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Přejeme všem členům ČUS
úspěšný rok 2019!

Rejstřík sportovních organizací,
sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Úspěšné vykročení do druhé
stovky sportovních let
Vážení členové České unie sportu – sportovci, trenéři a funkcionáři!
V uplynulém roce si český stát i český sport společně připomněly významné jubileum – století své existence. Jsme neobyčejně hrdi na to, že to byli právě sportovci, členové České obce sokolské, kteří stáli
v říjnu 1918 přímo u zrodu samostatné republiky a podíleli se na formování jejích prvních státních institucí.
Velice vydařené oslavy 100 let českého sportu, které
zorganizovala Česká unie sportu v září 2018 na Pražském hradě a ve Foru Karlín za účasti mimořádných
osobností sportovního i společenského života, byly jedinečnou a neopakovatelnou připomínkou tohoto mezníku i důkazem, jakým fenoménem byl, je a bude sport
v každé historické epoše. Široké veřejnosti jsme demonstrovali nejen historické milníky jednotlivých dekád,
naše nejzářivější úspěchy či jména světových legend,
ale také aktuální a nezastupitelnou roli, kterou
v současné době plní Česká unie sportu, největší sportovní spolek v České republice.
Právě Vám – představitelům 74 národních sportovních
svazů či 7 270 sportovních klubů a tělovýchovných jednot sdružujících 1 127 484 členů – chci na prahu nového roku upřímně poděkovat za obětavou, nezištnou a profesionální práci, kterou věnujete podpoře, rozvoji a organizaci sportu, přípravě mládeže nebo reprezentaci naší země. Vašeho každodenního nasazení a úsilí si nesmírně vážíme, neboť je zárukou, že sport v našich městech a obcích bude dál žít, vychovávat nové talenty, vytvářet podmínky pro aktivní pohyb napříč všemi generacemi a podílet se na
bohatém spolkovém životě.
Poslední dva roky nebyly zejména z ekonomického hlediska jednoduché pro fungování mnoha sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Propad financování ze strany Ministerstva školství a často zmatečné vypisování nových dotačních programů představovaly citelný zásah do činnosti převážné většiny
našich základních článků. Zejména v tomto období museli mnozí z Vás projevit svou hlubokou oddanost a pevný vztah ke sportu, aby se podařilo překonat hrozící existenční problémy. Všichni, kteří vydrželi a nerezignovali ani v těchto těžkých okamžicích, si zaslouží velký respekt a uznání.
Chci Vás ujistit, že vedení České unie sportu podniká neustále kroky k tomu, aby se výrazně zlepšilo
financování národních sportovních svazů, sportovních klubů i tělovýchovných jednot, aby byly vypisovány dostupné dotační programy s transparentními podmínkami a také aby ubylo přebujelé administrativy. Některé dílčí úspěchy se už podařily, ale stále nás ještě čeká spousta práce a jednání
s Ministerstvem školství, vládou i poslaneckou sněmovnou. Mohu Vám však slíbit, že z našich požadavků neustoupíme a nekompromisně budeme hájit zájmy našich subjektů a členů. Pevně věřím, že
v roce 2019 zaznamenáme v tomto směru pozitivní posun.
Ještě jednou přijměte srdečné poděkování za svou činnost ve prospěch sportu na jakékoliv úrovni. Ať
je pro Vás rok 2019 úspěšný a splní se Vám v něm všechna osobní i sportovní přání.
Co nejlepší start do druhé stovky sportovních let přeje
Miroslav Jansta
předseda České unie sportu
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Zpráva z jednání
Výkonného výboru
České unie sportu
dne 18.12. 2018

Česká unie sportu bude i nadále usilovat o vypsání programu IV na údržbu a
provoz sportovišť
Výkonný výbor České unie sportu na svém
zasedání 18. prosince v Praze vyslechl informaci předsedy ČUS Miroslava Jansty o aktuálním stavu projednávání novely zákona o podpoře sportu, kterou se v současné době zabývají výbory poslanecké sněmovny. Uvedl, že
koaliční jednání představitelů ANO a ČSSD
k této novele, která přináší především vznik
samostatné státní instituce pro správu sportu,
by mělo mimo jiné garantovat splnění tří hlavních požadavků České unie sportu. K těm patří
zajištění prostředků na činnost sportovních
organizací, záruka víceletého financování a
možnost posílat peníze sdruženým členským
subjektům.
Předseda ČUS také zopakoval, a Výkonný výbor následným usnesením potvrdil, že ČUS
bude i nadále usilovat o vypsání státního dotačního programu IV na údržbu a provoz sportovišť ve vlastnictví klubů, národních sportovních svazů a sportovních organizací. ČUS
opakovaně vyzve Ministerstvo školství, aby pro
rok 2019 vypsalo tento samostatný dotační
program. Výkonný výbor současně uložil předsedovi ČUS odeslat v tomto smyslu dopis
s příslušnou argumentací ministrovi školství
Robertu Plagovi.
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V souvislosti s investicemi do sportu informoval Miroslav Jansta o jednání s Ministerstvem
školství v souvislosti s přípravou státní podpory revitalizace Sportovního centra Nymburk.
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V rámci diskuse k investicím do sportovišť se členové VV ČUS zaměřili na srovnání kvality sportovišť u
nás a v zahraničí a konstatovali, že Česká republika v tomto směru výrazně zaostává i za všemi okolními státy.
VV ČUS projednal smluvní dokumentaci mezi Českou unií sportu, Fotbalovou asociací České republiky a Českým atletickým svazem, týkající se vypořádání majetkových práv a povinností na pražském
Strahově. Zástupci všech tří stran konstatovali, že jsou naplněny veškeré vzájemné závazky vyplývající z usnesení Valné hromady ČUS i Výkonného výboru ČUS a že statutární zástupci všech zúčastněných subjektů mají pověření k podpisu finální smlouvy.
VV ČUS také diskutoval otázku financování sportovních organizací ze státního rozpočtu v roce 2019,
neboť Ministerstvo školství dosud nevypsalo příslušný dotační program, z něhož jsou financována Servisní centra sportu ČUS v regionech. Zcela reálně tak hrozí těmto územním pracovištím od začátku
roku 2019 vážné ekonomické problémy, neboť dotační podporu na svoji činnost mohou očekávat až
v polovině roku 2019. VV ČUS proto rozhodl o předfinancování provozních nákladů Servisních center
sportu, zajišťujících nezbytný organizační, administrativní a poradenský servis pro sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty, částkou 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Každá krajská organizace
ČUS obdrží zálohu ve výši 200 000 korun a každé okresní Servisní centrum sportu ČUS 150 000 korun. Výbor reagoval kriticky na skutečnost, že ani v samotném závěru roku není známo, s jakým objemem prostředků státní podpory a za jakých podmínek bude možné od ledna pracovat.
V průběhu jednání se VV ČUS zabýval rovněž přípravou nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi
v roce 2019. V průběhu měsíce listopadu se prostřednictvím online formulářů přihlásili pořadatelé 839
akcí v celé České republice, což ukazuje velký zájem o tento projekt. V současné době probíhají jednání s možnými partnery o jeho finanční podpoře. Pro nerušený rozběh projektu od 1. 1. 2019 schválil
VV akce na měsíc leden. Návrh akcí zařazených pro zbytek ročníku 2019 bude předložen VV ČUS na
jeho lednové schůzi.
Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek informoval o velice dobré spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem. Na základě nedávno uzavřeného memoranda kraj dospěl k průlomovému rozhodnutí. KO ČUS přímo zajistí administraci částky 29 milionů korun z krajských dotací na sport 424 tělovýchovným jednotám a sportovním klubům v regionu. Samotní
krajští zastupitelé, kteří budou rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce schvalovat, oceňují, že přidělování financí je nyní transparentnější i objektivnější a mohou tak podpořit až o čtvrtinu více zájemců. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční dokument rozvoje sportu
v kraji v příštích sedmi letech. Plán rozvoje sportu pro období let 2019-2025 určuje prioritní oblasti
sportu a pohybových aktivit a rámec jejich finanční podpory.
VV ČUS vyhověl žádosti Českého svazu moderního pětiboje o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu
sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši jednoho milionu korun v souvislosti s organizací Světového poháru, který svaz organizuje v květnu 2019 v Kladně a bude také součástí kvalifikace o účast
na olympijských hrách 2020.
Autor: KT ČUS
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Rejstřík sportovních organizací, sportovců,
trenérů a sportovních zařízení
Přinášíme základní informace pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v
České unii sportu k Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních
zařízení.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy k 1. 7. 2018 zprovoznilo Rejstřík sportovních organizací,
sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o formu webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz.
Webová aplikace Rejstříku bude postupně ministerstvem doplňována o další funkcionality a aktualizována. V souvislosti s rozšiřováním aplikace bude doplňován i podrobný manuál, který je sportovním
organizacím k dispozici na webových stránkách Rejstříku (https://rejstriksportu.msmt.cz/).

 Střešní organizace a sportovní svazy měly povinnost do 31. 12. 2018 zapsat svoje sdružené kluby
a jednoty a u nich evidované sportovce a trenéry (vedoucí, funkcionáři a rozhodčí či jiní členové
se do Rejstříku nezapisují).

 Ostatní sportovní organizace, tj. sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, mají povinnost zapsat do
Rejstříku svoji organizaci s evidovanými sportovci a trenéry do 30. 6. 2019.

 Povinnost zápisu za sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s evidovanými sportovci a trenéry však splnila Česká unie sportu, která zapsala všechny své sdružené kluby a jednoty
s jejich evidovanými sportovci a trenéry podle aktuálních údajů v IS ČUS. Kluby a TJ nesdružené v ČUS či sportovních svazech se musí zapsat do rejstříku samy.

 Zatím není pokyn od MŠMT, k jakému
datu se mají zapsané informace
v Rejstříku aktualizovat. Po oznámení
termínu ze strany MŠMT, provede ČUS
aktualizaci zapsaných údajů v Rejstříku
z dat Informačního systému ČUS.
K tomuto datu bude vydán pokyn ze
strany ČUS ke sdruženým klubům a jednotám, aby aktualizovaly svoji členskou
základnu v Informačním systému ČUS.

 Pro žadatele o investiční dotaci na
sportovní zařízení z Výzvy V3 Sport byla stanovena povinnost zapsat do Rejstříku dané
sportovní zařízení do 31. 12. 2018. Z důvodu, že ve Výzvě V3 Sport (dotace na pořízení nebo
technické zhodnocení sportovního zařízení) uvedené na webu tato povinnost není a MŠMT
začalo obesílat jednotlivé žadatele až v průběhu prosince, tak doporučujeme žadatelům o
tuto podporu, provést zápis sportovního zařízení do Rejstříku co nejrychleji (pokud tak už
neučinili). Tuto povinnost nemůže za žadatele splnit žádná střešní organizace.
Autor: Tomáš Maurer
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Chceš reprezentovat?
Přispěj si na vybavení!
Chceš reprezentovat? Přispěj si na vybavení!
Zástupci sportovních svazů žádají ministryni financí o změnu
Sportovní gymnasta, veslař, cyklista nebo
další vrcholní sportovci, kteří reprezentují
Českou republiku na mezinárodních akcích a
potřebují k tomu drahé vybalení, si na
něj budou muset přispívat. Právě tato povinnost nyní padla na jejich národní svazy. Jedná se o nákup nářadí a náčiní, dopravních prostředků a přívěsů, ale také přenosných povrchů, strojů, technických prostředků
jako jsou časomíry a podobně. Konkrétně se
jedná o 20% spoluúčast na nákupu potřebného materiálu pro reprezentaci v hodnotě nad
40 tisíc korun, což může přinést zejména pro
juniorské reprezentace velký problém. Na
podmínce podle MŠMT trvá ministerstvo financí.
Sportovní svazy vyzvaly Českou unii sportu,
aby nastalou situaci řešila a upozornila na
vzniklé problémy příslušná ministerstva.
„Poslechli jsme si argumenty od představitelů svazů a považujeme dvacetiprocentní spoluúčast za vážnou komplikaci. V minulosti
jsme bojovali za sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, aby se pro ně zřídilo přímé
financování v rámci dotačních programů. Poté jsme urgovali ministerstvo o zjednodušení
administrace a nadále bojujeme o obnovení
Programu IV. Rozhodně se postavíme také za
sportovní svazy,“ prohlásil Miroslav Jansta,
předseda ČUS.
Skoro čtyřicet sportovních svazů pod záštitou ČUS proto vyzvalo dopisem ministryni
financí Alenu Schillerovou o přehodnocení
podmínek v klíčovém dotačním programu pro
státní reprezentace. A požaduje, aby se tato
spoluúčast zcela zrušila, neboť ani v minulosti nastavena nebývala. Svazy opakovaně
požadovaly vypsání samostatného programu
„Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže,“ protože jej už třetím rokem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevypsalo. Býval vždy pravidelnou složkou dotačních
programů v systému podpory státní reprezenta-
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ce. Nyní jej MŠMT po tříleté odmlce vypsalo, což
svazy vítají, ale ne s touto novou podmínkou.
„Je nesystémové požadovat po svazech spoluúčast na investicích pro státní sportovní reprezentaci, aby sportovci hradili něco, co si u nich
stát objednává. Nepamatujeme si, že by kdykoliv
v minulosti takovou povinnost svazy měly,“ píše
se v dopise, který podepsali zástupci ze skoro
čtyřiceti sportů.
Pokud sportovní svaz nesežene žádné sponzory, jeho fungování se tak odvíjí od státní podpory
z MŠMT, krajů, měst nebo příspěvků od členské
základny. Dvacet procent na zajištění sportovního náčiní shání pak velice složitě. „V podstatě
musíme sáhnout do peněz, které bychom mohli
věnovat mládeži. Nejlevnější dětská loď vychází
na 40 tisíc korun. Mistr světa Ondřej Synek jezdí
na lodi za 400 tisíc korun a loď pro osm veslařů
vychází na 1,6 milionu korun," vypočítává Josef
Johánek z Českého veslařského svazu.
Lodě si musí svaz půjčovat
Jaká je tedy praxe u tohoto úspěšného olympijského sportu? Lodě pro své reprezentanty si
svaz nemůže dovolit koupit, ale musí si je půjčo-

Zdroj: www.veslo.cz
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vat. „To je však velice nehospodárné. Platíme
čtvrtinu z celkové ceny jedné lodě na jeden rok,
pak jí musíme vrátit. Přitom má životnost patnáct
let. V jiných zemích si lodě kupují. Spoluúčast
nám vůbec nevyhovuje, tak jsme se museli vydat
cestou pronájmů," dodal Josef Johánek, generální sekretář veslařského svazu.

V podobných částkách a problémech jsou také
čeští gymnasté. Vždyť gymnastická podlaha vychází na milion korun, kladina a přeskokový stůl
na 150 tisíc korun a kvalitní žíněnky stojí dvacet
tisíc korun. Nově si budou muset nové palubovky
pořídit basketbalisté. „Světová federace po nás
chce nové palubovky a koše pro konání mezinárodních zápasů. Když to sečtu dohromady, pohybujeme se v řádu 15 milionů korun. Při vypsání
programu ministerstva školství v podstatě my
nejsme schopní vůbec 20% spoluúčasti dát dohromady,“ prohlásil Michal Konečný, generální
sekretář České basketbalové federace.

Startovací zařízení vychází na miliony korun
Pokud se stane 20% spoluúčast v nákupu
strojních investic pro reprezentaci standardem, sportovní svazy to dostane do komplikací. Vlastních zdrojů nazbyt nemají. Hradí z
nich totiž jiné potřebné výdaje, na které nemohou použít dotace. „Pár věcí bychom s touto
podmínkou určitě pořídit mohli, ale ve většině
případů to bude u reprezentace velký problém.
Jak máme koupit třeba auto s přívěsem na lodě,
čtyřkajak za půl milionu, startovací zařízení pro
závodní dráhu za tři miliony, nebo systém na zavěšení slalomových branek? To už jsou výdaje v
milionech korun, tam je trvalá spoluúčast pro nás
nereálná. Dovedu opatření ještě pochopit u investic pro talentovanou mládež, u reprezentace
mi podmínka ze strany státu úplně smysl nedává,“ potvrdil Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistů.
Sportovní prostředí tak vyzývá ministryni financí o přehodnocení tohoto připravovaného
opatření. Před vyhlášením otevřené výzvy to
však nestihlo, program již byl s podmínkou
20% spoluúčasti příjemce vyhlášen. Svazy
věří, že podmínky pro pořizování zařízení pro
reprezentaci mohou být ještě upraveny ve znění
rozhodnutí ministerstva o přidělení dotace. Jejich
přání je v dopise formulováno: „A to tak, aby nebyla na pořizování investic nezbytných pro reprezentaci ČR (zařízení strojního charakteru) vyžadována spoluúčast sportovních svazů. Jde o
státní sportovní reprezentaci, nikoliv o činnost
soukromé povahy, pro ryzí potěchu sportovců,"
píše se doslovně.
Autor: KT ČUS

Zdroj: ČSK
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Do akce Ukliďme Česko se zapojily také
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ČUS
V letošním roce se do úklidových aktivit v České republice zapojilo rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí uklidili 2 113 tun odpadů. Tyto údaje sdělili u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků 5. prosince organizátoři projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Iniciativu podporuje také Česká unie sportu, která se stala také mediálním partnerem. Ruku
k dílu navíc přiložily mnohé její sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Mezinárodní den dobrovolníků se slaví od roku
1986, kdy si svět poprvé připomněl, jak jsou
dobrovolníci důležití pro společnost. K tomuto
datu vydávají pořadatelé naší největší dobrovolnické akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko výsledky letošní
úklidové sezóny.
Ta byla vskutku rekordní, neboť poprvé se
podařilo překonat magickou hranici 100
tisíc účastníků, a to již během jarní etapy
úklidů. K celkovým statistikám kladně přispělo
i to, že se Česká republika připojila k Celosvětovému úklidovému dni, který proběhl 15. září
ve 155 zemích.
„Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků patří především organizátorům jednotlivých
úklidových akcí, ale také všem dobrovolníkům, kteří se k akci připojili. Nezapomínáme ani na partnery
projektu, bez jejichž finanční a materiální podpory by se akce takového rozsahu nedala zorganizovat,“
uvedl za organizátory Radek Janoušek.
„Není náhodou, že nadpoloviční většinu účastníků úklidových akcí tvoří mládež do osmnácti let. Jedině
osvěta v této věkové skupině může docílit, aby úklidových akcí v budoucnu nebylo vůbec zapotřebí,
byť je to budoucnost zatím hodně vzdálená,“ říká Miroslav Kubásek, zástupce spolku Ukliďme Česko.
Příští rok se akce Ukliďme Česko uskuteční v tradičním jarním termínu – v sobotu 6. dubna. Zájemci
se mohou připojit ke stále sílícímu „úklidovému“ hnutí a zaregistrovat se již nyní na adrese:
www.UklidmeCesko.cz. Zde jsou k dispozici i všechny potřebné informace.
Seznam některých sportovních subjektů, které se v letošním roce také zapojily do projektu
Ukliďme Česko:
Vodácký spolek Kačeři Chrudim; Vodácky oddíl Tachov Tachov; Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec; TJ Spálov; TJ Slovan Ivančice; TJ Mokrá-Horákov; Volejbalový oddíl Jiskra Zruč nad Sázavou;
Sportovní klub Nýrov; Sportovní klub Žeravice; Sportovní spolek Poodří Hladké Životice; SK Boulder
club Františkovy Lázně; SK Řeznovice; SC Start Karlovy Vary; Warriors Karlovy Vary; Nordians Teplice; FK Dukla Praha – ženy; Spolek orientačních běžců Olomouc ; Fotbalový klub SK Liběšice; Horolezecký oddíl HOKAS Praha 5;
Autor: KT ČUS
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Sportovní královnou za rok 2018 se stala
Ester Ledecká
Podle očekávání potvrdila roli hlavní favoritky v anketě Sportovec roku 2018 dvojnásobná
olympijská vítězka Ester Ledecká. Stala se vítězkou jubilejního, 60. ročníku ceny Klubu sportovních novinářů s rekordním náskokem 759 bodů před druhou v pořadí Martinou Sáblíkovou.
Nejlepším českým sportovním kolektivem se staly tenistky, které ovládly Fed Cup.
V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, vyhrála trojnásobná
medailistka z mládežnické olympiády v Buenos Aires, plavkyně Barbora Seemanová. Cenu Emila
Zátopka pro sportovní legendu získala in memoriam tenistka Jana Novotná.
Ester Ledecká byla vysokou favoritkou letošního ročníku novinářské ankety, neboť na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu vyhrála superobří slalom na lyžích i paralelní obří slalom na snowboardu. Na první místo ji ve druhém kole hlasování nedalo jen sedmnáct z 244 členů Klubu
sportovních novinářů. Na sportovním trůnu vystřídala biatlonovou mistryni světa z roku 2017 Gabrielu Koukalovou a stala se dvanáctou ženskou vítězkou za posledních třináct let. Nadvládu žen přerušil
jen v roce 2016 olympijský vítěz v judu
Lukáš Krpálek.
„Nemohu říci, že bych s vítězstvím
v anketě předem počítala, to rozhodně
ne. Podobné ankety sportovců je totiž
velice těžké posuzovat. Každý sport je
jiný, specifický. Navíc Česko je hodně
úspěšná země. Je tu spousta dalších
osobností, které si korunu zaslouží,“ komentovala své prvenství Ester Ledecká. Ta se na pódiu při slavnostním ceremoniálu objevila už počtvrté. V letech
2013 a 2015 byla nejlepší juniorkou roku
a v roce 2017 skončila pátá mezi jednotlivci.
Foto : sportovecroku.cz
Fedcupový tým českých tenistek vyhrál
anketu popáté od roku 2011. Za posledních deset let se k tomu přidaly ještě tři triumfy mužského daviscupového výběru. Za tenistkami letos skončili basketbalisté ČR, kteří si vybojovali historický postup
na mistrovství světa, a hokejisté mistrovské Komety Brno.
Anketa Sportovec roku 2018:
Jednotlivci: 1. Ester Ledecká (snowboarding/paralelní disciplíny a alpské lyžování) 2034 bodů, 2.
Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1275, 3. Michal Krčmář (biatlon) 1254, 4. David Pastrňák (hokej)
1090, 5. Veronika Vítková (biatlon) 1023, 6. Martin Šonka (závodní létání) 999, 7. Karolína Erbanová
(rychlobruslení) 965, 8. Eva Samková (snowboarding/snowboardcross) 957, 9. Barbora Krejčíková/
Kateřina Siniaková (tenis) 939, 10. Petra Kvitová (tenis) 840.
Týmy: 1. Fedcupový tým tenistek ČR 532 bodů, 2. Basketbalisté ČR 406, 3. Hokejisté Komety Brno
262.
Junioři: 1. Barbora Seemanová (plavání) 99 bodů, 2. Barbora Malíková (atletika) 78, 3. Jakub Šťastný
(cyklistika) 77.
Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka: Jana Novotná (tenis).
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Problémy s dopingem v Keni

Světová antidopingová agentura WADA a její oddělení pro vyšetřování zveřejnily v hlavním keňském městě Nairobi výsledky projektu
na očištění od dopingu. Při naplňování tohoto úkolu úzce spolupracovaly také s Keňskou národní antidopingovou organizací (zkratka
ADAK).
Závěrečné dvoudenní setkání organizované WADA se zabývalo závěry vyšetřování probíhajícího od
prosince 2016 známého jako „Keňský projekt“. Jeho hlavním úkolem bylo především rozkrytí dopingu
nejenom v Keni, ale i dalších východoafrických zemích. Dopingové praktiky v celé této oblasti se týkaly hlavně běžců a běžkyň na střední a dlouhé tratě.
Cílem projektu bylo poukázat na hlavní problémy a navrhnout způsob, jak v budoucnu tuto problematiku řešit. Jednalo se o:


důsledné rozkrytí dopingových praktik některých atletů na všech výkonnostních úrovních



ukázat cesty, které povedou k očištění od dopingu v této oblasti

Vyšetřovatelé se ve své práci zaměřili dále na doprovod závodníků – trenéry, lékaře, maséry, fyzioterapeuty a další podpůrný tým, a také na některé podezřelé keňské funkcionáře, kteří byli zapleteni do
šíření dopingu mezi těmito atlety
Závěry vyšetřovatelů WADA:
 dopingové praktiky keňských atletů nejsou sofistikované a koordinované žádným, ani vládním systémem
 podle zjištěných pozitivních dopingových vzorků používají tito sportovci hlavně anabolický steroid
nandrolon a EPO


keňští atleti nejsou v dostatečně míře informováni ani proškoleni o nebezpečí dopingu



současně zde působí velice negativně místní lékaři a „pseudolékaři“ na atlety a jejich doprovod



místní lékaři ani drtivá většina atletů nejsou vůbec obeznámeni se Seznamem zakázaných látek
WADA
Setkání se mimo WADA a Keňské antidopingové organizace ADAK zúčastnili také zástupci keňských
atletů, ministerstva sportu, Sdružení pro farmacii a drogy, disciplinární komise, advokátní komory, INTERPOLU, páté Africké regionální antidopingové organizace a dalších národních antidopingových
organizací dané oblasti. Zároveň byli přítomni zástupci norských a britských národních antidopingových organizací, kteří v dané oblasti pomáhají s bojem proti dopingu i tím, že realizují dopingové kontroly a podílejí se na vybudování nové ADAK.
Tato akce byla svým rozsahem a dopady první svého druhu v této oblasti.
Ředitel oddělení WADA pro vyšetřování nekalých dopingových praktik Gunter Younger k tomu poznamenal: „Bereme problém dopingu v Keni i okolních státech velice vážně. Snažili jsme se rozkrýt nekalé praktiky až ke kořenům a navrhnout co nejlepší možnosti, jak je řešit. Proto jsme zorganizovali také
toto setkání, kterého se účastní všechny důležité osoby, orgány a organizace. Pevně věříme, že závěry tohoto setkání přispějí k očistě sportu. Dopingové praktiky v této zemi i blízké oblasti byly a zatím
ještě jsou odlišné od jiných zemí, a proto vyžadují i jiné způsoby řešení. Závěrem bych ještě chtěl zdůraznit i skutečnost, že nejsou sofistikované a řízené státními orgány na různých úrovních.“ (pokračování v aktuálním Bulletinu ADV ČR)
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

Vánoční turnaj mladých fotbalistů v Písku ovládli
domácí hráči
Poslední dny tohoto roku si děti v Písku vyplnily sportem. Ve čtvrtek a v pátek 27. a 28.
prosince se v místní sportovní hale a vedlejší
obloukové hale uskutečnil již 37. ročník tradičního Vánočního halového turnaje mládeže
ve fotbale pro děti ve věku od pěti do čtrnácti
let.
Akce byla letos součástí projektu České unie
sportu ČUS Sportuj s námi, jejímž mediálním
partnerem je Deník.
„V předchozích letech se turnaj konal jen jeden den, ale kvůli velkému počtu přihlášených družstev a zájmu dětí jak registrovaných, tak i těch bez registrace jsme ho museli
rozložit do dvou dnů. Pravidelně se turnaje
účastní přes tři sta dětí z celého píseckého okresu a jeho okolí. Letos konečný počet vyšplhal na 374
fotbalistů,“ uvedl ředitel turnaje Michal Řezáč.
Na akci se přihlásilo sedm oddílů – Písek, Hradiště, Kovářov, Protivín, Dražejov, Kestřany a Mirovice.
Ty sestavily 38 družstev v pěti věkových kategoriích: mini přípravka, mladší a starší přípravka, mladší a
starší žáci. Celkem bylo odehráno 102 utkání, ve kterých padlo 370 gólů.
Nejúspěšnějším oddílem turnaje se stal podle předpokladů domácí FC Písek, který zvítězil v pěti kategoriích. Do zápasů se společně s kluky zapojilo také šestadvacet dívek, mezi nimiž dominovala Julie
Kunštová z TJ Dražejov. Ve své kategorii
mladší přípravky byla vyhlášena jako nejlepší brankářka. Nejmladším účastníkem
turnaje byl pětiletý hráč FK Protivín Tomáš
Varga. Pořadatelé ocenili vždy tři nejúspěšnější družstva z každé kategorie.
„Bylo úžasné sledovat zejména nejmenší
děti, s jakým elánem a opravdovou chutí
odehrály svá utkání. Obdivovali jsme, jaký
zápal existuje v těchto dětech, a jak se
dokážou nadchnout pro tak krásný sport,
jakým fotbal bezesporu je,“ popsal atmosféru vydařené akce Michal Řezáč.
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Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
Leden 2018

19. 1. 2019 1. Královéhradecký Master -Havlovice
19. 1. 2019 O Třebovskou mašinku -Česká Třebová

1. 1. 2019 Novoroční výstup na Ještě -Liberec
4. 1. 2019 MEMORIÁL TOMÁŠE BUBLÁKA pod záštitou
starosty města Brumov-Bylnic -Brumov
5. 1. 2019 Zimní výstup na Helfštý -Týn nad Bečvou
6. 1. 2019 Kurz bruslen -Chrudim

26. 1. 2019 14. ročník volejbalového turnaje O pohár
ředitele GPdC -Tábor
26. 1. 2019 Kladecká lyže -Kladky
26. 1. 2019 Florbalový turnaj žáků 1 – 6 tříd ZŠ -Vsetín
27. 1. 2019 Dance Evolution -Praha 8

12. 1. 2019 Jevíčko cup 2019, 33. ročník halového turnaje v kopané -Jevíčko
12. 1. 2019 Běh partyzánskou stezkou -Osek
13. 1. 2019 Mezinárodní Krušnohorská třicítka -Moldava
14. 1. 2019 Stolní tenis dětem -Karviná
15. 1. 2019 Náborový florbalový turnaj pro žáky ze ZŠ
z Prahy 6 -Praha 6-Střešovice

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: 31.12.2018; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři, Zkratky: Komunikační
tým ČUS - KT ČUS; použité fotografie - archiv ČUS; ISSN 1212-1061
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Oznámení
ke stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného a stanovení stravného a průměrné ceny
PHM pro rok 2019
Stejně jako v minulých letech byla pro účely členských subjektů vydána oznámení o stanovení výše
základních sazeb zahraničního stravného i o stanovení stravného a také výše průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2019.
Oznámení naleznete na webových stránkách České unie sportu:
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html

Klub českých turistů hledá
finanční a mzdovou účetní pro ústředí klubu
Co Vás u nás čeká?
 vedení kompletního finančního účetnictví spolku včetně přípravy podkladů pro daňového poradce
 styk s úřady
 elektronické bankovnictví
 vedení mzdového účetnictví pro 8 zaměstnanců (v dubnu a květnu máme více než 100 DPP)
 vedení evidence movitého a nemovitého majetku KČT
 zpracování statistických výkazů NI 1-01 a ÚNP 4-01
 plnění rozpočtu organizace dle požadavků jednotlivých garantů
Jak si Vás představujeme?
 máte minimálně maturitu
 máte praxi na pozici finanční a mzdové účetní min. 2 roky
 jste pečlivý/á, zodpovědný/á a samostatný/á
 zvládáte uživatelsky práci na PC, zejména MS Excel (vzorce, filtry)
 znalost programu OK Mzdy výhodou, nikoliv podmínkou znalost programu Prokurist výhodou, nikoliv podmínkou

A co Vám za to nabízíme?
 stabilní práci s pružnou pracovní dobou (od pondělí do pátku)
 zajímavou práci v neziskovém sektoru a odpovídající mzdové ohodnocení
 samostatnou kancelář v centru Prahy
 týmovou práci v malém a přátelském kolektivu
 pracovní smlouvu ve známém a tradičním spolku
 13. plat
 každý měsíc vám příspěvek na důchod
 nárok na 5 tzv. „sick days“
 dovolenou celkem 5 týdnů v roce
 stravenky v hodnotě 110 Kč na den
Nástup možný ihned.
Zašlete nám, prosím, motivační dopis na mail kct@kct.cz. Další případné informace obdržíte na
telefonu 736 754 104.
Reklama
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