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Česká unie sportu pozve na svou červnovou valnou
hromadu také premiéra Petra Fialu
V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní
čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie
sportu. V úvodu jednání předseda České unie
sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc
mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny,
kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS
za přetrvávající nasazení a podporu nejen při
zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování
do tréninkových a sportovních aktivit.
Předseda ČUS dále informoval, že Národní sportovní agentura zahájila po skončení rozpočtového
provizoria vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky
které je financováno okolo 7000 sportovních klubů v České republice. Letošní alokace výzvy je
ve výši 1,5 miliardy korun. „Je dobré, že agentura
již začala klubům podporu zasílat. Kluby se na nás
v těchto dnech frekventovaně obracejí s dotazy
v souvislosti s pokyny NSA k dokladování a vyúčtování v programu Můj klub. Česká unie sportu
proto požádá NSA o konzultaci, což je z loňska
osvědčená praxe, na které oficiální koordinátoři NSA z řad zaměstnanců územních pracovišť
ČUS získají správné a úplné informace a budou
schopni je poté plnohodnotně poskytovat klubům,“ uvedl Miroslav Jansta.
S dosavadním průběhem letošního ročníku
projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj
s námi seznámil člen Výkonného výboru ČUS Filip Hobza. Ocenil, že největší seriál sportovních
akcí, který se dosud konal v České republice, si
navzdory uplynulým dvěma letům provázeným covidovými restrikcemi udržel i v tomto roce vysoký
zájem veřejnosti. Bohatý kalendář projektu letos
nabízí amatérským a rekreačním sportovcům 500
akcí v pěti desítkách nejrůznějších disciplín. Významnou podporu projektu poskytují jeho partneři – titulárním je společnost Tipsport, generálním
společnost Car4Way. Dalšími partnery jsou ČEZ,
jeho nadace, Česká televize, Český rozhlas a nově
také mediální skupina MAFRA. „Právě zásluhou
všech těchto partnerů se podařilo výrazně zvýšit
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vizibilitu projektu a ještě vylepšit jeho mediální
obraz. Profesionálně řízený a organizovaný projekt navíc významným způsobem zviditelňuje
Českou unii sportu v jednotlivých regionech,“
prohlásil místopředseda ČUS Marek Hájek.
V dalším průběhu se VV ČUS zabýval přípravami 40. valné hromady ČUS, která se uskuteční 22. června ve Sportovním středisku Nymburk.
Projednal a schválil předložený návrh programu
jednání, stejně jako organizační pokyny či návrh
přizvaných hostů. VV ČUS se shodl, že na valnou
hromadu budou pozváni kromě předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera také
premiér Vlády ČR Petr Fiala.

S valnou hromadou bylo spojeno rovněž projednání první verze Zprávy o činnosti VV ČUS
od předchozí, 39. valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu či metodika podávání
kandidatur pro dodatečnou volbu člena VV ČUS
voleného delegáty národních sportovních svazů.
Po rezignaci Martina Malíka na členství ve VV ČUS
30. června 2021 byl následně ČUS doručen návrh
Fotbalové asociace ČR, aby VV ČUS kooptoval
na uvolněnou funkci Petra Fouska, nově zvoleného předsedu FAČR. Po splnění zákonných podmínek byl Petr Fousek kooptován 19. října 2021
za člena VV ČUS až do letošní valné hromady.
Této valné hromadě budou ještě předcházet
dvě celostátní porady v sídle ČUS v Praze na Strahově za účasti představitelů NSA – 7. června se
uskuteční celostátní porada zástupců sportovních
klubů a tělovýchovných jednot a 8. června celostátní porada zástupců národních sportovních svazů.
Autor: KT ČUS
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NSA zahájila vyplácení klíčové dotační výzvy
Můj klub 2022
Národní sportovní agentura zahájila v měsíci
dubnu vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky
které je financováno zhruba 7000 dětských
a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun
a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České
republice.
Vyplácení dotací v rámci výzvy Můj klub 2022
začíná bezprostředně po skončení rozpočtového
provizoria.

„Jsme každý den v kontaktu se sportovními kluby a plně si uvědomujeme, jak současné zdražování komplikuje fungování zejména těch menších
dětských sportovních klubů. Není to pouze o několikanásobném zdražení energií sportovištím,
ale kvůli drahému benzínu se klubům navyšují

například náklady na dopravu na utkání nebo dopravu rozhodčích. Proto jsme byli na celou situaci připraveni a ihned po skončení rozpočtového provizoria jsme podnikli nezbytné procesní
kroky nutné k zahájení vyplácení dotací. Prvních 1300 sportovních klubů už mělo na účtu
dotaci Můj klub 2022 do dvou týdnů od schválení státního rozpočtu, což je nejrychleji v historii,“ uvedl předseda Národní sportovní agentury
Filip Neusser.
„Pro sportovní kluby a jednoty je důležité, že
jsou jasně daná a zveřejněná kritéria rozdělení
financí, takže si každý dokáže dopředu spočítat,
kolik jeho klub obdrží a s čím tedy může počítat.
Sportovní organizace také oceňují financování napřímo, kdy peníze putují do klubů a tělovýchovných jednot rovnou z Národní sportovní agentury,“ vyzdvihla benefity místopředsedkyně Národní
sportovní agentury Markéta Kabourková.
V letošním roce je v rámci dotační výzvy Můj
klub 2022 alokováno 1,5 miliardy korun, minimální hranice věku sportovce je pro účely této
výzvy stanovena na 3 roky a maximální na 20
let. Průměrná výše dotace na jeden dětských
sportovní klub je zhruba 220 000 Kč a tato dotace
může být využita například na odměny trenérům,
fyzioterapeutické služby, sportovní vybavení, náklady na zabezpečení údržby sportovních zařízení, pronájem tělocvičen, ubytování nebo cestovné
na utkání. Zažádat o dotaci může každý sportovní
klub v České republice, který má minimálně 10
registrovaných sportovců ve věku 3 až 20 let.
Zdroj: Tisková zpráva NSA
Foto: Jana Nekolová

Termíny důležitých jednání České unie sportu
v nejbližší době
7. června

Celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných
jednot (okresních sdružení ČUS) - Praha-Strahov

8. června

Celostátní porada zástupců národních sportovních svazů – Praha-Strahov

22. června

40. valná hromada České unie sportu – Sportovní centrum Nymburk
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Průzkum VZP: Polovina lidí nedá do svého sportování
ani korunu ročně, pětina přes 3000 Kč
Polovina lidí nedá do sportu ani korunu ročně,
naopak zhruba pětina i více než 3000 korun.
O výsledcích průzkumu, který si nechala zpracovat loni v listopadu společností ppm factum
research informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v tiskové zprávě. V důsledku epidemie covidu-19, kdy byla zavřena či omezena
sportoviště, zaznamenala VZP pokles žádostí
o příspěvek na sport téměř o polovinu.
Z průzkumu vyplynulo, že na konci roku 2021
se pravidelně věnovalo sportu 28 procent dospělé populace a 23 procent nesportovalo. „Pokud
k tomu připočítáme skupinu těch, kdo se sportu
věnují pouze občas, vyjde nám alarmujících 72
procent lidí, kteří se pravidelně nehýbou. Aby
pohybová aktivita plnila roli prevence, je třeba
se jí podle všech odborných doporučení věnovat
alespoň třikrát týdně,“ uvedl náměstek ředitele
VZP pro služby klientům Ivan Duškov.
V době epidemie covidu-19 byla venkovní
i vnitřní sportoviště několikrát uzavřena. Potom
byl jejich provoz omezen počtem účastníků nebo
povinností provozovatelů kontrolovat potvrzení
o negativním testu, očkování nebo prodělané nemoci covid-19.
Průměrně tak respondenti v posledních dvou
letech vynaložili na sport 1816 korun – ženy
1902 korun a muži 1726 korun. Devatenáct pro-

cent ročně zaplatilo přes 3000 korun, šest procent přes 10 000 korun. Asi 51 procent dotazovaných peníze za sport nevynakládala. Rozdílné
částky za sport vydávají lidé podle věku. Zatímco
ve věku 18 až 29 let zaplatili průměrně 2660 korun, starší než 60 let částku o polovinu nižší.
Zdravotní pojišťovny svým klientům přispívají
na sport z fondu prevence. Největší VZP, jejímiž
pojištěnci je zhruba 59 procent populace, vydala
v roce 2019 téměř 175 milionů korun na 353.000
příspěvků. V roce 2020 byl počet příspěvků asi
dvoutřetinový a loni 54 procent předcovidového
roku. Více než polovina byla čerpána pro děti, 15
procent pro starší 65 let. Čerpaná částka za dva
roky klesla na 70 procent.
Zdroj: Tisková zpráva VZP
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Počet žádostí o příspěvek na pohyb a kolik za ně VZP
vyplatila klientům za poslední 3 roky
2019

2020

2021

Počet
příspěvků

Částka
(v mil. Kč)

Počet
příspěvků

Částka
(v mil. Kč)

Počet
příspěvků

Částka
(v mil. Kč)

Děti

181 036

89,04

121 274

108,5

110 560

82,72

Dospělí
18-65 let

118 700

59,35

73 477

36,74

54 316

27,16

Dospělí 65+

53 811

26,47

36 566

17,92

28 879

14,06

Celkem

353 547

174,86

231 317

163,16

193 755

123, 94
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Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi
chystá start hlavní sezony
Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi
dokázal loni od konce června rozhýbat více než
125 000 převážně amatérských a rekreačních
sportovců – víc mu nedovolila nejrůznější vládní
omezení kvůli covidové pandemii v první polovině roku. Letošní, osmý ročník největšího seriálu
sportovních akcí, který se dosud konal v České republice, však už opět otevřel svůj kalendář dokořán a s postupujícím jarem se připravuje na start
hlavní sezony. Vyznavači pohybu se zapojí v průběhu tohoto roku do více než 500 závodů, soutěží
a turnajů ve všech sportovních disciplínách.
„Těší nás, že i ve složité době provázené koronavirovými restrikcemi, častými změnami termínů
nebo dokonce rušením samotných akcí si v minulém roce náš projekt udržel vysoký zájem veřejnosti, který se přenesl také do letošního roku. Lidé
v něm nepochybně našli ideální inspiraci, proč začít s aktivním sportem a co udělat pro své zdraví.
Projekt však má i další cíle – přilákat neregistrované sportovce a občany k pravidelnému pohybu
a zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů i funkcionářů ve sportovním prostředí,“
vypočítává Miroslav Jansta, předseda České unie
sportu, význam a poslání projektu.

odvětvích konaných po celé České republice. V jednotlivých regionech se jich zúčastnilo
125 894 zájemců, přičemž z tohoto počtu bylo
64 907 mládežníků do osmnácti let.
Loni v prosinci schválil Výkonný výbor České
unie sportu termínovou listinu projektu Tipsport
Sportuj s námi na rok 2022. Zájem členských
subjektů ČUS o zapojení byl znovu neobyčejně
vysoký. Z téměř šesti stovek přihlášených akcí
jich na základě doporučení regionálních pracovišť bylo do projektu zařazeno 500. Nejčastěji
zastoupenými odvětvími bývají atletika zejména
s běžeckými závody, cyklistika, míčové hry jako
fotbal, basketbal či volejbal, vodní sporty a také
turistika s dálkovými pochody. Program však zahrnuje i méně tradiční odvětví jako jóga, šachy,
karate, bouldering nebo kuželky.
„Květen, červen, prázdniny a září jsou už tradičně obdobím, kdy se koná nejvíc akcí a jejich
počet v každém měsíci přesahuje stovku. Nesnažíme se přitom v rámci projektu vymýšlet zbytečně
žádné další nové kampaně a soutěže, ale snažíme
se především pomáhat pořadatelům sportovních
podniků, které jsou už zaběhnuté a mají tradici.
Těm poskytujeme finanční, organizační a mediální
podporu,“ vysvětluje Miroslav Jansta.

Klíčová role partnerů

Pandemie zájem o akce nesnížila

Po nástupu další vlny pandemie nemoci Covid-19 musel být na začátku března 2020 projekt
v důsledku mimořádných opatření vlády a ministerstva zdravotnictví předčasně ukončen. Znovu
zahájit se ho podařilo až krátce před prázdninami. Jeho kalendář však přesto pozval účastníky na 332 nejrůznějších akcí v 55 sportovních
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Velký podíl na tom, že uplynulý – i když zkrácený – ročník Tipsport Sportuj s námi se vydařil,
mají také jeho partneři. Tím titulárním se stala
společnost Tipsport a generálním společnost Car4Way. Dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace,
Česká televize, Český rozhlas a v roce 2022 nově
také mediální skupina MAFRA.
„Podporu našich partnerů považujeme v tomto projektu za klíčovou. Bez ní by byla rozhodně ovlivněna jeho propagaci a vizibilita a bez
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těchto chybějících prostředků bychom nemohli
ani finančně přispívat organizátorům zařazených
akcí. Navíc je velice důležité, že jsme s partnery
uzavřeli dlouhodobé kontrakty, což nám umožní
financování projektu také v dalších letech,“ oceňuje Miroslav Jansta.

Podpora českého sportu

„Tipsport vloni oslavil 30 let na trhu a je už
řadu let největší sázkovkou v České republice.
Nabízíme špičkové světové ligy, ale i méně známé sporty a soutěže, o kterých ví jen opravdoví
fajnšmekři. I díky tomu máme bezkonkurenční
komunitu sázkařů, která nepřetržitě žije sportem a baví se tipováním výsledků. A proto jsme
opravdu blízko našim zákazníkům, jsme blízko
různým sportovním spolkům, které žijí sportem
ve svých regionech, a víme, co potřebují. Uvědomujeme si, že nemůžeme být jen partnerem hvězd jako Ester Ledecká, extraligového
hokeje, reprezentace, fotbalové Sparty, Olomouce. Český sport potřebuje naši podporu
i na dalších úrovních, protože je součástí života statisíců amatérských nadšenců i šampionů. Jsme rádi, že prostřednictvím projektu
Tipsport Sportuj s námi můžeme podpořit právě
je, a to na několika stovkách akcí po celé naší
zemi – navíc v moha případech jde o tradiční
události s historií udržovanou po desetiletí, v sepětí s krajinou a přírodou,“ říká Jan Čumpelík,
marketingový ředitel Tipsport, a. s.
„České unii sportu dáváme k dispozici 94 automobilů na celý rok,“ říká majitel Car4Way Pa-

vel Louda a dodává, že osobní i užitkové vozy
poslouží krajským a okresním organizacím ČUS
k zajištění organizace 500 závodů v široké škále sportů po celé České republice. Největší tuzemská carsharingová společnost Car4Way zapůjčovala vozy České unii sportu už loni, a to formou
dlouhodobého pronájmu, který má jinak v nabídce i pro soukromé a firemní klienty. Se sdílenými
vozy Car4Way se lze setkat také v pražských a brněnských ulicích, kde je jich non-stop připraveno
k zapůjčení kolem 1200. Společnost Car4Way je
součástí holdingu Louda, který je stálým podporovatelem sportu v ČR.
Více informací o projektu Tipsport Sportuj
s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.
Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Sportovci také tentokrát pomáhali uklízet Česko
V sobotu 2. dubna proběhla velká jarní
úklidová akce Ukliďme Česko. Po celé
republice probíhaly úklidy lesů, parků, koryt potoků i měst. I přes chladné počasí se akce zúčastnilo podle
statistik organizátorů celkem 73 tisíc
dobrovolníků.
Úklidy probíhaly na 2050 lokalitách a podařilo
se při nich z přírody odstranit přes tisíc tun odpadů. Mezi nejaktivnější patřili už tradičně členové
sportovních klubů a tělovýchovných jednot České
unie sportu.
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Krásný příklad poskytli třeba čeští reprezentanti ve vodním slalomu. Uklízelo se v přírodě, kolem loděnic i přímo na vodě. Amálie
Hilgertová si vzala pytel na odpadky na procházku s pejskem a Veronika Vojtová sbírala
PET lahve, které našla při projížďce na kajaku. Kanoista Tomáš Rak uklízel les v Praze,
stejně jako Jiří Prskavec ve Staré Boleslavi. Vojtěch
Heger zase čistil přímo okolí loděnice na Štvanici.
Zapojilo se také mnoho dalších vodáků, kteří často
vtáhli do úklidů celé své rodiny. Další hlavní úklidový
den se bude opět konat v sobotu 17. září.
Zdroj: Ukliďme Česko a https://kanoe.cz/
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Vláda plánuje změny ve fungování
Národní sportovní agentury
Vláda Petra Fialy plánuje
změny ve fungování Národní
sportovní agentury, které by
měly vést k účinnější podpoře českého sportu. Informovala o tom v polovině dubna
v tiskové zprávě, ale žádné
další detaily zatím nezveřejnila. Klíčovou instituci pro
státní financování sportu,
která vznikla v srpnu 2019
za vlády Andreje Babiše, však
hodlá současný kabinet zachovat.

v budoucnu posílit tak, aby
měl ve společnosti opět silné
postavení,“ uvedla tisková
zpráva.

Reorganizace NSA by měla
nastat po schválení novely
zákona o podpoře sportu,
která se nyní připravuje.
Vládní představitelé jednají se současným vedením
NSA o průběhu zpracování
a vyplácení aktuálních dotací a případné úpravě procesů pro další roky. Úřad
Filip Neusser, předseda Národní
Dohodli se na tom předsevedený Filipem Neusserem
sportovní agentury
dové pěti koaličních stran.
mohl dotace začít vyplácet
„V rámci vládní koalice jsme našli stoprocentní
až po březnovém schválení státního rozpočtu
shodu, že Národní sportovní agentura se rušit nena rok 2022.
bude. Chceme ji ale reorganizovat a pozici sportu
Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR, foto: Petr Skála

Název Česko začne letos používat už i fotbal
Reprezentativní konference o společném
a koordinovaném přechodu na zavedení
krátkého jména Česko/Czechia v rámci
české sportovní reprezentace se uskutečnila 28. dubna v Praze v Černínském
paláci až po uzávěrce tohoto vydání
Zpravodaje ČUS. Pořadatelem akce byly
Národní sportovní agentura, Český olympijský výbor, Česká unie sportu a Česká obec
sokolská pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR. Jedním z mluvčích, kteří se tématu
v diskusním panelu detailně věnovali, byl
také předseda ČUS Miroslav Jansta.
Bez ohledu na závěry konference však
postupně velice rychle přibývá sportovních
odvětví, která na vrcholných mezinárodních
soutěžích nebo při zahraničním styku už používají doporučené spojení Česko/Czechia. Jak
známo, jako první umístila tento název na dresy
česká basketbalová reprezentace a k ní se postupně přidávaly i další sporty. Pro letošní mis-
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trovství světa oznámili například stejný záměr
také hokejisté.
Na dubnovém zasedání Výkonného výboru
ČUS informoval o přechodu k názvu Česko
v letošním roce u reprezentací všech věkových kategorií rovněž předseda Fotbalové
asociace ČR Petr Fousek.
Autor: KT ČUS, foto: ČBF
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České předsednictví v Radě Evropské unie bude
i ve znamení sportovní diplomacie
Česká republika bude ve druhé polovině roku 2022 předsedat Radě
Evropské unie. Jedním z témat,
kterým se má české předsednictví
zabývat, je sportovní infrastruktura. Doufejme, že to bude signál
k obnově českých sportovišť. Národní sportovní agentura jako
ústřední správní úřad pro oblast
sportu má v rámci předsednictví
svou nezastupitelnou pozici, která je v zajištění
činnosti „Pracovní skupiny Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport“ (EYCS).
Výstupem činnosti této pracovní skupiny budou
závěry Rady EU o „udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře“. Cílem na úrovni členských
států je výměna osvědčených postupů a budování
znalostní základny.

se především podílet na svých
praktických zkušenostech, ať pozitivních, tak negativních.

Chystají se diskuse a jednání

V souvislosti s předsednictvím
připravuje NSA několik předsednických akcí. V září se, mimo jiné,
v Praze sejdou náměstci členských
států pro oblast sportu. Jejich setkání se bude, v návaznosti na zmíněný pracovní
plán, zaměřovat na diskusní téma „Sport jako
rámec pro osobní a sociální dovednosti a dovednosti potřebné k učení a podpoře tolerance,
solidarity, inkluzivnosti a dalších sportovních
hodnot a hodnot EU“. Výstupem mají být činnosti
navazující na závěry Rady a zástupců vlád členských států EU, zasedajících v Radě o podpoře společných hodnot EU prostřednictvím sportu.

 držitelná a dostupná
U
sportovní infrastruktura

V návaznosti na „Pracovní plán pro
sport 2021–2024“, který byl schválen
během německého předsednictví, se
Česká republika zavázala k přípravě politické rozpravy a rozpracování závěrů
k tématu Udržitelné a dostupné sportovní infrastruktury. Sportovní infrastruktura a její dostupnost má velký vliv
na dosahování cílů udržitelného (SDGs).
S ohledem na skutečnost, že sportovní
infrastruktura významným způsobem
ovlivňuje životní prostředí, je nezbytné
tento negativní vliv do budoucna snižovat. Na druhou stranu však platí, že dobře fungující a dostupná sportovní infrastruktura je nástrojem pro přístup ke sportovní
aktivitě a jejímu pozitivnímu působení na rozvoj
člověka obecně.
Vzhledem k tomu, že tyto aspekty sportovní infrastruktury nejsou na úrovni EU prozkoumané tak
do hloubky, je vhodné, a především potřebné, se
jim více věnovat. Členské státy pod vedením NSA
tak mohou vyjadřovat, prezentovat své zkušenosti, ideje v kontextu sportovní infrastruktury, a tím
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Nedílnou součástí a velmi významnou aktivitou předsednictví České republiky bude zahájení Evropského týdne sportu, které letos připadá
na pátek 23. září. Tato akce se uskuteční ve spolupráci s Evropskou komisí a bude jedním z vrcholů v oblasti připravovaných sportovních akcí
souvisejících s činností NSA v rámci předsednictvi
ČR v oblasti sportu.
Zdroj: NSA
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu

Více než tři
stovky mladých
bojovníků se
zapojily do
karatistického
Kamiwaza
Cupu v Praze.

Přes dvě stovky účastníků se zúčastnily navzdory
nepříznivému počasí běžeckého závodu Pyšelský
kopeček – někteří prověřili kondici i svých
čtyřnohých miláčků.
Foto: Tipsport Sportuj
s námi a Pavel Křikava

S postupujícím jarem se rozbíhá projekt České
unie sportu – Tipsport Sportuj s námi na plné obrátky. Amatérští a rekreační vyznavači pohybu se
už přesunuli ze zasněžených svahů a krytých hal
do přírody. V nabídce akcí tak převládají silniční
i terénní běhy, turistické pohody, projížďky po
vodní hladině nebo turnaje kolektivních sportů.
Z některých závodů a soutěží jejich organizátoři
zaslali ilustrační fotografie.

Při Novoveském přespoláku v Ostrožské Nové
Vsi museli aktéři zvládnout pozoruhodnou
kombinaci – jízdu lodí, běh a splh.
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Velká cena
města
Touškova
přilákala na
start 350
bikerů.

V Pardubicích se uskutečnil už 56. ročník soutěže
O nejrychlejšího chlapce a dívku města – na
fotografii se seřadili vítězové všech kategorií.
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V květnovém kalendáři projektu
Tipsport Sportuj s námi najdou
zájemci šest desítek akcí
Rovných šest desítek akcí nabídne v měsíci květnu kalendář projektu České unie sportu – Tipsport
Sportuj s námi. Pro sportovní nadšence jsou připraveny turistické pochody a také soutěže v atletice,
cyklistice, vodních i kolektivních sportech, judu, golfu, orientačním běhu i dalších disciplínách.

Výběr z nejzajímavějších akcí – květen 2022:
1. 5.

Atletický Jindřicháč

1. 5.

Turnaj rodin v národní házené

národní házená

Žatec

7. 5.

Babička

turistický pochod

Velké Svatoňovice

7. 5.

Den Labe

dračí lodě

Ústí nad Labem

7. 5.

Pochod okolo Mořkova

turistika

Mořkov

8. 5.

Lesní běh Kalichem

atletika

Koberovy

11. 5.

Memoriál Augustina Rebce

atletika

Mělník

21. 5.

Závišický pedál

cykloturistika

Závišice

21. 5.

Brdská 25

atletika

Bohutín

21. 5.

R.A.K. Dance Cup

tanec

Kladno

25. 5.

Louka plná dětí

různé sporty

Znojmo

25. 5.

Beskydský azimut mládeže

orientační běh

Třinec

28. 5.

Trnava Race

kanoistika

Želiv

28. 5.

Víkend plný sportu s Mamutem

cyklistika

Přerov

29. 5.

Pocta Pacovské vrchovině

cyklistika

Choustník

atletika

Jindřichův Hradec

Pozvánka na TOP akce
BABIČKA: Trasy 45. ročníku pochodu a cyklojízdy
vedou z Velkých Svatoňovic krajem Boženy Němcové
přes Ratibořice do České Skalice. Zájemce tentokrát
čekají tyto vzdálenosti: pěší 5 km (jako jediná nevede do Ratibořic, ale jsou na ní připraveny atrakce
pro děti), 25 km a 50 km. Cyklotrasy měří 30 km, 50
km a 70 km, pro horská kola 70 km. Poslední ročník
v roce 2019 si nenechalo ujít 1274 registrovaných
účastníků. Další informace ZDE.

BRDSKÁ 25: Jedná se nejen o tradiční
běžecký závod pro širokou veřejnost
všech výkonnostních kategorií, ale zúčastnit se mohou také vyznavači nordic
walkingu nebo běhu s kočárkem. Součástí akce jsou rovněž dětské závody. Start
je v Bohutíně a běžecké trasy vedou
centrálními Brdy – měří 12 km nebo 25
km. Další informace ZDE.

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Povodí Labe nás likviduje, žehrají vodáci.
Za mola mají platit násobně víc
(Článek, který 7. dubna publikovaly Deníky severních Čech)
Kousek od břehu v ústeckých Církvicích se klidně pohupují mola, zatím
u nich kotví jen párek malých lodí.
Zbývající má parta asi třiceti postarších členů Severočeského
námořního jachtingu (SNJ) zazimované. Teď by se ve spolku jako
každý rok těšili na sezonu, idylka
se ale nekoná. Čelí totiž vyhlídce
skokového zdražení pronájmu části
břehu a řeky, kde svá plavidla kotví. Nový
výměr pronájmů od Povodí Labe (PL) nezaměstnává jen SNJ, ale řadu dalších spolků v regionu
včetně mládežnických oddílů.

ze SNJ. „Včera jsme měli výbor a všichni
řekli, že nebudeme platit nic a hodíme
jim to na hlavu,“ shrnuje Korda jen
s lehkou nadsázkou.

7/,
3ě(ý6(0(
-

Několik z nich veřejně protestuje otevřeným
dopisem, ostatní se státním podnikem jednají
individuálně o nějaké slevě. I po ní však budou
pronájmy pro neziskovky neúměrně vysoké.
Ještě několik let zpátky platili vodáci za mola
v Církvicích jen pár tisíc. Smlouvy staré tři roky
tuto částku prakticky kopírovaly, ale podniku je
umožnily zvedat o inflaci. Loni to vystoupalo na
20 tisíc. „Ale koncem léta přišli s tím, že je nová
směrnice, a zvedli nám to pětkrát na částku přes
sto tisíc korun za rok,“ vykládá Bohumír Korda
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Neakceptovatelný nárůst
pronájmů

Ve vedení Povodí Labe prý novými
smlouvami nechtěli nikoho poškodit.
„Ale narovnat smluvní vztah odpovídající
aktuálním legislativním normám a zvyklostem
s oporou cen obvyklých a věstníkových,“ vysvětluje Hana Bendová, mluvčí státního podniku. Tomu už
několik spolků z Ústeckého kraje adresovalo otevřený dopis. Přišel i na stůl ministerstva zemědělství,
pod který Povodí spadá. Na ministerstvu potvrdili,
že dopis obdrželi a připravují odpověď. „Tu nejprve
dostanou autoři dopisu,“ říká mluvčí Vojtěch Bílý.
Jak ale Deník zjistil, ministerští úředníci už
kvůli nájmům s Povodím Labe jednali. A státní
podnik se v uplynulých dnech rozhodl pronajímat
mola za polovic vybraným právnickým osobám.
„Do této kategorie spadají sportovní kluby, dětské oddíly, obce a podobné subjekty,“ popisuje
Hana Bendová s tím, že spolky musí jejich nekomerční charakter doložit ve zvláštní žádosti.

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
Týká se to i litoměřického spolku Slavoj. Zatímco dříve platili za mola na Labi kolem 40 tisíc
ročně, nově měli vydat skoro čtvrt milionu. „To
by bylo likvidační. Nicméně po dlouhých vyjednáváních jsme s Povodím domluvili padesátiprocentní slevu,“ zmiňuje předseda Eduard Šíf. Tomu ale
i 120 tisíc přijde moc na to, že mola slouží převážně dětem z veslařského oddílu, kteří jen hodí
loď na vodu. „Budeme řešit, jestli se do toho nějak dostaneme,“ říká Šíf s tím, že uvažují o zmenšení mol nebo vyndání některých z vody.

Stát šikanuje sport

Situaci, ve které jsou vodní sportovci, se znepokojením sledují v České unii sportu (ČUS). „Výše
pronájmů od Povodí už nejsou akceptovatelné,“ zlobí Jana Boháče, generálního sekretáře
ČUS, který hodlá o problému informovat Národní
sportovní agenturu a jednat o něm i s ministrem
zemědělství.
„Zaznamenali jsme i na jiných úrovních státní
správy, že se český stát chová ke sportu a veřejně
prospěšné činnosti naprosto bez zájmu. Je zchátralá sportovní infrastruktura, snižuje se státní pod-
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pora sportu, mizí dobrovolní trenéři a funkcionáři,
mizí děti z klubů, a do toho státní podniky Povodí od
loňska začínají sportovní kluby připravovat o zbytek
peněz. Přitom k obcím a městům se Povodí chovají
mnohdy vstřícněji. Naše unie opakovaně na tristní
situaci v podmínkách pro sport v ČR veřejně upozorňuje, varuje před důsledky, vyzývá politické
strany, ale naprosto bez reakce. Všichni politici
řeší jen aktuální témata, a systémový rozvoj jednotlivých společenských oblastí, včetně sportu je
na okraji zájmu. Ano, i cestou státních akciových
společností Povodí (nevíme, zda všech pěti, nebo
jen některých) začíná být sport šikanován likvidačními cenami nájmů, a kluby vodních sportů
tak dotují stát. Kdo o navýšení cen i pro sportovní
subjekty rozhodl, nevíme. Některá pracoviště Povodí uvádí, že se jen řídí pokyny. Jejich zřizovatel,
ministerstvo zemědělství, o problému pravděpodobně vůbec netuší, protože by to rozhodně
nemělo podporovat. I toto ministerstvo má totiž
usnesením vlády z roku 2016 ke státní koncepci
Sport 2025 uloženo vytvářet pro sport podmínky.
To tedy ministerstvo zemědělství rozhodně nečiní.“
Zdroj: Deník – Jaroslav Balvín
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Aktuality z Antidopingového výboru ČR
Z aktualit publikovaných na webových stránkách Antidopingového výboru ČR jsme vybrali následující:

Byly vydány nové vzdělávací
materiály
Sekci vzdělávací materiály ADV ČR doplnil o dva nové průvodce, které se týkají novinek na Seznamu zakázaných látek a metod pro rok
2022 a glukokortikoidních injekcí.
Stručný Průvodce Seznamem zakázaných látek
a metod pro rok 2022 ZDE seznámí zájemce s veškerými změnami, které na Seznamu proběhly.
Průvodce, týkající se glukokortikoidních injekcí ZDE objasní jednu z nejzásadnějších změn,
která v postavení glukokortikoidů proběhla – tedy,
že od 1. ledna 2022 jsou glukokortikoidy podávané jakýmkoliv druhem injekční aplikace zakázány
v období při soutěži.
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V dubnu se konaly oslavy Play True Day
Už od roku 2014 slaví každý duben antidopingová komunita po celém světě
Play True Day – den, který je věnován
čistému sportu a zvyšování povědomí
o důležitosti prevence dopingu mezi
sportovci a sportovní veřejností.
V souvislosti se situací na Ukrajině zvažovala
WADA jeho odložení. Po konzultaci s řadou zúčastněných stran po celém světě se však rozhodla
letošní ročník pojmout jako Play True Day for Peace. Antidopingová komunita má za to, že hodnoty
jako férovost, integrita a respekt k pravidlům,
která jsou ztělesněny ve zprávě Play True, přispívají k harmonii ve sportu i společnosti. Do kampaně se každoročně zapojují sportovci, národní
a regionální antidopingové organizace, sportovní
federace, vlády, či organizátoři významných sportovních akcí z celého světa.
Zdroj: ADV ČR
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Vstupte do největšího světa
prémiového obsahu

Vyzkouše
jte
pouze za

1 Kč
na první
měsíc

Prémiový obsah

Noviny a časopisy

Přednostní vstupenky na akce

Knihy a audioknihy

Filmy a video

Výhody pro zdraví

Automaticky získáte neomezený přístup na
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Vstupte na idnes.cz/premium
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