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Vážení a milí sportovci, členové ČUS, 

závěr roku je vždy i časem bilancování. Myslím, že 
máme za sebou dobrý rok. Byl nabitý událostmi, kte-
ré posunuly český sport zase o krok dopředu.  

V lednu jste dali důvěru novému vedení naší organi-
zace a přijali jste náročný program na další období. 
Je to program, který má a bude mít vliv na rozvoj 
sportu v celé České republice. 

Letos se nám podařilo to, oč jsme společně usilovali celé předcházející čtyři roky. Poprvé byl po politic-
kých dohodách zásadně navýšen objem financování podpory sportu ze strany státu. Dokázali jsme do-
stat více peněz do sportu. Skok z tří na šest miliard je dobrý a doufáme, že ne konečný výsledek. 
Ovšem s penězi musely zákonitě přijít i nově nastavené podmínky dotačních programů MŠMT. Jsou 
letos opět jasnější, srozumitelnější a praktičtější pro využití. ČUS se na jejich přípravě významně podí-
lela. 

Velkým úspěchem bylo prosazení programu VIII, který je určen výhradně pro přímé financování spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot. Je to jeden ze slibů, který jsme Vám dali již před čtyřmi lety a 
v jehož splnění málokdo doufal. Celá miliarda korun, která bude pro rok 2017 na činnost sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot určena, je zásadní zlom v pohledu státu na financování a podporu čes-
kého sportu. 

Pro naše členy se nám podařilo opatřit prostředky, abychom konkrétně podpořili pět set pořadatelů 
sportovních podniků v projektu ČUS, Sportuj s námi! Pět set sportovních akcí po celé zemi není málo. 
Znamenají ve skutečnosti desetitisíce sportujících zejména mladých lidí a také obrovský zájem veřej-
nosti. Je to ojedinělý a úspěšný projekt a budeme v něm pokračovat. 

Letošek byl též rokem olympijským. Sportovcům našich sportovních svazů se olympiáda v Riu poved-
la. Patří jim za to obrovský dík. 

Je skvělé, že naše Servisní centra sportu byla letos v okresech a krajích schopna poskytnout kvalitní a 
garantovaný servis opět většímu počtu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Zprovoznili jsme 
také on-line informační systém ČUS, který může být předlohou i pro státní registr sportovců a sportov-
ních organizací.  

Nic z toho by se nemohlo odehrát, nebýt Vaší obětavosti, nadšení, sportovního ducha a Vaší podpory. 
Díky funkcionářům oddílů, klubů tělovýchovných jednot, všech článků sportovních svazů a pracovníků 
administrativního servisu český sport žije, je úspěšný a je součástí každodenního života lidí. Není to 
úspěch vedení ČUS, je to doslova úspěch Vás všech – členů České unie sportu. Poděkování za uply-
nulý rok proto patří Vám všem. 

Do nového roku Vám přeji hodně osobní pohody, zdraví, štěstí a také dosažení těch nejvyšších spor-
tovních met, které si vytknete. 

                  Miroslav Jansta 

Slovo předsedy ČUS 

Čas bilancování 
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Výkonný výbor České unie sportu na svém prosinco-

vém zasedání v Praze projednal první verzi rozpočtu 

ČUS na rok 2017. Finanční potřeby organizace zahr-

nující společné výdaje, náklady na její vlastní činnost 

a rezervu na neočekávané výdaje dosahují částky 

133,3 milionu korun s tím, že na režijní náklady ČUS 

je rozpočtováno 19,8 milionu korun. Příjmovou složku 

vyrovnaného rozpočtu pokryjí zisky z vlastní hospo-

dářské činnosti, dividendy z lyžařských areálů a stát-

ní příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy. Předpokládá se, že hospodářská činnost 

ČUS především zásluhou středisek sportu v Podolí, 

Nymburce a na Zadově zajistí zisk ve výši zhruba tři 

miliony korun. Tyto prostředky budou využity pro in-

vestice či provoz v rámci hospodářské činnosti či jako 

zdroj finanční rezervy. Finální verzi návrhu rozpočtu 

ČUS na rok 2017 schválí výkonný výbor po zohled-

nění možných nových skutečností na svém jednání 

v březnu příštího roku a v květnu 2017 bude předlo-

žen ke schválení valné hromadě ČUS. 

VV ČUS dále projednal a schválil poskytnutí půjčky 

Sportovnímu areálu Harrachov ve výši 62 milionů 

korun na koupi pozemků o rozloze 23,9 hektaru, kte-

ré v současné době nejsou v jeho vlastnictví. Jejich 

nákup je jedinou možností, jak zajistit další rozvoj 

areálu zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou 

Národního sportovního centra pro lyžování 

v Harrachově, za účasti Českého olympijského výbo-

ru. Podmínkou pro tuto investici, která by v rámci 

koncepce významných sportovních staveb měla být 

hrazena z prostředků státu, je právě vlastnické právo 

k příslušným nemovitostem i vyřešení vlastnických 

vztahů k pozemkům.  

Členové VV ČUS také obdrželi informace o přípravě 

dalšího ročníku úspěšného projektu „ČUS Sportuj 

s námi !“, který se v uplynulých dvou letech těší vel-

kému zájmu pořadatelských subjektů - tělovýchov-

ných jednot, sportovních klubů, i veřejnosti. Přihlášky 

do dalšího ročníku prostřednictvím on-line formuláře 

zaslali do požadovaného termínu pořadatelé 886 ak-

cí ze všech regionů České republiky. Do kalendáře 

Zpráva z jednání Výkonného  

výboru České unie sportu                             

ze dne 6. prosince 
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projektu na rok 2017 jich bude zařazeno zhruba 500. V současné době probíhají závěrečná jednání 

s partnery a podporovateli projektu o financování a marketingové podpoře. Aby byl vstup do nového roč-

níku ČUS Sportuj s námi plynulý, odsouhlasil VV ČUS na měsíc leden 2017 seznam pětadvaceti vybra-

ných akcí. Kompletní seznam všech akcí ročníku 2017 společně s návrhem rozdělení finančních pro-

středků na I. čtvrtletí příštího roku předloží VV ČUS na své lednové schůzi v roce 2017. V dubnu téhož 

roku poté předloží návrh na rozdělení finančních prostředků pořadatelům akcí na zbývající část roku. 

VV ČUS schválil návrhy na udělení vyznamenání čestné uznání, čestný odznak a medaile Za práci ve 

prospěch tělovýchovy a sporty členům ČUS na základě návrhů z okresních sdružení ČUS a také poskytl, 

na základě konzultace s MŠMT, mimořádnou finanční podporu Českému horolezeckému svazu ve výši 

tři sta tisíc korun. Na příštím zasedání se VV ČUS sejde až 17. ledna 2017. 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  

Česká unie sportu spolupracuje v rámci úsilí o posílení financování českého sportu s Trans-
parency International (TI), která je neziskovou organizací mapující stav korupce v ČR a svojí 
činností usiluje o transparentní financování z veřejných zdrojů. ČUS se zúčastnila prosincové-
ho workshopu organizace TI na téma financování sportu z veřejných zdrojů. Ke stejnému téma-

tu pak proběhla i tisková konference za účasti předsedy ČUS Miroslava Jansty. 

Praha, 19. prosince 2016 - Objem veřejných peněz investovaných do sportu se za posledních 
několik let zmnohonásobil, pohybuje se v řádu miliard korun a aktuální údaje potvrzují, že tento 
trend růstu investic bude i v budoucnu. Poptávka po kvalitnějším a průhlednějším financování 

sportu v České republice je dlouhodobá a oprávněná. 

Transparency International v rámci projektu „Veřejné peníze ve sportu“ provedla dotazníkový průzkum 
v rámci všech krajů a 13 statutárních měst, který byl zaměřen na vzájemnou provázanost poskytování 
dotací do sportu, koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků. „Stát, kraje a města po-
skytující dotace do sportu, spolu příliš nekomunikují a neslaďují vzájemné koncepce a postu-
py. To vede k neefektivitě vynaklá-
daných prostředků. Skoro polovina 
krajů dodnes nedisponuje koncepcí 
podpory sportu, situace se téměř 
nezměnila od roku 2010, kdy jsme 
prováděli obdobný průzkum napo-
sledy,“ říká Sylvie Kloboučková, 
právnička TI.  

„Aby docházelo k lepší informova-
nosti subjektů, vytvoří ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
v roce 2017 rejstříky sportovců, 
sportovních organizací a sportov-
ních zařízení. Díky nim budeme na 
ministerstvu disponovat objektivní-

Dotace do sportu potřebují koncepci  

a hodnocení efektivity 
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Všechna okresní sdružení ČUS obdržela informaci, že do 24. února 2017 
mohou prostřednictvím elektronického on-line formuláře podat 
nominaci na Český olympijský výbor k ocenění  "TRENÉRKA - 
CVIČITELKA ROKU".  

 Sportovní kluby a tělovýchnovné jednoty, které ve svých řadách mají 
takové osobnosti, mohou požádat OS ČUS o zaslání nominace na ČOV. 
Předpokládá se, že ČOV  nebude moci akceptovat více než jednu 
nominaci z každého OS ČUS. Výběr 
oceňovaných pak z došlých nominací provádí 
Komise rovných příležitostí ČOV, která tuto 
akci iniciovala a pořádá. 

  

Nezapomeňte na vaše trenérky a cvičitelky ! 

 

Redakce Zpravodaje 

Trenérka - cvičitelka roku  

Přihlaste cvičitelky a trenérky do ankety přes okresní sdružení ČUS 

mi informacemi, což dopomůže k lepšímu zacílení dotací s ohledem na transparentnost a adres-

nost,“ vysvětluje vrchní ministerský rada Odboru sportu MŠMT, Karel Kovář. 

„Mezi věci, které sportovcům komplikují možnost ucházet se o dotace, je rozdílná metodika a pravidla 
pro jejich přidělování v různých krajích a obcích. Každý z nich si to dělá po svém, a sportovní 
svazy, kluby a jednoty se pak jen těžko mohou orientovat, co je správně a co ne. To, co někde 
platí, jinde ne. Proto usilujeme, aby hlavně kraje a větší města vycházela ze stejné metodiky pří-
pravy a realizace sportovních grantů.“ , osvětluje problematiku předseda České unie sportu, 
JUDr. Miroslav Jansta. „Jednou z klíčových oblastí, kterou je nutné napravit, je financování spor-
tovní infrastruktury. Právě zde může docházet k překrývání dotačních titulů. Proto Česká unie 
sportu tvoří společně s kraji Registr sportovní infrastruktury. Některé kraje přistoupily k řešení 
aktivně, např. Jihomoravský a Jihočeský kraj, jiné zatím váhají.“  naznačuje jedno z konkrétních 
řešení předseda ČUS Jansta. 

„Vidíme potřebu mapovat činnosti krajů a obcí, aby se předešlo překrývání dotačních titulů. Zá-
roveň vítáme snahu řešit problematiku financování sportu komplexně a systémově a jsme při-
praveni v tomto směru pomáhat,“ dodává Kloboučková. Situaci by například řešilo zveřejnění 
dotačních titulů i s kritérii s předstihem a také následně s uvedením výsledků dotačního řízení.  

Ke stažení 
Analýza TI: „Financování sportu statutárními městy a kraji“ 
Mezinárodní publikace TI: „Global Corruption Report: Sport“ 

Lenka Angelika Tichá 

Tisková mluvčí 

https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/Financování-sportu-statutárními-městy-a-kraji-2016.pdf
https://www.transparency.cz/global-corruption-report-sport/
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Poslední dvě silvestrovské akce v roce 2016 – běh na Benediktu v Mostě a výstup na Mehelník v Písku – 
uzavřou třetí ročník úspěšného projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi. Od loňského podzimu 
však už začaly intenzivní přípravy na navazující, 4. ročník. Veřejnost se tak může opět těšit na kalendář 
nabitý pěti stovkami nejrůznějších atraktivních akcí prakticky ze všech sportovních odvětví.  

 

„Také v roce 2017 bude ČUS - Sportuj s námi! klíčovým projektem České unie sportu. V letošním roce se 
nám v něm prostřednictvím našich sportovních klubů, tělovýchovných jednot, národních sportovních sva-
zů a partnerských sportovních organizací podařilo rozhýbat čtvrt milionu aktivních účastníků – převážně 
rekreačních sportovců, mládeže a dětí. Nechceme v regionech zbytečně vymýšlet žádné nové akce, ale 
maximálně podpořit ty zaběhnuté, osvědčené a zajímavé. Věřím, že zásluhou bohaté nabídky i kvalitní 
organizace oslovíme a přitáhneme ke sportu v příštím roce ještě více zájemců,“ říká předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta. 

V itineráři 500 akcí jsou zastoupeny prakticky všechny druhy sportu. Tento seznam je navíc natolik různo-
rodý, že zahrnuje závody masového či rodinného charakteru, aktivity zaměřené převážně na mládež nebo 
naopak na seniorskou kategorii, stejně jako soutěže určené výkonnostním či vrcholovým sportovcům. 
Smyslem projektu je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro všechny věkové 
skupiny a má nesporný pozitivní přínos pro fyzické i duševní zdraví lidí. 

Přihlášky do 4. ročníku ČUS - Sportuj s námi! zaslali prostřednictvím on-line formuláře do požadovaného 
listopadového termínu pořadatelé 886 akcí 
ze všech regionů České republiky. Do fi-
nálního výběru se dostaly zejména ty 
s větším počtem účastníků, které probíhají 
každoročně a mají ověřenou tradici, kvalit-
ní sportovní a společenskou úroveň i roz-
sah. Součástí projektu jsou rovněž akce 
náborového charakteru. 

„V současné době probíhají závěrečná 
jednání s partnery a podporovateli projektu 
o jeho financování a marketingové podpo-
ře. Důležitou informací nepochybně je, že 
se podařilo zajistit dostatečné množství 
finančních prostředků na všechny akce 
zařazené do kalendáře v roce 2017. Jejich 
organizátoři tak mohou počítat s podobnou 
výší podpory jako v tomto roce,“ uvádí ge-
nerální sekretář České unie sportu Jan 
Boháč. 

V rámci marketingové kampaně, která je 
jednou z podmínek zdárného průběhu pro-
jektu i jeho široké prezentace veřejnosti, 

Startuje 4. ročník projektu ČUS Sportuj 

s námi – 500 akcí opět rozhýbá více než čtvrt 

milionu zájemců 
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Již potřetí Vás na stránkách Zpravodaje ČUS 
upozorňujeme na to, že nová legislativa (nový 
občanský zákoník) zasáhla i oblast sportu a při-
bývá obav z možných důsledků špatných rozhod-
nutí, nečekaných událostí či nehod v rámci čin-
nosti klubu. Odpovědnost se však nesmí změnit 
ve strach a paralyzovat aktivitu klubu.   

Česká unie sportu ve spolupráci s makléřskou 
společností Renomia a.s. proto připravila tři po-
třebné okruhy pojištění, které vám postupně 
představujeme. Spolu s úrazovým pojištěním čle-
nů ČUS a pojištěním odpovědnosti trenérů, které 
zajišťuje ČUS ve spolupráci s ČOV, tvoří mi-
nimum pro zajištění bezpečné činnosti klubu. 
Prvním pojištěním, které bylo představeno ve 
Zpravodaji č. 4., je pojištění majetku, - při pojist-
ném plnění jde o případy, kdy je váš majetek po-
ničen např. přírodními živly (povodeň, sníh, van-
dalismus . . ). Druhým pojištěním je pojištění od-

povědnosti z činnosti TJ/SK, které se v tomto pří-
padě vztahuje na všechny vaše členy při klubem 
organizovaných činnostech. Případ pojistného 
krytí? - Při sportovní činnosti se na děti převrhne 
nepřipevněná branka a děti zraní – kryje pojištění 
odpovědnosti, včetně nemajetkové újmy (bližší 
informace najdete ve Zpravodaji č. 4).  

 

Pojištění odpovědnosti  

členů orgánů spolků  

se znovu počítá nejen se zapojením herce, režiséra, baviče a tradičního patrona Jakuba Koháka, ale i dal-
ších populárních osobností českého sportu a šoubyznysu. Výraznější podporu projektu ČUS Sportuj 
s námi přislíbili také jeho mediální partneři – především regionální Deníky. Nový generální partner, stejně 
jako jeho „tváře“ se představí veřejnosti na tiskové konferenci v květnu 2017. 

 

Seznam pětadvaceti vybraných akcí projektu ČUS Sportuj s námi na leden 2017 už odsouhlasil Výkonný 
výbor ČUS na svém jednání 6. prosince 2016. Kompletní kalendář ročníku 2017 společně s návrhem roz-
dělení finančních prostředků na I. čtvrtletí 2017 schválí Výkonný výbor ČUS 17. ledna tohoto roku. 
V dubnu 2017 předloží návrh na rozdělení finančních prostředků pořadatelům akcí na zbývající část roku. 

 

Více informací o projektu ČUS Sportuj s námi najdete na webu: www.cus-sportujsnami.cz. 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  

http://www.cus-sportujsnami.cz.
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Dnes bychom Vám rádi představili posled-

ní, třetí produkt, vytvořený pro TJ/SK. 

Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřís-
nějších druhů odpovědnosti vůbec. Členové 
statutárních a dozorčích orgánů jsou z právní-
ho hlediska vystaveni daleko větší odpověd-
nosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení při 
výkonu svých povinností ručí osobně celým 
svým majetkem a tuto odpovědnost navíc ne-
jde předem smluvně vyloučit. Odpovědnost je 
solidární, to znamená členové orgánů spolku 
odpovídají za škodu společně a nerozdílně. 

Pojištění pod názvem D&O (Directors & Offi-
cers Liability) umožňuje zmírnit důsledky pří-
padných pochybení a poskytuje členům orgá-
nů jistotu při výkonu své funkce. Užitečné mů-
že být především pro větší sportovní celky. 

Výhody D&O pojištění 

 Jedinečné řešení jak krýt svou neomeze-
nou, objektivní a solidární odpovědnost 

 Pojištění zahrnuje minulé, současné a bu-
doucí členy orgánů spolku 

 Chrání spolek a jeho vedení před následky 
neúmyslného jednání členů orgánů 

 Pojištění kryje kromě způsobené finanční 
škody, rovněž i náklady právního zastou-
pení pojištěných osob  

Záleží na vašem rozhodnutí, zda se pro toto 
pojištění rozhodněte a zda využijete produktu, 
který pro členské subjekty ČUS připravil mak-
léř Renomia. Můžete využít, tak jako v přede-
šlých případech, pojistek jiného partnera či pří-
mo pojišťovací společnost dle vašeho výběru. 
Produkty připravené Renomii jsou však připra-
vené přímo na míru sportovnímu prostředí a 
nabídky pojišťoven jsou vysoutěžené. 

Renomia poskytuje tento servis: 

 Zhodnotí podmínky Vašeho stávajícího 
pojištění. 

 Na základě Vašich požadavků a potřeb 
připraví řešení Vám na míru. 

 Projedná s Vámi podmínky a vysvětlí po-
stup realizace pojištění. 

 Pomůže Vám s administrativou a vyplně-
ním podkladů pro pojistitele. 

 Připraví smluvní dokumentaci – pojistnou 
smlouvu. 

 Stará se o Vás i v průběhu pojištění. 

 Pomáhá s likvidací pojistných událostí, 
funguje 24/7. 

 Komunikuje za Vás s pojistitelem. 

 Zajistí pro Vás všechny druhy pojištění. 
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Reklama 
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Obraťte se na nás pomůžeme zprostředkovat  

vaše zapojení do MAS 

Bude králem konečně muž? 

V 1. kole ankety hlasovalo celkem 216 členů Klubu sportovních 
novinářů. Právo hlasovat v anketě mají pouze členové Klubu sportovních 
novinářů ČR. 

Hlasování sportovních novinářů je dvoukolové. V prvním kole rozhodli 
sportovní novináři svými hlasy o nominaci 10 jednotlivců a 3 kolektivů 
postupujících do druhého kola. Ve druhém kole pak z těchto 10 
nominovaných jednotlivců vzejde konečné pořadí v anketě Sportovec 
roku. Stejným způsobem je určeno i pořadí tří nejlepších kolektivů      za 
rok 2016. 

Vyhlášení výsledků v pořadí 58. ročníku ankety Sportovec roku 2016 
proběhne v přímém televizním přenosu zábavného pořadu ve čtvrtek 22. 
prosince 2016 na ČT1 ve 21:40 hodin z hotelu Hilton Prague. 

Pořadem bude provázet Libor Bouček. O hudební doprovod se postará 
skupina Chinaski. Režie pořadu se již tradičně ujme Roman Petrenko. 

Na základě sportovních výsledků v tomto roce jsou předběžně osloveni 
sportovci, u kterých byl předpoklad na umístění v první desítce.           

DIVÁCKÉ HLASOVÁNÍ DENÍKU SPORT 
Také v letošním roce je pro příznivce sportu připravena soutěž pro 
čtenáře a diváky. Fanoušci mohli hlasovat pro svého favorita jednou 
denně prostřednictvím webových stránek www.isport.cz/sportovecroku. 

Do první desítka se nominovali : 
DOSTÁL JOSEF kanoistika; KOUKALOVÁ GABRIELA biatlon; 
KRPÁLEK LUKÁŠ  judo; KULHAVÝ JAROSLAV  horská kola; ONDRA 
ADAM  sportovní lezení; PLÍŠKOVÁ KAROLÍNA    tenis; PRSKAVEC 
JIŘÍ   vodní slalom; SÁBLÍKOVÁ MARTINA   rychlobruslení; SYNEK 
ONDŘEJ veslování; ŠPOTÁKOVÁ BARBORA   atletika 

Mezi tři nejlepší týmy se nominovaly: 
BIATLON – ženská štafeta ČR 
(Puskarčíková Eva, Charvátová Lucie, Vítková Veronika, Koukalová 
Gabriela) 
 ČTYŘKAJAK ČR 
(Havel Daniel, Trefil Lukáš, Dostál Josef, Štěrba Jan) 
 TENISOVÝ TÝM ČR – ženy 
(Kvitová Petra, Plíšková Karolína, Strýcová Barbora, Hradecká Lucie a 
kapitán Pála Petr) 

Zdroj: http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/ 

SPORTOVEC ROKU 2016  

Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety  

Sportovec roku 2016 

http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/
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Doping v Rusku 

Světová antidopingová agentura WADA prezentovala na tiskové konferenci dne 9.prosince 
výsledky dalšího šetření své nezávislé komise vedené profesorem Richardem McLarenem 
z Kanady. 

„Je to případ zcela bezprecedentního rozsahu. Světový sport byl po léta rukojmím Ruska, fa-
noušci a diváci byli podváděni. Ruští sportovci závodili za nerovných podmínek“, to je jen 
stručný citát z vyjádření McLarena.  

Kdo chtěl vidět o skutečné situaci v Rusku, viděl – a nyní ještě jasněji, byť sama WADA při-
znala, že se stále jedná pouze o zlomek, o jakýchsi pár vloček na zasněženém poli.  

Tato zpráva uvádí, že více než tisíc sportovců profitovalo mezi roky 2011 až 2015 ze syste-
matického dopingu v zemi, který byl opětovně zaveden a organizován státními orgány, kon-
krétně ministerstvem sportu, ruskou antidopingovou agenturou (RUSADA), moskevskou anti-
dopingovou laboratoří a tajnými službami (hlavně FSB). Vše odstartoval neúspěch ruských 
sportovců na zimní olympiádě ve Vancouveru (2010), 
kdy ministerstvo sportu vytvořilo akční (čti dopingový) 
plán, jak s dopomocí zakázaných látek a metod dosáh-
nout nejvyšší výkonnosti. 

Zpráva obsahuje 1166 důkazů - emaily, dokumenty a 
biologické vzorky a neopírá se pouze o ústní svědectví, 
ale o konkrétní důkazy a stopy. K zatajování pozitivních 
testů a změrným manipulací se vzorky docházelo podle 
WADA ve více než 30 sportech – 600 případů pozitiv-
ních případů dopingu se odehrálo v letních sportech a 
celkem 95 v zimních odvětvích. Doping se v této zemi 
nevyhýbal ani handicapovaným sportovcům. Byl zamě-
řen hlavně na velké akce včetně olympiády v Londýně 
2012, atletického mistrovství světa v Moskvě 2013 a 
zimních olympijských her v Soči 2014. 

„Sportovci nejednali individuálně, nýbrž dopovali v rámci 
organizovaného systému“, uvedl také McLaren. Kon-
krétně v Soči došlo v celkem dvanácti případech 
k manipulacím s odebranými vzorky ruských olympij-
ských medailistů, z toho dokonce čtyř vítězů. Při Lon-
dýnské olympiádě bylo odhaleno patnáct takových pří-
padů. „Ruští sportovci zkorumpovali Hry v Londýně ta-
kovým způsobem jako nikdo před tím. Celý rozsah a 
podvody zřejmě již nikdy nevyjdou na povrch,“ prohlásil 
McLaren. 

Různí představitelé ruského sportu a nově se tvořící Ruské antidopingové agentury (mj. tyč-
kařka Jelena Isinbajevová či bývalý předseda tamního biatlonu Sergej Kuščenko) zprávu pod-
le očekávání zpochybňují. 

Zatím jediným podporovatelem ruských sportovců je šéf Mezinárodní  hokejové federace Re-
né Fasel ze Švýcarska, který prohlásil: „Svým ruským přátelům důvěřuji.“ 

Antidoping 

Yelena Isinbayeva during Doha 2010 World 

Indoor Championships; AUTOR Erik van 

Leeuwen; WIKIPEDIA 
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ČUS - Sportuj s námi! 

Vybíráme pro vás: Na Štěpána se do Vltavy opět vrhnou otužilci 
 

Jubilejní, sedmdesátý ročník nejstarší otužilecké akce u nás – Me-
moriál Alfréda Nikodéma – se uskuteční  tradičně na druhý svátek 
vánoční, v pondělí 26. prosince. Akce je zařazena do projektu ČUS 
Sportuj s námi, jehož partnerem je společnost Pražská teplárenská. 
Dnes již mezinárodní akce je velmi populární jak mezi plavci, tak i 
diváky a návštěvníky centra Prahy. Ze…. 

Více na www.cus-sportujsnami.cz 

 Prosinec 

26.12.2016 70. ročník Memoriálu Alfreda Nikodé-
ma, 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 

Leden 

01.01.2017 Novoroční běh Horními Počernicemi 
36.ročník, Horní Počernice 

01.01.2017 Novoroční pochod okolím Hýskova, 
Hýskov 

01.01.2017 Novoroční výstup na Čekyňský kopec, 
Přerov 

01.01.2017 Novoroční výstup na Ještěd 42.ročník, 
Liberec 

07.01.2017 Běh na Andrlův Chlum, Ústí nad Orlicí 
07.01.2017 Běh partyzánskou stezkou, Osek 
07.01.2017 Novoroční turnaj ve stolním tenise, 

Vlkaneč 
07.01.2017 Štít Krušných hor, Boží Dar 
07.01.2017 Zimní výstup na Helfštýn, Týn nad Bečvou 
08.01.2017 Kurz bruslení, Chrudim 

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

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

Klíč k opětovnému získání důvěryhodnosti leží teď především v Rusku, a to v jejich důsledné 
katarzi a uznání vlastních chyb. Stačilo by možná i prosté přiznání – udělali jsme chyby, pone-
seme následky a budeme spolupracovat při došetření. V případě, že se nejvyšší představitelé 
této země neodhodlají k tomuto činu, budou pravděpodobně konat šéfové světového sportu 
s o to větší rozhodností a silou…     

Kauza dopingu v Rusku by mohla mít  pozitivní následek pro družstvo českých biatlonistek, 
které by případnou diskvalifikací stříbrných Rusek získalo bronzové medaile z olympiády 
v Soči 2014.  

 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.  

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2016/01/Bu%C5%99t.jpg
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/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/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-beh-na-benediktu-2016/
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/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-beh-hornimi-pocernicemi-36-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-beh-hornimi-pocernicemi-36-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-pochod-okolim-hyskova-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-pochod-okolim-hyskova-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-vystup-na-cekynsky-kopec-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-vystup-na-cekynsky-kopec-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-vystup-na-jested-42-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-vystup-na-jested-42-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-na-andrluv-chlum/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-partyzanskou-stezkou-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-turnaj-ve-stolnim-tenise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-turnaj-ve-stolnim-tenise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stit-krusnych-hor/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zimni-vystup-na-helfstyn/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kurz-brusleni-2/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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13.01.2017 Stolní tenis – Sport pro všechny, Karvi-
ná - Hranice 

15.01.2017 Mezinárodní Krušnohorská třicítka, Mi-
kulov-Nové Město 

15.01.2017 Volejbal v barvách aneb „Kluci, holky v 
barvách řádí, s volejbalem kamarádí“, 
Svitavy 

17.01.2017 Náborová akce – florbalový turnaj ZŠ, 
Praha 6 

21.01.2017 Boulder Bambini – dětský závod v boul-
deringu, Praha 7 

21.01.2017 Ledodvé odpoledne, Valašské Meziříčí 
24.01.2017 O TŘEBOVSKOU MAŠINKU, Česká 

Třebová 
27.01.2017 Love connections, Praha 8 

28.01.2017 63.ročník závodu ZLATÝ CEPÍN JIZER-
SKÝCH HOR, Bedřichov 

28.01.2017 Kouřim OPEN 2017, Kouřim 
28.01.2017 Kritérium v běhu na lyžích, Josefův Důl 
28.01.2017 Krušnohorská bílá lyže 2017, Boleboř 
28.01.2017 Plavej s námi, Kopřivnice 
28.01.2017 Turnaj pro všechny začínající judisty 

SKP, Písek 
29.01.2017 Karneval na ledě, Sloup 

http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stolni-tenis-sport-pro-vsechny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/stolni-tenis-sport-pro-vsechny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-krusnohorska-tricitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-krusnohorska-tricitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbal-v-barvach-aneb-kluci-holky-v-barvach-radi-s-volejbalem-kamaradi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbal-v-barvach-aneb-kluci-holky-v-barvach-radi-s-volejbalem-kamaradi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbal-v-barvach-aneb-kluci-holky-v-barvach-radi-s-volejbalem-kamaradi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborova-akce-florbalovy-turnaj-zs/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborova-akce-florbalovy-turnaj-zs/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ledodve-odpoledne/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-trebovskou-masinku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-trebovskou-masinku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/love-connections/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/63-rocnik-zavodu-zlaty-cepin-jhizerskych-hor/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/63-rocnik-zavodu-zlaty-cepin-jhizerskych-hor/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kourim-open-2017/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kriterium-v-behu-na-lyzich/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/krusnohorska-bila-lyze-2017/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/plavej-s-nami/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-pro-vsechny-zacinajici-judisty-skp/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-pro-vsechny-zacinajici-judisty-skp/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/karneval-na-lede-2/
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ČUS - Stopa pro život Prolog Vysočina Aréna 

Vysočina Arena, Nové Město na Moravě | 16° 3' 10.639" E 49° 34' 41.537" N 

Po minulém úspěšném prvním ročníku pokračuje spolupráce mezi organizátory lyžař-
ských závodů Stopa pro život  a Českou unií sportu, která je i letos partnerem Prologu ve 

Vysočina Aréně v novém Městě na Moravě i celého seriálu závodů. 

Ke konci minulého týdne organizátoři závodů spustili registraci závodníků.  Přihlásit se 
můžete na všech 5 akcí seriálu Stopa pro život 2017. Věříme, že si vyberete a taky, že si to 

užijete. 

7. ročník Stopy pro život odstartuje 21. ledna ČUS - Stopa pro život Prolog ve Vysočina Aréně, 

kterou při Světovém poháru dokonale pozlatila biatlonistka Gabriela Koukalová. Hned následují-

cí víkend se přesuneme do Krkonoš, kde 28. – 29. 1. oslaví první kulatiny své novodobé historie 

závod Jilemnická 50 ZP MV ČR. Potom vás na dva týdny necháme oddechnout, ale už 11. – 12. 

2. všechny lyžaře zve do stopy jeden z nejstarších běžkařských závodů v Čechách – Karlův běh 

České spořitelny. Krásné zimní středisko Boží Dar se těší na malé i velké sportovce. Na posled-

ní víkend v únoru je připravený jeden ze dvou nejpopulárnějších českých zimních podniků na 

běžkách – ČT Šumavský Skimaraton na Kvildě, který je tradičně součástí série Euroloppet, a 

celý ročník uzavře 4. března nejtěžší závod po krkonošských hřebenech – Krkonošská 70 LA-

WI.Každý závodník získá v rámci startovného (v roz-

mezí 500 – 700 Kč, podle rozpisu jednotlivých závo-

dů) balíček užitečných služeb a produktů. Závody 

jsou jednotlivými pořadateli připravené tak, aby vám 

na nich nic nechybělo a mohli jste naplno vychutná-

vat krásy českých hor. Více informací o závodech a 

registrace na: 

 www.stopaprozivot.cz. 
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Česká unie sportu vypsala výběrové řízení na prodej Sporthotelu 

Olympia, Zadov. 

Sporthotel Olympia se nalézá v centru šumavského Lyžařského areálu Zadov-Churáňov, přímo u nástu-
piště běžeckých lyžařských tras a poblíž sjezdového areálu Kobyla, téměř na vrcholu Churáňovského 
hřebene (1118 m n.m.) v nadm. výšce 1080 m n.m. Lyžařský areál Zadov (890-1118 m n.m., 
www.lazadov.cz) se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava v blízkosti hranice (2 km) Národního 
parku Šumava. Hotel byl postaven v roce 1982. V hotelu je 49 standardně vybavených 2-lůžkových po-
kojů (soc. zařízení, TV SAT, rádio, telefon) a 5 apartmánů, s celkem 121 lůžky. Součástí hotelu je re-
staurace se 100 místy k sezení, bar s posezením, dvě konferenční místnosti (tv, video, plátno, flipchart). 
Do vybavení hotelu dále patří – dětský koutek, fitness, Whirlpool, sauna, tělocvična. Hotel má vlastní 
parkoviště a je trvale celoročně v provozu. 

Hotel je situován na nejlepším možném místě v lyžařském areálu Zadov.  Klidné místo s krásnými vý-
hledy a zároveň s velmi dobrou celoroční dostupností autem, 100 m od hotelu je autobusová zastávka 
(přímo Praha, Vimperk). Lyžařský areál Zadov disponuje 5 km sjezdovek s umělým zasněžováním a 
celodenním provozem včetně večerního lyžování, se dvěma lanovými drahami a 5 lyžařskými vleky, ly-
žařskými školami, půjčovnami vybavení, lanovým centrem (přímo u hotelu), bowlingem a 50 km pravi-
delně udržovaných lyžařských běžeckých tras. 0,5 km od hotelu je unikátní rozhledna s horolezeckou 
stěnou, vybudovaná z bývalého skokanského můstku. 

Další informace www.sporthotelolympia.cz  

Součástí prodeje jsou tyto nemovitosti: 

1. Sporthotel Olympia, Zadov č.p. 349, 38473 Stachy, umístěný na stav. pozemku p.č. 498 - zastavěná 
plocha a nádvoří, 
2. zastavěnou část pozemku p.č. 498 o výměře 1582 m2, v k.ú. a obci Stachy, který se nachází pod ob-
jektem Sporthotelu Olympia, 
3. pozemek parc.č. 1726/1 o výměře 7286 m2, v k.ú. a obci Stachy - ost. plocha – pozemek přiléhající k 
budově Sporthotelu Olympia, 
4. pozemek parc.č. 1726/2 o výměře 1280 m2, v k.ú. a obci Stachy - ost. komunikace – parkoviště a pří-
jezdová komunikace 
Vše na LV 1189, k.ú Stachy, okres Prachatice. 

Nabízená nemovitost je v současné době využívána nájemcem, který má s vlastníkem uzavřenou ná-
jemní smlouvu do 30.9.2017. Doporučujeme osobní prohlídku dané nemovitosti. 

Úplné znění textu zadávací dokumentace na stránkách vyhlašovatele ZDE.  

Ke stažení: 

1. zadávací dokumentace k výběrovému řízení na prodej Sporthotelu Olympia 

2. výpis katastru nemovitostí, mapa 

3. foto Sporthotelu Olympia Zadov 

4. průkaz energ. náročnosti budovy Sporthotelu Olympia Zadov  

5. kopie územního plánu obce Stachy - detail okolí Sporthotelu Olympia Zadov  

 

http://www.sporthotelolympia.cz/
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/01_SHO_ZD%20VR%20prodej2016.pdf
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/01_SHO_ZD%20VR%20prodej2016.pdf
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/02_SHO_vypis%20KN.pdf
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/03_SHO_foto.pdf
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/04_SHO_PENB.pdf
http://www.lazadov.cz/la/user/ruzne/05_SHO_upo.pdf

