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Zpráva ze zasedání VV ČUS  

konaného dne 10. 3. 2015 

 

Výkonný výbor ČUS v březnu v rámci svého výjezdní-
ho zasedání navštívil Jihočeský kraj. Na schůzi v Čes-
kých Budějovicích zástupci VV ČUS především disku-
tovali a schválili návrh rámce Koncepce státní podpory 
sportu, který vypracovalo vedení České unie sportu. 

ČUS tak zareagovala na výzvu ministra M. Chládka ke 
sportovním organizacím, aby reagovaly svými náměty 
na první návrh rámcového dosahu koncepce připrave-
ného ministerstvem. 

 

Kromě inovace systému stávajícího programového 
dotačního financování bude v koncepci nezbytné sjed-
notit a nově definovat jednoznačně měřitelná kritéria 
pro posuzování nároků žadatelů v programech tak, 
aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit po-
řadí všech žadatelů. 

 

Výkonný výbor ČUS dále na svém jednání projednal a 
schválil přípravu organizace a jednotlivých zpráv pro 
delegáty 31. valné hromady ČUS, včetně návrhu roz-
počtu ČUS na rok 2015, návrh na novelizaci stanov 
ČUS v podobě odpovídající novému občanskému zá-
koníku, a návrh na přijetí nových svazů do ČUS, který 
bude předložen delegátům valné hromady ČUS 
25.4.2015. 

Zprávy z jednání VV ČUS lze nalézt v úplném znění 
na internetových stránkách ČUS :http://www.cuscz.cz/
o-nas/zpravy-z-jednani-vv-cus.html 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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V rámci seriálu regionálních konferencí, které se 
organizace rozhodla uspořádat letos na podporu 
vícezdrojového financování a rozvoje sportu 
v regionech, zavítala Česká unie sportu do Jiho-
českého kraje. Cílovou skupinu představovali 
především zástupci samospráv měst a obcí Ji-
hočeského kraje, kterých se sešla téměř stovka. 

  

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava 
Jansty, vystoupil v kongresovém sálu hotelu 
Clarion také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zi-
mola, zmocněnec ČOV pro regiony a místopřed-
seda ČUS za SK/TJ Marek Hájek, expert České 
unie sportu pro legislativu Ladislav Malý či před-
seda  Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk 
Ertl. 

 „Tato veřejná konference má ukázat a doku-
mentovat vývoj financování českého sportu za 
posledních dvacet let, kdy podpora ze strany 
státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou 
kritickou mez. Nechceme bourat stávající finan-
cování, kterým jsou dosud zabezpečeny spor-
tovní svazy, chceme další finanční prostředky. 
Nejhůře je podfinancováním postižen sport 
v základních článcích, ve sportovních klubech a 
jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná 
sportovní infrastruktura, je minimum možností 
pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou 
kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situace je neu-
držitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na 
vytvoření podmínek pro nápravu. A samozřejmě, 
chceme o všem informovat i zástupce měst a 
obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vysvětluje zá-
měr konání akce předseda České unie sportu 
Miroslav Jansta. 

„Jihočeský kraj má obrovský potenciál 
pro zimní i letní sporty. Podmínkou 
naší podpory sportu je systémovost a 
transparentnost jeho financování. 
Jsem proto rád, že krajská reprezenta-
ce našla v České unii sportu silného 
partnera a spojence, který má jasnou 
koncepční představu a propracovaný 
systém financování sportu. To otevírá 
kraji dveře pro další podporu sportov-
ních aktivit. Máme už z loňského roku 
pozitivní zkušenosti ze společné spo-
lupráce, kdy jsme jako druhé město 
v republice s ČUS uspořádali Sportov-
ní hry seniorů a těším se na další spo-

lečné aktivity,“ říká ke spolupráci s ČUS jihočes-
ký hejtman Jiří Zimola. 

  

Výkonný výbor ČUS na svém výjezdním zase-
dání, které předcházelo konferenci, schválil 
vlastní návrh rámce Koncepce státní podpory 
sportu, s návrhem byli následně seznámeni i 
účastníci konference. 

Návrh vznikl na základě výzvy ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka a Čes-
ká unie sportu je první ze sportovních organiza-

cí, která pro MŠMT návrh koncepce zpracova-
la.  V materiálech, které vycházejí z dlouhodo-
bých zkušeností ČUS,  předpokládá definování 
všech institucionálních, legislativních i finanč-
ních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje 
všech oblastí sportovního prostředí. 

ČUS si plně uvědomuje nutnost nového nasta-
vení státní podpory všech oblastí sportu, od re-
prezentace státu a výchovy sportovně talentova-

Česká unie sportu představila na konferenci také svoji 

vizi Koncepce státní podpory sportu 
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Jansta: Každou iniciativu, která 

by podpořila sport, je třeba vítat 

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu 

24. 3. 2015  

 

Redakce portálu SportovníListy.cz pokračuje v 
sérii exkluzivních rozhovorů, které se týkají fi-
nancování českého sportu, a které navazují na 
loňskou celostátní konferenci na téma financo-
vání sportu v ČR, kterou portál SportovniListy.cz 
uspořádal ve spolupráci s Českou unií sportu 
(ČUS) a se Sdružením sportovních svazů ČR 
(SSS ČR). Tentokrát odpovídá na otázky JUDr. 
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 

V čem je podle Vašeho názoru největší nedosta-
tek či problém současného systému financování 
sportu v ČR? 

Největší nedostatek financování sportu je samo 
nedostatečné financování. Státní podpora je po-
loviční než třeba v roce 2006 a vůbec neodpoví-
dá jeho významu pro naši společnost. Sport a 
sportovní infrastruktura jsou zoufale podfinanco-

vány – spíše již za hranu než-li na hraně jeho 
přežití. 

né mládeže, až po podporu každodenního zvy-
šování kvality života občanů prostřednictvím pří-
stupu k pohybovým aktivitám v celé škále jejich 
rozmanitosti.  Základním strategickým cílem 
českého sportu je vybudovat v České republice 
aktivní a zdravou společnost. Při realizaci tohoto 
cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom 
stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, 
ale i sportovní prostředí samotné. 

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž 
musí realizace probíhat ve vzájemné koordina-
ci  a na základě k tomu stanovených programů. 
A to jsou - popularizace sportu pro všechny, 
podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj 
sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj spor-
tovního průmyslu,” upřesňuje představy ČUS 
předseda organizace Miroslav Jansta. 

„Nová Koncepce by měla pro každou z těchto 
zásadních priorit vypracovat soubor mechanis-
mů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá 
MŠMT nebo  vláda ČR úkoly v každé z těchto 
čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení kon-
krétních bodů a časového harmonogramu jejich 
realizace,“ dodává Jansta. 

 Současný stav, kdy je kompetenčně problemati-
ka sportu svěřena MŠMT a  státní správu v ob-
lasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně 

než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky sys-
témového řešení a tím i naplnění jeho oprávně-
ného společenského významu. 

 Sportovní veřejnost se stále usilovněji přiklání k 
názoru, že tak důležitý segment lidské činnosti 
jako je sport, si zaslouží mnohem více pozor-
nosti ze strany vlády ČR a také ze strany krajů a 
obcí. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změ-
nu programů státní podpory sportu pro rozdělo-
vání dotací. Nově by podpora směřovala do 
sportu prostřednictvím desíti programů. A to na 
sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou 
mládež, organizaci sportu ve sportovních sva-
zech, významné sportovní akce, údržbu a pro-
voz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ 
a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních 
organizacích, organizaci sportu hendikepova-
ných, organizaci školního sportu, projekty pro 
sportování veřejnosti. 

Účastníci konference se dále seznámili 
s vývojem financování sportu od sametové revo-
luce, s důsledky podfinancování sportu 
v regionech nebo s připravovanou novelou záko-
na o podpoře sportu. 

  

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí ČUS 
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Jak hodnotíte aktivitu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy Marcela Chládka (ČSSD), který 
nedávno vyzval největší sportovní organizace v 
ČR, jmenovitě Český olympijský výbor, Českou 
unii sportu, Sdružení sportovních svazů a Čes-
kou obec sokolskou, aby se podílely na vytvoře-
ní nové koncepce financování sportu? 

Koncepce financování sportu nemůže vznikat 
bez těch, kterých se týká, bez těch, kteří dobře 
znají nedostatky dosavadního špatného systé-
mu v praxi a mohou nejlépe definovat potřeby 
českého sportu. Žádná koncepce, v žádném re-
sortu, nemůže vznikat bez těch, koho se týká, 
jenom od zeleného úřednického stolu, proto 
jsem tuto iniciativu uvítal. 

V návaznosti na předchozí otázku, jak hodnotíte 
aktivitu poslance Jiřího Holečka (ANO), který 
inicioval založení České ligy sportu? 

Každou iniciativu, která by podpořila sport, je 
třeba vítat. 

Poslanec Holeček (ANO) zveřejnil před časem 
tezi, že by měla být zřízena nová vládní agentu-
ra, která by měla řešit problematiku financování 
sportu v ČR. Je nutné podle Vašeho názoru vy-
tvářet další státní instituci, když existuje Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které by 
mělo tuto oblast řešit? 

Vedle výrazného posílení současné agendy 
MŠMT, nebo vzniku samostatného ministerstva 
sportu, je to jedna z možných variant, jak podpo-
řit strategii financování a rozvoje sportu. Každá 
varianta má své výhody a nevýhody. Z pohledu 
samotného sportu je to vlastně jedno. Důležitý je 
objem financování a jeho průhlednost a systé-
movost. 

Jak hodnotíte ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy Marcela Chládka v oblasti přínosu pro 
český sport? 

Pan ministr Chládek je jeden z prvních ministrů, 
který zatím nezapomněl, že v názvu jeho minis-
terstva je také „tělovýchova“. Lépe by tam mělo 
být „sport“. Věnuje se sportu soustavně, provedl 
spoustu pozitivních změn, zapojil do procesu 
přípravy sportovní koncepce a nového systému 
financování zástupce významných sportovních 
organizací, snaží se získat pro resort další pení-
ze. 

Jakou úlohu by měl v rámci systému financování 
sportu v ČR hrát Český olympijský výbor? 

Posláním olympijského výboru jsou především 
olympijské hry, jejich příprava a šíření olympij-
ské myšlenky a také starost o olympioniky. Rá-
mec jeho činnosti je stanoven olympijskou char-

tou. To je také jeho rámec v systému financová-
ní. 

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) koncem loň-
ského roku přislíbil navýšit finanční prostředky 
pro sport o 3 miliardy korun, pakliže bude sys-
tém koncepční a transparentní. V čem podle Va-
šeho názoru spočívá jeho kritika současného 
stavu financování českého sportu, zvláště když 
ministr Babiš hovoří o současném stavu, který je 
podle jeho názoru „nekoncepční a netrans-
parentní?“ 

Podle mě pan ministr Babiš byl motivován třemi 
úvahami. Reagoval především na nález Nej-
vyššího kontrolního úřadu, který zjistil několik 
pochybení v minulosti při financování sportu, 
především na ministerstvu školství. Na minister-
stvu a ve většině sportovních organizací došlo 
od té doby v transparentnosti a koncepčnosti 
financování k výraznému a zásadnímu zlepšení. 
Například hloubková kontrola NKÚ největší čes-
ké sportovní organizace, České unie sportu, ne-
shledala nejmenší pochybení. Druhým a správ-
ným zdrojem jeho pochyb bylo, že současné 
financování nedostatečně pokrývá sport v jeho 
základních článcích, především sportování dětí 
a mládeže a také je nedostatečné vůči snaze o 
udržení a rozvoj sportovní infrastruktury. Třetí 
motiv byl o zásadní systémovosti ve financování 
– jednoduše sdělil jednoduchou a správnou 
myšlenku: Státní podpora jsou státní peníze a 
jediný, kdo o těchto penězích může rozhodovat, 
je stát. 

Je podle Vašeho názoru v pořádku, aby 
čeští profesionální sportovci měli zároveň pra-
covní (zaměstnanecké) smlouvy, jako např. te-
nistka Petra Kvitová, která má zaměstnaneckou 
smlouvu (na plný úvazek) s Ministerstvem vnitra 
ČR? 

Vrcholoví sportovci nejsou jen soukromé osoby 
bez vazeb na svoji vlast. Jsou pozitivními repre-
zentanty našeho státu, jsou vývozci dobrého 
jména České republiky, jsou značkou, často bo-
hužel jedinou, reprezentující naši zemi v celém 
světě. Jsou zdrojem národní hrdosti, jsou vzo-
rem pro celé generace po sportovní i morální 
stránce. Zkrátka jsou pro stát nesmírným příno-
sem, který se jen těžko dá vyvážit penězi. Platy, 
které berou ve svých „domovských“ organiza-
cích, jsou jen symbolickým vyjádřením odměny 
za hodnoty, které tito sportovci naší společnosti 
přinášejí. 

 

(pk, sportovnilisty.cz) 

 

Miroslav Jansta, předseda ČUS 
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Vyhlašování krajských a 
okresních anket nejlepších 
sportovců roku 2014 se chýlí 
ke konci. A o tom, že anketa 
spolupořádaná okresními 
sdruženími  a krajskými orga-
nizace ČUS, nabývá čím dál 
větší popularitu, svědčí nejen 
zájem veřejnosti a médií, ale i 
významných osobností, které 
se vyhlašování na místě přímo 
účastní. 

  

Nejlepší sportovkyní Liberec-
kého kraje byla zvolena Eva 
Samková a gratulaci přijala od 
prezidenta ČR, Miloše Zema-
na, který pobýval v kraji na 
pracovní návštěvě a vyhlášení 
Sportovce si nenechal ujít.  

  

Česká unie sportu ve spolupráci s Deníkem a 
s podporou samospráv měst a krajů vyhlašuje 
anketu v 75 okresech a krajích po celé zemi. 
Ročně si ocenění za svoje sportovní výkony pře-
bírají stovky sportovců. Bez vysokého nasaze-
ní okresních sdružení a krajských organizací 
ČUS, a regionálních redakcí Deníku by nebylo 
možné anketu pořádat, proto právě jim patří vel-
ký dík. Zrovna tak patří uznání a poděkování 
všem sportovním klubům, oddílům  a tělový-

chovným jednotám, které sportovce vychovávají. 
Anketa s vysokou společenskou prestiží, ve kte-
ré se předávání cen aktivně zúčastní i nejvyšší 
představitelé státu a samospráv, je především 
prostředkem uznání všem, kteří se v českém 
sportovním prostředí angažují.  

  

  

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí ČUS 
+420 602 231 674 

ticha@cuscz.cz 

Sportovce roku 2014 Libereckého kraje ocenil 

 i prezident České republiky Miloš Zeman 

 Sportovní liga ZŠ o Pohár ministra má za sebou první finále 

Na základní škole Emila Zátopka v Kopřivnici proběhla v posledním březnovém týdnu první ze série 
finálových utkání Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství, který je pořá-
dán pod záštitou ČUS. V rámci republikového finále starších žáků a žákyň ve florbalu 
si změřilo v místní sportovní hale s kapacitou téměř 900 diváků síly šest nejlepších 
chlapeckých a stejný počet dívčích družstev. 

Náročný kvalifikační labyrint se rozběhl na podzim loňského roku a zúčastnilo se 
ho 1 142 škol z celé České republiky, v 1 843 družstev se zapojilo více než 
22 100 hráčů. Ti nejlepší museli projít přes 81 okresních, 14 krajských a 5 mezi-
krajských kol. 

„Těší mě, že se nám podařilo společně s MŠMT a ASŠK tento projekt prosadit a uvést do života. Ko-
lektivní sporty ke školnímu tělocviku rozhodně patří a jsou nezbytnou součástí nejen pro tělovýchovu, 
ale rovněž pro sociální rozvoj dětí a mládeže. Při  kolektivním sportování nejde totiž jen o pohyb a boj 

http://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
http://www.cuscz.cz/kontakty/krajske-organizace-cus.html
mailto:ticha@cuscz.cz
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o vítezství, ale důležité je, že se formuje i týmová spolupráce a kamarádské vztahy, které mnohdy vy-
drží desítky let. A jako předseda ČUS budu usilovat o další takové projekty“, říká ke spolupráci na Lize 
ministra předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

„Jsem rád, že se nám tento ročník úspěšně chýlí ke konci a věřím, že jsme pro něj získali učitele i tre-
néry a v příštím roce se do něj zapojí ještě více škol,“  vysvětluje záměry ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy Marcel Chládek. 

„Florbal představuje v současné době dynamicky se rozvíjející sport a v posledních letech se mu u nás 
ve školním prostředí také věnuje nejvíce škol a dětí. Lze ho hrát celoročně i v relativně skromných pod-
mínkách, je nenáročný na vybavení a má také velice dobrou strukturu soutěží. Právě proto je společně 
s fotbalem a atletikou jedním ze základních pilířů Sportovní ligy základních škol,“ říká Václav Lešanov-
ský, prezident Asociace školních sportovních klubů ČR. 

O prvenství v Kopřivnici bojovaly ty nejlepší týmy z celé republiky. Mezi chlapci to byla družstva Gym-
názium Opatov Praha, 33. ZŠ Plzeň, Jiráskovo gymnázium Náchod, ZŠ Janouškova Brno, ZŠ Máne-
sova Otrokovice. Mezi staršími žákyněmi usilovaly o prvenství celky: ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, ZŠ Malá 
Strana Týn nad Vltavou, ZŠ Dobiášova Liberec, ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice, ZŠ Pod Vinohra-
dy Uherský Brod. V obou kategoriích je doplnila družstva hostitelské ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice. 

„Je obtížné tipovat favority, neboť každý rok se kádry jednotlivých týmů hodně obměňují. Obecně platí, 
že silné týmy pocházejí z Prahy, středních Čech a Moravy, zbytek republiky se prosazuje spíše výji-
mečně. Úroveň zápasů však bývá v republikovém finále vysoká. Zejména v chlapeckých družstvech 
působí mnoho hráčů, kteří pravidelně nastupují v mládežnických soutěžích. Utkání jsou velice vyrovna-
ná a rozhoduje v nich často jediný gól. U dívek jsou výkonnostní rozdíly přece jen větší,“ hodnotí kvali-
tu závěrečných turnajů Roman Kuběna, garant florbalu za Asociaci školních sportovních klubů ČR. 

Nejúspěšnější družstva ocenil florbalový patron a kapitán české reprezentace Jan Jelínek. „Myšlenka 
této soutěže je výborná, protože cokoliv, co podporuje pravidelný pohyb mládeže, vidím jako velký pří-
nos. V Kopřivnici byla přátelská atmosféra. Tyto turnaje jsou důležité, protože člověk má možnost po-
znat krásu sportu, který třeba předtím viděl jenom v televizi, a daný sport má šanci, že si k němu najde 
cestu zase o něco více dětí,“ pochvaluje si krédo Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra škol-
ství Jan Jelínek, bronzový medailista z nedávného 
mistrovství světa. 

Nejvyšší ocenění si nakonec z Moravy odvážejí 
družstvo chlapců z Plzně a dívek z Uherského 
Brodu. Všechny výsledky najdete na: 

https://sites.google.com/site/rfassk2015/starsi-zaci
-a-zakyne/rozpis-a-vysledky 

Reklama 
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Statistika členské základny 2014 

 

Výsledky sběru statistických dat ukazují, že členská základna ČUS k 31. 12. 2014 setrvává v trendu 
posledních několika let a to mírném poklesu. ČUS v 8 240 SK a TJ sdružuje 1.205.746  členů. To 
představuje meziroční úbytek cca 92 tis. fyzických osob, z nich je 12.619 členů z řad mládeže. Ke ko-
nečnému termínu byla aktualizována data ze všech 77 okresních sdružení a možnost dohrání vlast-
ních dat členské základny využilo 44 národních sportovních svazů. 

Dle grafů níže, vycházející ze statistiky členů sdružených v OS ČUS, je patrné, že v letošním roce se 
poprvé snížil meziroční úbytek mládeže, který v předešlých letech činil v průměru 31 tis. členů. Pokud 
se tento trend potvrdí i v příštích letech, bude to znamenat první krok k zastavení propadu členské 
základny.  

V absolutních číslech je to stále nejhorší sběr za posledních patnáct let. Na evidenci členů může mít 
také vliv zavedení členských poplatků v některých okresních sdruženích ČUS, čímž se neaktivní klu-
by, které nevyužívají služeb okresního sdružení, odhlašují z evidence. Česká unie chce evidovat ak-
tivní členskou základnu, která svou činností přispívá k rozvoji sportu a spolkového života a celý pro-
ces bere jako krystalizaci své členské základny. 

Členové ČUS jsou rozděleni do třech věkových kategorií. Do kategorie žáci/žačky spadají členové 
mladší patnácti let, přičemž člen, který v průběhu roku 2014 dovršil patnáct let věku,  je pro tento rok 
započítán do dorostu. Člen, který v průběhu roku 2014 dovršil devatenáct let věku, je pro tento rok 
započítán již do kategorie dospělých. 

Sběr probíhal dle pokynů předsedy ČUS dvoukolově, čímž se předchází nesrovnalostem a chybám 
při dohrávání členů sdružených po linii sportovních svazů. Oficiální statistika byla vydána 24. 3. 2015. 

 

David Opatrný, Management sportu ČUS 

Tab.: Historický přehled vývoje statistiky členů sdružených v okresních sdruženích ČUS 

 

 

 

 

Rok Celkem Dospělí Mládež 

2001 1305523   859908 445615 

2002 1357785   904715 453070 

2003 1407996   950168 457828 

2004 1439995   989178 450817 

2005 1474873 1024993 449880 

2006 1504289 1056817 447472 

2007 1533279 1090281 442998 

2008 1558976 1125677 433299 

2009 1563132 1099592 463540 

2010 1541064 1104524 436540 

2011 1493046 1089583 403463 

2012 1428506 1052322 376184 

2013 1297898   959394 338504 

2014 1205746   879861 325885 
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Graf:  Vývoj počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS  

 

 

Graf: Vývoj meziročního rozdílu v celkovém počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS 
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Zadov - Česká unie sportu rekonstruuje zadov-
ský skokanský můstek. Chce tu obnovit rozhled-
nu. Kvůli sněhu se ale k rozhledně uprostřed 
svahu nemohou dostat nákladní auta s materiá-
lem, práce by proto stály. Materiál tedy přiváží 
rolba. 

  

S prvním ranním spuštěním lanovky vyráží Josef 
Žižka na svah rolbou. Nejede ale upravovat sjez-
dovky - k bývalému skokanskému můstku veze 
rošty na nové schody. Nahrazuje nákladní auta, 
která se v zimě na svah nemají jak dostat. 

  

Příjezdová cesta ke skokanskému můstku totiž 
přes zimu není sjízdná, vedou po ní běžecké tu-
ristické trasy. "Veškerý materiál, který sem potře-
bujeme dostat, musíme zvládnout přepravit rol-
bou nebo sněžnými skútry. A pracovníky, kteří 
tady pracují celou zimní sezonu, dopravujeme 
nahoru lanovou dráhou," popsal Luděk Sáska 
ze Skiareálu Zadov. 

  

Cesta s materiálem pak rolbu čeká i opačným 
směrem. Dolů vozí vybouraný materiál určený k 
likvidaci. Rekonstrukce rozhledny je v tuto chvíli 
v polovině. Dělníci už opravili část konstrukce, 
která byla v havarijním stavu. Několik měsíců 
práce mají ale ještě před sebou. 

  

"V současné době probíhají opravy vnitřních ná-
těrů konstrukce skokanského můstku. Probíhají 
opravy dřevěného opláštění, vyměňují se okna, 
mění se v podstatě kompletní schodiště až na 
vyhlídkovou plošinu. Mění se i dřevěné schodni-
ce uvnitř můstku a čekáme na bezpečnostní ple-
xisklo do oken, která budou všechna vyměně-
na," popsal Luděk Sáska ze Skiareálu Zadov. 

  

Skokanský můstek z roku 1978 sloužil jako roz-
hledna od roku 1993. Na přelomu tisíciletí byl ale 
kvůli havarijnímu stavu pro veřejnost uzavřen. 

  

"My jsme hodně usilovali o to, abychom získali 
finance na opravení rozhledny, protože přestože 
byla uzavřena, návštěvníci sem chodili, překra-
čovali ten zákaz a hrozilo, že se někomu něco 

stane. Na druhou stranu jde taky o evropský uni-
kát, takže jsme hodně stáli o to, aby se nám po-
dařilo rozhlednu opravit," konstatovala Lenka 
Angelika Tichá, mluvčí České unie sportu. 

  

Náklady na obnovu unikátního objektu, který 
vznikl z bývalého skokanského můstku, činí pět 
milionů korun. "Po převzetí majetku po býva-
lé ČSTV jsme řešili, jak s rozhlednou naložit. By-
la ve velmi špatném stavu a dlouho se nám ne-
dařilo sehnat na její opravu peníze," uvedl v říjnu 
2014 předseda České unie sportu Miroslav Jan-
sta. Projekt ale nakonec získal dotaci z Regionál-
ního operačního programu Jihozápad - konkrét-
ně 3,4 milionu korun. "A ty zbývající peníze, kte-
ré chybí do 5 milionů, dodá Česká unie sportu ze 
svých vlastních zdrojů," uvedla Lenka Angelika 
Tichá, mluvčí České unie sportu. 

  

Vrchol skokanského můstku je 32 metrů nad 
sjezdovkou. Rozhledna nabízí výhled z výšky 1 
109 metrů nad mořem. První návštěvníci by se 
sem měli po rekonstrukci podívat ještě před letní-

mi prázdninami.▫ 

  

Rozhledna na skokanském můstku na Zadově  

bude do léta opravená 

http://www.lazadov.cz/
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V návaznosti na vlnu zájmu, vyvolanou člán-
kem zveřejněným ve Zpravodaji České unie 
sportu č. 1/2015, přinášíme doplňující infor-
mace k problematice nových možností finan-
cování sportu. 

Pokud shrneme Vaše reakce, nejčastěji zaz-
nívaly v podstatě tři: 

„Už jsme zkusili o dotaci z fondů EU požádat, 
ale neuspěli jsme“ 

Klíčem k úspěchu při nárokování dotací je 
vždy správně zvolený projekt pro správně 
zvolený dotační titul.  Zde však bohužel do-
chází k nejčastějším chybám a veškerá ener-
gie investovaná do zpracování žádosti je pak 
jen zbytečně vyplýtvána. Definovat projekt 
tak, aby vyhovoval požadavkům poskytovate-
le dotace, ovšem vyžaduje rozsáhlou znalost 
problematiky a všech souvislostí, které nelze 
získat jinak, než průběžným intenzivním studi-
em podkladů, sledováním novinek, aktuálních 
výzev, programových a prováděcích doku-
mentů a v neposlední řadě i zkušeností ze 
zpracování úspěšných žádostí o dotaci. 

Častým mýtem je také pocit, že „dotace získa-
jí jen ti, kdo mají známé na nejvyšších mís-
tech“. S plným vědomím a svědomím může-
me toto tvrzení popřít, skutečnost je taková, 
že dotaci získá ten žadatel, který svým projek-
tem naplní parametry a cíle dotačního titulu. 

ØŘešení je velmi snadné: přenechte tuto prá-
ci a odpovědnost těm, kteří se v dotační pro-
blematice orientují, a využijte svůj čas pro 
sportovní agendu Vašeho spolku. 

„Rádi bychom o dotaci požádali, ale je to příliš 
pracné, nemůžeme si dovolit tomu věnovat 
tolik času“ 

Bohužel, poskytování finanční podpory z fon-
dů EU s sebou nese zvýšené nároky na trans-
parentnost a cílenost poskytnuté dotace. Or-
gány ČR i EU musí mít jistotu, že poskytnuté 
prostředky splní cíle, pro které jsou určeny. 
Pro zpracování úspěšné žádosti o dotaci je 
tedy nutné dodržet veškeré náležitosti a dolo-
žit veškeré podklady, aby byla vyloučena 
jakákoliv pochybnost o oprávněnosti požadav-
ku na dotaci. Stejně tak v průběhu realizace a 
následného využívání výstupů projektu je po-
třeba poskytovat informace o stavu a výstu-
pech projektu. V obou krocích jsou tedy klade-

ny požadavky na lidské kapacity, které málo-
který sportovní subjekt dokáže zajistit vlastní-
mi silami. 

Řešení je opět velmi snadné: přenechte tuto 
práci a odpovědnost těm, kteří se v dotační 
problematice orientují, a využijte svůj čas pro 
sportovní agendu Vašeho spolku. 

„Cena za zpracování žádosti je přece příliš 
vysoká“ 

Cena za zpracování žádosti není vysoká, jed-
ná se o další mýtus evropských dotací. Navíc 
evropské fondy poskytují řádově vyšší dotace 
než například kraje a obce, u kterých sportov-
ní spolky běžně dotace nárokují.  

ØCena za zpracování žádosti se vždy odvíjí 
od pracnosti a složitosti požadavků zvoleného 
dotačního titulu. Cena za zpracování žádosti 
do 0,5 milionu Kč se pohybuje okolo 8% a u 
žádostí nad 0,5 milionu Kč dokonce okolo 3%. 
Navíc je možné cenu za dotaci rozdělit na dvě 
části – fixní částku za zpracování žádosti 
(která garantuje, že žadatel (sportovní spolek) 
nebere zpracování žádosti na lehkou váhu a 
se zpracovatelem žádosti aktivně spolupracu-
je a poskytuje mu potřebné podklady) a dru-
hou část ve formě provize ze schválené dota-
ce (která naopak garantuje, že zpracovatel je 
motivován k odvedení kvalitní práce). 

Nové dotační možnosti pro období 2014 – 
2020 nabízí financování celé řady zajímavých 
témat, která mohou obohatit činnost sportov-
ních svazů a spolků. Finanční podpora 
z těchto zdrojů začíná na 0,5 milionech Kč. 
Optimální výše pro dotaci, aby se vyplatila i 

Nové možnosti financování sportu PODRUHÉ 
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s ní spojená administrativa, je kolem 2 milionu 
Kč. Investiční dotace navíc umožňují si nechat 
zaplatit i zpracování projektové dokumentace, 
či administraci projektu, tedy externí službu, 
která Vám bude řídit dotaci ve vztahu 
k poskytovateli dotace. 

Samozřejmě žádná dotace není „zadarmo“. 
Neziskové organice mají tu výhodu, že se tzv. 
spoluúčast pohybuje nejčastěji mezi 10 %, 
max. 20 %, způsobilých výdajů projektu, což 
není ve srovnání s krajskými dotacemi tak vel-
ký podíl, přitom benefit je mnohonásobně vět-
ší. Již v lednovém čísle Zpravodaje ČUS jsme 
zmínili několik konkrétních programů, které se 
sportovnímu prostředí otevírají od tohoto roku. 
Vzhledem k tomu, že se blíží vyhlašování vý-
zev pro podávání projektů, uvádíme jejich 
krátkou rekapitulaci. 

Jaká témata jsou tedy nyní aktuální? 

Pracujete nebo plánuje práci se seniory a so-
ciálně vyloučenými skupinami? Spolupracuje-
te s dětskými domovy? Plánujete podpořit 
vzdělávání svých členů, trenérů či rozhod-
čích? Zabýváte se otázkou dvojí kariéry spor-
tovců? Právě pro Vás je vhodný Operační pro-
gram Zaměstnanost. Plánovaná výzva: 
06/2015. 

Pokud jsou Vaše záměry spíše investičního 
charakteru, využijte partnerství s městy a ob-
cemi. Ty mohou žádat prostředky 
z Regionálního integrovaného operačního pro-
gramu například na zvýšení kapacit škol, a 
tedy i prostor, kde následně mohou trénovat 
Vaše kluby. Plánovaná výzva: 11/2015. 

Potřebujete zateplit sportovní halu, nebo snížit 
náklady na energie sportovní haly? Bude pro 
Vás zajímavý Operační program životní pro-

středí. Plánovaná výzva: průběžně v roce 
2015. 

Máte zájem o výměnu zkušeností a dobré pra-
xe se sportovními svazy či kluby ze soused-
ních států, a přitom nechcete mít v projektu 
více jak jednoho partnera? Spolupracujete již 
s nějakým klubem ze sousedního státu? Vyu-
žijte přeshraniční programy na podporu česko-
polské spolupráce, česko-slovenské spoluprá-
ce, česko-saské spolupráce či česko-bavorské 
spolupráce. Plánovaná výzva: 06/2015 OP ČR
-Polsko. 

A pokud již máte připravený projekt a nejste si 
jisti, jestli splňuje parametry příslušného do-
tačního titulu, nabízíme Vám konzultaci 
k Vašemu projektu. Pomůžeme Vám tak zvýšit 
šanci na získání dotace a eliminovat případné 
nedostatky ještě předtím, než žádost o dotaci 
odevzdáte. Uvědomujeme si, že na orientaci 
v administrativních náležitostech dotačních 
programů nemusí mít odpovědní zástupci 
sportovních svazů a dalších sportovních spol-
ků dostatek času, který raději využijí ve spor-
tovní oblasti. Starosti o dotace proto v případě 
Vašeho zájmu nechte na nás. 

Dotací není potřeba se bát, ale dobře se na ně 
připravit. Equica Vám pomůže být na dotace 
připraveni. 

 

Kontakt pro poskytnutí dalších informací zá-
jemcům: 

Martina Jalovecká 

601 551 671 

martina.jalovecka@equica.cz 

 

Reklama 
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Český olympijský výbor ve spolupráci s MŠMT, Českou unií 
sportu a sportovními svazy zahájil provoz webového portálu 
WWW.SPORTVOKOLI.CZ, který pomůže české veřejnosti 
zorientovat se v široké nabídce sportovních náborů po celé 
České republice. 

Na webu WWW.SPORTVOKOLI.CZ uživatelé jednoduše 
naleznou potřebné informace k náborům nebo tréninkům 
mládeže ve sportovních klubech, a to včetně jejich přesné 
geolokace. Tedy míst, kde se lze ihned do sportování zapojit. 

Jednotlivým svazům, sportovním organizacím a klubům proto 
nabízíme možnost spolupráce při prezentaci svých náborů, 
nebo tréninku kategorií žactva. Stačí vyplnit jednoduchý 
formulář. 

Důležité!!! Zaregistrovat lze nábory i pro více sportů u 
stejného sportovního klubu, avšak v tomto případě je nutné 
registrací provést několikrát - podle počtu sportů. Vždy 

platí pravidlo – 1 registrace = 1 sport! 

Sport v mém okolí 

V databázi máme 7532 klubů. Přidejte i ten váš!  

Lékařská prohlídka z hlediska odbornosti lékaře 

doplnění informace k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu na základě 
dotazu ze sportovního prostředí 

 

Dotaz:  Dobrý den, svým dotazem si dovolujeme navázat na informaci o lékařských prohlídkách, která 

byla zveřejněna ve Zpravodaji ČUS 1/2014.  Potřebovali bychom vědět, zda je přesně stanoveno, u kte-

rého lékaře je nutné lékařskou prohlídku absolvovat. Tedy, zda je možné, aby lékařskou prohlídku pro-

vedl  i jiný lékař než jen specialista – tělovýchovný lékař.  

 

Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti lékaře jsou stanoveny tyto podmínky: 

 

a)   prohlídku potřebnou k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v 
předmětu tělesná výchova ke sportu pro všechny provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař 
(tj. praktický lékař); 

b)   prohlídku k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský po-
sudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství; 

http://WWW.SPORTVOKOLI.CZ,
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Nový sportovní portál - sportovnizurnal.cz 

V jeho podtitulu se ne náhodou objevuje slogan V centru 
sportovního dění, což je hlavní krédo našeho redakčního týmu. 
O co nám hlavně půjde? Obsahově se vymykat velké záplavě 
internetových titulů zabývajících se sportem. Důraz klademe na 
solidnost ve zpravodajské sféře, ani v nejmenším nechceme 
koketovat s protěžovaným bulvárem. 

Pro vás - členy tělovýchovných jednot a sportovních klubů - 
jsme připravili speciální stránku klubové zprávy. Na ní si po 
zalogování TJ, SK či jednotlivce budete moci sami vkládat své 

pozvánky nebo zprávy z dění ve vašich oddílech. Psát 
můžete i na naše níže uvedené kontakty, rádi za vámi 

přijedeme a vaše akce zveřejníme. 

SERVIS pro TJ a KLUBY vám rádi poskytneme.  

Protože  máme rádi sport!!! 

Kontakt:sefredaktor@sportovnizurnal.cz a 
erben@sportovnizurnal.cz 

 

c)   prohlídku k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě provádí a lékařský 
posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, 
která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, 
kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných za-
řízení pro přípravu sportovců. 

Takže prohlídku u specialisty z oboru tělovýchovného lékařství je potřeba absolvovat jen 
v případě vrcholového sportu a sportovní reprezentace. To je ale celkem logické s ohledem na obsah 
lékařské prohlídky, která má být v tomto případě provedená. A většina sportovních svazů v praxi už 
léta vyžaduje, aby prohlídku v těchto případech prováděl daný specialista.  

Jedná se však o otázku lékařské odborné způsobilosti, takže v konkrétních případech lze předpoklá-
dat, že příslušný lékař má vědět,  zda je či není kompetentní k posouzení zdravotní způsobilosti a po-
tvrdit provedení požadované lékařské prohlídky. A lze tedy dospět k závěru, že pokud prohlídku či po-
sudek provede lékař, který jí podle své odbornosti provést nemůže, neměla by tato skutečnost být k tíži 
svazu či klubu, který si posudek od svých sportovců vyžádá.  

 

 

Legislativně právní odbor ČUS 

Příležitost pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 
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 „Horší jak Armstrong“, zlobí se cyklistický boss  

Nový prezident Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Angličan Brian Cookson kritizuje své předchůdce 
na nejvyšším postu. 

Považuje za neodpustitelné, jak si počínali Holanďan Hein Verbruggen (který je jen tak mimochodem 
doživotním čestným prezidentem unie a panoval cyklistice v letech 1991 - 2005) a Ir Pat McQuaid (v 
nejvyšší  funkci  2005 – 2013). 

Na základě zveřejněné obsáhlé zprávy nezávislé reformní komise (CIRC – Cycling Independent Re-
form Commission) je potvrzeno napojení Lance Armstronga  i na tehdejší nejvyšší špičky cyklistiky. 
Zpráva má celkem 227 stran textu a nepoukazuje přímo na korupci ve vedení a orgánech UCI, ale na 
množství přehmatů, které učinili v různých rozhodováních. Jednalo se především o zakrývání prohřeš-
ků cyklistů, což nakonec  vedlo k obřímu skandálů celé cyklistiky. 

Komise CIRC vyslechla 174 antidopingových odborníků, funkcionářů, závodníků a další zainteresova-
né strany. Hlavní poznatky z tohoto vyšetřování jsou následující: 

Jeden z „respektovaných profesionálních závodníků“ se domnívá, že stále ještě 90 procent pelotonu 
dopuje. 

Závodníci pravidelně zneužívali mikrodávky zakázaných látek a tímto způsobem se snažili vyhýbat 
odhalení.  

Zneužívali terapeutické výjimky tím, že falšovali lékařské zprávy, a to vše za účelem zvýšení  své vý-
konnost. 

Často také zneužívali látky z biotechnologických a farmaceutických laboratoří, které pracovaly na ob-
jevení nových léků pro farmaceutický průmysl.  Některé z nich byly dokonce  zatím ve stádiu klinických 
výzkumů, a proto zatím nebyly na seznamu zakázaných látek WADA.  

Zatímco zneužívání dříve užívaných dopingových prostředků a metod je na ústupu, na druhé straně 
dochází k dalšímu nárůstu počtu nových a sofistikovanějších metod zneužívání zakázaných látek, kte-
ré jsou mnohem hůře detekovatelné. 

Na konkrétních příkladech, které jsou popsány ve zprávě CIRC, poukazují členové komise na špatné 

vedení unie bývalými dvěma prezidenty – Verbruggenem a McQuaidem.  

McQuaid povolil Armstrongovi start v roce 1999 na závodech „Tour Down Under“ v Austrálii, a to 
navzdory tomu, že nebyl k dispozici dopingovým komisařům pro odběry po dobu více jak 6 měsí-
ců, což je také v příkrém rozporu s pravidly. Jako protihodnotu za tuto „službu“ McQuaida oznámil Ar-
mstrong, že bude startovat  na závodech „Tour of Ireland“ v témže roce. Ve zprávě je uvedeno, že 
„závody jsou organizovány lidmi, kteří jsou blízcí McQuaidovi.“ 

Armstrong nebyl v roce 2006 potrestán za dodatečné objevení zakázané látky při kontrole  vzorku 
„B“ z roku 1999 (růstový hormon), protože se podařilo jeho právníkům  „ztratit“ část tohoto pozitivního 
nálezu, a tak padla veškerá vina na příslušnou laboratoř, kde byl jeho pozitivní vzorek analyzován. . . . 
. 

 Celý článek naleznete v Bulletinu ADV ČR - duben 2015 

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. 

  

Michal Polák, ADV ČR 

  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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 Sportuj námi! 

 Pozvánka na blížící se akci: 
Na Střeleckém ostrově budou létat šípy 

V úterý 14. dubna na Střeleckém ostrově v Praze se uskuteční v areálu SK Start Praha již 3. ročník 
akce nazvané Lukostřelba pro každého. Všichni zájemci od osmi do sta let si mohou bezplatně vy-
zkoušet tento rytířský sport. 

V rámci týdne lukostřelby, kdy na Střelecký ostrov za-
míří hlavně žáci ze základních škol, organizátoři při-
pravili tuto jednodenní akci pro veřejnost. Během loň-
ského ročníku si zde lukostřelbu vyzkoušely dvě stov-
ky zájemců. 

Návštěvníkům se budou věnovat zkušení trenéři luko-
střelecké školy SK Start Praha. Ti, kteří chtějí zvlád-
nout celou výuku, by si měli vyhradit alespoň hodinu 
času. „Všechny návštěvníky seznámíme se základy 
instinktivní střelby a naučíme je bezpečně vystřelit. Víc 
se toho nedá stihnout, ale zaručuji, že odejdou 
s pocitem, že je střelba baví,“ zve na akci hlavní pořa-
datel František Hadaš. 

Lukostřelba je odlišná od všech ostatních sportů. V lukostřelbě nehraje významnou roli síla ani fy-
zická zdatnost, ale záleží především na trpělivosti a schopnosti soustředění. V umění lukostřelby 
pak může vynikat i starý nad mladým či ženy nad muži. Vše je o individuálních schopnostech. 

„Lukostřelba pro každého“ proběhne od 9 do 19 hodin. V době od 10 do 14 hodin bude převážně 
zaměřena na žáky škol, od 14:30 hodin pak pro širokou veřejnost. Luky a veškerou potřebnou výba-
vu bezplatně  zapůjčí pořadatelé. „Lukostřelba je zábava, dobré odreagování po práci. Musíte vy-
pnout a uklidnit se. Rád říkám, že jste v tu chvíli v jiném světě,“ přibližuje tento sport František 
Hadaš. 

Časový program: 

10 – 14 hodin – výuka pro školy a případné příchozí 
14:30 – 19 hodin – výuka pro příchozí veřejnost 

  

V rámci této akce, bude souběžně probíhat nábor do oddílu nohejbalu a seznámení se s naším od-
dílem turistiky a to od 17.00 do 20.00 hodin. 

Duben 

09.04.2015  Aprílový běh s kuřetem, Praha 3 

10.04.2015 Okresní tělovýchovná akedemie (XVI. roč-
ník), Velká Bíteš 

11.04.2015 LOKO MTB Cup 2015 – 1. závod, Rakovník 

11.04.2015 Otevření a sjezd Moravice (50.ročník), 
Branka u Opavy 

12.04.2015 20.ročník Běhu Lipovou alejí 2015, Nym-
burk 

12.04.2015 Otvírání řeky Svitavy, Blansko 

14.04.2015 Lukostřelba pro každého, Praha 1 

18.04.2015 46.ročník turnaje ve volejbalu o vepřové 
speciality, Kostelec nad Orlicí 

18.04.2015 Běh Krušnohořím, Meziboří 

18.04.2015 Koberovské šlápoty 2015, Koberovy 

18.04.2015 MTB Okolo Zudova vrchu, Lovětín u Třešťe 

18.04.2015 Nordic Walking Tour 2015 / Slavnostní za-

hájení Nordic Walking 2015, Praha 4 

18.04.2015 Vejšlap jarním Polabím, Čelákovice 

18.04.2015 Vlakem za orienťákem, Zdětín u Prostějova 

http://www.cus-sportujsnami.cz/events/aprilovy-beh-s-kuretem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-telovychovna-akedemie-xvi-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-telovychovna-akedemie-xvi-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-jilak/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/otevreni-a-sjezd-moravice-50-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/otevreni-a-sjezd-moravice-50-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/20-rocnik-behu-lipovou-aleji-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/20-rocnik-behu-lipovou-aleji-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/otvirani-reky-svitavy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lukostrelba-pro-kazdeho/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/46-rocnik-turnaje-ve-volejbalu-o-veprove-speciality/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/46-rocnik-turnaje-ve-volejbalu-o-veprove-speciality/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-krusnohorim/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/koberovske-slapoty-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mtb-okolo-zudova-vrchu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-tour-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-tour-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vejslap-jarnim-polabim/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vlakem-za-orientakem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2015/04/lukostrelba_0041.jpg
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19.04.2015 KOL-JA, Jabkenice 

22.04.2015 46. běh osvobození, Plzeň 

23.04.2015 Jarní běh U Kanálu, Senohraby 

23.04.2015 Náborový den: Tenisová školička pro všech-
ny děti, Dvůr Králové nad Labem 

23.04.2015 Noční orientační závod smíšených dvojic, 
Praha 10 

25.04.2015 Běh Chotěšovem, Chotěšov 

25.04.2015 Běh do pohody, Jablonec nad Nisou 

25.04.2015 Běh přes Městskou horu, Beroun 

25.04.2015 Běh veltruským parkem, Veltrusy 

25.04.2015 Cena Trispolu – Jarní klasika, Karlovice ve 
Slezsku 

25.04.2015 Cikánské toulky, Ohnišov 

25.04.2015 Nordic Walking Tour 2015 – JihoCzech 
Masters Slavonice, Slavonice 

25.04.2015 Staropacký kros, Stará Paka 

26.04.2015 Den s (ne)tradičními sporty, Hostivice 

26.04.2015 Lesní kros Štěpánkovice – Memoriál Ludví-
ka Grygarčíka, Štěpánkovice 

26.04.2015 Memoriál V. Bušové, Blansko 

26.04.2015 Starobělská zámčiska, Ostrava - Stará Bělá 

30.04.2015 Jarní olympiáda dětí a mládeže, Týnec nad 
Sázavou 

Květen 

01.05.2015 57.ročník turnaje mužů ve volejbalu, Kralo-
vice 

01.05.2015 Atletický Jindřicháč, Jindřichův Hradec 

01.05.2015 Běh kolem Poličských hradeb, Polička 

01.05.2015 Májové závody, Frýdek-Místek 

01.05.2015 PAVÉ TOUR MILOVICE, Milovice 

01.05.2015 Pěčická olympiáda, Pečice 

01.05.2015 Turistický pochod Za pohledy z Rybí, Rybí 

01.05.2015 Turnaj mládeže „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“, Vel-
ká Bíteš 

01.05.2015 Závod dračích lodí – Den Labe, Ústí nad 
Labem-Vaňov 

01.05.2015 Závody s míčem i bez, Ostrava-Petřkovice 

01.05.2015 Železňák – Cidliňák, Železnice 

02.05.2015 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě (5. roč-
ník), Senohraby 

02.05.2015 Putování Moravským Slováckem, Vřesovice 

02.05.2015 Velká cena Havlíčkova Brodu mládeže v 
šachu, Havlíčkův Brod 

03.05.2015 28.ročník soutěže v pohybových skladbách, 
Blansko 

03.05.2015 Lesní běh Kalichem, Koberovy 

04.05.2015 Hokejbal proti drogám – Přebor základních 
a středních škol v hokejbalu, Praha 8 

04.05.2015 Zlatá liga, Olomouc 

05.05.2015 Běh naděje, Velké Opatovice 

08.05.2015 31. ročník závodů v orientačním běhu v 
Mariánských Lázních „Jarní trojúhelník 2015″, Marián-
ské Lázně-Úšovice 

08.05.2015 Atletický den se Sluníčkem, Karviná-Nové 
Město 

08.05.2015 Běh osvobození v Dílech, Díly 

08.05.2015 Běh ulicemi města Bohumín, Bohumín 

08.05.2015 Lidový běh, Pardubice 

08.05.2015 Mochtínský přespolní běh, Mochtín 

08.05.2015 Písecký kilometr, Písek 

08.05.2015 Pochod kolem Semechnic, Semechnice 

08.05.2015 Pohár děkana FJFI, Praha-Břevnov 

08.05.2015 Turnaj v kopané přípravky – O pohár prezi-
denta FC Malenovice, Zlín 

09.05.2015 41.ročník turistického pochodu Okolo Moř-
kova, Mořkov 

09.05.2015 BABIČKA 2015, Velké Svatoňovice 

09.05.2015 Jarní volejbalový turnaj mužů, žen a mláde-
že „BAREVNÝ VOLEJBAL“, Všestary 

09.05.2015 Memoriál Aleny Fialové, Plzeň 

09.05.2015 Pochod Jarním Českým krasem, Beroun 

09.05.2015 Velká cena IHC Devils Zlín (přípravky), Zlín 

10.05.2015 16. ročník Memoriálu Pavla Schülera – tur-
naj dvojic neregistrovaných hráčů v kuželkách, Rychnov 
nad Kněžnou 

10.05.2015 Leštinská třicítka, Leština 

10.05.2015 Na kole okolo Stražiště, Lukavec 

10.05.2015 Nadační Běh Mamut Přerovem, Přerov 

10.05.2015 Závod škol v cyklistice, Jevíčko  

http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kol-ja/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/46-beh-osvobozeni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh-u-kanalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-tenisova-skolicka-pro-vsechny-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-tenisova-skolicka-pro-vsechny-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-chotesovem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-pohody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-pres-mestskou-horu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-veltruskym-parkem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-trispolu-jarni-klasika/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-trispolu-jarni-klasika/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cikanske-toulky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-tour-2015-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-tour-2015-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/staropacky-kros/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-s-netradicnimi-sporty/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-kros-stepankovice-memorial-ludvika-grygarcika/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-kros-stepankovice-memorial-ludvika-grygarcika/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-v-busove/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/starobelska-zamciska/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-olympiada-deti-a-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-olympiada-deti-a-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/57-rocnik-turnaje-muzu-ve-volejbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/57-rocnik-turnaje-muzu-ve-volejbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/atleticky-jindrichac-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-kolem-policskych-hradeb/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/majove-zavody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pave-tour-milovice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pecicka-olympiada/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-pohledy-z-rybi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-mladeze-o-bitessky-rohlik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-mladeze-o-bitessky-rohlik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-dracich-lodi-den-labe/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-dracich-lodi-den-labe/
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Blahopřejeme 

Atletika 

Dva tituly mistra Evropy, stříbro a tři bronzové medaile, taková je bilance českých atletů na domácím 
ME v halové atletice. Pavel Maslák se stal naším nejúspěšnějším účastníkem mistrovství, když ovládl 
závod na 400 m a s Danielem Němečkem, Patrikem Šormem, Janem Tesařem přidal bronz ve štafetě 
na 4 x 400 m. O druhé zlato se postaral Jakub Holuba v běhu na 1 500 m. Překvapivé stříbro vybojoval 
při svém debutu na velké akci dálkař Radek Juška. Bronzovou medaili obhájil koulař Ladislav Prášil. 
První seniorskou medaili získala vícebojařka Eliška Klučinová. 

Biatlon 

Gabriela Soukalová skončila na MS ve finském Kontiolahti druhá ve vytrvalostním závodu. Ondřej Mo-
ravec vybojoval stříbrnou medaili v závodu s hromadným startem a bronzovou medaili ve vytrvalostním 
závodu. 

Gabriela Soukalová zakončila biatlonovou sezonu stříbrem v závodu SP s hromadným startem v rus-
kém Chanty Mansijsku. 

Kanoistika 

Čestný předseda Českého svazu kanoistů Jaroslav Pollert byl na kongresu v Sofii zvolen vicepreziden-
tem Evropské kanoistické asociace (ECA). 

Lyžování 

Šárka Strachová skončila v závodu SP ve slalomu ve švédském Aare. 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková na šampionátu v kanadském Calgary po pěti letech znovu vybojovala titul mistryně 
světa ve víceboji. 

Martina Sáblíková ve finále SP v německém Erfurtu nejprve zajela třetí nejrychlejší čas na 1 500 m a 
následně vybojovala vítězství v závodech na 3 000 m a s hromadným startem. 

Střelectví 

David Kostelecký vyhrál na SP v saudsko-arabském Al-Ajnu soutěž v trapu a vybojoval pro ČR účast-
nické místo na OH v Riu. 

Deaflympiáda 

Rusko - Magnitogorsk a Khanty-Mansiysk 

Lyžařka Tereza Kmochová proměnila všech pět svých startů (sjezd, super-G, superkombinace, obří 
slalom, slalom) v zisk zlaté medaile a nesmazatelně se tak zapsala do historie nejen sportu sluchově 
postižených. 

Její kolegyně Veronika Grygarová přidala stříbro ve sjezdu a česká výprava tak obsadila celkové druhé 
místo v hodnocení národů. 
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