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Zasedání VV ČUS 10. 11. 2015  

Poslední výjezdní zasedání Výkonného výboru v tomto roce absolvovala 
Česká unie sportu v  Olomouckém  kraji. Vedení spolku také prezentovalo 
zástupcům obcí a měst na Krajské veřejné konferenci ČUS problémy sou-
časného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných pod-
mínkách a představilo i možnosti jak naléhavou situaci ve sportovním pro-

středí řešit. 

Na Výkonném výboru se zástupci zabývali třemi důležitými body. Prvním z nich 
je příprava lednové volební valné hromady ČUS, druhým bylo projednání návrhu 
majetkových dispozic ve Sportovním centru Nymburk a v Lyžařském areálu na 
šumavském Zadově. Obě majetkové směny jsou navrhovány v zájmu dalšího 
plánovaného a postupně realizovaného rozvoje sportovních areálů a budou 
předloženy delegátům VH ČUS. Třetím tématem byla informace o výsledku hos-
podaření ČUS za první tři čtvrtletí letošního roku. Tako zpráva byla pro členy VV 
ČUS velice příjemná, neboť hospodaření se díky dlouhodobě nastaveným pod-
mínkám i dobrému počasí vyvíjí velmi příznivě.  

Dalšími tématy, o nichž členové VV diskutovali, byla restrukturalizace Vyšší od-
borné školy ČUS a také aktuální stav jednání Sportovního areálu v Harrachově, 
a.s., s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o užívání pozemků 
pod sjezdovkami, kde se nepodařilo dosud najít shodu na výši nájemného 
zejména proto, že se značně rozcházejí znalecké posudky a úřad požaduje příliš 
vysokou cenu. „Za takových okolností dohoda není možná, oba subjekty musí 
postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy držet se v mantinelech cen stanove-
ných posudkem, rozhodnout tak může jen nezávislý orgán, protože každý jiný 
postup ÚZSVM by mohl narušit funkční celek a tím i budoucí provoz areálu a 
prosperitu celé oblasti regionu Harrachova,“ vysvětlil patovou situaci místopřed-
seda představenstva SAH a místopředseda ČUS Marek Hájek a dodal: 
„Pozemky nelze srovnávat s Medvědínem ve Špindlerově Mlýně, pokud nenajde-
me rozumné řešení, jsme připraveni areál v letošní sezóně neprovozovat.“ 

Hostem Výkonného výboru byl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, který 
seznámil vedení ČUS s financováním sportovních aktivit z krajského rozpočtu. 
„Podporujeme z krajského rozpočtu, kromě velkých akcí, hlavně mládež a 
celoroční činnost sportovních subjektů, i těch malých oddílů, které jsou 
takovou sportovní Popelkou, právě z nich mnohdy vzejdou potom velká 
jména. Jsme pyšní na sportovce, kteří kraj reprezentují, v podstatě tu nena-
jdete sport, který by nebyl v rámci republiky úspěšný. Ať už jde o klasické 
sporty jako je hokej, fotbal, či házená. Úspěchy slaví i třeba naši lučištníci 
nebo krasojezdci. Na podporu sportu klademe velký důraz a bezesporu pat-
říme na špičku podpory sportu v rámci krajů v ČR,“ hrdě popisuje aktivity 

Olomouckého kraje v rámci financování sportu hejtman Jiří Rozbořil. 

 

ČUS vyrazila na cestu po republice již v lednu, kdy sérii konferencí, odstartovala 
na jižní Moravě. Cílem výjezdních zasedání a pořádání veřejných konferencí 
v regionech je zajistit komplexní informovanost zastupitelstev obcí a podpora ví-
cezdrojového financování spolu s rozvojem rozvoje sportu v regionech. 
V Olomouci šlo již o pátou zastávku a do konferenčního sálu NH hotelu se sjela 
téměř stovka zástupců samospráv měst a obcí i sportovního prostředí.  
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V první části konference byli účastníci seznámeni 
s důsledky současného podfinancování sportu a vývojem 
příjmu peněz do sportovního prostředí v období od same-
tové revoluce až po současný stav, kdy je situace ve spor-
tu a sportovní infrastruktuře na kritickém bodu. 

„Tato veřejná konference má ukázat a dokumentovat 
vývoj financování českého sportu za posledních dva-
cet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných roz-
počtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme 
bourat stávající financování, kterým jsou dosud zabez-
pečeny sportovní svazy, chceme další finanční pro-
středky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport 
v základních článcích, ve sportovních klubech a jedno-
tách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní 
infrastruktura, je minimum možností pro dostupné 
sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři 
mládeže. Ta situace je neudržitelná, proto o tom mluví-
me a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A 
samozřejmě, chceme o všem informovat především 
zástupce měst a obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vy-
světluje záměr konání akce předseda České unie sportu 
Miroslav Jansta. 

Základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat 
v České republice aktivní a zdravou společnost. Při realiza-
ci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom 
stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, ale i spor-
tovní prostředí samotné. 

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí rea-
lizace probíhat ve vzájemné koordinaci a na základě k 
tomu stanovených programů. A to jsou - popularizace 
sportu pro všechny, podpora státní sportovní repre-
zentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a 
rozvoj sportovního průmyslu,” upřesňuje představy 
ČUS předseda organizace Miroslav Jansta. „Nový Akční 
plán podpory a rozvoje sportu by měl pro každou z 
těchto zásadních priorit přinést soubor mechanismů, 
programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo 
vláda ČR úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí 
řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového 

harmonogramu jejich realizace,“ dodává Jansta 

 

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, vy-
stoupil na konferenci i náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje pro regiony Radovan Rašťák. „Z krajských dotací jde 
do sportu okolo 80 miliónů ročně, což je více než 1/3 
dotačních titulů v rámci kraje. Snažíme se podporovat 
nejen významné akce celorepublikového i regionálního 
významu, ale dbáme i na opravy a údržbu areálů a 
podporujeme rovněž třeba výchovu nových trenérů,“ 
uvedl při konferenci náměstek hejtmana Rašťák.  

 

 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 
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Za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, náměstka Petra Hulínského, 
předsedy České unie sportu Miroslava Jansty a předsedy ČOV Jiřího Kejvala, proběhl dne 11. listopa-
du v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář, který se zabýval především financová-
ním mládežnického sportu ve sportovních klubech ČR.  

Cílem semináře bylo informovat zákonodárce o reálné situaci ve sportu mládeže a sportu ve sportov-
ních klubech v letech 2011 až 2015 a předložit modely financování, klíčů a zpětné kontroly po rozhod-
nutí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy financovat mládež ve sportovních klubech přímo 
z MŠMT. 

Účastníci odborného semináře, především zástupci tělovýchovných jednot, řada předsedů okresních 
organizací ČUS, reprezentujících 8.240 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou člen-
skou základnou přes 1,2 milionu registrovaných členů a přítomní představitelé obcí a měst se shodli na 
několika závěrech. 

Přítomní vyjádřili poděkování ministryni školství za nový dotační program s uvažovanou částkou 350 
mil. Kč pro rok 2016, kterou nasměrovala přímo do základních článků sportu, do sportovních klubů na 
podporu mládeže (Program VIII.) Zástupci sportu upozornili na nebezpečný trend úbytku členské zá-
kladny ve sportovním prostředí v regionech, zejména na úbytek sportující mládeže, varovali, že úbytek 
sportující mládeže je nejvíce alarmujícím parametrem současného českého sportu. Za hlavní důvod 
většiny problémů současného českého sportu (úbytek členů, kritický stav sportovišť, úbytek trenérů, 
apod.) považují nedostatek financí na sport, kdy stát z částky cca 9 miliard korun v roce 1990 uvolňuje 
dnes na sport pouhé 3 miliardy Kč.  To vše se promítne do zdraví populace v budoucnu. 

Účastníci semináře zkonstatovali, že žádný z evropských států není schopen zabezpečit sportovní akti-
vity svých občanů a mládeže bez státních finančních prostředků. Upozornili však na propastný rozdíl 
mezi evropským standardem veřejných výdajů na sport ve výši 1.200,- Kč na jednoho obyvatele, přitom 
současný příspěvek ČR je 260,- Kč na jednoho obyvatele. Obracejí se proto na předsedu vlády, minis-
tra financí a na ministryni školství s prosbou o nalezení alespoň 1,5 miliardy korun pro rok 2016 a pře-
vedení této částky do programů na podporu sportu. Doporučili rovněž ministrovi financí zvážit 
„refinancovaní“ sportu zejména ze státních příjmů, které sport do státního rozpočtu odvedl a pravidelně 
odvádí. 

Zástupci sportovního prostředí v usnesení účastníků semináře žádají ministryni školství, mládeže a 
tělovýchovy o systémovou, přímou a trvalou podporu základních článků sportu - sportovních klubů ta-
kovým způsobem a technikou, která umožní použití finančních prostředků na standardní sportovní pro-
vozní činnosti v TJ/SK a předsedu České unie sportu Miroslava Janstu pověřili jednáním v duchu 
Usnesení semináře s předsedou vlády, ministrem financí, ministryní školství. 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - odborný seminář,  

financování mládežnického sportu ve sportovních klubech 
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Program Erasmus+ podporuje také 

sportovní aktivity 

Program Evropské unie Erasmus+ nava-
zuje na své předchůdce a podporuje me-
zinárodní spolupráci, a to zejména v ob-
lasti formálního i neformálního vzdělávání. 
Ale nejen tam, zaměřuje se také na podporu 
sportu a v tomto vydání Vám proto představíme 
možnosti, které sportovcům Erasmus+ nabízí. 

  

 Co všechno Erasmus+ podporuje? 

Peníze z programu Erasmus+ mohou na decen-
tralizované úrovni získat mezinárodní projekty 
zaměřené buď na mobility, tedy zahraniční cesty 
(Klíčová akce 1), nebo na strategická partnerství 
(Klíčová akce 2) vzdělávacích institucí, mládež-
nických organizací, podniků, školících středisek, 
samospráv či neziskových organizací. Podpora 
směřuje i do odborného vzdělávání a přípravy či 
vzdělávání dospělých. Novinkou je podpora 
sportovců. Na následujících stranách vám proto 
představíme konkrétní příklady projektů se spor-
tovní tématikou. 

  

 Kdo všechno může program Erasmus+ vy
 užít? 

Všichni, kdo se aktivně účastní vzdělávání. Tedy 
žáci, studenti i učitelé ze všech stupňů a druhů 
škol, ale i řada dalších lidí, jako jsou dobrovolníci 
nebo vedoucí mládežnických aktivit. A samozřej-
mě také zástupci sportovních organizací. 

  

 Jaké jsou podmínky pro zapojení do pro
 gramu Erasmus+? 

Podstatou programu Erasmus+ je mezinárodní 
spolupráce, pro každý projekt je tedy potřeba 
najít zahraničního partnera či partnery. Podobně 
jako předchozí programy je přitom Erasmus+ 
určen i pro zájemce ze zemí mimo EU, za urči-
tých podmínek se mohou přidat také partneři z 
mimoevropských států. V každé zapojené zemi 
program spravuje takzvaná národní agentura, v 
České republice připadá z pověření ministerstva 
školství tato role Domu zahraniční spolupráce 
(DZS). 

 

 Sportovní projekty v rámci pro

 gramu Erasmus+ cílí na velké i 

 malé 

Program Evropské unie Erasmus+ je rozdělen 
na několik sektorů podle toho, na jakou cílovou 
skupinu je zaměřen. Podporu poskytuje zejmé-
na na projekty ve vzdělávání (základním, odbor-
ném, vysokoškolském nebo dospělých) a pro-
jekty zaměřené na mládež. Financovány z něj 

Kde najdete podrobné informace 

o projektu ERASMUS+ 

Na českých webových stránkách 

 www.dzs.cz 

 www.naerasmuplus.cz 

Na evropských webových stránkách 

 ec.europa.eu/sport/ 

 eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/

actions/sport/ 

Ilustrační foto 
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mohou být také nejrůznější projekty se sportovní 
tématikou. Prostor pro podporu nabízí jak Klíčo-
vá akce 1 (KA1), která se zaměřuje na vzdělá-
vací mobility, tak Klíčová akce 2 (KA2), která cílí 
na projekty partnerství. Pro strukturovaný dialog 
mládeže je pak určena Klíčová akce 3 (KA3). 

Chcete si udělat představu o tom, jak by projekt, 
ucházející se o grant z programu Erasmus+, měl 
vlastně vypadat? Pak si přečtěte následující řád-
ky, na kterých vám představíme několik úspěš-
ných příkladů mezinárodní spolupráce, kde se 
objevují sportovní témata. 

 

 

 

Tříletý projekt, který navazuje na předchozí spo-
lupráci škol z Havířova a polského města 
Jastrzębie-Zdrój, se zaměřil na setkávání stu-
dentů z odlišných kultur a zabývá se také odliš-
nostmi 

života v jednotlivých zemích. Je rozdělen na tři 
sekce: odbornou, kulturní a sportovní. V rámci 
posledně jmenované vznikne například komplex-
ní zpráva mapující fyzickou kondici a sportovní 
dovednosti 

žáků dvojice škol, která bude obsahovat mimo 
jiné přehled výsledků, použitou metodiku, grafic-
ké výstupy a celkové i dílčí srovnání obou part-
nerů. Dalším z cílů projektu je vytvoření souhrn-
ného materiálu věnujícího se nejvýznamnějším 
sportovním klubům a nejlepším sportovcům z 
obou regionů. Součástí této prezentace budou 
také rozhovory se sportovci, videoreportáže, ta-
bulky a grafy. V současnosti se na obou zapoje-
ných školách testuje kondice žáků pomocí vybra-
ných sportovních disciplín a jejich výkony se vy-

hodnocují podle předem domluvené česko-
polské metodiky. 

 

 

Projekt, naplánovaný na tři roky, se zaměřuje na 

rozvoj podnikatelských dovedností za využití cyk-
listiky. A proč právě cyklistiky? Důvodem je dru-
hý cíl projektu, a to ochrana životního prostředí. 
Jedním z výstupů projektu bude vytvoření cyklis-
tického balíčku, tedy návodu, jak podporovat jíz-
du na kole v okolí školy, nebo vytvoření mnoho-
jazyčné webové stránky zaměřené na cyklistiku. 
Podnikatelský rozměr pak projektu dodá založení 
fiktivní nadnárodní společnosti nabízející cyklis-
tické zájezdy nebo kampaň pro propagaci cyklis-
tiky či průzkum trhu zaměřený na potřeby cyklis-
tů v daných regionech. V rámci projektu se usku-
tečnily již dvě mobility, v ČR a Lotyšsku, a další 
jsou v plánu. Při pobytu ve Žďáru zpracovávali 
žáci například interaktivní mapu s informacemi o 
zajímavých místech na dané trase, dozvěděli se, 
jak na mapě správně vytvořit a naplánovat cyk-
lotrasy a připravit jejich profil. Lotyšské setkání 
nabídlo také například kurz jazyka i seznámení s 
místní kulturou. 

Zdroj: Bulletin evropských příležitost,  
Dům zahraničních služeb 

Více info na: http://www.dzs.cz/cz/ 

Projekt: 

To work together = get to know 
each other 
Typ: 
KA2 (strategické partnerství v oblasti škol-
ního vzdělávání) 
Organizace: 
Střední škola technických oborů, 
Havířov – Šumbark 
Zapojené země: 
Česká republika a Polsko 
Web: 
www.ssto-havirov.cz/aktivity/erasmus 
/ka2-partnerstvi-skol.html 
Výše grantu: 29 500 eur 

Projekt: 

Get on Your Bikes, 
Europe’s Back in Business 
Typ: 
KA2 (strategické partnerství v oblasti školní-
ho vzdělávání) 
Organizace: 
Gymnázium Žďár nad Sázavou 
Zapojené země: 
Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, Rumunsko a Slovinsko 
Web: www.gymzr.cz/clanky.php?clanek=457 
Výše grantu: 39 915 eur 

http://www.dzs.cz/cz/
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 MINISTRYNĚ VYSTOUPILA NA KONFERENCI SPORT A REGIONY 

V Kongresovém centru v Praze se ko-
nala první listopadový čtvrtek v pořadí 
již druhá celostátní veřejná rozpra-
va pod názvem STÁT A SPORT, tento-
kráte na téma financování sportu v 
regionech. Pořadatelem akce byl por-
tál SportovniListy.cz ve spolupráci se 
Sdružením sportovních svazů ČR a 
Českou unií sportu. Hlavními aktéry 
diskusního fóra byla ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Kateřina 
Valachová, senátor Ivo Valenta, stře-
dočeský hejtman Miloš Petera, posla-
nec Jiří Holeček, předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta, předseda 
Sdružení sportovních svazů ČR Zde-
něk Ertl a předseda sportovní komise 
ČSSD Michal Kraus. V sále pak zasedli především zástupci měst a obcí a zástupci sportovních 

spolků.  

Velmi zajímavou a pestrou konferenci „Sport a regiony“, na které se diskutovalo o tom, jak dostat mi-
mo jiné do venkovského a amatérského sportu tolik potřebné peníze, moderoval šéfredaktor Radiožur-
nálu Jan Pokorný. 

„Mým cílem v oblasti sportu je dosáhnout toho, aby podpora byla správně cílena a abychom 
vytvářeli optimální podmínky pro sportovní činnost v celé zemi. Moje aktivity směřují k tomu, 
aby byl sport dostupný, především dětem a mládeži, a to ve všech krajích a městech České re-

publiky,“ řekla v úvodu svého vystoupení ministryně Valachová. 

Dále ve svém vystoupení zmínila konkrétní aktivity ministerstva školství v oblasti sportu: „Pokládám za 
úspěch, že se mi v oblasti sportu podařilo vyjednat navýšení návrhu státního rozpočtu pro rok 2016 o 
půl miliardy, to znamená na 3,5 miliardy pro rok 2016. Nicméně jsem si vědoma toho, že pro naplnění 
našich cílů je třeba usilovat nejen o vyšší částku, ale také klást důraz na strategické řízení podpory 
sportu“, dodala Kateřina Valachová. 

Sport by si zasloužil samostatné ministerstvo 

Senátor Ivo Valenta ve svém vystoupení pochválil ministryni Valachovou za to, s jakým zájmem se 
snaží řešit problémy, které trápí sportovce a jsou zděděné po předchozích ministrech školství, které se 
problematikou  dostatečně nezabývali. Přesto je Ivo Valenta přesvědčen, že sport by si zasloužil své 
samostatné ministerstvo. 

"A mohu říct, že mne na dnešní konferenci potěšily minimálně dvě věci. V první řadě to, že téměř 
všichni účastníci konference podpořili iniciativu moji a senátora Regece na vytvoření samostatné kapi-
toly státního rozpočtu pro sport a následně také vytvoření samostatného Ministerstva sportu. Zároveň 
jsem ocenil zápal ministryně školství Valachové, která projevila velký zájem na tom, aby krok po kroku 
pomohla vyřešit problémy, které trápí sportovce a sportovní funkcionáře v České republice," napsal 
senátor Ivo Valenta na svém facebookové profilu. 

 
V rozpravě vystoupil na konci také generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Martin Urban, 
který představil plány svazu směřující na finanční podporu smysluplných projektů v jednotlivých měs-
tech či obcích. Svaz hodlá využít finanční prostředky na rozvoj tohoto sportu i díky úspěšnému pořá-
dání světového šampionátu, který se konal letos v Praze, a zároveň chce do jednotlivých projektů za-
pojit jednotlivá města či obce. 

Zdroj: (SportovnListy.cz, foto: Petr Skala)  
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Zkvalitnit pohybový a výživový režim žáků 

na 1. stupni základních škol měl za cíl 

edukační program Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy nazvaný Pohyb a 

výživa. Na tomto programu aktivně 

spolupracovala i Česká unie sportu. Ve 

školním roce 2014/2015 jej na 33 pilotních 

školách ověřil tým odborníků vedených 

Národním ústavem pro vzdělávání. 

Ředitelé a učitelé oceňují novou metodiku, 

žáci byli rovněž spokojeni: celkově 

program hodnotí známkou 1 minus. 

Program Pohyb a výživa objasňoval dětem 
prostřednictvím tzv. pyramidy pohybu a 
pyramidy výživy priority v jejich denním 
režimu. Kromě poznatků o správném 
stravování a nezbytnosti pohybu se téměř 
5 700 zapojených dětí snažilo jak pohyb, tak 
zdravou výživu posílit ve školních aktivitách i 
doma. 

Vedle inovativních prvků v tělesné výchově 
zařazovaly školy učení spojené s pohybem, 
pohybem vyplněné přestávky nebo nabízely 
pohybové aktivity v rámci školních družin, a 

to jak ráno, tak odpoledne. „Program Pohyb a 
výživa, tak jak je navržen, umožňuje zvýšit 
objem pohybové aktivity žáků během času, 
který tráví ve škole, až na jednu hodinu 
denně, “ říká hlavní koordinátor programu 
Vladislav Mužík z Pedagogické fakulty MU 
Brno. 

Školní jídelny zase obohacovaly jídelníček 
dětí ovocem, zeleninou a snažily se zvýšit 
pestrost nabízených pokrmů.„Tam, kde na 
školách fungovaly bufety nebo automaty, se 
podařilo zčásti změnit sortiment, bohužel jen 
tři školy automaty plně zrušily,“ dodává 
Mužík. 
Celkem 255 třídních učitelů mohlo vyzkoušet 
novou metodickou příručku a další podpůrné 
materiály na RVP.CZ. Ředitelům program 
Pohyb a výživa nepřinesl zvýšené finanční 
ani personální nároky, většina škol v něm 
bude pokračovat i po jeho skončení, a to 
v plném rozsahu. „Zřejmě i pro jednoznačně 
pozitivní přijetí jejich žáky: škála hodnocení 
se od 1. do 5. třídy pohybuje od 1,28 po 1,94 
– čili průměrná známka 1 minus,“ shrnuje 
hlavní manažer programu Jan Tupý (NÚV).   
 

Zdroj: TZ MŠMT  

PROGRAM POHYB A VÝŽIVA  

PROGRAM POHYB A VÝŽIVA SE ŠKOLÁM OSVĚDČIL 

MINISTRYNĚ VALACHOVÁ PŘIJALA  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCE MŠMT 

 

Praha, 1. prosince 2015 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala 
nejúspěšnější sportovce resortu MŠMT za rok 2015. Přijetí se zúčastnilo 60 sportovců, kteří zís-
kali medaile na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2015. Akademickou reprezentaci Čes-
ké republiky zabezpečují Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) a Vysokoškolské spor-

tovní centrum MŠMT. 

Česká asociace univerzitního sportu, která je členem ČUS, sdružuje ve 46 vysokoškolských sportov-
ních a tělovýchovných jednotách kolem 25 tisíc členů. Tato multisportovní asociace zajišťuje a koordi-
nuje účast akademické reprezentace České republiky na vrcholných soutěžích pořádaných Meziná-
rodní federací univerzitního sportu (FISU) a Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA). Jedná 
se především o světové univerziády a akademická mistrovství světa. Vysokoškolské sportovní cen-
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 Lyžařská sezóna v Harrachově 

odstartuje i bez smlouvy   

 

Přípravy na lyžařskou sezónu v Harrachově 
budou pokračovat a provoz areálu odstartuje 
slavnostně 19. prosince, přestože společnost 
nemá platnou smlouvu na pronájem pozemků, 
na nichž leží horní část areálu a jsou ve správě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM). Rozhodlo o tom představen-
stvo Sportovního areálu Harrachov (SAH) a mi-
mořádná valná hromada společnosti dne 
26. 11. 2015 vzala manažerské rozhodnutí na 
vědomí. Vedení SAH však rovněž schválilo, že 
pokud by došlo k pronájmu pozemků v majetku 
ÚZSVM třetímu subjektu, provoz areálu by byl okamžitě ukončen.  

SAH vypršela smlouva na nájem pozemků letos v červnu a přes téměř dvouleté vyjednávání o prodlou-
žení smlouvy, se zatím nepodařilo najít shodu v jednáních. Hlavním důvodem je cena, kterou ÚZSVM 
za pozemky požaduje. Dosavadní roční nájemné 2,3 milionu korun chce ÚZSVM na základě znalecké-
ho posudku zvýšit na 3,7 milionu, SAH cenu považuje za neadekvátní a požaduje naopak na základě 
vlastních posudků snížení na 1,6 milionu.  Komora znalců, kterou SAH oslovil, zadala zpracování re-
vizního posudku, který ocenil pozemky na 1,7 miliónu korun, zároveň znalci zkonstatovali, že posudek 
na který se odkazuje ÚZSVM vykazuje chyby, a to především v metodice zpracování. 

Státu patří zhruba dvě třetiny pozemků v areálu, který je funkčním celkem a jednotlivé části nelze sa-
mostatně provozovat. 

SAH i v současné době státu za pozemky v bezesmluvním vztahu platí, a to cenu, která odpovídá po-
sudku zpracovaného znalcem areálu, vyšší cenu nemůže představenstvo, které musí postupovat s pé-
čí řádného hospodáře, hradit. V případě, že dojde ke shodě a podpisu smlouvy, společnost je připrave-
na rozdíl mezi částkou, kterou nyní platí a smluvně domluvenou, neprodleně doplatit. 

 Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  

trum MŠMT je organizační složkou státu a zajišťuje přípravu 
pro sportovce v kategorii dospělých a mládeže. 

„Bylo moc příjemné ocenit mladé sportovkyně a sportovce, 
protože ti jsou budoucností sportu v České republice. Věřím, 
že toto malé ocenění z rukou ministryně školství bude pro ně 
motivací a že budou dál s chutí bojovat o ty nejcennější ko-
vy. Uvědomila jsem si také, že by pro tyto mladé sportovce 
bylo nejpříjemnější, kdybych byla přítomna jejich konkrétní-
mu sportovnímu utkání a zápasu o medaile. Přislíbila jsem 
jim tedy, že v roce 2016 pocítí přízeň ministryně školství 
dvojnásob, jednak jako univerzitní sport, a že budu také pří-
tomna jejich konkrétnímu zápasu a utkání,“ řekla k ocenění 
akademických sportovců ministryně Valachová. 

Na ceremoniálu byli přítomni sportovci, kteří získali medaile 
na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2015 v atletice, 
basketbalu, biatlonu, bridži, judu, kanoistice, lyžování, plavá-
ní, v sportovní střelbě, stolním tenisu a v šermu. 

Příloha: Seznam medailistů resortu MŠMT 2015.pdf 

Zdroj: web MŠMT ČR  

http://www.msmt.cz/file/36571/
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Informace ke změně názvu spolků 

 

V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text 
označující jejich právní formu (zkratka  „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný spolek“), je nutné uvést tuto zá-
ležitost na pravou míru. 

 

Je pravdou, že byl vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku, 
byla tato povinnost zrušena. K projednání do poslanecké sněmovny však byla novela předložena tepr-
ve nyní (sněmovní tisk č. 642/0) a její předpokládaná účinnost je teprve k 1. 7. 2016. Navíc se to týká 
jen spolků vzniklých do 31. 12. 2013.  

 

I nadále tedy platí, že spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, a to do 

konce roku 2015 (neboť nelze předpokládat, že by novela byla přijata do konce roku). 

 

Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle kterého změna názvu není povinná pouze tehdy, pokud spolek svůj 
název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je však třeba si 
uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy 
dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.  

 

V rámci sportovního prostředí by bylo možné uvažovat o tom, že tuto podmínku splňují některé národní 
sportovní svazy a střešní sportovní organizace. 

Legislativně právní odbor ČUS 

 

 Změna názvu spolku 

Pokud dojde ke změně názvu spolku, zákon přímo neukládá zapsaným spolkům tuto změnu ni-

komu oznamovat. Je zde ale několik kroků, které je třeba v rámci změny názvu učinit.  

V rámci státních rejstříků dochází k přenosu informací a mezi jednotlivými ministerstvy a změna názvu 
by se tak měla všude projevit. Bylo by ale vhodné, abyste se ujistili, že daná změna byla zapsána např. 
na Katastrálním úřadě, pokud vlastníte nemovitost nebo pozemky. Změnu názvu by bylo vhodné ozná-
mit i na MŠMT, pokud od ministerstva čerpáte napřímo dotaci.  

Platnost uzavřených smluv se změnou názvu spolku neruší, ale skutečnost byste měli oznámit všem 
svým smluvním partnerům (např. bankovnímu domu). Nahlášení změny kontaktních údajů (názvu) do-
konce může být ve smlouvě uvedeno jako vaše povinnost s přímými důsledky na Váš spolek.  

Oznámení o změně názvu by měly obdržet také zastřešující spolky, jimiž jste členy. Zde máte povin-
nost jako členi tuto změnu oznámit. Opět tato povinnost může být zakotvena ve stanovách zastřešují-
cích spolků nebo v jejich předpisech. 

Oznámení učiníte zasláním emailu z  oficiální emailové adresy vašeho spolku nebo zasláním dopisu 
na hlavičkovém papíru s razítkem spolku a podpisem odpovědného pracovníka. 

  

Redakce Zpravodaje ČUS 

 

 

         Právní poradna 
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Čerpání výhod s novou licenční smlouvou ČUS a Microsoft  

 

Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a Sportovní svazy sdružené v České unii sportu 

(ČUS) mohou nyní využívat výhody v podobě absolutně nejlevnějšího způsobu nákupu 

softwarových licencí produktů Microsoft 

 

ČUS, největší sportovní organizace v České re-

publice, podepsala 07.12. 2015 se společností 

Microsoft a jejím partnerem SoftwareONE no-

vou licenční smlouvu. Díky tomu tak i nadále může 

pokračovat již několikaleté partnerství mezi oblast-

mi sportu a IT. Nová licenční smlouva přináší ČUS 

a především Vám, sportovním klubům, tělovýchov-

ným jednotám a sportovním svazům, mnoho 

výhod. Pojďte si je s námi blíže představit.  

Výhodná cena licencí 

Jednoznačným benefitem je samozřejmě finanční 

efektivita této smlouvy. Představuje nejlevnější 

způsob, jak v České republice legálně zakoupit licence Microsoft a v podstatě jakýkoliv její softwarový pro-

dukt. Například samostatná licence Microsoft Office Professional Plus 2016 díky ní vychází pouze na 

1.890 Kč bez DPH. 

Možnost nezávazného odzkoušení produktů 

Nyní máte jedinečnou možnost odzkoušet si libovolný produkt na svých počítačích až po dobu 60 dní. Zís-

káte tak optimálně dlouhou dobu na prověření funkcionalit daného produktu a otestování chování daného 

produktu v rámci vašeho prostředí.  

Vše v jednom: Microsoft Office Professional Plus 

V případě, že si zakoupíte rovnou balíček Microsoft Office 365 místo samostatné licence, získáte nárok na 

budoucí upgrady na hlavní MS produkty (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype a další). 

Roční plnohodnotná verze Microsoft Office Professional Plus je dostupná za cenu 1.620 Kč bez DPH. 

Využít můžete i další benefity: 

 Kompletní e-mailové služby včetně sdílených kalendářů 

 Služba archivace e-mailových zpráv a ochrana před jejich nechtěným smazáním 

 Služba nastavení a řízení ochrany přístupu k dokumentům  

 Online konference prostřednictvím Skype for Business (včetně chatu uživatel-uživatel) 

 OneDrive s prostorem 1TB pro každého uživatele  

 Intranetový portál pro jednoduché sdílení a přístup ke společným dokumentům ve velikosti 10GB 

(plus 500MB pro každého uživatele) 

 Produkt MS Yammer pro vnitřní komunikaci na bázi sociálních sítí  

Podpis smlouvy 
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Obraťte se na nás pomůžeme zprostředkovat  

vaše zapojení do MAS 

 

Nominace do ankety zasílaly národní sportovní svazy z řad 
svých mladých sportovců, kteří uspěli na mezinárodních 
soutěží. 

Vyhlášení výsledků bude  zařazeno do  přímého televizního 
přenosu  dne 21.12.2015, při vyhlašování ankety 

„Sportovec roku 2015“. 

V letech 1996 až 2014 bylo do ankety přihlášeno cca 2.000 
sportovců z 55 sportovních odvětví, mezi nimi 350 juniorských 
mistrů světa nebo Evropy.  

Juniorský sportovec roku 2015 

20. ročník ankety „Juniorský sportovec roku 2015“  

 Synchronizace PC prostředí s telefonem (e-maily, ka-

lendář, kontakty či přístup k intranetu) 

Výhody můžete čerpat i doma 

Pokud zakoupíte licenci Microsoft Office 365 pro své za-

městnance, všichni pak navíc získají možnost tento produkt 

používat zdarma až na 5 svých zařízeních včetně domácího 

PC či notebooku a mobilního telefonu. Licence pokrývá i 

produkt Office na mobilním telefonu pro operační systémy 

Windows, Android a iOS. 

Jak licence pořídit? 

Celý nákupní proces je maximálně zjednodušen. Poté, co 

nás kontaktujete a zakoupíte vámi vybrané licence či další 

z produktů Microsoft, získáte přístup do online portálu pro 

stahování instalačních souborů a pro přístup k licenčním 

klíčům.  

Vyhněte se problémům: Získejte plnou licenci operačního systému 

V případě, že máte zájem o zakoupení licencí Microsoft či operačního systému Windows, ale právě jste 

zakoupili počítač bez příslušného operačního systému, nebo takovéto počítače historicky vlastníte, nově 

přibyla i možnost nákupu takzvané legalizační licence operačního systému. Díky tomu nyní můžete přede-

jít licenčním problémům v podobě chybějící podkladové licence a můžete správně užívat prostředí Win-

dows.  Licenci Windows 7 Professional Get Genuine Kit nyní získáte za 4.340 Kč bez DPH. 

Pro získání jakéhokoliv z výše uvedených produktů či jeho odzkoušení je nutné nás kontaktovat: 
Zdeněk Čmelík, e-mail: zdenek.cmelik@gmail.com, tel.: +420 737 273 690, popřípadě další informa-

ce naleznete na http://blog-cz.softwareone.com/cus  

 

Redakce Zpravodaje ČUS 

mailto:zdenek.cmelik@gmail.com
http://blog-cz.softwareone.com/cus
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 Světová atletika k dopingu v Rusku 

Nejvyšší představitel sir Sebastian Coe narychlo svolal vedení IAAF na 13. listopadu 2015, které roz-
hodlo pozastavit členství Ruska v této federaci, což má za následek nemožnost pořádat významné 
akce na jejich území a dočasný zákaz startu atletů Ruska na mezinárodních závodech. Tímto rozhod-
nutím může být i ohrožena účast ruských atletů na letní olympiádě 2016 v Riu. Nyní je na tahu Rusko, 
které by mělo předložit IAAF návrh na řešení těchto problémů a hlavně změnit celkový přístup k dopin-
gu svých sportovců. Ministr sportu Ruska Vitalij Mutko slíbil zpracovat tento klíčový materiál pro radu 
IAAF do tří měsíců. 

Uzavření laboratoře v Moskvě 

Světová antidopingová agentura rozhodla s platností od úterý 10. listopadu 2015 dočasně uzavřít anti-
dopingovou laboratoř a zároveň doporučila odvolat jejího šéfa Grigorije Rodčenkova. Na základě toho-
to stanoviska WADA sám Rodčenkov rezignoval… 

Zpráva nezávislé komise WADA 

Vyšetřovací komise Světové antidopingové agentury WADA zveřejnila na tiskové konferenci dne 
9. listopadu 2015 v Ženevě výsledky svého šetření ohledně dopingových praktik v Rusku. Šéf této ko-
mise – Richard Pound – reagoval se svou komisí na výsledky práce investigativních novinářů němec-
ké televize ARD, kteří odvysílali hodinový dokument loni v prosinci pod názvem „Dopingové tajemn-
ství: Jak Rusko vytváří šampióny“. Celá zpráva má více než 300 stran a její úplné znění naleznete 
na www.wada-ama.org. 

 Zakázané látky 2016 

Světová antidopingová agentura WADA vydala „Seznam zakázaných látek a metod“, který vejde 

v platnost 1.ledna příštího roku. 

K vydání tohoto seznamu, který zpracovává WADA v tomto období každý rok, prohlásil její prezident 
sir Craig Reedie následující: „Naše agentura vede každoročně mnoho jednání v této oblasti a výsled-
kem je tento závazný Seznam pro všechny sportovce na celém světě. Naše expertní komise musí pro-
studovat také množství různých vědeckých pojednání a výsledků výzkumu farmaceutických firem, kte-
ré připravují nebo zatím jenom vyvíjejí nová léčiva. Cílem tohoto našeho snažení je vědět 
s předstihem, jaké nové zakázané látky by mohli podvodníci zneužít k  dopingu a včas je tak za-
kázat“. 

Jak je již notoricky známo podle Světového antidopingového kodexu 2015, musí látky, případně meto-
dy uvedené na „Seznamu zakázaných látek a metod“ splňovat minimálně dvě ze tří následujících kri-
térií: 

 Zvyšují výkonnost 

 Škodí zdraví 

 Jsou v rozporu s posláním sportu a duchem fair play 

„Seznam zakázaných látek a metod“ pro rok 2016 naleznete na stránkách WADA: www. wada-

ama.org a to v anglické mutaci. 

    
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.  

 

Antidoping 

http://www.wada-ama.org
http://www.wada-ama.org
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Mikulášský běh na Bradech letos oslavil sedmdesát let 
První prosincovou neděli se na kopci Brada u Jičína uskutečnil tradiční závod pro všechny milovníky běhání 
v přírodě. Na lesní povrch s náročným převýšením vyrazili účastníci jubilejního, sedmdesátého ročníku Mikuláš-
ského běhu na Bradech. Pořadatelé připravili čtrnáct kategorií a tratě v délkách od 25 metrů pro nejmladší 
účastníky až po 2 800 metrů pro dospělé. 
 

Mikulášský běh na Bradech patří vedle Velké Kunratické a 
závodu Běchovice – Praha mezi nejstarší nepřerušené bě-
žecké akce mimo atletickou dráhu v Ćeské republice. Každo-
ročně se ho účastní okolo čtyř stovek zájemců. 
„Loni se akce zúčastnilo 458 běžců, z toho polovinu tvořily 
děti. V celé, sedmdesátileté historii se na start postavilo již 
27 228 závodníků. Pokud vyjde dobré počasí, běhu se účastní 
nejméně  čtyři stovky běžců,“ říká Petr Šindelář, předseda 
atletického oddílu AC TJ Jičín, který je společně s obcí Brada-
Rybníček a oddílem orientačního běhu Sportcentrum Jičín 
organizátorem této akce. 
Start Mikulášského běhu byl na programu v neděli 6. prosin-
ce v 10 hodin. Předžákovské kategorie s ročníkem narození 2004 a mladší startovaly hromadným startem, na 
ostatní kategorie čekal intervalový závod, kdy závodníci startovali po trojicích. V intervalovém závodě je pro kaž-
dého běžce určen přesný čas startu, jenž byl uveden na jeho startovním čísle. Hlavní závod žen a mužů měřil 
2 800 metrů. Samostatnou kategorii si vyhradili také pořadatelé, kteří běželi nejdelší trať. 
Vyhlášení výsledků závodů s hromadným startem se uskutečnilo vždy po doběhnutí příslušné kategorie. 
„Všechny děti dostaly perníkového Mikuláše a pro tři nejlepší pořadatelé připravili i drobné ceny. Dospělí závod-
níci na prvních třech místech obdrželi věcné ceny a finanční prémii. Tradičně nechyběl ani opravdový Mikuláš 
s čertem a andělem“ doplňuje Petr Šindelář. 
 

Prosinec 

04.12.2015 46. ročník – Mikulášův kufr, Praha - Horní 

Roztyly 

05.12.2015 11. ročník Mikulášské haly pro přípravku, 

starší a mladší žactvo a dorost, České Budějovice 

05.12.2015 Pomerančový mítink, Jablonec nad Nisou 

6.12.2015 Malá cena Velké verandy – lesní kros CHO-

CEŇ, Choceň 

06.12.2015 Mikulášský běh na Bradech, Brada 

06.12.2015 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost, 

Tábor 

12.12.2015 Karate je radost, Česká Lípa 

16.12.2015 Plavecké závody ZŠ, Jindřichův Hradec 

19.12.2015 Vánoční turnaj dětí ve florbale, Dačice 

21.12.2015 Vánoční cena v plavání se soutěží Plave celá 

rodina, Strakonice 

22.12.2015 Stolní tenis – turnaj pro příchozí, Vlašim 

27.12.2015 Jilemnice plná lampiónů aneb Kufrování s 

Krakonošem, Jilemnice 

27.12.2015 Kelský Biatlon, Kly 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2015/12/Brada_I.jpg
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/46-rocnik-mikulasuv-kufr/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/46-rocnik-mikulasuv-kufr/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/11-rocnik-mikulasske-haly-pro-pripravku-starsi-a-mladsi-zactvo-a-dorost/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/11-rocnik-mikulasske-haly-pro-pripravku-starsi-a-mladsi-zactvo-a-dorost/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pomerancovy-mitink/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mala-cena-velke-verandy-lesni-kros-chocen/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mala-cena-velke-verandy-lesni-kros-chocen/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mala-cena-velke-verandy-lesni-kros-chocen/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh-brada/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predvanocni-hecboj-dvojic-pro-verejnost-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predvanocni-hecboj-dvojic-pro-verejnost-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/karate-nas-bavi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/plavecke-zavody-zs/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-deti-ve-florbale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-cena-v-plavani-se-soutezi-plave-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-cena-v-plavani-se-soutezi-plave-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stolni-tenis-turnaj-pro-prichozi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jilemnice-plna-lampionu-aneb-kufrovani-s-krakonosem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jilemnice-plna-lampionu-aneb-kufrovani-s-krakonosem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kelsky-biatlon/
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Blahopřejeme 

Tenis 

(15. 11. 2015) České tenisky obhájily vítězství ve Fed Cupu. Tentokrát porazily doma 
v O2 aréně Rusky 3:2 na zápasy.  

   

27.12.2015 Slavonický víceboj, Slavonice 

28.12.2015 Tradiční fotbalový turnaj mládeže, Křenovi-

ce 

28.12.2015 Zimní halový turnaj mládeže OFS Písek, Pí-

sek 

29.12.2015 Běh do vrchu Mosty-Skalka, memoriál Mila-

na Podešvy, Mosty u Jablunkova 

29.12.2015 Vánoční turnaj ve volejbalu, Štítina 

30.12.2015 Předsilvestrovský pochod Poodřím, Studén-

ka 

30.12.2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělých 

o „Přeborníka města TELČE“ (31. ročník), Telč 

31.12.2015 Silvestrovský běh – Mladá Boleslav, Mladá 

Boleslav 

31.12.2015 Silvestrovský běh – Moravická desítka, Rý-

mařov 

31.12.2015 Silvestrovský běh – Prostějov, Prostějov 

31.12.2015 Silvestrovský běh 2015 – Most, Most 

31.12.2015 Silvestrovský běh Klučovka, Třebíč 

31.12.2015 Silvestrovský výstup na Mehelník, Písek  

http://www.cstv.cz
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/slavonicky-viceboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/tradicni-fotbalovy-turnaj-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/tradicni-fotbalovy-turnaj-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zimni-halovy-turnaj-mladeze-ofs-pisek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zimni-halovy-turnaj-mladeze-ofs-pisek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-vrchu-mosty-skalka-memorial-milana-podesvy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-vrchu-mosty-skalka-memorial-milana-podesvy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-ve-volejbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predsilvestrovsky-pochod-poodrim/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predsilvestrovsky-pochod-poodrim/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-dospelych-o-prebornika-mesta-telce-31-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-dospelych-o-prebornika-mesta-telce-31-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-mlada-boleslav/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-mlada-boleslav/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-moravicka-desitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-moravicka-desitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-prostejov/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-2015-most/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-klucovka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-vystup-na-mehelnik-2/

