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Zpráva z jednání Výkonného výboru České unie 

sportu ze dne 8. listopadu                                    

  

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém listopadovém zasedání v Praze podrob-
ně seznámil s informacemi o činnosti svých poradních orgánů. V této souvislosti ocenil zejmé-
na přínos Komise sportovně ekonomických analýz a strategií, která se výrazně podílela na 
inovaci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2017. 
Právě její zásluhou se podařilo do základních materiálů MŠMT prosadit stanoviska České unie 
sportu a přizpůsobit je více požadavkům praxe sportovního prostředí.  

V rámci rozpočtových opatření VV ČUS schválil poskytnutí příspěvku 4,5 milionu korun 
z vlastních zdrojů tzv. malým sportovním svazům, které jsou kvůli přetrvávající systémové chy-
bě na MŠMT z roku 2012 dlouhodobě podfinancované. Současně rozhodl z vlastních zdrojů o 
posílení financování krajských organizací ČUS a okresních sdružení ČUS ve výši 1,45 milionu 
korun – částku 440 000 korun obdrží také servisní centra sportu ČUS při OS a KO ČUS. 

VV ČUS projednal a vzal na vědomí výsledky hospodaření ČUS za tři čtvrtletí roku 2016. 
V rámci hospodářské činnosti vykazuje k 30. září 2016 zisk 15 milionů korun, což je lepší vý-
sledek proti plánu o 2,4 milionu korun. Nejvíce se na tom podílí Středisko Plavecký stadion 
Podolí úsporou oproti plánu ve výši dvou milionů korun. 

VV ČUS také projednal a schválil vypsání výběrového řízení i zadávací dokumentaci na prodej 
Sporthotelu Olympia na Zadově. Tento hotel je v provozu bez zásadních rekonstrukcí od roku  
1982 a je situován v centru Lyžařského areálu Zadov-Churáňov. V posledních pěti letech ho 
provozuje soukromý nájemce, jemuž vyprší smlouva v září 2017. Pro vlastní činnost ČUS ten-
to komplex dlouhodobě nevyužívá a jeho modernizace si vyžádá náklady ve výši několika de-
sítek milionů korun. Vítězná nabídka bude předložena ke schválení na valné hromadě ČUS 
v roce 2017. Prostředky získané prodejem hotelu budou použity zpět v LA Zadov k výstavbě 
nové retenční nádrže pro zasněžování včetně přivaděče a přečerpávací stanice u současné 
nádrže pod sjezdovkou Kobyla. Zadovský areál má také připravený projekt pro výstavbu nové-
ho zázemí pro lyžaře, moderní restauraci, sociální zařízení, půjčovnu, servis a další vybavení, 
které zvýší komfort návštěvníkům. 

V souvislosti s aktuálním stavem připravované výstavby Národního sportovního centra Nym-
burk (NSCN), která si už vyžaduje fungování všech orgánů spolku ustaveného ČUS pro bu-
doucí provozování střediska, a také s ohledem na skutečnost, že Český olympijský výbor po-
žádal o přijetí za člena NSCN, z.s., doporučil VV ČUS svolat do konce roku 2016 valnou hro-
madu NSCN, z.s. Současně navrhl kandidáty ČUS do orgánů tohoto spolku a pověřil 
Mgr.Gabrielu Petrusovou jako zástupce ČUS k výkonu členských práv na valné hromadě 
NSCN. 

VV ČUS vyslechl informace o provedených kontrolách revizní komisí ČUS. Ta v průběhu čer-
vence a srpna letošního roku prověřovala v devíti okresních sdružení ČUS administraci využití 
a vyúčtování státních neinvestičních dotací z Programu MŠMT č. IV – Údržba a provoz spor-
tovních zařízení v roce 2015 a Programu MŠMT III – Činnost sportovních organizací v roce 
2015. U převážné většiny prověřovaných subjektů proběhl celý proces administrace a využití 
státní dotace v souladu se zásadami MŠMT a metodickým pokynem ČUS. Pouze u dvou 
okresních sdružení bylo nutné stanovit kvůli některým dílčím nedostatkům termín opakované 
kontroly. Ve všech případech byly všechny náležitosti uvedeny do požadovaného stavu a RK 
ve zprávě konstatovala vysokou úroveň kvality administrace státních dotací zpracovávaných 
servisními centry sportu ČUS.   

Příští schůze VV ČUS se koná 6.12.2016 v Praze. 
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Struktura výroční zprávy SK/TJ       

a její využití 

 

 

Vyhlášení neinvestičních programů státní podpory 
sportu na rok 2017 zahrnovalo několik novinek, kte-
ré musel žadatel o dotaci, pokud měla být úspěšná, 
splnit. Jednou z nich byla výroční zpráva spolku, 
která měla být přílohou elektronické žádosti o dota-
ci.  

Co je výroční zpráva? „Výroční zpráva je dokument, 
který podává informaci o vývoji společnosti za fis-
kální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprá-
vy informuje o finanční situaci, podnikatelské čin-
nosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní 
období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční 
situace, podnikatelské činnosti a očekávaných vý-
sledků hospodaření.“ (Wikipedie) 

Výroční zprávu podle aktuálně platného znění § 21 
Zákona 563/1991 sb., o účetnictví musí sestavovat 
pouze spolek, který má povinnost mít závěrku ově-
řenou auditorem. 

V pokynech pro podávání žádostí v rámci neinves-
tičních programů MŠMT je, že přílohou podávané 
elektronické žádosti má být řádně schválená výroč-
ní zpráva za předcházející rok (tedy za rok 2015). 
Podle našeho názoru je s podivem, že TJ/SK musí 
doložit (a mít řádně schváleno) něco, co podle zá-
kona vytvářet nemusí. A navíc bez předchozího 
upozornění. Nicméně pro TJ/SK, které pravidelně 
sledují a vyhodnocují svoji činnost, by nemělo být 
velkým problémem takovou zprávu sestavit. Jde jen 
o to, aby její obsah byl v souladu s požadavky 
MŠMT a přitom TJ/SK nemusela vytvářet literární 
dílo. Většina TJ/SK připravuje pro své členy podkla-
dy pro valnou hromadu, které mohou suplovat Vý-
roční zprávu. Je potřeba jednotlivé zprávy schválit 
valnou hromadou tak, aby byly splněny podmínky 
MŠMT, které v podkladech uvádí: „je potřeba dolo-
žit řádně schválenou výroční zprávu za předcháze-
jící rok. Výroční zpráva musí stručnou formou cha-
rakterizovat organizaci, její strukturu a činnost 
v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a vý-
kaz zisku a ztráty, resp. přehled o majetku a závaz-
cích a přehled o příjmech a výdajích.“ 

Prosím, myslete do budoucna na tuto povinnost v 
žádostech MŠMT a připravte pro valnou hromadu 
jednotlivé zprávy, ze kterých poté můžete sestavit 
Výroční zprávu, nebo jako součást schvalovaných 
dokumentů na VH předložte přímo vypracovanou 
Výroční zprávu. 
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Tým pracovníků Pražské tělovýchovné unie (PTU) připravil pro TJ/SK vzor výroční zprávy, 
která dle našeho názoru splňuje výše uvedené požadavky. Vzorovou zprávu, kterou si TJ/SK 
může podle libosti upravit, naleznete na stránce 15 a 16. Tutéž vzorovou zprávu ve formátu 
pdf a s drobným komentářem k jednotlivým ustanovením naleznete zde. 

 

Z podkladů PTU připravila  

Redakce Zpravodaje ČUS 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROG.Č. VIII. 

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky 
na období 2017 - 2019 a z důvodu velkého množství zájemců, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu č. VIII. - Organizace spor-
tu ve sportovních klubech a tělovýchovných jed-
notách, který je zaměřen na systematickou pod-
poru sportování dětí a mládeže do 15. 12. 2016, 

24:00 hodin.   

Více zde http://www.msmt.cz/sport-1/prodlouzeni-

terminu-pro-podavani-zadosti-v-programu-c-viii-1  

CO JE ČUS-SPORTUJ S NÁMI! 

ČUS-SPORTUJ S NÁMI je největší sportovní projekt, který kdy probíhal na území České republiky. 
V roce 2016 se pod jeho hlavičkou uskutečnilo více než pět set akcí zaměřených na všechny věkové 
skupiny od dětí a mládeže přes dospělé až po seniory. 

Akce tohoto projektu procházejí náročným sítem výběru, a pokud na některou vyrazíte – ať už aktivně, 
nebo jen jako diváci – vždy se setkáte s několika podobnými charakteristikami. Kromě příležitosti k 
pohybu pokaždé představují i společenskou událost, kam si můžete vyjít s přáteli nebo s celou rodi-
nou, případně zde nové přátele poznat. Vybíráme akce s tradicí i nové události, které mají zajímavou 
koncepci a jasnou proveditelnost. Akce, které mají sportovní i společenskou úroveň, 
jsou kvalitně zorganizovány a jejich dosah není jen lokální. Zkrátka akce, které si užijete. 

 

Projekt v roce 2017 

 I pro rok 2017 se podařilo pro podporu programu zajistit dostatečné množství financí a tak sportovní 
akce zařazené do projektu ČUS - Sportuj s námi 2017 mohou očekávat podobnou podporu jako v roce  
2016. Do projektu se mohou přihlásit členi České unie sportu, kteří pořádají veřejně přístupnou akci a 
zúčastní se jí nejméně okolo 100 sportovců. Projekt se každoročně vyhlašuje na domovských strán-
kách  (www.cus-sportujsnami.cz) v listopadu. Již v současnosti jsou do projektu zařazeny špičkové 
akce z celé republiky a prosadit se mezi ně bývá rok od roku těžší. Pro rok 2017 jsme obdrželi 900 

ČUS - Sportuj s námi 2017 - 900 žadatelů                                      

http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2016/11/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-s-koment%C3%A1%C5%99em.pdf
http://www.msmt.cz/sport-1/prodlouzeni-terminu-pro-podavani-zadosti-v-programu-c-viii-1
http://www.msmt.cz/sport-1/prodlouzeni-terminu-pro-podavani-zadosti-v-programu-c-viii-1
http://www.cus-sportujsnami.cz
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Článek byl převzat z webového portálu České 
basebalové asociace, sekce lékařská praxe - Za-
myšlení nad dětským sportem. Jeho autorem je 
předseda Lékařské komise ČBA MUDr. Filip Hu-
deček, a celou verzi najdete zde: Zamyšlení nad 
dětským sportem.  

Článek vzbuzuje četné kontroverze a po dvou 
dnech po publikaci měl přes sedm tisíc pře-
čtení. Upozorňujeme, že autor nevyjadřuje 
názor ČUS, ale poskytuje profesionální ná-
hled ortopéda pracujícího s mládeží na ranou 
specializaci sportovců spojenou s civilizační-
mi návyky. Česká unie sportu podporuje obě 
části organizovaného sportu  a to jak soutěž-
ní tak nesoutěžní a snaží se pro ně získat do-
statek financí. Jsme přesvědčeni, že obě for-

my sportu jsou důležité. 

Svoje názory na článek napište na facebook 

ČUS - ZDE 

Letos jsem měl v ordinaci skutečně výrazný ná-
růst dětí a adolescentů s různými zraněními z 
přetížení, a to nejen z baseballu, týká se to i 
ostatních sportovců - plavců, volejbalu, fotbalu, 
hokeje, florbalu, badmintonu apod. Nejen toto 
zjištění, ale i další skutečnosti, které v poslední 
době pozoruji, mě přivedly k sepsání tohoto člán-

ku. Jsem přesvědčen, že se jedná o důsledek 
příliš časné specializace na jeden sport. 

Před měsícem byl v navíc časopise Pediatrics 
(oficiální časopis Americké pediatrické společ-
nosti) publikován článek, který mě velmi zaujal a 
bohužel zároveň potvrdil můj sílící pocit, že v 
dětském sportu dochází k negativním změnám. 
Tuším, že se jedná o dost kontroverzní téma, 
protože jsem nucen zpochybnit i některé zákla-
dy, na kterých je postaveno naše baseballové 
hnutí. Na druhou stranu však věřím, že vyvolám 
debatu a třeba i změnu některých současných 

Raná specializace 

přihlášek a projektu se zúčastní pouze 500 akcí. Kalendář akcí bude schválen v lednu a bude bezod-
kladně zveřejněn opět na stránkách ČUS-Sportuj s námi.   

Cíle projektu ČUS-SPORTUJ S NÁMI! 

Projektem ČUS - SPORTUJ S NÁMI chceme zvednout děti a dospělé od televizí a počítačů a motivo-
vat je, aby se zapojili do sportovních aktivit, a to nejen v podobě jednorázových soutěží – proto podpo-
rujeme i akce náborové. 

Název hlavního programu České unie sportu – Sportuj s námi – nevznikl náhodou. Většina lidí totiž 
potřebuje parťáka, aby se ke sportu vůbec odhodlala, a právě celoroční a celorepublikový projekt by je 
měl ke společným aktivitám inspirovat. Sport znamená soutěžení a v adrenalinovém soupeření člověk 
bolest, kterou s sebou začátky i návraty ke sportu přinášejí, překonává daleko lépe. 

Chceme vám ukázat, že sport může být nejen zábavou, ale mnohdy i poznáním a samozřejmě tím 
nejlepším přínosem pro zdraví, protože funguje jako prevence před civilizačními chorobami a měl by 
se stát automatickou součástí vašeho každodenního života. 

Pořadatel projektu ČUS-SPORTUJ S NÁMI! 

Pořadatelem projektu ČUS-SPORTUJ S NÁMI je Česká unie sportu (ČUS), která je největší sportovní 
organizací v České republice. Česká unie sportu se v roce 2013 transformovala z Českého svazu tě-
lesné výchovy (ČSTV) a navazuje tak na více než padesátiletou tradici českého sportu. 

Redakce Zpravodaje ČUS 

http://www.icklinika.cz/cz/lekari/?doctor=4
http://www.icklinika.cz/cz/lekari/?doctor=4
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5054&index=1&mode=&order=0
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5054&index=1&mode=&order=0
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-unie-sportu-268967538133/
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trendů a tím zabráním případným budoucím ško-
dám, jež by mohly být nevratné. 

Dr. Brenner, autor článku, se věnuje sportovní 
medicíně u adolescentů v Children's Hospital of 
The King's Daughters v Norfolku, ve Virginii. Člá-
nek se jmenuje “Sports Specialization and Inten-
sive Training in Young Athletes” a jedná se o kli-
nickou zprávu shrnující současné vědecky ově-
řené poznatky a zároveň formulující doporučení 
pro dětské lékaře. Nejprve bych chtěl uvést data 
a závěry z tohoto článku a pak bych se zamyslel 
nad situací v České republice a samozřejmě 
hlavně v baseballu. Zda bychom se neměli jeho 
závěry inspirovat a zavčas korigovat některé 
současné trendy a postupy. Nemůžeme si totiž 
namlouvat, že se nás potíže, kterým čelí v USA 
netýkají a nebo nás v nejbližší době nečekají. 

Dětský sport je důležitý pro vytvoření pozitivního 
přístupu ke sportu a pohybu pro celý život, je vel-
mi potřebný pro socializaci s vrstevníky, vybudo-
vání týmového přístupu i vůdcovských schopnos-
tí, posílení sebevědomí a pocitu radosti ze života 
(having fun). V ideálním případě u dětí, které 
sportují, dosáhneme tzv. tělesné gramotnosti 
(angl. physical literacy), ze které budou profitovat 
celý život. Tělesná gramotnost je definována ja-
ko zvládnutí základních pohybových a sportov-
ních dovedností. Mnemotechnická pomůcka pro 
jednotlivé složky je ABCs (agility = hbitost, balan-
ce = rovnováha, coordination = koordinace, spe-
ed = rychlost). Při tom všem jen velmi malé pro-
cento dětských sportovců má takové předpokla-
dy, abychom z nich vychovali elitní sportovce. 
Nezapomínejme na čísla. Elitními atlety, tedy 
reprezentanty nebo profesionály, kteří se spor-
tem živí, se nakonec stane jen okolo 0,03% až 
0,05% ze všech sportovců, kteří dělají organizo-
vaný sport mezi 14 - 18 lety. Tedy jen 3 až 5 z 
1000. 

Dr. Brenner ve své zprávě popisuje dramatickou 
změnu v charakteru dětského sportu v USA za 
posledních 40 let. Normou se stává účast v orga-

nizovaném sportu, který je řízen trenéry a rodiči. 
Narůstá nejen celkový počet dětí v organizova-
ném sportu, ale v posledních 10 letech došlo i ke 
zdvojnásobení počtu dětí pod 6 let, zapojených 
do organizovaného sportu. Významná část dět-
ských sportovců se věnuje jen jednomu sportu. 
Ale hlavně, ze statistik vyčteme alarmující fakt, 
že v USA do 13 let se sportem skončí 70% dětí. 
A tam někam si myslím, že momentálně směřu-
jeme i my. Ubývá tzv. multisportovců v období 
druhého stupně ZŠ a SŠ a ke specializaci na je-
diný sport dochází již velmi časně. Prakticky vy-
mizela tzv. řízená hra (angl. deliberate play), což 
je vlastně “chození ven” a “hraní na plácku za 
domem”. V Americe si dříve chodili ven zahrát 
baseball nebo na hřiště basket. U nás jsme udě-
lali z aktovek 2 branky a začutali si. Když byla 
někde skutečná branka, zahráli jsme si na krále 
střelců. Nebo hráli hokej s tenisákem a pilovali 
blafáky a střelu příklepem. Mohli jsme si tak vy-
zkoušet kromě svého hlavního sportu také ty 
ostatní. Rozvíjeli jsme nenásilně hbitost, koordi-
naci, kombinaci i rychlost. Museli jsme se sami 
bez dospělých spolu domluvit, nějak se rozdělit, 
pískat si to a nebo se porvat…V současnosti toto 
v podstatě vymizelo, místo toho se dětem vše 
organizuje. Životní styl dnešních dětí se postup-
ně mění. Realitou, se kterou asi nic moc nenadě-
láme, je v současnosti fakt, že spoustu času 
dnešním dětem a teenagerům zaberou nové in-
formační technologie a škola. Když to celé hodně 
zjednoduším, tak tyto děti pak buď sedí ve škole 
nebo na gauči s mobilem, a nebo absolvují vyso-
ce specializovaný a strukturovaný trénink ve 
svém sportu, který dělají od 6 let. A aby to bylo 
dovedeno do úplné absurdity, tak je na tyto tré-
ninky vozí jejich rodiče autem. 

Naše situace se od USA liší v tom, že podle sta-
tistiky České unie sportu počet organizovaných 
sportovců vykazuje v celé populaci v posledních 
letech poměrně výrazný pokles. Bohužel tento 
pokles je ještě výraznější v kategorii dětí a mlá-
deže a to zejména ve věku 13 - 15 let. Situace v 
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ČR je v podstatě nyní taková, že velká část dětí 
nesportuje vůbec, a ti co mají to štěstí, že se ke 
sportu dostanou, tak se jedná o jeden organizo-
vaný sport, kde se velmi časně specializují a zře-
jmě i v důsledku toho nezanedbatelná část kolem 
13 - 15 let se sportem skončí. Navíc mám pocit, 
že díky chronickému podfinancování českého 
sportu jsme svědky jakéhosi souboje jednotlivých 
sportovních odvětví o mladé členy sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot.  

To, co se děje kolem nás, mi dává za pravdu a 
vidíme to nejen v baseballu, ale ve většině spor-
tů. Dětští sportovci jsou bohužel dnes v ČR úzce 
specializovaní, velmi brzy orientovaní na výsled-
ky a vyhrávání, absolvují velké množství vysoce 
strukturovaných (a často i nudných) tréninků, při-
tom kolikrát neumí “ani chodit” natož běhat nebo 
udělat kotrmelec. Dětské reprezentace objíždí 
svět a hrají o medaile s podobnými týmy vyvole-
ných kluků a holek. Do 15 let poráží díky časné 
specializaci, propracovanému systému a drilu i 
země s velkou členskou základnou v daném 
sportu. Často jsou to ale země, které si mohou 
dovolit luxus pozdní specializace. A pak se to 
láme a od 18 let nám ve většině sportů ujíždí 
vlak. Přestáváme být konkurenceschopní. Část 
talentů nám při takto nastaveném systému od-
chází ze zdravotních důvodů, což mohu potvrdit 
jakožto lékař ze své každodenní praxe. Dětská 
zranění byla dříve v drtivé většině způsobená 
vnější silou, pádem apod. - zlomená noha, klíční 
kost, zvrtnutý kotník. Dnes je ovšem 50% dět-
ských zranění způsobeno přetížením! Část dětí v 
kritickém období ztrácí motivaci a skončí kvůli 
vyhoření. Někteří jen chtějí vyzkoušet konečně 
jiný sport, poznat jinou výzvu. Část prostě v pu-
bertě neguje svět dospělých, což je přeci přiroze-
né a vlastně žádoucí, jedině tak jedinec dozraje a 
stane se z něj plnohodnotná osobnost. No a zby-
tek není schopen konkurovat. A my stále pře-
mýšlíme, čím to je, čekáme na novu generaci 
Jágrů a Nedvědů, snažíme se dohnat státy, které 
mají díky tradici a počtu obyvatel mnohonásobně 

větší členskou základnu. Ale hlavně - nechtěně 
poškozujeme ty, pro které bychom to vlastně mě-
li dělat a jejichž zájem by měl být na prvním mís-
tě. A jaký je jejich zájem a motivace k pohybové 
aktivitě? Je to velmi jednoduché, stačí se jich ze-
ptat. Výzkumníci z Katedry rekreologie FKT UP v 
Olomouci se v roce 2015 zeptali 453 dětí 5. - 9. 
tříd, co chtějí při sportu zažít. A jejich odpovědi 
jsou zde: 

 100% - užít si zábavu 

99% - zlepšit si své zdraví 

96% - vídat se s kamarády 

78% - hlídat si svou váhu 

37% - vyhrát 

 Podívejme se detailněji na problematiku sportov-
ní specializace. Tímto termínem se rozumí situa-
ce, kdy se sportovec soustředí pouze na 1 sport 
celoročně. Specializace může být časná, před 
nástupem puberty a nebo pozdní, kdy do puberty 
sportovec provozuje nebo zkouší více sportů. 
Důvody pro časnou specializaci jsou různé - je to 
samozřejmě snaha dosáhnout co nejvyšší výkon-
nosti a stát se reprezentantem nebo profesionál-
ním sportovcem. Pro USA je specifická snaha 
uspět při získání sportovního stipendia. Někteří 
mladí sportovci mají touhu být identifikováni jako 
talentovaní svými trenéry, médii, sportovní in-
dustrií, sponzory nebo společností. Jenže para-
doxně prakticky ze všech statistik vyplývá, že ti, 
kteří se specializují později, mají větší šanci těch-
to cílů dosáhnout, mají méně zranění a sportují 
déle než ti, co se specializují do začátku puberty! 
Navíc mnohé statistiky potvrzují, že cíle rodičů/
trenérů se mnohdy liší od cílů mladých sportov-
ců.   

Celý článek najdete zde: Zamyšlení nad dětským 
sportem.  

MUDr. Filip Hudeček 
Předseda Lékařské komise ČBA  

https://www.baseball.cz/article.php?sid=5054&index=1&mode=&order=0
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5054&index=1&mode=&order=0
http://www.icklinika.cz/cz/lekari/?doctor=4
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O co jde? 

Vojtěch Rut a jeho tým navštěvují známé osob-
nosti veřejného života, které hrají šachy. Natáčí 
s nimi krátký rozhovor na téma, co jim šachy 
daly do života, a poté je požádají o zahrání jed-
noho tahu putovní partie. Už navštívili například 
kardiochirurga Jana Pirka, olympijského vítěze 
hokejistu Dominika Haška, známého kavárníka 
Ondřeje Kobzu. Příznivci královské hry se mo-
hou těšit například i na tah prezidenta republiky 
Miloše Zemana. 

 Video se zveřejňuje vždy ve čtvrtek večer na 
facebooku ŠSČR, den předem mohou zájemci 
na FB profilu svazu tipovat, jaký tah osobnost 
zahraje. 

V partii osobností už zaznělo 

""Při šachu se člověk musí soustředit. A to je 
věc, kterou, když se naučí, tak mu pomůže i ve 
všech dalších činnostech. Hokej není výjimkou. 
Hlavně v první polovině mojí asi třicetileté hoke-
jové kariéry jsem šachy hrál často," vzpomínal 

bývalý hokejový brankář Dominik Hašek na to, 
co mu šachy daly do jeho života. 

 

Zdroj : ŠSČR 

Partie osobností 

Vydařeným vstupem do nového školního 
roku 2016/2017 se může pochlubit Vyšší 
odborná škola České unie sportu, s. r. o., 

v Praze. Rok po změně svého vedení 
vykazuje velice dobré hospodářské 
výsledky, je stabilizovaná personálně a 
zásluhou zavedených 
motivačních programů zaznamenala i 
výrazný nárůst studentů sportovního 
managementu v letošním 1. ročníku.  

„Škola slouží k výchově odborníků pro 
sportovní funkcionářskou praxi. Generace 
dlouholetých činovníků stárne a některým 
chybějí potřebné kompetence v oblasti 
počítačové gramotnosti nebo organizačních 
dovedností. Neméně důležitá je však i 
znalost ekonomických procesů – je třeba 
vědět, jak finanční zdroje nejen čerpat, ale 
také jak s nimi správně nakládat. Právě pro 
tyto činnosti připravujeme kvalitně 
vybavené absolventy, kteří mohou působit 

Vyšší odborná škola ČUS – jistota na 

prahu kariéry mladých sportovců 
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na úrovni okresů, krajů, svazů nebo 
tělovýchovných jednot,“ říká Ladislav Malý, 
jednatel a ředitel VOŠ ČUS. 

Program První kariéra táhne 

Do 1. ročníku nastoupilo letos v září 56 
žáků, celkem jich ve třech ročnících studuje 
106. Prioritou je zejména práce s mladými 
sportovci, kteří dovršili juniorský věk, dostali 
se na rozhraní své kariéry a nevědí, zda se 
budou sportem dál zabývat profesionálně, 
nebo s ním na vrcholové úrovni skončí. 
Škola jim nabízí možnost uplatnění 
v oblasti, kterou odmalička důvěrně znají a 
ve které mohou působit i nadále jako 
sportovní funkcionáři.  

„Právě mladým sportovcům je určen 
program První kariéra. Při přechodu 
z dorostenecké nebo juniorské kategorie 
mezi dospělé jim hrozí riziko, že se 
neprosadí tak, aby se sportem mohli 
v budoucnu finančně zabezpečit na celý 
život. Program První kariéra jim umožní 
studovat a zároveň bojovat o místo na 
výsluní vrcholového sportu. A pokud se 
sportovci nepodaří přechod mezi seniory, 
získá v tomto období důležité vzdělání, 
s jehož pomocí se snadněji může zapojit do 
běžného pracovního života,“ vysvětluje 
Veronika Szabó, jednatelka a zástupkyně 
ředitele VOŠ ČUS. 

Mezi více než stovkou současných 
studentů školy jsou například předseda 
hokejové České  asociace hokejových 
hráčů Marek Černošek, mistr světa 
v nohejbalu Milan Kučera, prvoligové 
fotbalistky Sparty i Slavie, hokejisté nejen 
z klubu Rytíři Kladno, extraligoví 
volejbalisté, fotbalisté a basketbalistky 
z výkonnostních soutěží a další úspěšní 
sportovci. Projekt První kariéra má navíc i 
své patrony, jimiž se stali basketbalista Jiří 
Zídek, fotbalista Radoslav Kováč nebo 
Marek Černošek.  

Sociální stipendia pomohou 

V tomto školním roce zavedla škola za 
podpory České unie sportu projekt 
sociálních stipendií, která vyplatí deseti 
vybraným studentům formou dotace na 
školné v celkové výši 122 500 Kč. U 
denního studia dosahuje nejvyšší udělené 
stipendium 23 000 Kč, u kombinovaného 
17 000 Kč.  

„Ve většině případů se za těmito žádostmi 
skrývají hluboké lidské příběhy a tíživá 
situace, s níž se musejí sportovci na všech 
úrovních ve svém nejbližším okolí 
vyrovnávat. Jde o případy, kdy se starají o 
matku i mladší nebo zdravotně postižené 
sourozence, podílejí se na léčbě 
těžce nemocné 
babičky, rodiče jsou 
v rozvodovém 
řízení a soud 
dosud 
nerozhodl o 
výši 
výživného 
nebo se 

otec nepodílí na nákladech rodiny. Sociální 
stipendium tak pomůže těmto studentům při 
překonání složitého období jejich života,“ 
říká Ladislav Malý. Dalších dvacet studentů 
obdrželo sportovní stipendium ve výši 2 000 
Kč. 

VOŠ ČUS získala akreditaci platnou až do 
roku 2021. Navíc pro příští rok má i 
akreditaci nového studijního oboru wellness 
specialista. To však zdaleka není jediná 
významná novinka. VOŠ ČUS uzavřela 
partnerství s Vysokou školou finanční a 
správní v Praze, které významně podpoří 
vzájemnou spolupráci. Absolventi VOŠ 
ČUS nyní získají možnost dostudovat titul 
bakalář na Vysoké škole finanční a správní 
– budou jim uznány dva až tři semestry 
studia. Navíc mohou na této vysoké škole 
pokračovat ve studiích v oborech Řízení 
podniku nebo Marketingová komunikace. 
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Jako každý rok, tak i letos byli vysláni do milán-
ského finále vítězové jednotlivých kategorií z me-
zinárodního festivalu SportFilm Liberec 2016. 
Liberecký festival je nejstarším účastníkem nej-
větší přehlídky filmů a dokumentů se sportovní 
tematikou WORLD FICTS CHALLENGE 2016 
organizovaných FICTS a konaných pravidelně 
koncem listopadu v italském Miláně. 

A právě úspěchy na tomto festivalu ukazují, že 
snímky vyrobené v České republice mají stále 
vysokou kvalitu. Česká republika se může pyšnit 
i pátým místem v počtu vyrobených dokumentů a 
před námi jsou jen Američané, Francouzi, Britové 
Italové a Rusové. Hlavní podíl na tom má Česká 
televize, která produkuje velkou většinu sportov-
ních snímků. Festival v Liberci, který je pořádaný 
okresním sdružením ČUS (Liberecká sportovní a 
tělovýchovná organizace z.s.)  a je podporován 
mimo jiné  ČUS a ČOV, si klade za úkol po-
vznést kvalitu sportovních snímků. Druhým úko-
lem je díky těmto dílům vzdělávat mládež k tra-
dičním hodnotám  sportu jako je fair play, rovno-
právnost, inkluze . . . 

34. ročníku mezinárodního filmového festivalu 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA 
TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS) se zúčastnilo 
144 filmů ze 116 zemí. Vítězství v této konkuren-
ci je velmi cenné. Česká republika měla v soutěži 
devět snímků. Mezi favority patřily filmy Lyžař –
režiséra a producenta Marka Bureše, a doku-
ment České televize - Zátopek, který režíroval 
David Ondříček. Tomu se však ve své soutěžní 
sekci zvítězit nepodařilo a obdržel „pouze“ cenu 

Dokument o legendárním Janu Němcovi vyhrál na mezinárodním 

festivalu v Miláně 

Dokumentární film Lyžař o příběhu čtrnáctinásobného mistra světa v travním lyžování Jana 

Němce slaví úspěch také za hranicemi České republiky. Na mezinárodním filmovém festiva-

lu Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) v Miláně vyhrál snímek reži-

séra Marka Bureše hlavní cenu v kategorii individuální sport.  
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Mention d’Honneur. Česká republika získala za 
historii konání festivalu teprve druhou Girlandu 
(Guirlande d’Honneur - hlavní cena jednotlivých 
sekcí). Naposledy ji získala Česká televize v roce 
2001 za film  A VÍRA MÁ MNE UZDRAVÍ Jiří 
Höelzel, Karel Jonák, O pozoruhodném člověku, 
hokejistovi Tomáši Zelenkovi. 

A co k udělení ceny řekli jeho autoři? 

„Pro nás je tato cena velká satisfakce, protože 
film vznikal bez jakékoli podpory ze strany televi-
ze a financovali jsme jej téměř celý z vlastních 
zdrojů. Na druhou stranu jsme tím měli absolutní 
volnost. Stálo nás to opravdu velké úsilí vydržet 
9 let dlouhé natáčení. Velký dík patří především 
kameramanovi Michaelu Gahutovi, který na filmu 
nechal spoustu skvělé práce,“ říká režisér filmu 
Lyžař Marek Bureš.  

Ten dokázal na plátno přenést poutavý příběh 
travního lyžaře Jana Němce, který své disciplíně 
obětoval takřka vše a navzdory mnoha zranění 
se stal těžko překonatelnou legendou tohoto 
sportu. Film je unikátní dobou natáčení, první 
klapka padla v roce 2007, ta poslední symbolicky 
minulý rok na mistrovství světa v italském 
Tambre. Právě tam Němec dosáhl na svůj čtr-
náctý titul světového šampióna. „Ten film beru  

jako odměnu za svou dlouhou kariéru. Dělá mi 
radost, že se to lidem líbí,“ říká Němec.  

Sám hlavní hrdina filmu nemohl být u víkendové-
ho vyhlašování v Miláně přítomen, věnoval se 
své lyžařské škole, se kterou byl zrovna v té do-
bě na soustředění. „Honza mě vezl do Innsbruc-
ku na noční vlak do Milána přímo z ledovce. Byl 
přesvědčený o tom, že tu cenu nedostaneme. Už 
to, že jsme mezi nominovanými filmy, považoval 
za úspěch. S jeho vítěznou náturou mě to trochu 
překvapilo, a jsem docela rád, že se tentokrát 
mýlil,“ říká režisér.  

Letošní ročník festivalu byl věnovaný nedávno 
zesnulému herci a profesionálnímu plavci Budu 
Spencerovi, jedním z hvězdných hostů byla na-
příklad herečka Claudia Cardinale. „Festival měl 
velkou mediální pozornost. Bylo by skvělé, kdyby 
se nám díky tomu podařilo pro náš film najít dis-
tributora v Itálii,“ přeje si Bureš. „Den před předá-
váním cen spoluautor scénáře Pavel Šefl při pu-
tování Milánem dvakrát šlápl do psího exkremen-
tu. Díky tomu jsme věděli, že štěstěna stojí při 
nás, ale samozřejmě když pak vyhlásili právě 
náš film, tak překvapení a radost byly opravdu 
veliké,“ dodává. 

Redakce Zpravodaje ČUS  
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Nová smlouva se společností Astellas   

Světová antidopingová agentura WADA  uzavřela smlouvu o spolupráci se světově významnou farma-
ceutickou firmou Astellas, což by mělo napomoci v boji za očistu sportu od dopingu. 

Tato společnost bude s předstihem informovat WADA o vývoji nových léků, které by se případně daly 
zneužívat k dopingu ve sportu. Zároveň se bude, a to je také významný pokrok v této oblasti, podílet 
na tvorbě nových analytických metod pro zjišťování těchto zakázaných látek v těle sportovců. 

„Jsme velice vděční této japonské farmaceutické společnosti, že nám bude v této oblasti velice nápo-
mocna“ prohlásil Reedie. 

Zástupce společnosti Astellas Kenji Yasukava prohlásil: „Díky této smlouvě současně přispějeme  
k ozdravění společnosti tím, že zamezíme zneužívání některých těchto látek.  

Jenom pro připomenutí – WADA podepsala již v červenci  2010 smlouvu s farmaceutickými společ-
nostmi a firmami sdruženými v IFPMA  a biotechnologickými koncerny sdružených v BIO společné 
memorandum o spolupráci  a vzájemné informovanosti  v oblasti vývoje a výroby nových léků. 

Smlouva s Astellas jenom ještě více prohlubuje a 
rozšiřuje tuto spolupráci… 

 

Pozitivní  Johaugová 

Další „velká ryba“ uvízla v síti mimosoutěžních do-
pingových kontrol, tentokrát se jednalo o norskou 
běžkyni na lyžích Therese Johaugovou. 

Zářijová kontrola u ní odhalila anabolický steroid 
clostebol.  Dvojnásobné vítězce světového poháru a 
držitelce medailí z Mistrovství světa i olympiády 
v Soči tak hrozí až čtyřletý zákaz činnosti! 

Co všechno předcházelo tomu, že dne 16. září 
v jejím těle objevila dopingová kontrola tuto zakáza-
nou látku? 

Johaugová ve své výpovědi uvedla, že na italském 
soustředění u Livigna si spálila od sluníčka spodní 
ret, což jí prý dokonce komplikovalo konzumaci 
stravy a bylo velice bolestivé. Z tohoto důvodu po-
žádala o pomoc norského lékaře Bendiksena. Ten 
v lékárně nejdříve nakoupil neúčinnou mastičku a 
posléze ji doporučil lék Trofodermin, který ji ihned 
zabral. 

„Ptala jsem se, jestli prostředek obsahuje zakáza-
nou látku, ale řekl, že ne. Stoprocentně jsem mu 
věřila,“ uvedla na svoji obranu Johaugová. 

Její odvěká soupeřka a konkurentka v boji o lyžař-
ský trůn Polka Justyna Kowalczyková zveřejnila 
v této souvislosti na svém twitteru  fotografii balení 
Trofoderminu, kde je na krabičce uvedeno slovo 
doping v červeném přeškrtnutém kolečku, což zna-
mená, že obsahuje pro sportovce zakázanou látku. 

Antidoping 

Zdroj: www.cs.wikipedia.org 
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Prodej Sportovního centra Brandýs nad Labem 

Jak jsme již inzerovali, Česká unie sportu vypsala výběrové řízení na prodej Sportovního centra Bran-
dýs n. L. Zázemí a vybavení centra vytváří kvalitní podmínky pro sportovní kempy, ale i pro školení a 
semináře. Z vnitřních prostorů je k dispozici sportovní hala o rozměrech 17x36m, vhodná pro basketbal, 
volejbal, tenis, florbal, ale i další sporty. Tělocvična s rozměry 12x24m zejména pro stolní tenis, volejbal 
a badminton; plavecký bazén; posilovna; masérna; solárium; sauna. Venkovní sportoviště - antukový 
tenisový dvorec, tenisový kurt s umělou trávou a osvětlením, víceúčelové asfaltové hřiště, tréninková 
stěna pro tenis. Pro školící a konferenční účely jsou určeny 4 klubovny a konferenční sál s kapacitou od 
8 do 60ti osob. K ubytování slouží hotel se 40 pokoji a  kapacitou 120 lůžek, ke stravování jídelna s 60ti 
místy. Nabízená nemovitost je v současné době využívána nájemcem, který má s vlastníkem uzavře-
nou nájemní smlouvu do 1.9.2017 s tříletou opcí. Doporučujeme osobní prohlídku dané nemovitosti. 
Úplné znění textu zadávací dokumentace na stránkách vyhlašovatele zde.  

K celému problému se vyjádřil i vedoucí Úseku dopingových kontrol a monitoringu Antidopingového 
výboru ČR RNDr. Jan Chlumský když prohlásil: “Pokud chce sportovec užít takový lék, potřebuje na to 
terapeutickou výjimku. Za užití anabolických steroidů jsou čtyři roky, při zvážení všech polehčujících 
okolností by to nemělo být míň než jeden rok zastavení činnosti“. 

Podle posledních zpráv jí byla prozatímně pozastavena činnost do 18. prosince 2016, kdy má norská 
strana zveřejnit své rozhodnutí o případném trestu této závodnice. Johaugová tak zatím přijde o první 
závody světového poháru nové sezony. Podle nejnovější informací www.nrk.no byl Therese Johaugo-
vé udělen trest na 14 měsíců.  V případě nesouhlasu se svým potrestáním se může lyžařka odvolat 
ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne.  

Pro Norskou antidopingovou organizaci je výše uvedený případ trochu i „rána pod pás“, protože jako 
jedna z nejbohatších antidopingových organizací se podílí na vymýcení dopingových praktik po celém 
světě – např. v Keni a dříve pracovali jejich zástupci v Rusku a Číně. 

Nechme se tedy překvapit!   

Ing. Jiří Kejval ve Výkonném výboru Světové antidopingové agentury WADA 

Předseda Českého olympijského výboru ing. Jiří Kejval se stal zástupcem olympijského hnutí ve Vý-
konném výboru Světové antidopingové agentury WADA pro rok 2017. 

Do funkce ho jmenoval šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, předseda Asociace národních olympijských 
výborů ANOC, kterou bude ing. Jiří Kejval ve vrcholném orgánu WADA reprezentovat. 

 

(více v bulletinu ADV ČR) 

V sekci „Vzdělání“ webových stránek ADV ČR (www.antidoping.cz) 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.  

http://www.cuscz.cz/files/1914ODU.pdf
https://www.nrk.no/sport/patalenemnda-vil-ha-johaug-utestengt-i-14-maneder-1.13250653
http://www.antidoping.cz/aktuality.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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ČUS - Sportuj s námi! - pokračuje v roce 2017  

 

V roce 2016 se z projektu ČUS - Sportuj s námi! podpořilo přes pět set akcí. Pro vás vybíráme jednu 
povedenou, která se uskuteční příští víkend.  

Vánoční Sázava 
17.12.2016 | Krhanice 
www.ovt.estranky.cz/Petr Laník, Tel. 602 772 917 , e-mail: zc.salta@avtok.ct 
 

Aby se muži ženám nepletli doma v předvánočním úklidu, zúčast-
ní se na jakémkoliv plavidle vánoční plavby po Sázavě, jako již po 
mnohokráte, a to z Krhanic do Pikovic. Pořadatel Vodácký oddíl 
SK/TJ. Kotva Braník z.s., zajišťuje i dopravu autobusem s vlekem z 
Braníka do Krhanic a zpět. Přihlášky včas jsou vhodné. Samozře-
jmě ženy i dívky jsou též vítány, protože předvánoční úklid přece 
počká a lepší jej prožít v přírodě. Sraz v Braníku bude upřesněn v 
samostatných propozicích zveřejněných včas na obvyklých vo-
dáckých webech a samotný sraz všech je v Krhanicích v 11,00 
v sobotu 17.12.2016. 

Projekt „ČUS - Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.  

Informujte se na stránkách: 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

PROSINEC 
 

01.12.2016 Mikulášská laťka, Tábor 

02.12.2016 Mikulášské házení, Rychnov nad Kněžnou 

03.12.2016 Mikulášská sobota s házenou, Kopřivnice 

03.12.2016 Mikulášské závody čerta a anděla, Hostivi-

ce 

03.12.2016 Mikulášský běh do pohádkového lesa, Se-

zimovo Ústí 

03.12.2016 Turnaj mladších žáků v sálové kopané – 

Kunžak,  

04.12.2016 24. ročník Malé ceny Velké Verandy, Cho-

ceň 

04.12.2016 71. Mikulášský běh na Bradech u Jičína, 

Jičín 

04.12.2016 Mikulášský běh Včelná 

04.12.2016 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost, 

Tábor 

14.12.2016 Plavání základních škol, Jindřichův Hradec 

16.12.2016 Talent CUP, Frýdlant nad Ostravicí 

17.12.2016 Vánoční Sázava, Krhanice 

18.12.2016 Vánoční pohár talentů, Ústí nad Labem 

22.12.2016 Stolní tenis – turnaj pro příchozí, Vlašim 

22.12.2016 Vánoční cena se soutěží Plave celá rodina, 

Strakonice 

25.12.2016 Vánoční turnaj dětí a mládeže do 18 let ve 

florbale, Dačice 

26.12.2016 70. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma, 

Praha 

26.12.2016 Běh o Litultovickou vánočku, Litultovice 

26.12.2016 Štěpánský běh, Prachatice 

27.12.2016 Vánoční fotbalový turnaj mládeže, Písek 

29.12.2016 Doberský míček, Dobré 

30.12.2016 Ktlon (Kelský biatlon), Kly 

30.12.2016 Předsilvestrovský pochod Poodřím, 

Studénka 

30.12.2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise o 

„Přeborníka města Telče“ (32. ročník), Telč 

31.12.2016 Silvestrovský běh na Benediktu 2016, Most 

31.12.2016 Silvestrovský výstup na Mehelník 2016, 

Písek 
  

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.ovt.estranky.cz/
javascript:;
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasska-latka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasske-hazeni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasska-sobota/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasske-zavody-s-certem-a-andelem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasske-zavody-s-certem-a-andelem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh-do-pohadkoveho-lesa/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh-do-pohadkoveho-lesa/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-mladsich-zaku-v-salove-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-mladsich-zaku-v-salove-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-kros-mala-cena-velke-verandychocen/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-kros-mala-cena-velke-verandychocen/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/71-mikulassky-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/71-mikulassky-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh-vcelna/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predvanocni-hecboj-dvojic-pro-verejnost/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predvanocni-hecboj-dvojic-pro-verejnost/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/plavecke-zavody-zakladni-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/talent-cup/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-sazava/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-pohar-talentu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-pro-prichozi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-cena-se-soutezi-plave-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-cena-se-soutezi-plave-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-deti-a-mladeze-do-18-let-ve-florbale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-deti-a-mladeze-do-18-let-ve-florbale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/70-rocnik-memorialu-alfreda-nikodema/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/70-rocnik-memorialu-alfreda-nikodema/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-o-litultovickou-vanocku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stepansky-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-fotbalovy-turnaj-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-fotbalovy-turnaj-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/dobersky-micek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ktlon-kelsky-biatlon/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predsilvestrovsky-pochod-poodrim-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/predsilvestrovsky-pochod-poodrim-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-o-prebornika-mesta-telce-32-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-o-prebornika-mesta-telce-32-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-beh-na-benediktu-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-vystup-na-mehelnik-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-vystup-na-mehelnik-2016/
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2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  

TJ Horní Dolní má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizova-
la veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organi-
zační podmínky v ustavených oddílech fotbalu, volejbalu a tenisu,  

svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na 
zdraví, 

provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - fotbalové hřiště včetně zázemí, teni-
sové a volejbalové kurty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad ve-
řejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže, 

spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednot-
livci. 

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Horní Dolní také vedlejší činnost. Ve sledova-
ném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zaří-
zení pro nečleny klubu. 

 

 

 

1. Obecné informace o organizaci  
Výroční zpráva  

TJ Horní Dolní z.s. 

za rok 2015  

 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 
31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti TJ Horní Dolní a její jednotlivá ustanovení byla 
předmětem jednání Valné hromady TJ Horní Dolní konané dne … 

Obsah  

1) Obecné informace o organizaci   

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 

3) Struktura organizace  

4) Členská  základna 

5) Hospodaření organizace 

 
Nová stránka 

Pokračováni ze strany 4, Příloha : 

Konkrétní ukázka Výroční zprávy vypracovaná Pražskou tělovýchovnou unií 

(autoři .Ing. Jaroslav Chvalný, Ing. Veronika Nešpůrková) 

Původní text a Výroční zprávu ke stažení ve formátu .docx naleznete ZDE. 

http://www.ptupraha.cz/2016/11/vyrocni-zprava-jako-nezbytna-soucast-zadosti-o-statni-dotaci/
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3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem TJ Horní Dolní je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ. TJ 
Horní Dolní organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu a tenisu. Oddíly provozují a organizují svoji 
sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Horní Dolní jako celku 

Statutárním orgánem je: 

Jan Novák, předseda 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů 

4) Členská základna          

TJ Horní Dolní evidovala na konci sledovaného období 160 členů v následující struktuře:  

 

 

 

5) Hospodaření organizace  

TJ Horní Dolní v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportov-
ních zařízení.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 20.781 Kč. Veškeré náklady 
(příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finanč-
ních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této 
výroční zprávy: 

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  

Příloha č. 2 – Rozvaha  

 

 

 

  Děti 
(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 

Oddíl fotbalu 30 18 35 

Oddíl volejbalu 0 0 20 

Oddíl tenisu 12 5 40 

Ostatní 0 0 5 

Sestavil Jan Novák 

Dne 14.3.2016 

http://www.cstv.cz

