potřebných investic pro rozvoj centra, a proto se rozhodla
spolupracovat s ČOV a státem na rozvoji tohoto centra. Dále
sdělil, že se podařilo zajistit potřebný souhlas MŠMT k převodu
majetku na Strahově do vlastnictví FAČR a ČAS. Jednalo se o
souhlas ministerstva s převodem státních dotací spojených
s tímto majetkem.
Výsledky své práce odprezentovala zvláštní komise VV ČUS,
která se zabývala zjištěním podílu odpovědnosti konkrétních
představitelů ČSTV a jeho zástupců v orgánech společnosti
Sazka, a.s., na ztrátě majetkového podílu ČSTV ve společnosti. Dospěla k závěru, že v návaznosti na důležitá zjištění je nutné rozšířit trestní oznámení. Byl podán další, v pořadí třetí,
podnět policii k prověření jednání, jež by mohlo naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu - tentokrát podvodu. Nyní
je tedy na orgánech činných v trestním řízení, aby dostály zákonné povinnosti a všechny podněty České unie sportu náležitě prověřily a podle svých závěrů učinily další kroky v rámci
trestního řízení.
Výkonný výbor po projednání schválil finální přerozdělení
neinvestičních státních dotací z Programu IV MŠMT pro SK a
TJ v roce 2013. Původní návrh, schválený na květnovém zasedání VV ČUS, musel být upraven, protože některé sportovní
kluby přidělenou dotaci odmítly nebo nesplnily stanované podmínky pro přidělení dotace.
VV ČUS rozhodl, že Česká unie sportu vstoupí prostřednictvím svého lyžařského areálu Zadov do nově založené Asociace horských středisek ČR, o.s. Organizace je občanským sdružením, jehož účelem je sdružit provozovatele horských středisek na území České republiky, poskytovatele služeb
v horských střediscích a další. Cílem je vytvořit platformu pro
vzájemnou spolupráci a zajistit propagaci horských středisek.
Rozpočtové opatření č. 2/2013 projednané a vzápětí přijaté
výkonným výborem předběžně řeší rozdělení státních prostředků Programu V MŠMT, jejichž přidělení ČUS na základě
výsledků jednání očekává ještě v tomto roce. Toto opatření
počítá i s dotacemi pro „malé“ sportovní svazy, které nebyly
financovány přímo ministerstvem.
Výkonný výbor byl informován o výsledcích hospodaření
ČUS za leden – září. V oblasti vlastní činnosti je rozpočet čerpán, při předběžném započtení nákladů za energie, dle plánu.
Zatím nedošlo k převodu majetku na FAČR a nedošlo tedy
k relokaci nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností. Hospodářským střediskům, kromě SC Nymburk, se daří plnit plán
pro rok 2013 a celkově je v současnosti překračují o 1,8 mil.
Kč.
Mgr. Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí
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Česká unie sportu podává další trestní oznámení kvůli Sazce
Vedení České unie sportu, tehdy ještě
ČSTV, podalo první trestní oznámení
prostřednictvím svého předsedy Miroslava Jansty v listopadu 2012. Následovalo rozšíření trestních oznámení
v dubnu 2013. Bývalý management
Sazky tak čelí hned několika trestním
oznámením pro podezření ze spáchání
více trestných činů (mimo jiné trestného
činu způsobení úpadku nebo trestného
činu poškození a zvýhodnění věřitele).
Zároveň Česká unie sportu předala orgánům činným v trestním řízení velké
množství písemné dokumentace vztahující se k prověřovanému jednání,
zejména pokud jde o činnost představenstva společnosti SAZKA, a.s., a jeho někdejšího předsedy JUDr. Aleše
Hušáka.

Tisková konference ČUS, foto: V. Szabo

V květnu letošního roku přijal Výkonný výbor České unie sportu usnesení, v němž rozhodl o ustanovení Komise pro zjištění podílu odpovědnosti konkrétních představitelů ČSTV na ztrátě majetkového podílu ČSTV v SAZKA, a.s. Hlavním cílem bylo získat poznatky a další informace, které měly sloužit
k vyvození odpovědnosti konkrétních osob. Po shromáždění všech dostupných informací a listin, a také svědectví všech bývalých členů statutárních orgánů Sazky, komise dospěla k závěru, že členové ČSTV nenesli žádnou přímou zodpovědnost - byli totiž podvedeni a
dlouhodobě systematicky manipulováni
Alešem Hušákem.
V návaznosti na další důležitá zjištění byl
podán další, v pořadí třetí a pravděpodobně již poslední, podnět policii k prověření
jednání, jež by mohlo naplňovat znaky
skutkové podstaty trestného činu - tentokrát podvodu. Nyní je tedy na orgánech
činných v trestním řízení, aby dostály zákonné povinnosti a všechny podněty České
unie sportu náležitě prověřily a podle svých
závěrů učinily další kroky v rámci trestního
řízení.

Foto: aktuálně.centrum.cz

Mgr. Lenka Angelika Tichá, tisková
mluvčí
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Nad dopisy čtenářů

Napsali jste nám – Hlasování na VH
Dotaz: Chtěli bychom se zeptat, zda má pravdu jeden
z našich členů, který tvrdí, že stanovy naší TJ nejsou v souladu
s občanským zákoníkem, a to ve své úpravě valné hromady.
V našich stanovách máme upraveno, že valná hromada se skládá ze zástupců-delegátů jednotlivých oddílů. Zmíněný člen tvrdí,
že podle občanského zákoníku má každý jednotlivý člen právo
účasti na valné hromadě a pokud by tam byl zastoupen delegátem, bylo by to možné jen na základě plné moci.

Výše uvedené tvrzení není důvodné a to proto, že Zákonná úprava, která řeší sdružování občanů
v občanských sdruženích a která je provedená zákonem č. 83/1990Sb. o sdružování občanů
v platném znění, je úpravou speciální, tedy na posouzení občanského sdružení se předně užije zákon č. 83/1990Sb. Teprve, když tato speciální úprava některou otázku neřeší, lze užít úpravu obecnou (zejména občanský zákoník).
Ve výše uvedeném tvrzení došlo k zásadnímu omylu v chápání zastoupení, když nebyl odlišen institut zastoupení fyzické osoby na základě plné moci podle občanského zákoníku od úpravy způsobu
ustavení orgánu sdružení (konkrétně valné hromady) podle zákona č. 83/1990Sb., kdy jako způsob
ustavení byla zvolena forma delegátů.
Tzv. zastoupení delegátem na valné hromadě nelze považovat za zastupování fyzické osoby na základě udělené plné moci ve smyslu občanského zákoníku. Tato úprava v občanském zákoníku totiž
řeší situace, kdy se osoba chce nechat zastoupit při určitých svých úkonech někým jiným. Může se
ovšem nechat zastoupit pouze u úkonů, ke kterým je sama oprávněna nebo povinna.
Tzv. zastoupení na valné hromadě však není tímto případem, a to z následujících důvodů:
Zákon č. 83/1990Sb., který upravuje vznik, zánik, fungování apod. občanského sdružení (a který je,
jak uvedeno výše, speciální úpravou, která má přednost před úpravou obecnou), nestanoví, že některý z orgánů sdružení by musel být tvořen všemi členy tohoto sdružení, jinak řečeno, že by každý člen
sdružení měl právo osobní účasti v orgánu sdružení (nemá právo
= nemůže se nechat zastoupit ve výkonu něčeho, co nemá).
Citovaný zákon obecně nestanoví práva a povinnosti členů
občanského sdružení. Naopak je v tomto směru výslovně odkázáno na stanovy (§3 odst.3 citovaného zákona: „Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.“), tedy člen nemá
ze zákona právo ani povinnost účastnit se osobně jednání jakéhokoli orgánu sdružení (toto právo mu mohou, ale nemusí, dát
stanovy).
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Podle ustanovení §6 odst. 2 písm. d) musí stanovy obsahovat „způsob ustavení orgánů sdružení“.
Tento způsob pak není blíže specifikován a je zcela na konkrétním občanském sdružení, jak si ho ve
stanovách upraví.
Valná hromada je jedním z orgánů sdružení a způsob jejího ustavení může být upraven např. tak, že
se valná hromada ustavuje z delegátů tedy jakýchsi zástupců členských subjektů. V takovéto úpravě
valné hromady se však nebude jednat o zastupování ve smyslu občanského zákoníku, kdy fyzická
osoba prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci vykonává své právo osobní účasti na
valné hromadě. Ona žádné takové právo ani nemá. Zákon ani stanovy (v tomto případě) jí ho nepřiznávají. Stanovy budou v tomto případě upravovat způsob ustavení valné hromady jako jednoho
z orgánů sdružení, nikoli způsob zastupování člena - fyzické osoby při výkonu jeho práv, jak to má na
mysli občanský zákoník.
Mgr. Gabriela Petrusová
LPO ČUS

Právní poradna

Obecně k nové úpravě Občanského zákoníku
Již tradičně se vás snažíme na stránkách zpravodaje informovat o novinkách v zavádění nového občanského zákoníku do praxe. Nový zákoník upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění
jejich formu na spolek a mění také způsob jejich registrace. Všechny změny, které vyplývají z nového
občanského zákoníku, jsou popsány v dokumentu, který naleznete na našich stránkách http://
www.cuscz.cz/files/475ZmZ.pdf. Principiálně se ale pro občanská sdružení působící ve sportu moc
nemění.
Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své
fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina
zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy stanovy
pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.
Pouze nepatrná část zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od
kterých se nelze v rámci stanov odchýlit.
Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě
nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku,
tj. do 1.1.2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek
v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně
uloženy v úplném znění v sídle spolku.
Spolky se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat do veřejného rejstříku s tím, že do doby, než bude zřízen, budou podléhat i
nadále registraci u Ministerstva vnitra ČR.
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Poznámka k názvu :
Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou
právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“
nebo „zapsaný spolek“, postačí i pouze zkratka „z.s.“
Svůj název (v minimálním rozsahu přidání zkratky z.s.) musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do
dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku,
tj. do 1.1.2016.
Jak je vidět z uvedených termínů změn výše, mají občanská sdružení dost času na úpravu jak stanov, tak vnitřní
struktury. ČUS připravila vzorové stanovy spolku a bude
školit pracovníky krajských SCS k připravovaným změnám.
Krajské pracoviště SCS bude poté dále organizovat školení
pro okresní sdružení tak, aby celý systém servisních organizací byl připraven na administrativní podporu a informační pomoc nejen sdruženým subjektům při registraci povinných změn na ministerstvu vnitra či později ve veřejných
rejstřících.
Od 1. 1. 2014 vám s novelizací stanov vašeho sportovního
sdružení poradí pracovníci servisního centra sportu vašeho
okresu.
Mgr. Gabriela Petrusová
LPO ČUS

Úrazové pojištění 2014
I nadále platí pojistná smlouva Českého
olympijského výboru a Pojišťovny VZP o kolektivním úrazovém pojištění. Česká unie
sportu jako člen ČOV, tím i všechny členské
subjekty ČUS, jsou zahrnuty v kolektivní
smlouvě. Úrazové pojištění tedy platí pro
každého člena sdružených subjektů ČUS.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a
pro rok 2014 platí smlouva z roku 2013
v nezměněné podobě. Na uhrazení úrazového pojištění poskytuje dotaci MŠMT.
Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1.
2013 se uplatňují dle smlouvy č.
1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích. V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem
vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) úrazového pojištění. Jako
pojištěný se vždy uvádí osoba, které se stal
úraz, jako číslo pojistné smlouvy uveďte – 1310000010. Do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé
straně formuláře je nutné uvést: název střešní organizace v našem případě - Česká unie sportu, a evidenční číslo členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS. Každý členský sportovní klub nebo tělovýchovná jednota má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS (ČSTV), vydaném příslušným okresním sdružením ČUS. Pokud číslo neznáte, obraťte se na příslušné okresní sdružení
ČUS, které vám vydá nový evidenční list. To znamená, že členské kluby si potvrdí úraz samy. Pokud
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váš klub není členem ČUS, ale vy jste členem národního sportovního svazu, který je členem ČUS, jste
pojištěn skrze národní sportovní svaz. V tomto případě zašlete vyplněný formulář svazu, či jeho složkám, k doplnění evidenčního čísla svazu a potvrzení, že k úrazu došlo na akci pořádané sportovním
svazem.
Odpovědný pracovník svazu či sportovního klubu také doplní své jméno, příjmení a podpis, kterým
stvrdí, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se
pojištění vztahuje. Dále je vyžadováno razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního
svazu či jeho složek.
Pro urychlení komunikace a pro zpětnou vazbu pojištěného o procesu hlášení škodné události byla vytvořena emailová adresa: oznameni.udalosti@pvzp.cz, na kterou můžete zaslat oskenovaný, vyplněný
a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady. Z této emailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod., požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů. Pokud někdo stále preferuje zasílání podkladů poštou, můžete zaslat originál formuláře OŠU, vyplněný a potvrzený, společně s požadovanými doklady na adresu: Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Jankovcova 1566/2b; 170 00 Praha 7
Podrobnější informace naleznete na našich stránkách http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni.html

INTERGRAM 2014
Pro ošetření povinností sportovních klubů a pořadatelů soutěží, vyplývajících z autorského zákona, uzavřel Český olympijský výbor (ČOV) kolektivní smlouvu s nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově
obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouva
je uzavřena na dobu neurčitou a pokrývá
všechny subjekty sportovního prostředí ČR definované v příloze smlouvy, včetně všech členských organizací ČUS. Na finanční pokrytí smluvy poskytuje dotaci MŠMT.
Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít uveřejněné záznamy výkonů
umělců a zvukové a zvukově obrazové záznamy
- videoklipy (dále jen „záznamy“) výkonů umělců
nebo jiných zvuků k jejich sdělování veřejnosti, a
to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty, na které se smlouva
vztahuje.
Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská
sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ
sdružené po regionální linii, sportovní svazy,
okresní sdružení i krajské organizace ČUS.
Sdružené subjekty tedy již organizaci INTERGRAM žádné poplatky platit nemusí (kromě výjimek uvedených ve smlouvě). Seznam sportovních svazů, na které se daná smlouva vztahuje,
tvoří nedílnou součást smlouvy. SK, TJ, okresní
sdružení a krajské organizace pak svou příslušnost k ČUS a tedy skutečnost, že se na ně daná
smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem
(licencí, registračním listem) člena ČUS .

OSA 2014
Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel obdobnou
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl s Ochranným
svazem autorským – OSA pro období od
1.1.2013 do 31. 12. 2013. V návaznosti na to
byla podepsána podlicenční smlouva mezi ČOV
a ČUS.
Současná smlouva končí k 31.12.2013, byli jsme
ale ujištěni ČOV, že se připravuje podepsání obdobné smlouvy i na rok 2014. Na finanční pokrytí
smluv poskytuje dotaci MŠMT a je využito celým
sportovním prostředím. Smlouva bude platit pro
všechna občanská sdružení, která jsou členy
ČUS. Na finanční pokrytí smluv poskytuje dotaci
MŠMT a je využito celým sportovním prostředím.
Vztahuje se tedy na SK a TJ sdružené po regionální linii, sportovní svazy, okresní sdružení i
krajské organizace ČUS.
Text smlouvy zveřejňuje ČOV na svých stránkách většinou na začátku roku, po jejím podepsání.
ČUS bude informovat o podepsání smlouvy a
zveřejní ji na svých stránkách, v co nejkratším
možném termínu.
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Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
Uzavřená smlouva Českého olympijského výboru s pojišťovnou Kooperativa o pojištění odpovědnosti
trenérů a cvičitelů je účinná do 2.1.2014.
Podle uzavřené pojistné smlouvy s číslem 7720720473 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel)
vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů:
pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při
výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na území České republiky.
Opět vás můžeme ujistit, že se připravuje obdobná smlouva na příští rok. V minulém roce byla podepsána 19.12., a tak předpokládáme obdobné datum podepsání i letos. I tato smlouva byla v roce 2013
kryta z dotace MŠMT a byla využita celým sportovním prostředím.
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČUS

Nový test odhalil zhruba v každém desátém vzorku steroidy
Curych - Nové dopingové testy na steroidy pomohly německé laboratoři v Kolíně nad Rýnem
odhalit za poslední rok 266 pozitivních vzorků.
Další se mohou objevit v blízké době, neboť stále probíhá zpětné prověřování starších materiálů.
Podle zástupců laboratoře je pozitivních přibližně
deset procent z prověřovaných vzorků.
Výsledky zveřejnil vědecký pracovník laboratoře
Hans Geyer na antidopingové konferenci pořádané mezinárodní fotbalovou federací FIFA.
"Bylo to pro nás překvapení, nečekali jsme jich
(pozitivních výsledků) tolik," řekl Geyer. Přistižení sportovci prý patřili především mezi atlety,
vzpěrače a zápasníky. Všichni byli nahlášeni
Světové antidopingové agentuře WADA a příslušným federacím.
Kolínská laboratoř využila v Rusku vyvinutou
metodu, s jejíž pomocí je možné odhalit steroidy
i v menším množství ještě asi půl roku poté, co
je sportovci užili. Ve 184 případech test detekoval látku stanozolol, 82 vzorků vykázalo přítomnost turinabolu, jehož orální užívání bylo rozšířeno v dobách NDR.
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Mezi prověřované vzorky budou patřit i ty, které
byly odebrány při zimních olympijských hrách v
Turíně. Jejich otestování novou metodou si podle informací německé televize ARD objednal Mezinárodní olympijský výbor.
Autor: ČTK
www.ctk.cz

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2014
Souhrn hlavních změn a vysvětlivky
Využití mezinárodních nechráněných názvů (INN)
Názvosloví některých látek na Seznamu bylo s pomocí Světové zdravotnické organizace aktualizováno
na mezinárodně nechráněné názvy. Pro zjednodušení byl předcházející název zachován a žádná látka
nebyla vypuštěna.
S1. Anabolické látky
Pro upřesnění a vyjasnění byly provedeny změny v definici „exogenní a endogenní“
Pro účely skupiny této sekce:
„exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.
„endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.
S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky
Jsou zakázané uvolňující faktory, a tento fakt je objasněn v bodech S2.2, S2.3 a S2.4. Kromě toho další růstové faktory jsou vyjmenovány odděleně.
S5. Diuretika a ostatní maskovací látky
Vasopressin V2 (antagonisté) – vaptany byly přidány
do podtřídy jako příklad
ZAKÁZANÉ METODY
M1. Manipulace s krví a krevními komponentami
Pro vědecké účely byl zaveden termín alogenní.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
S6.Stimulancia
Některé léky, které se metabolizují na amfetamin nebo
methamfetamin byly reklasifikovány, protože vylepšené
analytické metody dovolují identifikaci podávaného léku
a odpovídajících metabolitů. MDMA a MDA jsou reklasifikovány, protože už nejsou tolik považovány za dopingovou látku. Cathinon a jeho analogy (např.
mephedron, methedron, a-pyrrolidinovalerophenon) a trimetazidin byly přidány jako příklady, které odráží
nárůst zneužívání léků.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
P1. Alkohol
Pro upřesnění byly provedeny změny ve znění popisující hranici alkoholu v krvi.
Slovo letecký byl nahrazen výrazem letecké sporty a zkratka FITA byla nahrazena zkratkou WA.
P2. Beta-blokátory
Zkratka FITA byla nahrazena zkratkou WA
MONITOROVACÍ PROGRAM
Aby bylo možné odhalit potenciální způsoby zneužití, mitragynin byl přidán do skupiny narkotik Monitorovacího programu.
Zdroj www.antidoping.cz
Seznam zakázaných látek je uveden na stránkách ADV ČR http://www.antidoping.cz/documents/
svetovy_antidopingovy_kodex_2014_zakazane_latky_a_metody.pdf
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Vyšší odborná škola nemá nouzi o studenty
K říjnu letošního roku studuje na VOŠ sto studentů.
Nárůst studentů nás zavazuje k neustálému vylepšování prostředí pro jejich kvalitní studium. To se
nám daří za vydatné finanční pomoci České unie sportu.
Za poslední rok jsme vybudovali novou aulu pro 50 studentů, kterou využíváme i pro nově vzniklý Institut J. R. Ořovského. Jeho součástí je i Trenérská škola ČUS, která kvalifikovaně zajišťuje celoživotní
vzdělávání trenérů na úrovni II.tr. tř. (Licence B) – viz www.vos-cstv.cz
Do nové auly jsme pozvali dne 8. 10. 2013 i výkonný výbor ČUS, který zde uskutečnil své řádné jednání.
Během zasedání výkonného výboru jsme měli příležitost představit nejen vlastní program školy, ale i
absolvovat s VV ČUS malou exkurzi po budově. Během ní jsme představili i další nově zrekonstruované prostory. Členy výkonného výboru zaujala také nová místnost pro regeneraci, jejíž součástí je i
nová infrakabina od firmy Marimex. Infrakabinu využívají studenti jak pro načerpání nových sil mezi
výukou, tak i pro vědecké účely. Skupina vybraných studentů se podílí na výzkumu s názvem „Vliv infrakabiny na sportovní výkon“. Věříme, že z tohoto výzkumu vznikne nejenom několik vynikajících absolventských prací, ale současně přispějí výsledky našich studentů k zlepšení výkonu mnoha našich
sportovců.
Nově rekonstruované a vymalované chodby školy využíváme pro presentaci historických dokumentů a
artefaktů, jako zárodek školního muzea sportu. Nejvýznamnějším artefaktem je sto let starý pánský a
dámský velociped.
V naší škole funguje i nová agentura s názvem
„Plácnem si“, jež využívá
převážně potenciálu našich studentů. V rámci
této sportovní agentury
budou studenti pořádat
akce pro děti předškolního a školního věku, pro
firmy i další zájemce o
kvalitní sportovní, společenské a kulturní akce.
Tím získají studenti nejenom potřebnou praxi a
zkušenosti pro své budoucí povolání, ale mohou si
vylepšit i svůj ekonomický
rozpočet. Současně může
škola získat stále chybějící prostředky pro nákup
nového sportovního vybavení.
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VOŠ ČSTV v rámci jedné ze svých akreditací nabízí i kvalifikované instruktory pro výuku školního lyžování, včetně pořádání školních zimních zájezdů na klíč.
Výše uvedenou kvalifikaci mohou naši studenti získat buď na povinném lyžařském kurzu po splnění
všech kvalifikačních podmínek, nebo v rámci samostatného programu Trenérské školy ČUS.
Pro příznivce naší školy a zimních radovánek nabízíme možnost účasti na lyžařském kurzu VOŠ
ČSTV, který se koná v termínu 9. – 15. 2. 2014 v Peci pod Sněžkou na Lesní Boudě.
Do Krkonoš na Lesní boudu jezdíme již několik let a máme s tímto lyžařským střediskem vynikající
zkušenosti. Lesní Bouda v Peci pod Sněžkou leží v nadmořské výšce 1100m a je zárukou jistých sněhových podmínek.
Pro eventuální zájemce je připraven, stejně jako pro studenty, velice atraktivní program. Mimo tradičního sjezdového a běžeckého lyžování mohou účastníci akce využít nejvýše položenou ledovou plochu
k bruslení nebo venkovní whirpool. Mohou si vyzkoušet sněžnice, skialpinistické lyže nebo jízdu za
kitovým padákem. Věříme, že vás nabídka naší VOŠ ČSTV zaujme. Bližší informace na tel:
737 218 595.
S přáním krásné zimy, klidných vánočních svátků a všeho nejlepšího v novém roce vám za naší školu
přeje
PaedDr. Jan Hejma
Ředitel VOŠ ČSTV

XXVI. Zimní světová univerziáda
11. – 21. prosince 2013 v Trentinu (Itálie)
Trochu netradičně se v Trentinu, ještě před vánoci, bude konat dvacátá šestá univerziáda. Celá událost
je v pozadí příprav na olympiádu v Soči 2014, ale my se těšíme na tradičně velmi dobré umístění našich sportovců na těchto hrách.
Netradiční bylo také zapálení pochodně. V krátkém soukromém
obřadu dne 6. 11. 2013, pod obloukem zvonů Vatikánu na náměstí Piazza San Pietro, papež František oficiálně zapálil pochodeň univerziády Trentino 2013. Jen krátce
před 10. hodin tak začalo odpočítávání zahájení XXVI. zimní univerziády, které proběhne 11. prosince na náměstí Piazza Duomo
v Trento. Prezident organizačního
výboru, Sergio Anesi, pozval papeže na zahajovací ceremoniál v
Trentinu.
Zdroj:
http://www.universiadetrentino.org/
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Hry XXII. zimní olympiády v Soči 2014
Český olympijský tým pro zimní
hry v Soči už čítá bez dvou jmen
osm desítek sportovců. devětasedmdesáté místo vybojovala krasobruslařka
Elizabeta
Ukolová
„Čekáme, že výprava bude mít
přes sto olympioniků,“ říká k tomu
šéf mise Martin Doktor.
Nejpočetněji budou ve výpravě
zastoupeni lyžaři: napříč všemi
disciplínami od alpských až po akrobatické zatím mají 37 míst. Hokejistů do Soči pojede 25, deset
míst mají biatlonisté, tři krasobruslaři a čtyři rychlobruslaři.
Způsob kvalifikace se u jednotlivých sportů liší: někde si sportovci
zajistí účast přímo pro sebe, jindy získají místo pro svou zemi a konkrétní sportovce pak na olympiádu
vyšle příslušný sportovní svaz.
O letenky usilují i další týmové sporty – konkrétně ženské i mužské družstvo v curlingu, která čeká
dodatečná kvalifikace v prosinci.
Konečnou nominaci schválí Plénum ČOV 16. ledna příštího roku, o týden později bude poslední termín pro odeslání jmenovité nominace. Letadlo s první částí výpravy odletí do Ruska 30. ledna.
Ubytování olympioniků:
Češi už také od léta vědí,
kde by měli během olympiády bydlet. Olympijská
vesnice je rozdělena na tři
části – jedna je v přímořské oblasti, dvě potom v
horách.
Vlajkonoše vyberou sportovci:
Pro olympiádu v Soči budou nově určovat sami
sportovci, kdo bude vlajkonošem při zahajovacím a
závěrečném ceremoniálu.
Dříve o tom rozhodoval šéf
mise, teď toto právo přejde
na Komisi sportovců ČOV.
„Myslím, že je to logické.
Ať sportovci vyberou vlajkonoše ze svého středu,“
říká Doktor. Na posledních hrách ve Vancouveru nesli vlajku rychlobruslařka Martina Sáblíková a hokejista Jaromír Jágr.
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Olympijský park Soči – Letná - www.olympic.cz/olympijskypark
Olympijský výbor
myslí také na ty
fanoušky, kteří se
do Ruska nedostanou. Připravuje pro
ně projekt Olympijského parku v Praze. „Díky němu si
v průběhu her bude moci olympijskou
atmosféru
užít každý“, dodává generální sekretář ČOV Petr
Graclík.
Na projektu se bude podílet velké
množství dobrovolníků, stále probíhá jejich nábor a zájemci se mohou hlásit na dobrovolnici@olympic.cz – bude potřeba až 300 zájemců. Jednotlivé sporty se budou představovat široké veřejnosti a zájemci si budou moct vyzkoušet biatlonovou střelnici, k dispozici bude vysněžená běžecká
dráha i zamrzlé plochy na bruslení či curling. Pro zájemce bude připraven i park na freestyle.
Celý projekt je koncentrovaný zejména na mládež a je propojen s projektem Česko sportuje a Moje
olympiáda, který je prezentovaný
na
novém
webu
www.olympic.cz/
ceskosportuje. V rámci tohoto
projektu je vypsána soutěž pro
základní školy a víceletá gymnázia s názvem: „Moje olympiáda“. Zde soutěží školy v několika oblastech - znalostní
kvíz, kreativní disciplíny a ve
sportu – štafeta. Zatím je přihlášeno 120 škol a další přibývají. Výhrou je zájezd do
Olympijského parku na Letné
pro pět škol z každého kraje.
Zdroj: www.olympic.cz

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17
Praha 6, tel. 233017345; distribuováno zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 25. 11. 2013; Za
správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv ČUS; ISSN 1212-1061
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Krkonoše lyžařský běžecký ráj aktuálně
(tisková zpráva z webu Krkonoše - svazek měst a obcí)
Svazek Krkonoše jako hlavní koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj se
v posledních měsících, ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a krkonošskou Horskou službou, intenzivně zabýval souvislostmi, které s sebou přinesly změny provozovatelů i nájemců
krkonošských skiareálů.
Snahou bylo částečné rozšíření nabídky upravovaných tras v Krkonoších i řešení možností jejich stabilnějšího systému financování. Pro skiareály je úprava těchto tratí více méně důležitá, ale přesto vedle sjezdového lyžování jen doplňková služba. Úprava tratí stojí čím dál víc peněz. Proto je třeba vymyslet systém, resp. jejich tok, který by náklady upravovatelům lyžařských běžeckých tratí alespoň z
části refundoval. Svazek Krkonoše je v současné době schopen získat od různých donátorů kolem
jednoho milionu korun pro všechny upravovatele na zimní sezonu.
Více než dvě desítky upravovatelů se stará o zhruba 670 kilometrů běžeckých tratí. Předpokládané
roční náklady, včetně oprav a amortizace strojů, činí přes deset milionů korun v závislosti na klimatických a sněhových podmínkách, při jejich plánovaném projíždění 3x týdně, od 1. prosince do 31. března.
Aktuální – kam do stopy
Ve spolupráci s Nadací ČEZ, resp. díky společnému projektu, mohl Svazek Krkonoše zajistit osm
GPS, které budou instalovány v jednotlivých rolbách určených na úpravu stop. Díky GPS bude možné
prostřednictvím www.bilestopy.cz sledovat aktuální upravenost. V časovém rozmezí tak mohou běžci
vyhodnotit, kam a do které lokality si pojedou zalyžovat. GPS bude umístěna i na rolbě upravující stopy v běžeckém areálu Jakuszyce v Polsku. Díky tomu bude celé toto, lyžaři hojně navštěvované, území monitorováno. GPS budou instalovány ve Skiareálu Harrachov, Vítkovice, Kořenov, Malá Úpa, TJ
Vysoké nad Jizerou, SVS Krkonoše - Vrchlabí (skútr), Snowhill Herlíkovice a zmiňované Jakuszyce.
Ski Resort Černá hora má v rolbách nainstalované vlastní GPS, ze kterých budou data také přenášena na web www.bilestopy.cz.
Nezapomeňme zmínit upravovatele, kteří měli monitoring pomocí GPS již v minulých letech, a to Spartak Rokytnice, obec Strážné a SVS Krkonoše - Vrchlabí (rolba).

Další bližší informace poskytne Radek Vich, koordinátor projektu Krkonoše - lyžařský
běžecký ráj, e-mail: vichradek@muvrchlabi.cz, tel.: 499 405 706, mob.: 734 390 499.
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Prostor pro svaz
Kniha 100 let kanoistiky v českých zemích
České kanoistice je sto let, ale má obdivuhodnou kondici. “Z hlediska výkonnosti je situace vynikající. Jen letošní a
loňská olympijská sezona jsou vizitkou
jednoho z nejlepších sportů v České
republice,” řekl Jaroslav Pollert, předseda Českého svazu kanoistů. Český
svaz kanoistů slaví s váženými hosty i
knihou o historii.
Střešní organizace pro vodní turisty i
vrcholné závodníky byla založena v
roce 1913. Její velké výročí oslavily v
sobotu 23. listopadu v Praze sportovní
legendy, přední světoví a evropští
funkcionáři i čeští politici a sportovní
představitelé. Na galavečer do Betlémské kaple přijel také José Perurena
Lopéz, předseda Mezinárodní kanoistické federace ICF a člen Mezinárodního olympijského výboru. Své zasedání
uskuteční v Praze exekutiva Evropské
kanoistické asociace.
“Nenechali si ujít tuto příležitost i proto, že před 80 lety, v roce 1933, se konalo v Praze první mistrovství Evropy,” dodal Jan Boháč, předseda Sekce rychlostní kanoistiky ČSK. Tehdejší evropský šampionát sehrál klíčovou roli na olympijském poli. “Česká kanoistika dala světu olympijské hry, protože na
základě kongresu v roce 1925 a mistrovství Evropy 1933 se tehdejší Mezinárodní olympijský výbor
rozhodl, že v roce 1936 bude kanoistika zařazena jako sport olympijský. To je náš velký přínos,” uvedl
Jaroslav Pollert.
Od té doby získali českoslovenští a čeští rychlostní kanoisté 13 medailí z Her, vodní slalomáři přidali
další desítku. Loni dovezl z Londýna stříbro vodní slalomář Vavřinec Hradilek a bronz získal čtyřkajak
Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josel Dostál a Jan Štěrba. Další velké úspěchy v posledních měsících dobyli talentovaný kanoista Martin Fuksa, deblkanoe Jaroslav Radoň a Filip Dvořák, na domácím mistrovství světa slalomářů v pražské Tróji bral za vítězným Hradilkem stříbro dvacetiletý kajakář Jiří Prskavec mladší, druhým místem se tu loučili dvojnásobní olympijští medailisté Jaroslav Volf a Ondřej
Štěpánek. Rychlostní kanoisty čeká mistrovství světa na domácí půdě v roce 2017 v Račicích, kde o
dva roky dříve proběhne evropský šampionát.
Současnost i historii úspěšného sportu mapuje kniha 100 let kanoistiky v českých zemích, která byla
ve čtvrtek pokřtěna v zrekonstruované loděnici Klubu vodních sportů v Praze, líhně mnoha hvězd české kanoistiky. Publikace obsahuje medailonky nejvýznamnějších osobností mezi závodníky i funkcionáři, podrobné statistiky a výsledkové souhrny a také unikátní fotografie. Od neděle 24.11. je možné
knihu zakoupit za 300 korun v e-shopu Nakladatelství Olympia.
Zde je odkaz na internetové stránky vydavatelství Olympia, kde je možné knihu objednat:
http://www.iolympia.cz/615-100-let-kanoistiky-v-ceskych-zemich.html
Text a foto Barbora Žehanová
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Blahopřejeme
Biatlon
Čtveřice Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Zdeněk Vítek a Ondřej Moravec vstoupila do nové sezony SP vítězstvím ve smíšené štafetě ve švédském Östersundu.
Gabriela Soukalová vyhrála vytrvalostní závod SP ve švédském Östersundu na 15 kilometrů.
Cyklistika
Pavla Havlíková vybojovala v závodě SP na domácí trati v Táboře třetí místo. V závodě juniorů zvítězil
Adam Ťoupalík.
Adam Ťoupalík si připsal další cenný úspěch, když v závodě juniorů na ME v Mladé Boleslavi vybojoval stříbro.
Lukostřelba
David Drahonínský vybojoval na MS v Bangkoku bronzovou medaili.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková na SP v Calgary vybojovala druhé místo na 3000 m a v novém českém rekordu třetí
místo na 1500 m.
Martina Sáblíková vyhrála v Salt Lake City závod SP na 3000 m.
Stolní tenis
Mladý reprezentant České republiky
Tomáš Polanský vybojoval na neoficiálním mistrovství světa kadetů ve stolním
tenisu, které hostilo slovinské město
Otočec, dvě medaile. Patnáctiletý Tomáš Polanský byl členem stříbrného
výběru Evropy v soutěži družstev,
bronzovou medaili pak přidal společně
s Bělorusem Alexandrem Chaninem ve
čtyřhře kadetů.
Tenis
Jiří Veselý vyhrál novou anketu ATP
Hvězda zítřka pro nejmladšího hráče v
elitní stovce světového žebříčku.

Tomáš Polanský

Čeští tenisté poprvé v historii obhájili
triumf v Davisově poháru. Tým ve složení Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol, Jan Hájek a
Jiří Veselý dokázal pod vedením Jaroslava Navrátila a Vladimíra Šafaříka v průběhu roku porazit výběry Švýcarska, Kazachstánu, Argentiny a ve finále výběr Srbska.
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