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VV ČUS svolal valnou hromadu na 19. června
a schválil předfinancování servisních center sportu
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. března v Praze pozitivně přijal zprávu,
že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prosadila zřízení Národní sportovní agentury. Právě
Česká unie sportu je dlouhodobým iniciátorem
a podporovatelem ustavení samostatné státní
instituce pro sport, nejlépe na úrovni ministerstva.
VV ČUS považuje rozhodnutí poslanců za důležitý krok k vytvoření samostatného správního
orgánu pro sport, který od Ministerstva školství
ČR převezme veškerou sportovní agendu včetně
rozdělování dotací. Vznik národní sportovní agentury současně posílí postavení sportu ve vztahu
k vládě a dalším orgánům veřejné správy. Může
zajistit adresné, spravedlivé a cílené financování
sportu i rámec pro jeho transparentní řízení a systematickou podporu včetně širší implementace
pohybové výchovy do školského systému.
Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval, že
Česká unie sportu již podala na Ministerstvo
školství ČR žádost o dotaci v rámci výzvy v programu pro financování střešních sportovních
organizací. Na základě požadované metodiky
MŠMT předložila ČUS projekt, jehož hlavní
část zahrnuje financování územních pracovišť
ČUS (servisních center sportu) v objemu 90
milionů korun. Výše celkové částky, kterou ČUS
žádá včetně údržby Sportovního centra Nymburk
a projektu ČUS Sportuj s námi, dosahuje částky
146 milionů korun, jak schválil VV ČUS na podzim
roku 2018.
Členové VV ČUS vzali na vědomí svolání setkání předsedů národních sportovních svazů,
které inicioval Český olympijský výbor. Konstatovali přitom, že klíčovým bodem tohoto jednání
27. 3. by mělo být nejen představení a využití
jednotlivých projektů ČOV, ale především prodiskutovat jejich účelnost, nákladnost a efektivitu
a projednat, které z těchto aktivit jsou pro svazy přínosné a pro ČOV únosné. Svazy by případně
měly samy vyzvat ČOV k novým aktivitám, které
by jejich činnost ve vrcholovém sportu více podpořily.
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VV ČUS svolal 37. valnou hromadu ČUS na
středu 19. června 2019 od 10 hodin do Sportovního centra Nymburk. Současně schválil osnovu
Zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady
a na příštím zasedání výkonného výboru projedná
také program valné hromady.
S ohledem na skutečnost, že díky administrativní náročnosti zpracování žádostí všech programů
nelze předpokládat vydání rozhodnutí Ministerstva
školství ČR v rámci dotačního programu Organizace sportu 2019 na činnost střešních organizací
v brzké době, VV ČUS schválil předfinancování
Servisních center sportu ČUS v podobě druhé
zálohy ve výši 14,8 milionu korun. Každá krajská
organizace ČUS obdrží 200 000 korun, každé okresní sdružení 150 000 korun na činnost, spočívající
především v administrativní podpoře klubů a TJ.

Generální ředitel ekonomických agend ČUS
přednesl členům výkonného výboru první verzi
Zprávy o majetku ČUS k 31. prosinci 2018. Vyplývá z ní, že ČUS je stabilní, zdravá a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či
samotnou existenci. Představena byla také druhá
verze rozpočtu ČUS na rok 2019 – podle ní bude
činit předpokládaný celkový hospodářský výsledek v rámci běžné hospodářské činnosti zhruba
2,9 milionu korun.
VV ČUS vyhověl žádostem dvou národních sportovních svazů o poskytnutí půjčky z Rezervního
fondu sportovních svazů ČUS – Českému svazu
zápasu 500 000 korun a České boxerské asociaci
700 000 korun.

Autor: KT ČUS
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Vyjádření předsedy České unie sportu
ke vzniku Národní sportovní agentury
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prosadila
13. března vznik Národní sportovní agentury,
která by měla od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR převzít veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací. V jejím
čele by měl stát dosavadní vládní zmocněnec
pro sport Milan Hnilička. Novelizovaný zákon
o podpoře sportu nyní míří do senátu a poté
k prezidentovi.
A jak hodnotí vznik Národní sportovní agentury předseda České unie sportu Miroslav Jansta?
„Vítáme, že sport posílí své postavení ve vztahu k vládě a dalším orgánům veřejné správy. Dlouhodobě byla Česká unie sportu jedinou sportovní
organizací, která po samostatném orgánu volala.
Zároveň nás trochu mrzí, že se nejedná o ministerstvo.
Doufáme však, že agentura českému sportu pomůže organizačně a zejména finančně. Důležité
bude, aby tento nově vzniklý orgán byl dostatečně personálně zajištěn kvalitními lidmi, kteří
mají zkušenosti se státní správou, se svazovou
nebo klubovou činností. Agendy a problémů k ře-

Milan Hnilička by měl stanout v čele Národní
sportovní agentury.

šení ve sportu je víc než dost, neboť stát tuto
oblast dlouhodobě fatálně zanedbával.
Věříme, že vytvoření nového systému státní
podpory sportu ve spolupráci s kraji a obcemi zajistí racionální, účelný a spravedlivě cílený systém pomoci a podpory českého sportu ve všech
úrovních – zejména v rovině posílení národních
sportovních svazů i sportovních klubů a jednot.“
Miroslav Jansta
předseda České unie sportu

Úkol = nový systém
Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu.
● Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7 500 klubů a jednot peníze na činnost,
na nábor dětí ani na kvalifikované trenéry.
● Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze.
Velkým problémem jsou i sportoviště, především jejich údržba.
● Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun,
slibováno přitom bylo 7 miliard.
● Agentura, jejíž vytvoření nyní posoudí senát, by měla mít částečně parametry
samostatného ministerstva.
● Sportovní svazy budou moci opět poskytovat příspěvky členským subjektům, což nyní tři roky nesměly.
● Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.
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Michal Ježdík: „Zdraví Čechů je ohrožené,
vychováváme hloupější děti!“
Časopis Reflex a jeho webový portál přinesly
nedávno velice zajímavý rozhovor s Michalem
Ježdíkem, sportovním ředitelem České basketbalové federace, na téma snižující se pohybové
gramotnosti v České republice a potřeb nového
přístupu k výchově, školnímu sportu a pohybovým aktivitám.
Sportovní ředitel basketbalové asociace Michal
Ježdík v rozhovoru tvrdí, že budoucnost českého
sportu, a hlavně zdraví národa jsou ohrožené. Na
vzestupu je obezita i cukrovka, roste taky tlak
krve u dětí. Klíčové je podle něj zvýšit pohybovou
zdatnost hlavně u příští generace. Teď si totiž vychováváme hloupější generaci.

Děti mají málo pohybu, ale taky je robotizujeme. Nejsou kreativní a de facto se vracíme
zpátky do minulosti, kdy jen seděly ve škole
a nesměly se hýbat. Podle Ježdíka je třeba změnit přístup k dětem. Třeba v tom, jak tělocvik
vypadá.
Češi jsou podle Ježdíka hodně konzervativní,
a proto bylo těžké něco změnit. Teď ale začalo
svítit červené světlo i v kolektivních sportech. Národní týmy najednou nejsou tak úspěšné a skutečně hrozí, že hokejová reprezentace už vyhrávat
nebude. Ježdík varuje, že pokud se nic nezmění,
bude míň Jágrů a Hašků, ale víc Sáblíkových a Ledeckých.
Celý videorozhovor naleznete
pod tímto odkazem:
https://www.reflex.cz/clanek/
prostor-x/93885/jezdik-zdravi-cechu-je-ohrozene-vychovavame-hloupejsi-deti-ledecka-a-sablikova-jdou-proti-systemu.
html?fbclid=IwAR2dBZwbNz6qdjufUCVIUWwA6r82rAPRzCqdZlxZi6mASYBEi3rNTNxsNCc
Pokud po zhlédnutí uznáte za vhodné, sdílejte s námi poselství vyjádřené
v tomto rozhovoru prostřednictvím vašich informačních kanálů.
Snahou České unie sportu je v součinnosti s národními svazy a územními
pracovišti ČUS dosáhnout co nejširší
publicity argumentů, které mohou vést
k pozitivním změnám nejen v českém
sportu.

Michal Ježdík v průběhu únorové konference ČUS k pohybové
(ne)gramotnosti dětí.
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K narůstající vážnosti problému
pořádala Česká unie sportu 7. února
v pražském hotelu Pyramida reprezentativní tematickou konferenci, jejíž
výstupy naleznete zde: https://www.
cuscz.cz/novinky/stat-nechce-zdraveho-obcana-zaznam-a-zavery-konference.html
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MŠMT podpoří stavby sportovišť
za téměř tři miliardy korun
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí
o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 miliardy
Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč.
V první výzvě určené pro tělovýchovné jednoty
a sportovní kluby bude podpořeno minimálně 107
projektů, v každém kraji to pak budou minimálně dva. Výše podpory je téměř 1,2 miliardy Kč
a celková hodnota staveb dosáhne 1,8 miliard Kč.
Tato výzva je zaměřena především na rekonstrukce. Mezi nejpotřebnější patří např. sportovní
hala TJ Slavia Hradec Králové, atletický stadion
Emila Zátopka v Kopřivnici nebo proběhne rekonstrukce za téměř 50 milionů Kč fotbalového
stadionu v Tachově.
Ve druhé výzvě bylo vybráno 17 městských projektů s předpokládanou výší dotace 420 milionů
Kč a celkovou hodnotou staveb 1,1 miliardy Kč.
Největší podpořenou stavbou je městská plavecká hala v Lounech, dále se postaví 4 nové

sportovní haly a významně se rekonstruují čtyři
zimní stadiony. Mezi podpořenými stavbami je
i Judo aréna v Jablonci nad Nisou a rekonstrukce
městských stadionů či sportovních areálů.
MŠMT nyní oslovuje úspěšné žadatele a připravuje výzvy na rok 2020, které v podobném rozsahu plánuje vyhlásit v červnu letošního roku.

Zdroj: MŠMT

Fotbalový stadion v Tachově se dočká rekonstrukce
nákladem 50 milionů korun.

POČET PODPOŘENÝCH
PROJEKTŮ

CELKOVÁ CENA
PROJEKTŮ

CELKOVÁ VÝŠE
DOTACE PRO KRAJ

Moravskoslezský

13

456 020 707 Kč

251 921 581 Kč

Jihomoravský

16

281 116 405 Kč

195 995 684 Kč

Plzeňský

7

181 860 107 Kč

118 255 424 Kč

Středočeský

17

143 117 012 Kč

100 025 951 Kč

Zlínský

10

141 707 098 Kč

99 194 966 Kč

Praha

9

118 390 641 Kč

82 744 146 Kč

Olomoucký

8

111 725 515 Kč

74 586 711 Kč

Královéhradecký

5

90 742 534 Kč

61 182 777 Kč

Ústecký

5

85 333 079 Kč

59 733 152 Kč

Jihočeský

5

70 517 071 Kč

49 361 948 Kč

Liberecký

4

50 241 368 Kč

35 168 956 Kč

Vysočina

3

33 429 311 Kč

22 199 742 Kč

Pardubický

3

20 249 791 Kč

14 174 853 Kč

Karlovarský

2

16 889 172 Kč

10 562 777 Kč

107

1 801 339 811 Kč

1 175 108 668 Kč

KRAJ

CELKEM
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Pro sportovní kluby a TJ: Zápisy ve spolkovém
rejstříku a doplnění sbírky listin
Opětovně upozorňujeme sdružené
spolky, aby si zkontrolovaly zápisy ve
spolkovém rejstříku https://or.justice.
cz/ias/ui/rejstrik a případné nedostatky zde odstranily.
Přestože již mají mít všechny spolky
přizpůsobeny své stanovy, a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní
úpravě, v praxi tomu tak v řadě případů
zcela jistě není. Proto ČUS upozorňuje
všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ, že pokud rejstříkový soud
zjistí, že spolek doposud nepřizpůsobil
zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho
usnesením ke zjednání nápravy, a to
zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato
tzv. dodatečná lhůta marně (tj. spolek
nebude na výzvu soudu reagovat), soud
spolek z moci úřední zruší a nařídí
jeho likvidaci. Mají-li tedy spolky zájem na svém
zachování, je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a daly si své záležitosti v rejstříku do
pořádku. Obdobné platí pro spolky pobočné.
Současně upozorňujeme i na skutečnost, že
kromě zápisu do rejstříku je třeba dát do pořádku i sbírku listin, tj. založit do ní požadované
doklady. Kromě listin, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností (jako jsou např.
stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí o zřízení pobočného spolku), je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady.
Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost za-

ložit do sbírky účetní závěrku, případně i výroční
zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem). Toto je pro
většinu sportovních spolků základní a dostačující
rozsah listin zakládaných do sbírky. Co všechno
má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zákon č.
304/2013Sb. o veřejných rejstřících
Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku,
nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí
z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové
pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit,
že toto bude s největší pravděpodobností předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací,
grantů atd., zcela jistě pak ze strany MŠMT.
Ve shora uvedených záležitostech lze využít
služby Servisních center sportu ČUS, která působí
při Okresních sdruženích ČUS, jež vám s potřebnými úkony poradí: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pro-sk-tj-a-svazy-v-okrese.html.
V příštím čísle zpravodaje přineseme informaci
k evidenci údajů o skutečných majitelích u sportovních spolků.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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Měsíc březen byl ve znamení mimořádných
fotbalových událostí
Z fotbalového pohledu bývá už tradičně březen
jedním z nejvýznamnějších měsíců roku. A zdaleka nejen proto, že po dlouhé zimní přestávce
se v něm opět naplno rozběhly ve všech regionech České republiky výkonnostní soutěže.
Tentokrát totiž fotbalový termínový kalendář
vyplnily také další mimořádné události.
Slavia Praha dokázala po heroickém výkonu senzačně vyřadit v Evropské lize UEFA jedno
z nejlepších mužstev na kontinentu, španělský
tým FC Sevilla, a po dvaceti letech znovu postoupila do čtvrtfinále. V dubnu se mohou její fanoušci těšit na duely s dalším fotbalovým velikánem
– FC Chelsea!
Česká reprezentace naopak otevřela vysokou
porážkou v londýnském Wembley s Anglií svůj kvalifikační účet v boji o postup na mistrovství Evropy
2020 a krátce poté ji čekalo v Praze prestižní měření sil s pětinásobnými světovými šampiony z Brazílie. Navzdory porážce v něm reprezentanti výrazně zlepšeným výkonem naznačili, že mají na víc
a mohou bojovat o postup na závěrečný turnaj ME.
A také se 18. března v pražském Vinohradském divadle uskutečnilo vyhlášení 54. ročníku

ankety Fotbalové asociace ČR o Fotbalistu roku.
Osud si někdy opravdu zašpásuje, a tak se stalo,
že poprvé ve své kariéře získal tuto trofej brankář
Tomáš Vaclík, strážce tyčí FC Sevilly, jehož konto
krátce předtím právě slávisté zatížili hned půltuctem gólů! Z pohledu celé sezóny i Vaclíkových
výkonů v elitní španělské soutěži však byla tato
volba zcela spravedlivá.
„Jsem trošku naměkko, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych tuhle anketu mohl někdy vyhrát. Asi
to máme, my Češi, v genech, že máme tak dobré
gólmany. Ale Petra Čecha a jeho devět vítězství
asi už nedostihnu,“ komentoval své prvenství Tomáš Vaclík, jenž s výrazným náskokem 264 bodů
porazil druhého obránce Pavla Kadeřábka z německého Hoffenheimu. O dalších 234 bodů zpět
skončil třetí slávistický záložník Tomáš Souček.
Mezi trenéry za uplynulý rok triumfoval Pavel
Vrba z Viktorie Plzeň. Zvítězil už poosmé za posledních devět let a překonal rekord legendárního
Karla Brücknera. Talentem roku byl zvolen jablonecký David Lischka, který kvůli problémům se
srdcem přišel o přestup do Sparty a musel přerušit kariéru. Fotbalistkou roku se stala Kateřina
Svitková ze Slavie Praha.

Po celé České
republice
odstartovaly
krajské
a okresní
fotbalové
soutěže, které
řídí krajské
a okresní
fotbalové svazy,
z nichž většina
významně
spolupracuje
s územními
pracovišti ČUS
a využívá
služeb, které
poskytují.
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Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů

Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se sešli se zástupci České
unie sportu, jako největší sportovní organizace
v České republice, za účelem sjednocení nejasných výkladů v rámci agendy ochrany osobních
údajů a zjednodušení problematiky pro spolky
ve sportovním prostředí ČR. Výsledkem jednání
je dosažení shody mezi ČUS a ÚOOÚ, na jejímž
základě došlo k úpravě některých vzorových
dokumentů.
Hlavním cílem a snahou ČUS i ÚOOU bylo problematiku ochrany osobních údajů pro sportovní
prostředí maximálně zjednodušit a zároveň poskytnout relevantní informace tak, aby nebylo
nic zanedbáno. Z těchto důvodů byl dosavadní
vzorový formulář (Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních
údajů) rozdělen do dvou samostatných dokumentů.
Pro spolky, které provozují pouze sportovní
činnost a nezpracovávají žádné osobní údaje
pro marketingové účely, nově postačí pouze využití vzorového formuláře „Informace
o zpracování osobních údajů“, který je pouze nezbytné uveřejnit vhodným způsobem
(webové stránky, spolu s přihláškou, nástěnka
v sídle spolku).

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Pro takové spolky není potřeba „Souhlasu se
zpracováním osobních údajů“, tedy opatřovat
podpisy členů. Pokud však ve spolku zpracováváte
osobní údaje pro účely marketingu (fotografie na
pozvánkách, billboardy atd.), formulář „Souhlas
se zpracováním osobních údajů pro marketingové
účely“ pro členy použít musíte.
Zásadní je rovněž informace, že formuláře
vydané ČUS v loňském roce a vámi již využité
zůstávají v platnosti a není třeba je měnit nebo
obnovovat.
Oba nové vzorové formuláře naleznete na
webových stránkách ČUS: https://www.cuscz.
cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
html.
Dále zde naleznete aktualizované „Odpovědi
na nejčastější dotazy k ochraně osobních údajů“,
které vám pomohou lépe se zorientovat v této
problematice.
V případě, že vám při čtení dokumentů vyvstaly
další dotazy, neváhejte nám je položit prostřednictvím mailové adresy gdpr@cuscz.cz.
Naším cílem je problematiku zjednodušit ve
prospěch všech členů ČUS!
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Pražská tělovýchovná unie má
k dispozici kompletní přehled sportovišť
Na začátku roku 2019, po dvou letech neoficiální, ale velmi vstřícné kooperace, byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi Pražskou tělovýchovnou unií, Českou unií sportu a Institutem
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Pražská tělovýchovná unie (PTU) a Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)
se v ní zavázaly nadále vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci v oblasti podpory
sportovní činnosti na území hlavního města Prahy v oblasti vytváření, naplňování a aktivního využití databáze sportovišť pro organizovaný sport
na území tohoto regionu, které jsou součástí
informačního systému České unie sportu (ČUS).
Důležitou součástí smlouvy je bezplatné předávání veškerých dohodnutých dat mezi jednotlivými stranami.

ta Prahy začala v roce 2017. Obě instituce v té
době měly ve svých databázích starší informace, které bylo třeba aktualizovat. Shodně sice
zpracovávaly informace o pražských sportovních
zařízení – ovšem každá velmi specifickou formou.
Pracovníci IPR se zaměřovali spíše na přesné katastrální vyměření, zatímco databáze PTU naopak
pracuje pouze s adresou a hlouběji se zajímá
o hřiště jako takové. Obě organizace však věnovaly mimořádné úsilí tomu, aby jednotlivé rozdíly
překonaly a našly společnou cestu ke dlouhodobé
spolupráci.
V letech 2017 a 2018 proběhl pod hlavičkou
Pražské tělovýchovné unie rozsáhlý průzkum
pražských sportovišť nabízejících prostor pro
organizovaný sport – na základě vlastních historických dat a také podkladů o sportovních areálech od Institutu plánování
a rozvoje hlavního města
Prahy. Díky tomu mají nyní
obě organizace k dispozici jeden z nejaktuálnějších přehledů sportovišť
v Praze. Obsahuje nejen
prostory jejich členských
subjektů, ale také stadiony, hřiště, areály a bazény státních či soukromých
správců.
Veřejná část databáze
Sport v Praze, kterou spravuje Pražská tělovýchovná
unie, se nachází na pražské
krajské stránce informačního systému ČUS zde.

IPR je hlavním koncepčním pracovištěm hlavního města Prahy v oblasti architektury, urbanismu,
rozvoje, tvorby a správy města. Získává, spravuje a aktualizuje data důležitá pro rozvoj města
a zpracovává strategické, urbanistické a územně
rozvojové dokumenty.
Jednání mezi Pražskou tělovýchovnou unií
a Institutem plánování a rozvoje hlavního měs-
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Spolupráce se samosprávami v rámci využití
informačního systému ČUS k informacím o sportovním prostředí probíhá i v jiných regionech
jako například Moravskoslezský či Jihočeský
kraj. V několika dalších regionech probíhají intenzivní jednání o možné spolupráci. Výstupní
data z informačního systému jsou často součástí
přidělování samosprávních zdrojů.

Autor: PTU
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Tečku za seriálem ČUS Stopa pro život
napsala legendární Krkonošská 70
Devátý ročník zimního seriálu závodů v běhu
na lyžích, ČUS Stopa pro život 2019 uzavřel
v sobotu 16. března závod Krkonošská 70
LAWI ve Špindlerově Mlýně. Do některého
z pěti podniků populární série se v závodním
tempu zapojilo 4 153 českých i zahraničních
běžkařů – z toho 558 tvořili účastníci dětských závodů.
Zásluhou letošní fantastické bílé zimy se organizátoři konečně dočkali sezóny, kdy nemuseli
řešit nedostatek sněhu, a díky tomu mohlo být
všech pět závodů Stopy uspořádáno v plánovaném
termínu a k naprosté spokojenosti účastníků.

Trasu zasypal sníh

Skvělou tečku za další, už devátou sezónou seriálu ČUS Stopa pro život, jejíž institucionáním
partnerem je Česká unie sportu, napsal legendární zimní běžecký podnik Krkonošská 70 LAWI. Den
před závodem v místě nasněžilo dvacet centimetrů sněhu, ale organizátoři z TJ Loko Trutnov stihli
v noci trasy bezchybně upravit.
Do Ski areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně
se vydali majitelé úzkých prkýnek už po čtyřiašedesáté. Do cíle i letos musel dorazit celý pětičlenný tým a teprve čas posledního byl časem
výsledným. Nejprestižnější trasa měřila 70 km,
ale pocit sounáležitosti a parťáctví si přijeli užít
kromě zkušených dálkařů také hlídky na 50 km
a 25 km včetně žen. Zapojit se mohli opět i individuální závodníci a závodnice, kterých od zavedení
samostatných kategorií pro muže a ženy rok od
roku přibývá.
Starosta Trutnova Ivan Adamec přesně v 8 hodin
vyslal na trať první tři hlídky nejdelší trasy. Po
úvodním neodmyslitelném a přes deset kilometrů trvajícím náročném stoupání až na Hromovku
následovala pasáž po hřebenech, kde naštěstí
závodníkům foukal silný vítr do zad. Trasa však
měla záchytné body na skvěle vybavených občerstvovačkách.

Foto: Miloš Lubas

Neporazitelná trutnovská parta

Vítězem nejprestižnějšího titulu Krkonošské
70 LAWI 2019 se popáté v řadě stal místní tým
Kasper Swix ve složení Jan Fišnar, Petr Holub, Ladislav Rygl, Matěj Kubina a Tomáš Veber v čase
3:48:10,5 hod. Letos to ale neměli vůbec lehké,
až do poslední občerstvovací stanice totiž přesvědčivě vedl tým Rossignol Racing, který pro
tento ročník přeskupil složení hlídky a chtěl za
každou cenu vyhrát. Zabránila mu v tom nakonec
indispozice Lukáše Kubričana, jehož kamarádi
velkou část trasy táhli na gumě.
„Popáté v řadě jsme na Krkonošské 70 zvítězili,
poprvé to ještě bylo pod hlavičkou týmu Vela Trutnov! Před startem jsme si moc nevěřili, když jsme
viděli, koho Rossignol postavil do hlídky. Přesto
jsme to nevzdávali a do závodu šli odhodlaní. Tohle je totiž sedmdesátka, strašně těžký a dlouhý
závod, kde rozhoduje vyrovnanost týmu,“ popsal
vítězné pocity Petr Holub.
Královnami nejdelší trasy pro ženské hlídky se
staly Anna-Marie Hejná, Tereza Hnátková, Tereza Tužilová, Kateřina Moravcová a Lada Lanková
z nově složeného týmu Žáby a tygřice. Hlídka zvítězila zcela přesvědčivě před druhým Sporticusem,
který dorazil do cíle osm minut za vítěznou formací.

Kompletní informace na www.stopaprozivot.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Dubnový kalendář
ČUS Sportuj s námi už zve
naplno do přírody
Pohled na dubnový kalendář projektu ČUS Sportuj s námi napovídá, že s výjimkou curlingu už zimním sportům odzvonilo. Naopak – přespolní běhy a turistické pochody už zvou naplno vyznavače
pohybu do přírody. Otvírat se bude řeka Moravice a rozběhnou se také turnaje ve fotbalu, florbalu,
stolním tenisu, hokejbalu, šachách, karate a v mnoha dalších disciplínách.

Program akcí – duben 2019
2. 4. 2019
2. 4. 2019
3. 4. 2019
4. 4. 2019
6. 4. 2019
6. 4. 2019
6. 4. 2019
6. 4. 2019
7. 4. 2019
7. 4. 2019
7. 4. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
13. 4. 2019
14. 4. 2019
14. 4. 2019
18. 4. 2019
18. 4. 2019
18. 4. 2019
19. 4. 2019
20. 4. 2019
20. 4. 2019
20. 4. 2019
20. 4. 2019
21. 4. 2019
21. 4. 2019
21. 4. 2019
24. 4. 2019
25. 4. 2019
25. 4. 2019
26. 4. 2019

12

Brno hraje curling
Aprílový běh
Běh okolo Zámečku
Pochod okolo Mořkova
Sportovní odpoledne se včelími medvídky
Novoveský přespolák
49. ročník Orlické šachovnice
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Běh lipovou alejí, Nymburská desítka 2019
Jarní běh zámeckým parkem
Jarní pohár města Plzně
Karate ČUS pro nejmenší – Kamiwaza Cup
Jarní kroky ke zdraví
Vejšlap jarním Polabím
Turnaj ve stolním tenise o Pohár města
4. ročník turnaje O stříbrnou věž města
Otevření a sjezd Moravice
Vypusťte šakala 2019
CRAFT Brněnský půlmaraton/desítka
Velikonoční florbalový Jindřicháč
40. ročník Turnajů šachových nadějí
Jarní běh U Kanálu
Velikonoční turnaj
Zvolská botička 2019
Barevný mini volejbal pro každého
Staropacký kros
Jablonecký “Běh do Pohody”
Běh Rožmitál – Březnice 63. ročník
Velká cena Města Touškova
Velikonoční běh
Přebor UP v atletice + Kids athletics
Hokejbal proti drogám
Sportovní den se stolním tenisem
Sportovní dopoledne s fotbalem

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Brno-střed
Praha
Plzeň
Mořkov
Lukavec
Ostrožská Nová Ves
Ústí nad Orlicí
Ruda nad Moravou
Nymburk
Krásný Dvůr
Plzeň
Praha
Praha
Čelákovice
Svoboda nad Úpou
Litovel
Kružberk
Praha
Brno-střed
Jindřichův Hradec
Frýdek-Místek
Senohraby
Litoměřice
Zvole
Kojetín
Stará Paka
Jablonec nad Nisou
Březnice
Město Touškov
Tovačov
Olomouc
Praha
Břeclav
Zliv

3/2019

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
28.
28.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Aprílový turnaj dětí v judu
Plánská 50
Pochod Karla Čapka
Běh Tyršovými sady
Velikonoční turnaj zrakově postižených v kuželkách
Majorettes Cup
Jarní turnaj ve volejbalu o vepřové speciality
Turistický pochod Za Pohledy z Rybí
Petit Prix 2019
Starobělská zámčiska

Písek
Planá
Chyše
Šternberk
Opava
Nymburk
Čestice
Rybí
Lučany nad Nisou
Ostrava-Stará Bělá

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz

Účastníkům Telnického rohlíku
v obřím slalomu nevadil ani déšť
Sobotní dopoledne 2. března nabídlo v krušnohorském skiareálu Zadní Telnice 26. ročník jednokolového závodu v obřím slalomu Telnický
rohlík. Sjezdaře čekala tradiční trať postavená
na sjezdovce Macháček, zúčastnit se mohli dospělí lyžaři, děti, a dokonce i snowboardisté.
„Počasí bylo podmračené a okolo 13 hodin dokonce začalo lehce poprchávat. To už však naštěstí závodili jen dospělí muži, kteří to v klidu
skousli. Mezi brány obřího slalomu se vydalo 153
závodníků, z toho deset snowboardistů. Těší nás,
že zájem o účast byl mezi všemi věkovými kategoriemi. Nejmladší závodnicí se stala Kateřina

Krystlová, narozená roku 2016, nejstarším sjezdařem byl Petr Šebek – ročník 1940,“ informoval
ředitel závodu ze Ski klubu Telnice Martin Škopek.
Po prohlídce trati odstartovali v 10 hodin závodníci do branek. Doba jízdy u těch nejlepších
atakovala půl minuty, přesto dala trať na červené sjezdovce aktérům často pěkně zabrat. V cíli
se o atmosféru postarala reprodukovaná hudba,
jež pomohla vytvořit atmosféru aprés ski, kterou
by leckteré věhlasné zahraniční středisko mohlo
závidět.
„Ve dvě hodiny proběhlo slavnostní vyhlášení,
v jehož rámci na vítěze čekaly nejen diplomy,
medaile a lahve sektu, ale také tradiční trofeje
v podobě vyhlášeného obřího telnického rohlíku.
O perfektní závěr závodního dne se postarala večerní afterparty v chatě Olympie, kde se závodníci bavili v družné atmosféře až do noci,“ uvedl
Martin Škopek.
Výsledky 26. Telnického rohlíku – muži:
1. David Náhlovský (TJ Sokol Frýdštejn) 32,30
s, 2. Jakub Krátký (Ski Avia Praha) 34,15, 3.
Ladislav Náhlovský (TJ Sokol Frýdštejn) 34,52;
ženy: Nela Kožíšková (Ski klub Telnice) 37,02
s, junioři: Daniel Renč (Ski Team Renč) 33,99
s; juniorky: Štěpánka Lanková (Ski klub Telnice) 34,39 s.

V tradičním obřím slalomu bojovalo o Telnický
rohlík 153 lyžařů.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Kompletní výsledky na: www.telnickyrohlik.cz.
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Vrcholí ankety o Nejúspěšnější sportovce regionu
Po celé České republice vrcholí v těchto dnech
ankety o Nejúspěšnější sportovce, trenéry či
kolektivy v jednotlivých okresech a krajích za
loňský rok. Na organizaci těchto slavnostních
vyhlášení se téměř ve všech regionech aktivně
podílejí okresní sdružení nebo krajské organizace České unie sportu. Díky dlouholeté tradici
patří anketa mezi nejprestižnější akce pořádané v jednotlivých regionech.
Jednu z velice vydařených akcí zažily 12. března Pardubice, kde došlo k ocenění nejúspěšnějších osobností i výkonů sportovců Pardubického
kraje. O vyhlášení a výsledcích ankety obšírně informovaly také všechny Deníky Pardubického kraje (Chrudimský, Pardubický, Orlický a Svitavský):

Sportovním králem
je kanoista Rolenc
Sportovcům v Pardubickém kraji nyní kraluje
kanoista Ondřej Rolenc, na druhém místě skončil plochodrážník Václav Milík a třetí pozici obsadil basketbalista Viktor Půlpán.
V rámci ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje roku 2018 volili čtenáři Hvězdu
Deníku, kterou se stal Václav Milík. Mezi kolek-

tivy vyhráli futsalisté Chrudimi před basketbalisty Pardubic, bronzová příčka patřila AMK Zlatá
přilba Pardubice. Novými členy síně slávy se stali
Martin Kubrycht a Bohuslav Šťastný.
Tradiční vyhlášení, které se konalo v Kulturním
domě Hronovická, pořádala pardubická krajská
organizace ČUS ve spolupráci s Pardubickým krajem, agenturou Sport Action a Deníkem. Záštitu
nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Sedmadvacetiletý kanoista z Pardubic zářil
především na mistrovství světa ve Švýcarsku,
kde získal celkem šest medailí. „Je to letos
celkem nečekané, protože u nás v Pardubickém
kraji je spousta dobrých sportovců. Pro mě je to
čest po pár letech zase vyhrát. Je to příjemné,
že dostanu hlasy a mohu tady být,“ komentoval
svůj úspěch Ondřej Rolenc, jenž ze světového
šampionátu přivezl dvě zlaté, tři stříbrné a jednu
bronzovou medaili.
„Nominovaní sportovci nebyli žádným překvapením. Ostatně sportovní kluby v jednotlivých
místech mají své dlouhodobé úspěchy jak v kolektivech, tak jednotlivcích. Tato anketa si zaslouží
podporu kraje, neboť oceňuje i budoucí sportovní naděje,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ondřej
Rolenc –
nejlepší
sportovec
Pardubického
kraje v roce
2018.
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Ruské problémy s dopingem trvají,
naopak Čína s ním chce tvrdě bojovat
Za účasti více než 900 delegátů se uskutečnilo
v Lausanne ve dnech 13. a 14. března patnácté sympozium Světové antidopingové agentury
WADA. Se zásadním referátem vystoupil prezident WADA Sir Craig Reedie, jenž více než dvě
třetiny svého vstoupení věnoval současné situaci v Rusku.
Tato země nesplňuje podmínky a pravidla Světového antidopingového kodexu WADA a jeho
standardů, a proto ruská antidopingová organizace RUSADA pracuje pod dohledem WADA a má jen
omezené pravomoce. Neplnění kodexu například
znemožňuje na území Ruska pořádat vrcholné
světové a evropské sportovní soutěže.
Na základě rozhodnutí výkonného výboru WADA
z 20. září 2018 měla ruská strana splnit tři podmínky, aby se opětovně stala plnoprávnou členskou zemí: 1) V plném rozsahu uznat závěry zpráv
nezávislých komisí WADA vedených Dickem Poundem a Richardem McLarenem; 2) Zpřístupnit zapečetěné moskevské dopingové laboratoře a předat zbývající dopingové vzorky do 31. prosince
2018 (splněno až 7. ledna); 3) Zpřístupnit databáze laboratoře, předat hardware
a software, počítače i notebooky do
31. prosince 2018 (splněno také až
7. ledna).
V současné době odborníci zkoumají pravost a úplnost databáze
této laboratoře, která obsahuje 24
terabytů informací, což představuje
pro názornost více než 400 000 hodin hudby, která by se případně
vešla na 5 200 nosičů DVD!
Závěry expertů by
měly být známy
letos v červnu.

Hříšníkům hrozí vězení
Předseda Mezinárodního olympijského výboru
Thomas Bach se setkal s nejvyšším představitelem
Číny Si Ťin-Pchingem a z jeho úst uslyšel tato slova: „Máme jasnou a striktní antidopingovou politiku a já osobně doping nenávidím. Před zlatými
medailemi – nebo vlastně jakýmikoli medailemi
– upřednostňuji čisté čínské sportovce.“
Čína se asi pod dojmem blížící se zimní olympiády 2022 v Pekingu snaží zpřísnit postihování dopingu ve své zemi a zahájit tvrdý boj proti svým
sportovcům, kteří podvádějí. Tisková agentura
XINHUA dále uvedla, že se navíc v jejich zemi ještě tento rok stane doping trestným činem. Kromě
pokut a zákazu startů dopujících sportovců tak
bude zároveň hrozit rovnou pobyt za mřížemi.
„Ministerstvo sportu a nejvyšší právní autority
na tom pracují. Je to jasný signál, že Čína říká
ne dopingem znehodnoceným medailím,“ napsal
státní list China Daily.

Nová podoba internetových stránek
Po takřka sedmi letech Antidopingový výbor ČR přistoupil k inovaci svých internetových stránek. Pod odkazem http://www.
antidoping.cz je nyní možno spatřit novou,
moderní a intuitivní verzi. Pro aktivní sportovce byl zvolen nový orientační modus, kdy
pro ně podstatné kategorie Dopingová kontrola, Hlášení míst pobytu a Udělení terapeutické výjimky jsou přehledně situovány v dolní
třetině hlavní stránky a opatřeny příslušnými
obrázky. Pro získání obecných informací
například z oblasti Vzdělávání, je
k dispozici standardní panel
pod hlavičkou Antidopingového výboru ČR.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.
V sekci Vzdělání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.
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ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

3/2019

Sportovci, myslete na svou další kariéru!
Studujte pod křídly největší
sportovní organizace v ČR
Česká unie sportu jako zřizovatel Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o. v Praze poskytuje vzdělání
v oboru Management sportu.
•O
 d školního roku 2018/2019 byla akreditována
nová podoba vzdělávacího programu Management sportu.
• Tříleté studium, zakončené absolutoriem, je
vhodné nejen pro vrcholové sportovce, amatéry či začátečníky, ale i sportovní nadšence
a fanoušky.
• Nový, vylepšený akreditovaný vzdělávací program s platností do roku 2024 obsahuje konkrétní znalostní potřeby sportovních manažerů podle zkušeností ČUS.
• Výuka v oboru je doplněna o intenzivní výuku
cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit
z anglického, německého a ruského jazyka.
• Součástí výuky je odborná praxe, kde se studenti učí aplikovat teoretické znalosti.
• Nabídka zajímavých sportovních kurzů i možnost zvýšení trenérské kvalifikace.
• Podpora národních sportovních svazů ve vzdělávání trenérů.
• Studovat lze v denní i kombinované formě
a za využití projektů První kariéra pro sportovce nebo Aktivní rodič pro rodiče na mateřské/
rodičovské dovolené.
• Individuální studijní plán, možnost ČUS sportovního, ČUS sociálního nebo prospěchového
stipendia.
• Zajištění návaznosti studia na Vysoké škole finanční a správní v Praze s možností získat titul
Bc. v programech Řízení podniku nebo Marketingová komunikace.
• Možnost doplňkových kurzů pro studenty za zvýhodněné ceny (např. kurz sportovní masáže).
• Řada sportovních kurzů včetně turistického
a lyžařského.
• Možnost účastnit se akademických mistrovství,
univerziád, českých akademických her.
• Přijímací řízení do školního roku 2019/2020
zahájeno.
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A v čem jsme jiní než ostatní VOŠ a VŠ?

VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu
ke svým studentům. Jsme malá škola s menším
počtem studentů, a to nám umožňuje osobní
přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy
nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy
našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme řešit. Snažíme se každého studenta provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás student není pouhá čárka v seznamu.

Více informací na www.vos-cus.cz.

