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Manuál řízení sportovního klubu
ke stažení na webu ČUS
Sportovní liga základních škol
dospěla k finálovým turnajům

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Stanovisko České unie sportu
V souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním financování sportovního prostředí podali
představitelé České unie sportu, po kterých to bylo požadováno, vysvětlení, poskytli součinnost a spolupracovali při shromažďování potřebných materiálů podle požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek v ČR – na základě usnesení svých orgánů i
výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – bude i nadále pokračovat ve spolupráci na efektivním a transparentním systému financování sportovního prostředí. Při těchto jednáních plní úlohu partnera pro státní správu, tedy MŠMT.
„V rámci toho předkládá a připomínkuje potřebné koncepční materiály, týkající se rozvoje a financování sportu, podobně jako například odborové svazy v případě Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí. ČUS je povinna zastupovat zájmy 1,25 milionu svých členů a prosazovat jejich potřeby a zájmy. Národní svazy musí mít možnost vyjádřit priority
k umístění investičních a neinvestičních prostředků,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České
unie sportu.
Dlouhodobým zájmem ČUS je vznik ministerstva sportu s dostatečným počtem kvalifikovaných
odborníků zejména v oblasti práva a ekonomiky sportu. ČUS je přesvědčena, že v takovém případě by obdobné situace nenastávaly.

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu ze dne 11. dubna 2017
Výkonný výbor České unie sportu (VV ČUS) se na svém dubnovém jednání v Praze zabýval především
přípravou 34. valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. V této souvislosti projednal a schválil jednotlivé pracovní podklady a návrhy usnesení, které budou
předloženy delegátům této valné hromady k rozhodnutí – program, zprávu o činnosti VV ČUS od 33. valné hromady, znění zpráv o hospodaření a majetku a rozpočet ČUS na rok 2017. Vedle těchto standardních bodů bude výkonný výbor valné hromadě předkládat i návrhy týkající se dispozic s majetkem ČUS.
V rámci naplňování dlouhodobého, čtyřletého plánu projednal VV ČUS informace o majetkových dispozicích ČUS týkajících se prodeje zbytného a nevyužívaného majetku Sportcentra Brandýs nad Labem a
Sporthotelu Olympia na Zadově. Vyslechl také informace o dlouhodobém záměru modernizace Sportovního centra Nymburk a o přípravách vybudování sportovního centra v Harrachově.
VV ČUS schválil žádost Fotbalové asociace České republiky (FAČR) o vypořádání majetkových vztahů
ve Sportovním areálu Strahov, které vytvoří podmínky pro nové záměry FAČR v oblasti Strahova po zjištění, že národní fotbalový stadion je v této lokalitě nereálné vybudovat. V případě ČUS se jedná o velice
lukrativní transakci – celkový benefit z ní se navýší na částku 288,8 milionu korun, navíc přinese potřebné
pozemky pro výstavbu nového Domu sportu, v němž bude sídlo ČUS, svazů, síň slávy českého sportu a
v případě zájmu i sídlo Českého olympijského výboru.
V dalším průběhu VV ČUS vzal na vědomí informace o administraci dotačních programů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro sport v letošním roce. Vyslovil rovněž zamítavé stanovisko
k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně, a
připojil se tak k dalším spolkovým organizacím, které žádají stažení tohoto návrhu z legislativního procesu.
VV ČUS schválil rozdělení finanční podpory pořadatelům akcí, které jsou součástí projektu ČUS Sportuj
s námi a konají se v období 1. února až 31. prosince 2017. Organizátoři 563 akcí tak obdrží celkovou
podporu ve výši šesti milionů korun.
Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS
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Valné hromadě ČUS předcházely
celostátní porady

V sídle České unie sportu v Praze na Strahově se
ve dnech 25. a 26. dubna uskutečnily celostátní
porady vedení organizace nejprve se zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů a poté i
s předsedy národních sportovních svazů.
Jedním z hlavních cílů bylo seznámit zástupce
sdružených subjektů s přípravou, programem a
obsahem základních dokumentů Valné hromady
ČUS, která se bude konat v sobotu 13. května
v Nymburce. Účastníci setkání v této souvislosti
obdrželi veškeré podrobné písemné materiály,
včetně detailních hospodářských zpráv, návrhů
dispozic s majetkem ČUS a všech usnesení, jejich
přijetí bude delegátům valné hromady předloženo.

Problémy s čerpáním a administrací
dotací z MŠMT
V dalším průběhu porad se hovořilo také o podmínkách čerpání i o administraci dotačních programů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pro sport v letošním roce, které jsou v navržené
podobě pro sportovní subjekty obtížně splnitelné.
Předsedové svazů se na poradě dozvěděli od přítomných zástupců odboru mládeže a sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jak
nejlépe postupovat ve stále složitějších podmínkách užití dotací ze státního rozpočtu pro neziskové organizace. Mezi ně patří i sportovní spolky,
které vzhledem ke specifičnosti své činnosti – například v oblasti státní reprezentace – nemají šanci
některé podmínky splnit.
„Je rozhodně dobře, že Ministerstvo školství potřebám sportovních subjektů naslouchá a vnímá, protože jen tak může reagovat na připomínky. Doufám, že v rámci zásad financování neziskového
sektoru najde řešení, které bude respektovat specifičnost sportu, jak to koneckonců deklaruje i Evropská unie ve svých základních dokumentech. Například v oblasti státní reprezentace se potřeby financování v průběhu roku – třeba kvůli výsledkům kvalifikací – mění tak významně a nepředvídatelně, že
nelze dodržet některé závazné ukazatele rozpočtu.
Totéž může nastat i v dalších dotačních progra-
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mech,“ reagoval na průběh porady s předsedy
svazů předseda ČUS Miroslav Jansta.
Zástupci ministerstva deklarovali otevřenost ke
koordinovanému postupu příprav dotačních programů pro rok 2018 a dalších metodických postupů společně s odborníky ze sportovního prostředí.

Pomocník zvaný Manuál řízení
sportovního klubu
Na nárůst administrativy v činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v níž se jejich
funkcionáři už přestávají orientovat a často ji
zvládají jen s velkými obtížemi, zareagovala
ČUS vydáním Manuálu řízení sportovního klubu.
Tato praktická brožura, která byla představena

účastníkům jednání a postupně bude distribuována do všech tělovýchovných jednot, sportovních klubů a zájemcům v ČR, poradí začínajícím
i méně zkušeným funkcionářům sportovních
spolků v základních otázkách a odkáže je současně na odborný servis, který poskytují příslušná Servisní centra sportu, odborná pracoviště
ČUS v jednotlivých okresech.
Vladimír Zemánek
koordinátor komunikace ČUS

Pomocník zvaný
Manuál řízení sportovního klubu
Chcete se zapojit do řízení svého sportovního klubu? Chystáte se založit sportovní klub nebo obnovit
činnost momentálně neaktivního sportovního spolku? Co vše je potřeba respektovat při vedení sportovního klubu, tělovýchovné jednoty (v dalším textu budeme pro jednoduchost užívat pouze sportovní
klub popř. klub)?
Cílem této publikace je provést čtenáře základními otázkami vzniku, existence (vč. řízení) a zániku
spolku (sportovního klubu) v návaznosti na právní úpravu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a dalších právních předpisů souvisejících se „spolkovým životem“.
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Manuál je systematicky členěn do kapitol od založení až po
zánik spolku. Čtenáři se mohou mimo jiné seznámit se základními povinnostmi spolku, možnostmi jeho organizační struktury
vč. personálního zajištění jeho fungování, s jeho ekonomikou
(možné zdroje příjmu, účetnictví, daně apod.), rovněž i se základními principy marketingu a dalšími praktickými radami i
s odkazy na další zdroje informací.
V neposlední řadě je cílem této publikace seznámit širší sportovní veřejnost s rozsahem služeb poskytovaných Českou unií
sportu, resp. jejich Servisními centry sportu, která mohou všem
funkcionářům sportovních klubů usnadnit výkon jejich funkcí
v návaznosti na dnes již značnou administrativní zátěž a umožnit jim tak věnovat se co možná nejvíce hlavnímu účelu jejich
klubu.
Online verze manuálu je ke stažení na stránkách ČUS: http://
www.cuscz.cz/files/2055OTh.pdf

Festival Sporťáček
Ideální akce pro prezentaci svazů a klubů
Výběr sportu zábavnou i odbornou formou.
Festival Sporťáček, který je největší náborovou sportovní akcí v České republice, splňuje
obě kritéria. Od roku 2011 přivedl k pohybu
přes 15 tisíc dětí. Akce, jež má záštitu České
unie sportu, se letos uskuteční v sedmi krajských městech a je ideální možností prezentace pro všechny svazy i kluby.
Náborový festival pro děti a mládež od 3 do 18
let umí zaujmout vyznavače všech druhů pohybu. Vedle sebe se v jeden den na jednom místě
setkávají tradiční olympijské i neolympijské kolektivní sporty, individuální disciplíny i netradiční
sporty a záliby. Můžete si na vlastní kůži vyzkou-
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šet veslování, tenis, fotbal, hokej, kin-ball, parkur, ale i irské tance a mnoho dalších. Vstup na
akci je navíc zdarma.
Unikátní český koncept se snaží v nastupující
generaci i jejich rodičích vytvářet pozitivní vztah
ke zdravému životnímu stylu. Sedmý ročník má
letos v plánu symbolických sedm zastávek – Zlín
(27. 5.), Karlovy Vary (10. 6.), České Budějovice
(24. 6.), Ostrava (2. 9.), Praha (9. 9.), Brno (16.
9.) a Plzeň (23.9.).
Akce trvá od 10 do 18 hodin a jedním z partnerů
je rovněž Česká unie sportu. Pokud přemýšlíte,
jak co nejlépe zviditelnit svaz nebo klub, je Spor-
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ťáček ideálním prostředníkem
mezi vámi a veřejností.
Festival nabízí kromě možnosti
vybrat si ideální disciplínu také
příležitost potkat známé osobnosti. Loni Sportáček přilákal
největší
sportovní
hvězdy.
V Ostravě přišel velký milník
díky faktu, že na Městský stadion zavítal jako čestný host hokejový idol Jaromír Jágr, který
přijal pozvání coby člen Star
Teamu České sportovní.
„Je to ohromný posun proti době, kdy jsem si sport volil já.
Tolik možností jsme neměli.
Měl jsem na výběr fotbal nebo
hokej, a jelikož táta usoudil, že
na fotbal nemám postavu, bylo
rozhodnuto. Na festivalu jsem
si naopak všiml během chvíle
minimálně deseti sportů, které
jsem v dětství neměl šanci dělat,“ popsal 44letý
útočník Floridy a nejlepší Evropan v historii NHL.
Jágr vystihl koncept Sporťáčku naprosto přesně
a podobně si atmosféru pochvalovali i olympijský
vítěz v judu Lukáš Krpálek, vítězka Světového
poháru v biatlonu Gabriela Koukalová či atletická
legenda a rekordman v hodu oštěpem Jan Železný.

„Jsme přesvědčeni o tom, že díky sportu rostou
z dětí slušní lidé. Nevěnujeme se ale jen výkonnostní kategorii. Stejně důležité je pro nás přivést k pohybu i rodiny, které se sportu příliš nevěnují. Pro ně nabízíme řadu alternativ, například v podobě netradičních zábavných her,“ říká
Jakub Makalouš, ředitel festivalu a tvůrce celé
myšlenky. „Lákáme lidi na nová přátelství, na

„Na festivalu jsem si naopak všiml během chvíle minimálně deseti sportů, které jsem v dětství neměl šanci dělat,“ Jaromír Jágr

V roce 2016

37 300
návštěvníků

rozdalo se

432

886 470 Kč

Sportovních klubů

hendikepovaným
dětem

Akcí plnou zábavy a pohybu provází známá dvojice moderátorů Zorka Hejdová a Zdeněk Piškula. Jen loni zavítalo na Sporťáčka 37 300 návštěvníků, kteří si mohli vybrat aktivitu u 432 klubů.
Vedle toho se loni v rámci projektu „Sporťáček
pomáhá“ rozdalo ve spolupráci se společností
Cetelem 886 470 korun na podporu sportovcům
s henikepem a ve složité sociální situaci. Zažádat o příspěvek si navíc může každý i letos na
www.wannadosports.com/cs/ceska-republika/
#sportacek-pomaha.
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legraci a na fakt, že si s námi vybere sport úplně
každý. Vztah k pohybu je něco, co si člověk
dokáže vypěstovat a být na tom pak závislý třeba celý život. Kdo ještě závislý není, měl by přijít
na Sporťáčka.“
Cíle festivalu Sporťáček
Hlavním cílem projektu Sporťáček je inspirovat a
zvýšit počet sportujících dětí v České republice,
přivést lidi k pohybu a propagovat jednoduchost
a dostupnost volby sportovních příležitostí. Festival Sporťáček je největší náborovou sportovní
akcí v České republice. Principem festivalu je

v jeden den na jednom místě představit maximální počet disciplín, jež si mohou děti i jejich
rodiče zdarma vyzkoušet a zjistit, které odvětví
nejvíc vyhovuje jejich preferencím. V případě
zájmu je možné se rovnou zapsat do některého
z přítomných oddílů. Sporťáček tím mimo jiné
pomáhá klubům s jejich náborovou strategií.
Redakce ze zdrojů Festival Sporťáček

Kolo pro život 2017
sport a zábava pro celou rodinu
Kolo pro život se za 18 let své existence stalo
největším a nejpopulárnějším seriálem závodů na horských kolech, nejen v České republice, ale také na světové úrovni. Česká unie
sportu je jedním z institucionálních partnerů
letošního ročníku a v minulých letech program podporovala. Po sportovní stránce není
známo, že by někdo spojil cyklistické maratóny do tak rozsáhlého projektu, kde vedle
olympijských vítězů, mistrů světa a cyklistických profesionálů startují stovky amatérů a
hobby jezdců nejrůznějších věkových kategorií, děti i celé rodiny a všichni si užívali
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skvělý cyklistický den plný zábavy a sportu.
Kolo pro život se stalo v ČR fenoménem.
O kvalitě projektu svědčí i skutečnost, že patronem celého seriálu je fotbalový brankář Petr
Čech a třetím rokem je jeho tváří historicky nejúspěšnější český biker, Jaroslav Kulhavý. Seriál
se v posledních letech snaží co nejvíce zaměřit
na rodiny s dětmi a širokou veřejnost v jednotlivých regionech České republiky pod sloganem
„Co Čech, to cyklista“. V loňském ročníku se některého ze závodů zúčastnilo rekordních 27.000
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závodníků a závodnic, z toho téměř 8000
dětí, účast všech návštěvníků areálu závodů je však více než dvojnásobná.
Závody Kolo pro život 2017:
Organizátoři z Petr Čech Sport, a.s. kladou
důraz na maximální organizační, technické
a sportovní zajištění a na bezpečnost zá- 13. 5. Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO
vodníků na trati. Pro všechny závody platí 20. 5. Jestřebí hory České spořitelny
jednotná pravidla a vysoká úroveň ve 17. 6. Vrchlabí- Špindl Tour ŠKODA AUTO
všech aspektech. Zejména nadstandardní
1. 7. Bikemaraton Drásal České spořitelny
služby pro závodníky v ceně startovného
jsou vyhlášené. V prvním „dospělém“ roč- 22. 7. Praha Karlštejn Tour České spořitelny
níku si dali pořadatelé za cíl rozhýbat a 29. 7. Šumavský MTB maraton České spořitelny
pobavit jízdou na kole ještě více malých i
12. 8. Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny
dospělých cyklistů. Velká pozornost bude
věnována také výuce jízdy na horském 19. 8. Manitou Železné hory České spořitelny
kole pod vedením předních českých bike2. 9. Plzeňská MTB 50 Kooperativy
rů, ochraně přírodního prostředí a propa9. 9. Znojmo Burčák Tour Kooperativy
gaci zajímavých míst naší vlasti.
23. 9. Oderská Mlýnice České spořitelny
Závody KPŽ 2017 jsou pořádány v cyklisticky nejatraktivnějších lokalitách Čech a 30. 9. - 1. 10. Vysočina Arena Tour České spořitelny
Moravy od dubna do října. V každém z 15
míst jsou vždy vyznačeny minimálně 3 tyVíce informací o seriálu najdete na www.kolopro.cz
py tras. Dvě závodní trasy s odlišnou délkou i obtížností a nesoutěžní vyjížďka –
tzv. Fitness jízda, která je určená především začátečníkům, cyklistickým pohodářům a rodinám s dětmi. Všechny trasy jsou doplněny kvalitně
zásobenými občerstvovacími stanicemi.
Akce Kolo pro život jsou koncipované jako celodenní zábava pro celou rodinu. Připravená je celá řada
celoročních soutěží pro dospělé: Prestige Trophy Marathon – soutěž jednotlivců, Team Prestige
Trophy – soutěž týmů, která je rozdělena na kategorie Hobby a Race, nebo Finálová hra o automobil.
Významná pozornost je věnovaná dětem. ČT Déčko Junior Trophy jsou celoroční dětské závody v
rámci seriálu, kterých se účastní děti ve věku do 13 let, včetně těch nejmenších na odrážedlech. Na
dopolední cyklistické soutěže navazuje slavnostní vyhlašování vítězů na pódiu, tombola, občerstvení
a nabitý program v Dětské zóně. Vstup a aktivity jsou zde zdarma pro všechny příchozí. Děti mohou
také absolvovat nenáročnou Fitness jízdu spolu se svými rodiči a využít zvýhodněné rodinné startovné.
Seriál se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany, České
unie sportu, za podpory České centrály cestovního ruchu CzechTourism, ve spolupráci se všemi českými a moravskými kraji, v nichž se
jednotlivé akce konají.
Kolo pro život je příležitostí, jak
strávit celý den pohybem na čerstvém vzduchu. Každý, kdo se rozhodl, že právě letos začne dělat
něco pro své zdraví, má na Kole
pro život ideální příležitost!
Redakce z podkladů Koloproživot
Více informací o seriálu najdete na
www.kolopro.cz
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Právní poradna
Tombola na plese sportovců
Z důvodu dotazů, zda je možné na plese sportovců uspořádat tombolu s ohledem na nový zákon o hazardních hrách, je si předně třeba vyjasnit, co je vlastně tombola z hlediska tohoto
zákona.
Zákon č. 186/2016Sb. o hazardních hrách,
v platném znění ve svém ustanovení §3 definuje
hazardní hru jako hru, sázku nebo los, do nichž
sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje
neznámá okolnost.
Cit. zákon, se všemi svými povinnostmi, se tak
vztahuje pouze na takový druh tomboly, kde si
její účastníci zakoupí možnost se této zúčastnit,
tj. koupí si los, slosovatelný kupón, tiket apod.
Rozhodující je právě skutečnost, že se za los
platí, což je vložením sázky dle shora uvedené
definice hazardní hry.

Bude-li na plese pořádána tombola, která režimu
zákona o hazardních hrách podléhá (tj. losy budou prodávány), bude z hlediska povinností, které je třeba splnit, ještě záležet na tom, jak vysoká je tzv. herní jistina. Herní jistina se rovná počtu prodaných losů krát jejich cena. V případě,
že herní jistina nepřekročí 100 tis., nejsou stanoveny žádné náročné podmínky. Jedná se zejména o následující:
do tomboly musí být zahrnuty pouze prodané
losy;
losy lze prodávat pouze v den a na místě slosování;
musí být dodrženy obecné podmínky stanovené
pro hazardní hru, které jsou upraveny zejména v
§7 zákona o hazardních hrách (např. tombola
nesmí být v rozporu s dobrými mravy, musí zaručovat rovnou možnost výhry) a §13 (stanovení
prostor, kde nelze provozovat hazardní hru –
např. škola, zdravotnické zařízení).

Je možné na plese sportovců uspořádat tombolu s ohledem na nový zákon o hazardních hrách?

Pokud však bude pořádána tombola, kdy se za
účast v ní nic neplatí, typicky např. vylosování
výherce ceny od sponzora z řad oceněných
sportovců, pak se o tombolu ve smyslu zákona
o hazardních hrách nejedná a nevztahují se tak
na ni ani povinnosti stanovené tímto zákonem
pro hazardní hru.
Otázkou jsou slosovatelné vstupenky. I zde se o
tombolu ve smyslu zákona o hazardních hrách
nejedná, neboť za vstupenky se sice platí, ale
tato úhrada není placena za účast v tombole, ale
za vstup na ples. Na straně účastníka tomboly
se tak nejedná o sázku. Ovšem s ohledem na
to, že na straně kontrolujících úředníků může
v tomto směru dojít k nepochopení, lze doporučit, aby byla raději volena jiná forma, než ta, že
budou losovány přímo vstupenky.

Mediální partneři ČUS

Jestliže by herní jistina v tombole 100 tis. překročila, pak je třeba dodržet všechny zákonem
stanovené podmínky pro pořádání tomboly
(hazardní hry), mezi které mimo jiné patří i povinnost oznámit pořádání tomboly příslušnému
obecnímu úřadu, povinnost nechat osvědčit průběh slosování notářem, zákaz účasti osob mladších 18ti let atd. S ohledem na náročnost nelze
pořádání takové tomboly na plese sportovců doporučit.

Legislativně právní odbor ČUS
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Sportovní kalendáře oceněny v soutěži
KALENDÁŘ 2017
Dne 24. 4. byly slavnostně předány ceny v soutěži
příběhů a umění KALENDÁŘ 2017. Jejím hostitelem
bylo letos Ministerstvo kultury za účasti ministra
Daniela Hermana. Večerem opět provedla Daniela
Písařovicová. Na její dotaz, zda má pan ministr v
pracovně kalendář, odpověděl, že ano a to kalendář
Univerzity Karlovy. Autorům téhož kalendáře vzápětí
předal Cenu Grand Prix. Největšího aplausu zcela
zaplněné Konírny Nostického paláce se ale dostalo
teprve 9leté Štěpánce za její fotografie pro kalendář
ZUŠ Mšeno. Oceněny byly též kalendáře se
sportovní tematikou, jejichž zástupci převzali ceny
z rukou generálního sekretáře ČUS Jana Boháče.
Celkem bylo přihlášeno 111 kalendářů. Kompletní
výsledky.
Cena Sportovní kalendář
#CESKAREPRE Přihlašovatel: Fotbalová
asociace České republiky
Za exkluzivní obrazovou image a akční
prezentaci českého národního fotbalového
týmu, atraktivní pro fanoušky všech věkových
kategorií.
Cena Sportovní kalendář
Šampioni a borci 2017
Přihlašovatel:
Sportovní club Jedličkova ústavu Praha z.s.
Za vynikající propojení obsahu a formy
reprezentující
sounáležitost
olympioniků,
paralympioniků a jednotu olympijského hnutí
prostřednictvím citlivě inscenované a výtvarně emotivní práce fotografa Roberta Vana.
Zvláštní cena poroty - Sportovní
kalendář

Karel Kovář, kandidát na prezidenta AŠSK

Pohyb je život, život je pohyb, již
od útlého věku Přihlašovatel:
Česká asociace Sport pro všechny
Za skvělé výtvarné zpracování a
inspirativní
koncept
pohybové
výchovy dětí a mládeže.
Více informací ke kalendářům
naleznete v případě potřeby na webu
soutěže v záložce Přihlášené práce.

Eva Palcátová, agentura ABF
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Antidoping

Další potrestaní Rusové
Sportovní arbitrážní soud v Lausanne rozhodl s definitivní platností o potrestání dalších čtyř ruských
atletů. Konkrétně se jednalo o chodce Stanislava Jemeljanova, běžkyni na středních tratích Jekatěrinu Pojstogovou a trenéry Vladimíra Kazarina a Alexeje Melnikova.
Jemeljanov byl potrestán zákazem činnosti na osm let, a to od 7.dubna 2017. Bylo to jeho již druhé
provinění za doping. Zároveň se anulují všechny jeho výsledky od 2.června 2015, a to se všemi důsledky s tím spojenými.
Pojstogová byla potrestána za doping zákazem na dva roky od 4.srpna 2015. Zároveň se anulují
všechny její výsledky, které dosáhla od 21.října 2014 do 24.srpna 2015.
Trenér Kazarin byl potrestán doživotním zákazem výkonu své funkce s platností od 7.dubna 2017.
Stejný trest postihl i druhého trenéra Alexeje Melnikova.

Plzeň má problém
Radiožurnál dne 18.dubna doslova šokoval sportovní veřejnost informací o tom, že dva hráči Viktorie
Plzeň se zamotali do problémů s drogami.
Dnes již bývalý hráč Ondřej Vaněk (nyní působící v ruské Ufě) a Jan Kopic, se podle informací této
rozhlasové stanice stýkali s plzeňským drogovým dealerem Vítězslavem Meišnerem. Městský soud
v Praze projednává tuto kauzu a oba hráči při ní vystupují v roli svědků. Dle policejního odposlechu
Vaněk měl v úmyslu drogu nakoupit, zatímco Kopic půjčil dealerovi velkou částku peněz. Podle vyjádření ředitele právního oddělení Fotbalové asociace ČR Jana Paulyho by se v případě potvrzení manipulace či dokonce zneužití drog dalo klasifikovat jako znevážení jména fotbalu, což by mohlo vyústit
k vysokému trestu pro oba hráče.
V případě, že soud v Praze potvrdí výše uvedená obvinění, potom budou muset konat i orgány klubu a
Fotbalové asociace ČR.
Pachuť zklamání z jednání obou výše uvedených hráčů však zůstane nadlouho v myslích sportovní
veřejnosti, ať dopadne kauza u soudu jakkoli.

Další útok hackerů
Ruští hackeři „Fancy Bears“ se opět po čase vyznamenali, když se jim podařilo úspěšně vniknout do
databáze terapeutických výjimek Mezinárodní atletické federace IAAF. Hackeři následně zveřejnili i
seznamy sportovců, kteří mohou užívat některé zakázané léky na základě terapeutických výjimek. Za
tuto nepříjemnou situaci se všem dotčeným sportovcům omluvil osobním dopisem předseda IAAF sir
Sebastian Coe.
Tato hackerská skupina vloni napadla databázi Světové antidopingové agentury WADA a zveřejnila
seznam 127 sportovců, kteří mají terapeutické výjimky a mají tak možnost užívat jinak zakázané látky.
Jaksi však jako tenkrát, tak i teď, „náhodou“ opomněli hackeři konstatovat, že někteří sportovci mohou
brát zakázané léky na základě terapeutických výjimek a že tak nejednají nijak v rozporu se Světovým
antidopingovým kodexem.
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.
Mediální partneři ČUS
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

ČUS - Sportuj s námi!
„Noví patroni a přehledná grafika na webu ČUS - SPORTUJ S NÁMI“

5. 5. 2017 Sportovní den – náborový den fotbalu TJ
Start Luby -Klatovy
5. 5. 2017 Běh do schodů -Brozany nad Ohří
6. 5. 2017 Pochod kolem Semechnic -Dobruška
6. 5. 2017 Soutěž v pohybových skladbách - Blansko
6. 5. 2017 MIA FESTIVAL CHEB 2017 - Cheb
6. 5. 2017 Jesenický opičák - Jeseník
6. 5. 2017 Dragon Cup - Milevsko
6. 5. 2017 Babička 2017 - Velké Svatoňovice
6. 5. 2017 Hyundai Perun SkyMarathon - Oldřichovice u Třinec
7. 5. 2017 18. ročník Memoriálu Pavla Schülera Rychnov nad Kněžnou
7. 5. 2017 Kaskáda kids golf tour open 2017 - Kuřím
8. 5. 2017 Dětská kopaná a tenis ve Strašicích Strašice
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8. 5. 2017
8. 5. 2017
8. 5. 2017
9. 5. 2017
11. 5. 2017
12. 5. 2017
12. 5. 2017
12. 5. 2017
12. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017

Běh Pravčicemi - Hulín
Mochtínský přespolní běh - Mochtín
Běh Osvobození Díly - Díly
Míčový čtyřboj – turnaj amatérů - Praha 10
Šikovný školák - Sokolov
Regionální atletická soutěž - Zdíkov
Havířovská Liga základních škol ve
stolním tenise - Havířov-Šumbark
Hokejbal proti drogám – Přebor základních a středních škol v hokejbalu Praha 8 - Libeň
Pohybem ke zdraví - Chomutov
Pohybem ke zdraví - Praha
Sportovní den SK Startu Praha se
Startem na start - Praha
Velodrom pro každého - Praha

Mediální partneři ČUS

13. 5. 2017 Běh o pohár starosty aneb běh za
újezdskou sovou - Praha
14. 5. 2017 Na kole okolo Stražiště - Lukavec
17. 5. 2017 Tempo v tempu - Praha 4
19. 5. 2017 Minizmrzliňák - Rychnov nad Kněžnou
19. 5. 2017 Barevné míče - Praha
19. 5. 2017 Den s míčem a míčkem - Perštejn
19. 5. 2017 2. ročník Memoriálu JUDr. Bušty
20. 5. 2017 Vodácký maraton na Berounce - Dolany u Chrástu
20. 5. 2017 13. ročník Dětský pětiboj Dobšice
20. 5. 2017 Sportovní sokolský den - Dolní Studénky
20. 5. 2017 Pouťový trojboj pro širokou veřejnost
obcí - Ostrovec
20. 5. 2017 Turnaj v barevném volejbalu - Radim
20. 5. 2017 Den s národní házenou – Turnaj generací - Most
20. 5. 2017 Velká cena ve florbale - Hradec nad
Moravicí
20. 5. 2017 Drásovská stopa - Drásov
20. 5. 2017 Sportovní den seniorů - Brno
20. 5. 2017 Sportovní den seniorů - Břeclav
20. 5. 2017 Memoriál Františka Říhy v Rapid šachu - Říčany
20. 5. 2017 Pochod Pohádkovým lesem - Semily
20. 5. 2017 Karate – olympijský sport pro mládež
- Písek
20. 5. 2017 Memoriál Otakara Blažka - Nymburk
20. 5. 2017 Horem dolem Chospílem - Postřekov
20. 5. 2017723. ročník Okolo vodního hradu Švihov
( - závodu horských kol - Švihov
21. 5. 2017 Zlatnický víceboj - Zlatníky
21. 5. 2017 O pohár města Varnsdorfu -Varnsdorf
21. 5. 2017 Sport spojuje generace - Rašovice
21. 5. 2017 32. ročník silničního závodu O cenu
Krnova - Krnov
23. 5. 2017 Sportovní den se stolním tenisem pro
děti v Lednicko-valtickém areálu Břeclav
23. 5. 2017 Louka plná dětí - Znojmo
24. 5. 2017 Nebojte se mapy - České Budějovice
24. 5. 2017 Den sportu a zábavy s MFK Karviná2
- Karviná
25. 5. 2017 Měsíc náborů - Milevsko
25. 5. 2017 (Od)startuj s námi - Čáslav
26. 5. 2017 Florbal a základní školy Litvínovska2 Litvínov
26. 5. 2017 Školní t-ball - Sedlčany
26. 5. 2017 Kamenická 15 - Kamenice
27. 5. 2017 Vesnický turnaj¨ - Šilheřovice

27. 5. 2017 Vinařský triatlon a Dětský triatlon Němčičky
27. 5. 2017 Sportujeme s Kohákem - Poříčí nad
Sázavou
27. 5. 2017 S nordic walkingem Brnem a okolím2
- Brno
27. 5. 2017 Sportovní dětský den - NeratoviceByškovice
27. 5. 2017 Dětský den Lobkovice - NeratoviceLobkovice
27. 5. 2017 Bučis Games - Praha
27. 5. 2017 Volejbalový turnaj geodetů a kartografů - Praha
27. 5. 2017 Albrechtická 25 a pohodová 7 a 13 Město Albrechtice
27. 5. 2017 Mukařovská kecka - Mukařov
27. 5. 2017 Dětský sportovní den - Dnešice
27. 5. 2017 Sportovní dětský den - Psáry
27. 5. 2017 Závišický pedál - Závišice
28. 5. 2017 Hněvošická desítka a barevná Hněvošická - Hněvošice
28. 5. 2017 Sportovní den - Valašská Bystřice
1. 6. 2017 Dětský den s fotbalem - Praha
1. 6. 2017 Běh kolem poličských hradeb - Polička
1. 6. 2017 Den dětí Mateřských škol - Ostrava
1. 6. 2017 Dětský sportovní den s Baníkem Vamberk
1. 6. 2017 Sportujeme v Třebíči - Třebíč
2. 6. 2017 Česko se hýbe ve školách plných zdraví 2017 - Brno
2. 6. 2017 Sportujeme na hřišti Na Virtě - Strakonice
3. 6. 2017 Den plný sportovních her - Sobotín
3. 6. 2017 Sportuje celá Třemošnice - Třemošnice
3. 6. 2017 Pohádkový les pro děti - České Velenice
3. 6. 2017 Sportovní dětský den - Drahelčice
3. 6. 2017 Dětský sportovní den - Rybník
3. 6. 2017 Rodinný den baseballu a softballu Beroun
3. 6. 2017 Den dětí a koní - Chotěbuz
3. 6. 2017 Sportovní den v Klenčí pod Čerchovem - Klenčí pod Čerchovem
3. 6. 2017 O krále a královnu šachových špuntů
- Frýdek-Místek
3. 6. 2017 Dětský sportovní den - Vojkovice
3. 6. 2017 Sportovní dny města Dolní Benešov Dolní Benešov
3. 6. 2017 Den Dětí na Startu v Mníšku pod Brdy
- Mníšek pod Brdy

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

Mediální partneři ČUS

13

Basketbalové finále SLZŠ v Pardubicích:
Dramata až do konce
Úžasná dramata, emotivní souboje i gesta či skvělé individuální a týmové výkony – právě tak se prezentovali finalisté 3. ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství v basketbalu,
jehož spolupořadatelem je Česká unie sportu. Závěrečný turnaj, který se uskutečnil ve dnech 26. a
27. dubna v Pardubicích, nakonec ovládli
chlapci z „domácího“ družstva ZŠ Pardubice- „Atmosféra finálových zápasů byla fantastická. Diváci, kteří přišli do hlediště, s týmy doslova žili a
Studánka a dívky ze ZŠ Žďár nad Sázavou.
báječně je povzbuzovali“, řekl Miroslav Jansta.
„Atmosféra finálových zápasů byla fantastická.
Diváci, kteří přišli do hlediště, s týmy doslova
žili a báječně je povzbuzovali. Odměnou jim byl
vynikající a vždy až do posledních vteřin dramatický basketbal. Hráči a hráčky byli mimořádně technicky i střelecky vybaveni a myslím, že
celá soutěž včetně televizního přenosu byla jedinečnou reklamou tohoto sportu. Vítězům gratuluji a organizátorům děkuji za výbornou práci,“
komentoval průběhu závěrečného turnaje Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a současně předseda České basketbalové federace.
Pozornou divačkou rozhodujících střetnutí dívek mezi ZŠ Žďár nad Sázavou a ZŠ Vodárenská Kladno(19:18), byla také reprezentantka a
hráčka sedminásobného českého šampiona
ZVVZ USK Praha Alena Hanušová. Ta nejúspěšnějšímu týmu dívek a chlapců předala milý
dárek od České basketbalové federace – vstupenky na úvodní duel týmu České republiky na
mistrovství Evropy žen s Ukrajinou 16. června
v Hradci Králové.
„Finále se mi moc líbilo. Taková atmosféra, jaká
při něm panovala, se nezažije ani v ženské
basketbalové lize. Překvapila mě úroveň zápasů, proti minulosti se výrazně zvedla. Bylo poznat, které hráčky už hrají basketbal závodně a
které ne. Zkušenější holky už měly nacvičené signály a herní kombinace. Myšlenka centralizované a
tak dobře organizované Sportovní ligy základních škol je výborná, pro žáky je to velká motivace,“ řekla
Alena Hanušová.
V kategorii chlapců do finále postoupil obhájce trofeje – výběr ZŠ Pardubice-Studánka – a v průběhu
turnaje neporažené družstvo ZŠ Sirotkova z Brna. Možná právě vědomí „povinné“ obhajoby na domá-
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cí favority zpočátku dolehlo. Soupeř ucítil šanci a začala přetahovaná o každý bod. Až v poslední čtvrtině zejména zásluhou Michala Svojanovského se Pardubickým podařilo vypracovat malý náskok, který už v závěru udrželi a vyhráli 37:33.
„Bylo to těsné, ale za obhajobu jsme samozřejmě rádi. Řekl bych, že nakonec rozhodl náš širší kádr a
v závěru i naše kvalitní obrana. Brno bylo jednoznačně nejsilnější soupeř na turnaji a museli jsme si
v zápase máknout naplno,“ komentoval průběh Ondřej Kočvara, kapitán pardubických vítězů.
Finálové výsledky – dívky: ZŠ Žďár nad Sázavou – ZŠ Vodárenská, Kladno 19:18; o 3. místo: ZŠ
Javorník – ZŠ Npor. Eliáše Pardubice-Polabiny 39:36. Chlapci: ZŠ Pardubice-Studánka – ZŠ Sirotkova, Brno 37:33; o 3. místo: Gymnázium B. Hrabala, Nymburk – ZŠ Ohradní, Praha 35:22.
Z podkladů SLZŠ Redakce

Sportovní liga základních škol korunovala
házenkářské šampiony
Zápasová dramata, skvělá atmosféra v obou halách, výborná organizace a především spousta krásných
herních okamžiků, nadšení a emocí – právě takové bylo republikové finále 3. ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství v házené. Uskutečnilo se ve dnech 20. a 21. dubna ve dvou halách ve Žďáru nad Sázavou a v Novém Veselí. Novými školními šampiony v sezoně 2016-2017 se staly
týmy děvčat ze ZŠ Křiby, Zlín a chlapců z Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice. Česká unie sportu je společně s Asociací školních sportovních klubů ČR a Ministerstevm školství spolupořadatelem tohoto projektu.
„Náramně jsem si turnaj užil. Atmosféra byla fantastická, přišlo hodně dětí – a ti nejmenší báječně fandili.
Utkání, která jsem viděl, mě velice překvapila svou úrovní. Musím ocenit, jak kluby ve spolupráci se školami pracují s mládeží, a pro českou házenou by to mohl být příslib. Mnozí hráči a hráčky byli technicky vyspělejší než my v jejich věku,“ ohlédl se za turnajem házenkářský patron soutěže David Šůstek, odchovanec Nového Veselí a dnes hráč Dukly Praha.
Sportovní zklamání z rychlého vyřazení obou domácích celků se však vůbec nepromítlo do organizace
akce či nálady diváků. Ti ve finálový den zaplnili halu v Novém Veselí a aktéry rozhodujících střetnutí povzbuzovali nejen hlasivkami, řehtačkami, ale také motivačními transparenty. Pro přímý přenos obou rozhodujících duelů v České televizi tak vytvořili úžasnou kulisu.
V kategorii dívek roli velkého favorita od úvodního vystoupení převzalo družstvo ZŠ Křiby, Zlín, obhájce
loňského prvenství. Ve finále však narazilo na víc než zdatného protivníka – výběr 31. ZŠ Plzeň.
V normální hrací době skončil zápas 19:19 a vítěze musely určit sedmičky – nervydrásající souboj nakonec rozhodla sedmá série. „Byly to obrovské nervy, v životě jsem nic podobného nezažila. Před poslední
plzeňskou sedmičkou jsem sledovala oči střelkyně a také míč, maximálně jsem se soustředila. A pak se
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mi podařilo ránu vyrazit!“ popsala klíčový okamžik brankářka a kapitánka ZŠ Křiby Zlín Andrea Vařechová.
V kategorii chlapců prokázalo družstvo z Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice, že si udržuje dlouhodobou výkonnost. Chlapci se totiž stali vítězi 1. ročníku Sportovní ligy základních škol v sezoně 20142015 a po roční přestávce letos opět vystoupali na vrchol. V průběhu rozhodujícího zápasu se ZŠ
Újezd u Brna si hlídali dostatečný náskok. „Před turnajem jsme mysleli na medaili, ale že z toho bude
nakonec první místo, tak to je pro nás obrovské překvapení. Naší největší zbraní byly hlavně rychlé
protiútoky,“ řekl kapitán vítězů Štěpán Souček.
Velkou propagaci mládežnické házené i celé soutěži udělala opět Česká televize. Přímý přenos finálových střetnutí na ČT sport, doprovodné studio a odborný komentář Jiřího Kalemby i spolukomentátora,
jímž byl manažer pražské Dukly Daniel Čurda, provedly zasvěceně diváky průběhem
celého turnaje.
Výsledky – chlapci, finále: Masarykova
ZŠ a MŠ Velká Bystřice – ZŠ Újezd u Brna

32:26; o 3. místo: ZŠ Nezvěstice – ZŠ Jičín,
Železnická 18:12; o 5. místo: ZŠ a MŠ nám. Svobody, Praha – ZŠ a MŠ Nové Veselí 33:18.
Dívky, finále: ZŠ Křiby, Zlín – 31. ZŠ Plzeň
19:19, na sedmičky 7:6; o 3. místo: Masarykova ZŠ Velká nad Veličkou – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 29:6; o 5. místo: ZŠ J. Arbesa, Most – ZŠ a MŠ Nové Veselí 32:2.
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Longboardový kemp s Evou Samkovou míří na
pumptrackovou dráhu ČUS na Lipno

O víkendu 29. a 30.4 proběhl v pražském
Braníku první z dvojdílného seriálu longboardových kempů s Evou Samkovou. Další akci připravuje
Český
snowboardcrossový tým ve spolupráci s Českou
unií sportu na
druhý červencový víkend do jižních Čech. Právě na Lipně loni vybudovala v rámci olympijského parku ČUS první umělou přenosnou
pumptrackovou dráhu v ČR.
„Chtěli jsme, aby po olympiádě zůstala na
Lipně alespoň část vybudovaných sportovišť.
Nejsem příznivcem megalomanských akcí,
které spolykají spoustu peněz a většinou po
skončení nic nezůstane. Proto jsem moc rád,
že dráha, kterou jsme vybudovali, se stala
inspirací pro kempy, kde se děti budou moci
učit od těch nejlepších“ říká předseda České
unie sportu Miroslav Jansta a dodává: „Věřím, že
přítomnost zlaté olympioničky a čerstvé vítězky Světového poháru Evy Samkové bude
pro děti nejen tahákem, ale především motivací a akce tohoto typu nám pomohou najít a
vychovat nové talenty.“
Modulová stavba umožňuje trénovat v téměř jakémkoliv počasí jak na longboardu, tak na kole,
bruslích či koloběžce. Je zábavnou pomůckou při
tréninku především pro snowboardisty a pro svoji
přípravu ji využívají i naši přední snowboardový
reprezentanti v čele s Evou Samkovou.

že sport je může i bavit. Pumptrack má tu
výhodu, že se vám na něm nemůže nic
rozjet tak jako na kopci, rychlost ovládá
člověk svým tělem, a tady navíc mohou
rodiče, nebo v rámci kempu trenéři, dítěti
pomoci tím, že ho drží za
ruce, než získá
jistotu. Je to bezpečné, “ vysvětluje zlatá olympijská
snowboardcrossařka
Eva
Samková.
Kempy jsou připraveny pro děti ve věku od sedmi let a měly by je
naučit nejen sportovním prvkům, ale i také koordinaci pohybů, což se jim může hodit třeba
v běžném dopravním provozu.
Pod dohledem zlaté olympioničky Evy Samkové,
mistra světa Tomáše Krause a olympijských trenérů Marka Jelínka a Jakuba Flejšara si děti
osvojí mnoho dovedností, od základního postoje
počínaje, přes pravidla nastupování a sestupování z prkna, až po techniku zatáčení a přejíždění
překážek.
„Každý si z kempu určitě odnese mnoho nových zkušeností. Samozřejmě záleží na tom,
co budou jezdci umět na začátku kempu.
V nemalé míře hraje roli také píle a možnosti
jejich motorického učení. Pokročilejší děti si
určitě zdokonalí svoje jezdecké dovednosti a
naučíme je správnou techniku, začátečníci se
naučí základům,“ vysvětluje trenér Marek Jelínek

„I my používáme pumptrack pro letní přípravu. Jsem přesvědčena, že pro děti jsou
pumptracky dobrou zábavnou alternativou
pro volný čas. Chceme rozšiřovat počet drah
po České republice, protože i toto je způsob
jak děti k snowboardingu přivést a ukázat jim,
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: 02.05.2017; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Fotografie do článku Sportovec roku 2016 a na titulku poskytla agentura BPA; Ostatní použité fotografie - archiv ČUS; ISSN 1212-1061
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Sportovci uklízeli Česko. Zlikvidovali přes tisíc tun odpadu

Tradiční jarní úklid opět významně pomohl zpříjemnit naše životní prostředí. Do akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko, která se uskutečnila 8. dubna a kterou podporuje také Česká unie sportu, se zapojilo
více než 70 tisíc dobrovolníků. Mezi nimi byly tak stovky členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Počet vyčištěných a upravených míst se blíží dvěma tisícům.
Celkem bylo odklizeno 1 080 tun odpadů, což představuje 15 kilogramů na jednoho účastníka. „My
jsme sesbírali 160 kilogramů odpadu v osmi lidech,“ uvedla členka klubu kanoistiky v Železném Brodě
Jiřina Brychcí. „Uklidili jsme celý náš sportovní a rekreační areál Paraplíčko. Likvidovali jsme následky
zimy. Na turistické trase byly napadané větve, uklízeli jsme i spoustu odpadků, kteří tu lidé nechali,
třeba i matrace, protože je zde oddychová zóna volného táboření.“
Na jednotlivých místech se zvelebovaly různé plochy či zařízení. Například v Ivančicích se předmětem
úklidu stalo dětské hřiště. „Měli jsme tam za úkol vykopat bioodpad, naplnili jsme celou korbu multikáry,“ popsala Věra Ševčíková, zástupkyně volejbalového oddílu žen při TJ Slovan Ivančice. „Uklízíme
takto už třetím rokem, letos se nás zapojilo asi dvacet.“
Součástí akce Ukliďme Česko je fotosoutěž snímků pořízených při úklidových akcích. Jaké příspěvky
překvapí v kategorii Kuriozita? Během úklidů se už našlo leccos, například mixážní pult, hudební nástroje, nebo dokonce dvě plné urny. „Při úklidech na řekách nás zase překvapilo množství nálezů Moran – jen v brněnském úseku řeky Svratky z Jundrova do Komína, což je asi kilometr, jsme jich vylovili
téměř desítku,“ vyprávěl další z organizátorů akce Radek Janoušek.
Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko za podpory České unie sportu pokračuje plynule dál. V průběhu
jara je v plánu ještě 400 úklidů,
další průběžně přibývají.

Závěr typické úklidové
akce (cca 40 účastníků
a 500 kg sesbíraných
odpadů je celostátní
průměr...)
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Industriální prostředí Trojhalí nabídlo nevšední
zážitek milovníkům stolního tenisu
První ročník unikátního projektu České asociace stolního tenisu se uskutečnil na začátku dubna v industriálním prostředí Trojhalí v Ostravě. Světový festival minipingpongu pod záštitou Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) proti sobě postavil profesionální a amatérské hráče, do turnaje se totiž mohl
přihlásit opravdu kdokoliv! Jednotlivci, profesionálové, amatérští hráči, široká veřejnost.
Vyhrál ho jeden z jeho ambasadorů Petr Korbel (TTC Ostrava 2016), triumf ve čtyřhře si připsali Adam
Bakota, Pavel Klement (SK Frýdlant n.O.). Festival byl jednou ze čtyř set padesáti akcí v devadesáti
třech zemích světa, kterými hráči a fanoušci oslavili Světový den stolního tenisu.
Petr Korbel vyhrál turnaj bez jediné prohry, v semifinále porazil současného reprezentačního trenéra
mužů Jindřicha Panského 3:1 na sety a ve finále bývalého reprezentanta Josefa Plachého 3:2.
"Minimálně dva zápasy na cestě k vítězství jsem měl docela náročné," řekl Korbel. Akce, při níž si v
závěru týdne užilo v Trojhalí stolní tenis téměř 500 lidí, ho potěšila. "Zejména v pátek přišlo asi víc lidí,
než jsme čekali, za co jsem rád. Snad se dobře bavili. Jediné, co mě mrzí, byla zima v Trojhalí, ale s
počasím holt nic neuděláme," dodal s úsměvem.
"Na začátku všeho byla myšlenka na propagační akci při příležitosti světového dne stolního tenisu,
který se v roce 2017 slavil 6. dubna. Ve čtvrtek jsme turnaj slavnostně zahájili, jednotlivá utkání byla
rozehrána v pátek a zájem jak mezi stolními tenisty, tak mezi veřejností, nás opravdu potěšil," řekl Nikolas Endal, místopředseda České asociace stolního tenisu.
Nejmladší účastník: Michael Knapp (6 let)
Nejstarší účastníci:Svatoslav Kendzior (roč. nar. 1939)
Text Jaroslav Odstrčilík
Foto: Jan Brychta
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