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MŠMT: Rozpočet na sport se má v roce
2019 posílit na sedm miliard korun
Česká unie sportu intenzivně pomáhala
klubům se zajištěním žádostí o dotace
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 13.11.2018
Zpráva z listopadového Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 13. listopadu v Praze vyslechl informaci
předsedy ČUS Miroslava Jansty o aktuálním stavu projednávání novely zákona o podpoře sportu, kterou se v současné době zabývají výbory poslanecké sněmovny. Konstatoval, že novela
vedle ustavení státní instituce pro sport v podobě agentury, nyní garantuje tři klíčové body, které
požadovala ČUS – zajištění prostředků na činnost sportovních organizací, záruku víceletého financování a možnost posílat peníze sdruženým členským subjektům. Členové výboru ale také
vážně diskutovali o rizicích, které ustavení agentury, namísto zřízení samostatného ministerstva,
může sportu přinést.
V průběhu dalšího jednání schválil VV ČUS parametry žádosti ČUS o poskytnutí státní dotace
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019, určeného na „Podporu
zastřešujících sportovních organizací“. Celková požadovaná částka představuje 146 milionů korun. Z toho na prioritu - zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS působících na
krajské a okresní úrovni připadne 90 milionů korun, dále na činnost centra a jeho zaměstnanců
20 milionů korun, na úhradu části nákladů souvisejících s údržbou a provozem sportovních středisek v Nymburce, Podolí či Zadově 30 milionů korun a na realizaci tradičních a poptávaných
projektů pro veřejnost ČUS Sportuj s námi a Sportovní hry seniorů 6 milionů korun.
Pozitivně byla přijata informace o hospodaření ČUS v období 1. ledna až 30. září 2018. V rámci
hospodářské činnosti bylo k tomuto datu dosaženo v běžné činnosti zisku ve výši 26,281 milionu
korun. Při započtení nákladů na neuplatněné DPH vykazuje reálný hospodářský výsledek zisk
ve výši 15,281 milionu korun. Oproti plánu je tak lepší o 1,94 milionu korun.
VV ČUS také schválil koupi pozemků v lokalitě Lyžařského areálu Zadov v souhrnné ceně 2,625
milionu korun. Tyto pozemky mají strategický význam nejen z hlediska aktuálního provozu areálu Kobyla, ale i jeho dalšího rozvoje v budoucnu. Jsou součástí stávající sjezdové tratě a umožňují navíc přístupovou cestu k ostatním pozemkům.
Na základě stavu, kdy Česká unie sportu disponuje volnými vlastními zdroji, schválil VV ČUS
vyplacení příspěvku ve výši 1,45 milionu korun okresním organizacím ČUS. V souvislosti se žádostí firmy Sport Action, která je dlouhodobým producentem slavnostních vyhlášení anket Nejúspěšnější sportovec okresu / kraje, udělil VV ČUS tomuto projektu tak jako v minulých letech záštitu a podpořil ji pro rok 2019 finanční částkou 800 000 korun. Představitelé České unie sportu
však v současné době vyjednávají s vydavatelstvím Vltava Labe Media – vydavatelem Deníků –
o nové produkční i organizační podobě této ankety od roku 2020.
VV ČUS vzal na vědomí žádost předsedy Českého svazu jachtingu Karla Bauera, adresovanou
současně předsedům České unie sportu a Českého olympijského výboru. Ta se týkala zprostředkování názoru členů těchto organizací na zaměření marketingové činnosti ČOV, skladbu
jeho rozpočtu, zpráv o hospodaření i obchodních společností, v nichž má ČOV majetkový podíl.
Současně uložil předsedovi ČUS projednat tuto záležitost na celostátní poradě předsedů národních sportovních svazů 13. listopadu a o přijatých závěrech informovat předsedy ČOV i Českého
svazu jachtingu.
Autor: KT ČUS
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Sport je neoddělitelnou součástí života
měst a obcí
Sport potřebuje podporu z měst
a obcí
Vážené paní primátorky, páni primátoři, starostky a starostové, zastupitelky a zastupitelé,
gratuluji Vám k úspěchu v komunálních volbách jménem České unie sportu – největšího
sportovního spolku v České republice, jenž
sdružuje a zastupuje zájmy 74 národních sportovních svazů, 7 270 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, v nichž je sdruženo celkem
1 127 484 členů, naprosté většiny sportovního
hnutí v České republice.
Tradice činnosti ČUS sahá ke kořenům naší
státnosti a ČUS vždy vnímala sport, jako jeden
z pilířů spolkového života měst a obcí, součást
jejich identity a hrdosti. Sportování má jasný
celospolečenský přesah a hmatatelný vysoce
kladný dopad pro oblast sociální soudržnosti,
integrace, zdraví obyvatel, ekonomiky, brannosti, vlastenectví i žádoucího fungování a rozvoje občanské společnosti. Bez sportu ve Vašich obcích, bez oné pevné masové základny,
by též nemohl existovat ani sport na vrcholové
úrovni.
Víc jak 120 let naší zkušenosti ve spolupráci
sportu a obecních samospráv dokládá, že
sport patří k prioritám vždy tam, kde obec usiluje o prosperitu a soudržnost obyvatel. Proto
by naše sportovní obec byla velice ráda, kdyby
mezi Vaše klíčové úkoly patřila i maximální
podpora veškerých sportovních aktivit a
rozvoj sportovního zázemí, které slouží široké veřejnosti a výchově mladé generace.
Jsme si vědomi, že jde o nesnadný úkol, protože podle našich statistik jsou sportoviště
v České republice většinou zastaralá a jejich
provoz je ekonomicky náročný. Průměrné stáří
sportovní infrastruktury je 48 let a plných 92 %
vzniklo už před rokem 1989.
ČUS intenzivně usiluje o to, aby stát důsledně
plnil svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu a provoz zařízení sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.
Mediální partneři ČUS
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Zpráva z jednání VV ČUS 13.11.
Sport potřebuje podporu z měst
a obcí
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo
znepokojivá čísla o sportování dětí
Rozpočet na sport se má posílit na
sedm miliard korun, dozvěděli se
předsedové svazů od náměstka
MŠMT
Sněmovna v prvním kole podpořila
vznik Národní sportovní agentury
Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o
dotace
Na vyhlášení Mezinárodního festivalu sportovních filmů v Miláně přijeli
zástupci úspěšných českých filmů
Registrace na všechny závody Stopy pro život 2019 jsou spuštěny!
Trenérem mládeže 2018 se stal Lukáš Novák
Antidoping – bulletin
Sportuj s námi – Kalendář akcí –
prosinec
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Obcím od 1. července letošního roku vyplyBohužel, stále se ještě plně nedaří napravit výnula nová povinnost – zhotovit pro své území
padky v systémovém financování klubů a jednot
Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho prováz loňského roku ze strany Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Podle reprezentativního
dění. Plán rozvoje sportu by měl obsahovat
dotazníkového šetření více než 75 % tělovýzákladní zásady, kterými se musí obec při činchovných jednot a sportovních klubů chybějí
nosti v oblasti sportu řídit. Věříme, že nejde o
zbytečnou administrativu. Naopak, že tyto
prostředky na jejich základní fungování.
plány Vám pomohou při budování a rozvoji sporPodstatnou část sportovního majetku přitom stát
tovní infrastruktury a přispějí k vytvoření podmípřevedl sportovním klubům a jednotám v rámci
nek pro pravidelný pohyb občanů a mládeže.
změny institutu trvalého užívání v roce 2002 a
Budou zárukou, že znáte sportovní potenciál obsokolským jednotám byl vrácen na základě restice a máte připravenou strategii jeho rozvoje.
tučních zákonů. Sportovní subjekty zdědily majetek v leckdy havarijním stavu. Na rozdíl od církví
Česká unie sportu je připravena s Vámi úzce
jim stát nedal téměř nic na údržbu majetků ani
spolupracovat. V případě jakýchkoliv dotazů,
na platy těch, kteří o něj pečují a na trenéry.
konzultací či záležitostí týkajících se sportovSportovní funkcionáři jsou nuceni se o rozpadlé
ní problematiky ve Vašem regionu kontaktujči zchátralé areály starat, ale scházejí jim peníze. Místo toho, aby trávili čas
trénováním dětí, marní ho při
Kontakty na okresní sdružení ČUS
přípravě náročných žádostí o
dotace a sháněním prostředků
na to, aby opravili šatny či další nezbytné věci, aby sehnali
peníze na holý provoz.
Namísto státu tak do podpory
sportu vstupují hlavně domácnosti a obce. Mnoho představitelů měst a obcí vnímá
stav sportovišť jako vysoce
alarmující a snaží se nalézat
možnosti, jak sportovním
klubům a jednotám finančně
pomoci. Například spravují
některé nemovitosti, hradí
energie, drobné opravy, údržbu travnatých ploch,
vybavení pro sportovce, cestovné na turnaje nebo ceny pro vítěze. Uvědomujeme si, jak obtížně
se v obecních rozpočtech hledají prostředky, které směřují do sportu a jeho zázemí. Proto si
všichni, kteří pochopili, že sport je nesmírně důležitou složkou společenského života a vizitkou
každé obce, zaslouží respekt a poděkování.

te příslušné okresní sdružení ČUS. Naši pracovníci Vám poskytnou potřebné informace a
navrhnou další postup https://iscus.cz/web/
organizacni-struktura/.
Za Váš vstřícný přístup k podpoře sportu ve Vašem městě či obci Vám velice děkuji.
Do Vaší náročné práce v nadcházejícím čtyřletém období Vám přeji hodně zdraví, elánu a
správných rozhodnutí. Nastupující svátky vánoční a nový rok prožijte ve štěstí, radosti a osobní
pohodě.

Miroslav Jansta
předseda České unie sportu
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Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo
znepokojivá čísla o sportování dětí.
ČUS na problém dlouhodobě upozorňuje
Ministerstvo zdravotnictví prezentovalo alarmující čísla o sportování dětí. Více než dvě hodiny
denně sedí u počítače nebo televize 75 procent
chlapců a 65 procent dívek. Oproti roku 2002 jde
u chlapců zhruba o dvojnásobný nárůst, u dívek
dokonce o čtyřnásobný! Podle informací z médií
pracuje ministerstvo zdravotnictví na akčním plánu, který má pohybové aktivity dětí podpořit. Klíčovou oblastí je přirozený pohyb, mimoškolní
aktivity nebo sportování v rámci školních přestávek.
„Na tento velice nepříznivý a nebezpečný trend
upozorňujeme již delší dobu. Určitě od doby, co
se na ministerstvu zdravotnictví připravovala
národní strategie ochrany a podpory zdraví
"Zdraví 2020". Upadající přirozené sportování
dětí souvisí také s tím, že pro stát tato oblast nebyla nikdy prioritní. Proto vítáme reakci ministerstva zdravotnictví. Budeme doufat, že se plány
státních úředníků podaří zaktivizovat,“ prohlásil
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Podle Aleny Štelfové, náměstkyně ministra zdravotnictví, bude klíčové navýšit počet hodin pohybu ve školách a zařadit pohyb do dalších předmětů. Součástí plánu ministerstva zdravotnictví
bude také podpora strategického plánování obcí
v oblasti sportu. S nadváhou podle nejnovějších
čísel bojuje 29 procent jedenáctiletých dětí, třináctiletých dětí 28 procent a patnáctiletých 23
procent. „S dvěma hodinami tělocviku týdně patří
Česká republika určitě na chvost v rámci celé
Evropské unie. Považujeme za nutnost přístup
škol k pohybovým aktivitám zlepšit. Nezdravý
člověk je přece pro stát daleko větší zátěží než
zdravý člověk, pravidelně sportující,“ doplnil Miroslav Jansta.

Mediální partneři ČUS

Právě Česká unie sportu provedla během února
reprezentativní výzkum, do kterého se zapojilo
přes 2000 sportovních klubů a tělovýchovných
jednot. Z něho vyplynulo, že 76 % z nich nemá
dostatek prostředků na svoji činnost. Nejvíce
alarmující je však nedostatek kvalifikovaných
trenérů. Ty si nemohou dovolit 94 % klubů a jednot. „Tohle je velká komplikace ovlivňující celý
český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou
scházet tito nadšenci, kteří v dětech vytvářejí
klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez
nich další talenty, co se prosadí ve světě.
V současné době je přivádí ke sportování nadšenci, co tuto činnost v drtivé většině dělají zcela
zadarmo,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.
Autor: KT ČUS
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Rozpočet na sport se má posílit na sedm
miliard korun, dozvěděli se předsedové
svazů od náměstka MŠMT
V úterý 13.11. 2018 se ve velké aule České unie sportu sešli předsedové národních sportovních svazů s Karlem Kovářem, náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže na MŠMT.
Jedním z cílů bylo dozvědět se aktuální informace ohledně financování sportu v roce 2019
prostřednictvím investičních a neinvestičních dotačních programů MŠMT. Více jak šedesát
představitelů sportů vyslechlo komplexní informaci zástupce státu a mohli se zeptat na detaily státní podpory sportu pro rok 2019. Základní informací bylo posílení rozpočtu pro
sport na celkových sedm miliard korun.
Předsedové svazů mimo jiné vyslechli také informaci předsedy Miroslava Jansty, že v roce 2017
obdržela ČUS ze státních dotací 80,2 milionů
korun - z toho 16 milionů bylo určených na provoz a údržbu sportovních center (Nymburk, Podolí, Zadov), 4 miliony na projekty sportování
veřejnosti (Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů). Zbytek byl využit na činnost okresních sdružení ČUS, pomáhajícím zejména sportovním
klubům s administrativou, a krajským organizacím, poskytujícím podporu činnosti krajským
svazům. Ústředí ČUS v Praze bylo financováno
z vlastních zdrojů.
V letošním roce obdržela ČUS o 20 % menší
dotaci ze státních zdrojů. Na provoz a údržbu
sportovních center neobdržela ČUS žádnou
podporu. A to z toho důvodu, že byl MŠMT zrušen Program IV na provoz a údržbu sportovního
majetku. „V letošním roce se nám tato podpora
nepodařila vyřešit, neměli jsme na to dostatečné
kapacity. Předkládal jsem několik návrhů, ale
nenašli jsme ten správný princip na rozdělení
peněz,“ prohlásil náměstek Karel Kovář na půdě
ČUS. Uvedl dále, že z programu na podporu činnosti klubů „Můj klub“ zamíří v roce 2019 státní
podpora v podobě 1,4 miliardy do téměř 6000
klubů, což bude o 400 milionů více, než
v letošním roce.
Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit
podle MŠMT 7 miliard korun, což je znatelné
navýšení. Posílit by podle Karla Kováře mělo
financování státní reprezentace a zejména
talentované mládeže, zde se počítá až s 60%
nárůstem. Jeho větší část se ale bude týkat
zejména lyžování a kolektivních sportů. „Pokud
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Ilustrativní foto: Jan Boháč

sněmovnou projde 7 miliard korun, bude to určitě progres. Bude-li se v něm plynule pokračovat,
můžou se do roku 2025 naplnit cíle přijaté státní
koncepce,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS. „Důležitá ale bude struktura a účelovost programové podpory, aby byla vhodně rozprostřena do všech potřebných oblastí sportu a
nepřinášela nové překážky příjemcům dotace.
Pokud se podaří zajistit i transparentnost rozdělování a kontrola, bude snadnější i plynulé navyšování podpory, neboť současné podfinancování
českého sportu je doloženo mnoha evropskými
statistikami a politici o něm vědí.“
Naopak mírný pokles zaznamená podpora programů pro organizaci sportu, tedy pro sportovní
svazy a střešní organizace. „Stále doufám, že
pokles bude na úrovni maximálně 94-97 procent
Mediální partneři ČUS

roku 2018,“ doplnil Kovář, který se omlouval za
to, že se doposud výzva v programech na podporu sportovních svazů pro rok 2019 nevypsala.
„To by se mělo v následujících dnech napravit.“
Limitující podmínky pro reprezentaci
Náměstek Kovář zmínil také rozsah investiční
podpory sportu v roce 2019, která by
v programech pro kluby, obce a svazy měla činit
rekordní objem 2 miliardy korun. Jako problematická se pro předsedy svazů jeví spoluúčast na
investicích strojního vybavení pro státní reprezentaci. Program bude po třech letech vypsán,
ale bude platit, že svaz pro pořizování výbavy
pro reprezentaci České republiky, například lodí
či jiného náčiní nad 40 tisíc korun pořizovací
hodnoty, bude muset zajistit 20% finanční spoluúčast. „Tento princip nám nastavilo ministerstvo
financí a nemůžeme s tím nic dělat,“ doplnil náměstek Karel Kovář. Z hlediska státu, který má
na reprezentaci zájem, je to překvapivá podmínka, která může být pro řadu sportů značně limitující při vybavování národních týmů konkurenceschopným sportovním náčiním a vybavením.

„Zvážíme, zda na tento problém nepoukázat a
požádat ministerstvo financí o přehodnocení postoje. Probereme to se sportovními svazy a budeme postupovat podle jejich stanoviska. Mně
přijde nelogické, aby stát, který si svoji vlastní
reprezentaci u svazů nepřímo objednává, požadoval po svazech, aby na základní potřeby reprezentantů ČR připlácely ze svazových příspěvků vybíraných od členů. Některé svazy si to patrně ani nebudou moci dovolit,“ upozornil Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.
V rámci diskuze se ozval představitel Svazu národní házené, tradiční český sport totiž přišel o
významnou podporu, protože nepatří do žádné
mezinárodní federace. Český minigolfový svaz
zase poukazoval na to, že neobdržel žádný příspěvek na pořádání mistrovství světa juniorů z
programu MŠMT na podporu významných sportovních akcí v ČR. Česká lakrosová unie požádala o zřízení pravidelných konzultačních hodin
pro svazy na MŠMT, neboť zástupci řady svazů
nedostávají šanci se domoci schůzky se zástupci
ministerstva.
Autor: KT ČUS

Sněmovna v prvním kole podpořila vznik
Národní sportovní agentury. ČUS to vítá
Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila vznik Národní sportovní agentury jako nového úřadu, který by měl
mimo jiné převzít od MŠMT rozdělování peněz pro sport.
Rozhodla o tom po tříhodinové debatě, která se uskutečnila ve středu 31. října. Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu, který zajistí
systematickou, cílenou a účelně vedenou pomoc sportovnímu prostředí na všech úrovních.
Agenturu by měl řídit poslanec a vládní zmocněnec pro
sport Milan Hnilička (ANO). Novela by měla vést k efektivnějšímu systému financování sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot
peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.
„Novela zatím rozhodně není kompletní, stále nás čeká hodně práce. Pro následující týdny a měsíce
bude podstatné precizovat obsah, který bude mít definitivní podobu. Důležité je, aby agentura měla
důstojné postavení ve státní správě odpovídající významu českého sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta,
předseda České unie sportu. „ Jako největší sportovní organizace ale dlouhodobě voláme po
samostatném ministerstvu.“
Na potřebě vzniku samostatného orgánu určeného pro sport se dříve shodli zástupci sportovních svazů s Hniličkou, premiérem Andrejem Babišem (ANO) i ministrem školství Robertem Plagou. Sportovní
agentura by měla fungovat nejpozději od roku 2020.
Autor: KT ČUS

Mediální partneři ČUS

7

Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům
se zajištěním žádostí o dotace
Pro kluby je připraveno 1,5 mld. Kč na rok 2019
V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy
korun. Kanceláře okresních sdružení České unie sportu už zpracovaly tisíce žádostí o tyto dotace. Služeb a znalostí odborníků z ČUS využilo v minulém roce 84 % subjektů z řad TJ/SK.
„Předpokládám, že podobný počet to bude také letos. Sportovní kluby cítí, že v nás mají podporu a
přirozeného partnera, na kterého se mohou obrátit. Velkou pomocí jim byl i podrobný manuál, jak při
žádosti o dotaci postupovat, který jsme jim dali k dispozici,“ prohlásil Vítězslav Holub, vedoucí servisních center České unie sportu.
Letos méně administrativy
Výzvy k podání žádostí k programu Můj klub byly otevřeny od pondělí 8. října a uzavřely se posledním říjnovým dnem.
Celkově v něm byla alokována částka 1,5 miliardy korun. Jde o
podporu, která směřuje přímo do tělovýchovných jednot a klubů.
„Po letošní zkušenosti jsem zaregistrovala větší zájem o tento neinvestiční program. Nejvíce jsme pomáhali menším sportovním klubům, které by jinak na tuto agendu neměly vůbec žádný čas,“ řekla
Jitka Peřina, referentka Karlovarské krajské organizace ČUS.
Sportovní veřejnost velice pozitivně hodnotila zejména snížení administrativní náročnosti při vyplňování žádostí. Právě proti
narůstající byrokracii ČUS dlouhodobě bojovala. „Myslím, že se
MŠMT podařilo najít konečně optimální řešení, administrativa je o
hodně jednodušší. V loňském roce kluby musely dávat hodně ener- Ilustrativní foto: Vítězslav Holub
gie a času do vypracování podkladů,“ dodala Veronika Nešpůrková
z Pražské tělovýchovné unie.
V letošním roce tak například zástupci klubů a jednot nemuseli předkládat výroční zprávu, stanovy,
výpisy z trestního rejstříku, ani aktuální potvrzení z banky.
Na provoz a údržbu hřišť se opět nemyslelo
Největší problémy spatřují zástupci České unie sportu v tom, že v rámci programu Můj klub se
sloučily dotace na děti s prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je jednota nebo klub, ve kterých je minimálně dvanáct osob do 23 let.
„Výše podpory nezohledňuje hodnotu majetku, což je opravdu nevhodné. Co mají dělat sportovní kluby, které mají nákladný provoz kvůli zastaralým hřištím, ale mají mezi členy nízky podíl mládeže? To je
běžný obraz menších tělovýchovných jednot na vesnicích. Podle našich údajů se ocitlo v takové situaci kolem dvou tisíc klubů a jednot,“ uvedl Vítězslav Holub z ČUS.
Právě na skutečnost, že ani na příští rok nebyla vypsána podpora pro na údržbu, si zástupci klubů a
jednot nejvíce stěžovali. Vždyť průměrné stáří sportovišť v České republice je 48 let. Většinou se jedná
o ekonomicky náročný majetek na provoz.
„Například na Karlovarsku si nemohlo zažádat o podporu na provoz sportovišť zhruba čtyřicet procent
klubů. Jednoduše proto, že nemají dvanáct dětí. Jsou rády, když jim na tréninky chodí pravidelně třeba
pět nebo šest dětských sportovců,“ upřesnila Jitka Peřina.
Autor: KT ČUS
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Na vyhlášení Mezinárodního festivalu sportovních filmů v Miláně přijeli zástupci úspěšných
českých filmů
Zástupci vítězného reportážního snímku "Hokejový sen" Produkce:
Virtual Reality Cinema,
s.r.o.; Režie: Matúše Kočiše, Petera Staroně, si přijeli převzít cenu Mention D‘Honneur na slavnostní
vyhlášení Mezinárodního festivalu televizních a filmových sportovních snímků do Milána.
V tomto ročníku se do nominace na nejlepší ceny dostaly dva české filmy. Jeden z produkce České
televize režírovaný Tomášem Budkou a Filipem Slezákem, Ester² - o největším překvapení olympiády
v Pchjongčchangu Ester Ledecké, která vybojovala dvě zlaté medaile. Pořadatelé ohodnotili zvláštní
cenou také Českou televizi, která patří mezi největší producenty dokumentárních snímků o sportu. Bohužel žádný zástupce České televize se slavnostního vyhlášení neúčastnil, cenu si tak převzal ředitel
festivalu SportFilm Liberec Pavel Landa. Pavel Landa je zástupcem České republiky v mezinárodní
festivalové komisi.
Druhou cenu získali autoři snímku „Hokejový sen“, jedná se o "amatérské filmaře", kteří zdokumentovali svoji cestu na Světový šampionát v rybníkovém hokeji. Vítězství je to zdánlivě překvapivé, ale kvalita snímku si cenu opravdu zasloužila. Že neznáte rybníkový hokej, a že nevíte, že se takový šampionát vůbec koná? To je úplně v pořádku, to ví jen pár nadšenců, ale o tom dokument vůbec není. Je o
přístupu ke sportu jako k neoddělitelné součásti života. Právě toto se můžeme od Kanaďanů učit.
Film je věnován nejen kolébce ledního hokeje a utkáním na šampionátu, ale zároveň seznamuje
s kanadskými pravidly tohoto sportu, který má dlouhou tradici i v České a Slovenské republice.

Podporuje:
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Registrace na všechny závody Stopy pro život 2019
jsou spuštěny!
Přihlašování na závody 9. ročníku seriálu ČUS Stopa pro život bylo otevřeno
symbolicky 19. listopadu, tedy přesně 2 měsíce před startem první akce naší série
v Novém Městě na Moravě.
Horkou novinkou letošní sezóny SPŽ je kromě
nových webových stránek Stopy pro život také
zásadní prohloubení spolupráce se sérií evropských dálkových běhů Euroloppet. Právě užší
propojení s Euroloppetem umožní pravidelným
účastníkům Stopy nově okusit starty i na velkých
evropských laufařských podnicích. (Sledujte náš
web, více se dozvíte již brzy v aktualitách).
Stopa pro život během uplynulých osmi ročníků
vyrostla a vyzrála, nabízí skvěle připravené trasy
pro aktivní běžce na lyžích, ale i pro rodiny a začátečníky. K tomu výborně vybavený servis a
zázemí nejen pro závodníky, ale pro
všechny návštěvníky akcí. Rok 2019
odstartuje 19. 1. počtvrté ve Vysočina
Areně, která opět nabídne nabitý program pro celou rodinu, ale především
obnovenou tradici jednoho z největších
běžeckých závodů na lyžích pro hobíky
u nás – „Ve stopě Zlaté lyže“. V případě
nedostatku sněhu je připravená záložní
varianta, která by měla stejnou podobu,
jako program v loňské sezóně. O týden
později (26. – 27. 1.) následuje Jilemnická 50, která je úzce spojená s bohatou
historií ČKS SKI Jilemnice, únor ozdobí
dva běžecké giganty Karlův běh na Božím Daru (16. – 17. 2.) a v tradičním termínu 23. – 24. 2. na
Kvildě oblíbený Šumavský
skimaraton. Se sezónou se 16.
3. rozloučíme na nejstarším
českém běžeckém závodě na
lyžích – Krkonošské 70 ve
Špindlerově Mlýně. Určitě je
z čeho vybírat.
Právě při výběru zimních sportovních víkendů
vám dobře poslouží naše nové přehledné webové stránky a zjednodušená registrace do závodů.
Velkou úlevou pro všechny zahraniční závodníky
je nová verze registračního formuláře v 9 jazycích. Všichni zájemci o start v našich závodech
stráví při přihlašování maximálně 2 minuty. Na
rozdíl od předchozí verze registrace si totiž závodníci již nemusí pamatovat své registrační číslo v systému KPŽ a mohou se hlásit rovnou. Ti,
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kteří si ale číslo pamatují, mají ještě větší časovou výhodu, protože systém po zadání registračního čísla vyplní veškeré údaje o závodníkovi
sám. Po vyplnění požadované trasy, povinného
souhlasu GDPR a volbě a provedení platby jste
rychle přihlášeni do vybraného závodu.
Věříme, že se vám naše stránky a registrační
systém bude líbit natolik, že provedete nejen jednu, ale mnohem více registrací než v minulých
sezónách.
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Trenérem mládeže 2018 se stal Lukáš Novák
Děti učí capoeiru!
Čtvrtý ročník sportovně-společenské akce Díky, trenére
má velice zajímavého a překvapivého vítěze. Akce se
konala za podpory České unie sportu. Titul pro letošní
rok si odnesl Lukáš Novák z Pardubic, který se věnuje
bojovému umění capoeira. Ve finále na Podvinném
mlýně nejprve přesvědčil odbornou porotu a poté byl
nejlepší ve třech týmových soutěžních hrách. Na druhém místě skončila sportovní gymnastka Zuzana Mohylčáková z Předměřic, na třetím místě se umístila krasobruslařka Barbara Dufková z Milevska, čtvrtý byl Josef
Kašík, který v Jeseníkách založil tým horských kol.
Všichni si rozdělili ceny za 140 tisíc korun.
V minulých ročnících byli korunováni dva trenéři z fotbalu a jeden z florbalu. Nyní má projekt Díky,
trenére nečekaného, ale velice atraktivního krále. „Vůbec jsem s tím nepočítal. Bylo pro mě ctí, že
jsem se dostal do finále a mohl široké veřejnosti více představit bojový sport, který miluji. To, že
jsem uspěl v konkurenci v 50 sportů, mi ještě nedochází,“ říkal se slzami v očích Lukáš Novák,
který vede tým Vem Camará capoeira Pardubice.
Za posledních pět let přivedl k tomuto brazilskému bojovému umění, který zahrnuje boj, tanec, akrobacii, zpěv nebo hru na nástroje, už 50 nováčků. A že se jedná spíše o zájmovou činnost?
Omyl. Capoera byla nově vyhlášena regulérním bojovým sportem. „Například v Brazílii je capoera
druhým nejrozvinutějším sportem po fotbale. Naše asociace pořádá mistrovství Evropy a světa.
Rozhodčí hodnotí ladnost a techniku pohybu, u dospělých se soustředí na odrazové techniky,“ popsal Lukáš Novák, podle kterého patří Češi ke světové elitě. „V minulém roce vyhrála jedna naše
závodnice a zároveň trenérka mistrovství světa. Brazilci nás velice uznávají.“
Novák vystoupil během finálového Dne trenérů mládeže jako vůbec poslední. Společně se svěřenci předvedl energickou tréninkovou jednotku za hudebního doprovodu. K vidění byly přemety
s vysokými kopy a sám Lukáš Novák několikrát předvedl salto. Pardubický trenér ohromil porotu,
která měla exkluzivní složení. Do pražské haly dorazil Marian Jelínek, hokejový trenér a sportovní
psycholog. Dále basketbalová reprezentantka Ilona Burgrová, pedagog a trenér Zdeněk Vojta.
Soutěžící hodnotil také fotbalista Zdeněk Grigar, loňský vítěz, Petr Rydl, hlavní iniciátor celého
projektu a Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB.
Sjezd schodů na kole a krasobruslení na sucho
A rozhodně se bylo na co dívat! V pražské hale se střílelo lukem do terčů, došlo na karate, nebo
na krasobruslení na sucho. Trenérka Dufková předvedla dvojný skok. Velkou show ukázali mladí
extrémní jezdci na horských kolech, kteří sjeli schody haly na Podvinném mlýně. Hrál se pozemní
hokej, cvičila se sportovní gymnastika a softbalisté pálili umělé míčky do diváků na tribuně. Poté
porota vybrala čtyři nejlepší, kteří si to o titul rozdali v soutěžních hrách. „Letos byl závěrečný výběr obzvlášť náročný. Dokonce mi porota oznámila, že už sem nechce chodit, protože vybrat čtyři
kandidáty bylo skoro nemožné,“ dodal s úsměvem Petr Rydl, hlavní iniciátor akce Díky, trenére.
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Postupující čtveřice si vylosovala čtyři děti od nepostupujících trenérů a dostaly čas na přípravu a
promyšlení strategie. Na všechny totiž čekaly tři týmové soutěže. „Taktiku jsem si promýšlel hodně. První hra byla hlavně o rychlosti. Měl jsem štěstí, že jsem si nalosoval do týmu dva karatisty.
Ve druhé soutěži bylo důležité, aby se děcka nebouchly o překážky. A ve třetí hře jsme taktiku měli
– každý v pexesu otáčel jednu vybranou osu. Vše naštěstí vyšlo,“ popisoval strategii vítěz Novák.
Akce Díky, trenére v letošním roce poupravila formát. Místo třiceti postupovala do semifinále šestnáctka trenérek či trenérů. Do finále se pak dostalo osm z nich. Celkem společnost do letošního
ročníku přihlásila skoro 800 lidí, co vedou děti ke sportu. „Myslím, že tento formát se osvědčil. Sice
máme za sebou čtyři ročníky, ale pořád jsme nepoznali spoustu dalších skvělých trenérů, co se ve
svém volnu věnují dětem. Doufám, že další z nich poznáme při dalším pátém ročníku.“
Seznam finalistů:
Helena Bauerová, lukostřelba
Martin Blatoň, karate
Barbara Dufková, krasobruslení
Josef Kašík, mtb
Markéta Matějovská, pozemní hokej
Zuzana Mohylčáková, gymnastika
Petr Němeček, softball
Lukáš Novák, capoeira
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Antidoping

Problémy s dopingem v atletice
Americký dálkař Jarrion Lawson má kvůli dopingu zastavenou činnost. Stříbrný muž z loňského mistrovství světa měl podle komise
pro bezúhonnost atletiky (AIU), která se zabývá prohřešky atletů a
je orgánem Světové federace atletiky IAAF, pozitivní test na metabolity anabolického steroidu trenbolonu. Čtyřiadvacetiletý atlet však tvrdí, že nedopoval. Zakázaná látka se podle něj údajně dostala do
těla po konzumaci hovězího masa. Jeho suspendace zatím platí od 3. srpna až do řádného disciplinárního řízení, jehož termín zatím nebyl stanoven.
Dalším atletem, který zneužíval doping je olympijský vítěz v desetiboji z roku 1988 Christian Schenk z
Německa.
Třiapadesátiletý předchůdce našeho Roberta Změlíka na olympijském trůnu to uvedl ve svém životopise, jehož ukázky zveřejnil deník Bild.

Rozhodnutí Evropského soudu
K výroku Evropského soudu pro lidská práva („European Court of Human Rights“ – zkratka ECHR)
ohledně německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové se vyjádřil Sportovní arbitrážní soud
v Lausanne ve svém tiskovém prohlášení dne 2. října letošního roku.
Závodnice se před časem odvolala proti rozhodnutí Švýcarského nejvyššího soudu, který potvrdil dřívější výrok Sportovního arbitrážního soudu („Court of Arbitration for Sport“ – zkratka CAS) o zastavení
její závodní činnosti.
Nepodmíněný trest v trvání jednoho roku si tato rychlobruslařka již dávno v minulosti odpykala a nyní
si chtěla rozhodnutím Soudu pro lidská práva očistit své jméno od nálepky dopingové hříšnice. Dále si
přála získat možnost nemalé finanční kompenzace za to, že ji Mezinárodní bruslařská unie (ISU) před
několika lety potrestala za zvýšeně hodnoty v jejím hematologickém modulu biologického pasu sportovce. Nadlimitní hodnoty jsou obvykle zapříčiněny krevním dopingem nebo podobnými zakázanými
manipulacemi.
V prohlášení Sportovního arbitrážního soudu (CAS) se dále vyzdvihuje ta skutečnost, že Evropský
soud mimo potvrzení výroku CAS a Švýcarského nejvyššího soudu také potvrdil správnost výroku Německého nejvyššího soudu, ke kterému se Pechsteinová také odvolala a kde též nakonec neuspěla.
Evropský soud dále ocenil tu skutečnost, že CAS pracuje jako nadnárodní a nezávislý arbitr ve všech
přidělených kauzách. Dále pochválil CAS i za to, že se neustále snaží zlepšovat svoji práci třeba i tím,
že jeho vedení je genderově vyvážené a při řešení jednotlivých kauz velice dbá na tu skutečnost, že
předvolaní sportovci měli a současně i teď mají právo ještě před vynesením rozsudku osobně svědčit
a vyjádřit se k probíhajícím procesům.
Jak je známo, CAS pracuje nepřetržitě od svého založení v roce 1984. Projednává různá podání, která se zabývají prohřešky sportovců a jejich doprovodu a dále řeší problémy ve sportovních federacích,
se sponzory, agenty, kluby i organizátory sportovních soutěží po celém světě.
Každoročně musí tento nezávislý arbitrážní soud posoudit více než 500 různých kauz.
Pokračování článku v Bulletinu ADV ČR
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

Á hop – soutěž ve skocích na malých trampolínách se těšila
velkému zájmu
V neděli 18. listopadu praskala tělocvična Základní
školy Červený vrch na Praze 6 ve švech. Uskutečnil se zde třetí ročník závodů družstev ve skocích
z malé trampolíny nazvaný Á hop. Celorepublikový
závod byl otevřený všem oddílům zabývajícím se
teamgymem nebo gymnastikou.
„V předchozích ročnících se do akce zapojovalo
průměrně dvacet družstev, což bylo přibližně 200
závodníků, a téměř stejný počet diváků. Letos soutěžil rekordní počet 39 týmů, které v průměru tvořilo sedm dětí. Z celkového počtu 292 účastníků byli
nejmladší narozeni roku 2013, nejstarší v roce
2002. Tělocvična tak celý den byla zcela zaplněná
sportovci a i diváky. Přiznám se, že to tentokrát, a
nejen organizačně, bylo dost náročné,“ sdělila
hlavní organizátorka Gabriela Machová ze Sportovního klubu GymSport Praha.
Minimálně šesti až dvanáctičlenné týmy dětí od čtyř do šestnácti let byly rozděleny do sedmi věkových
kategorií, pro které organizátoři připravili dvě soutěže. Závod složený ze skoků z malé trampolíny a akrobacie na pružném pásu byl určen pro zkušenější gymnasty. Nejmladší kategorie 4 až 7 let závodila
pouze ve skocích z malé trampolínky.
„Teamgymový dvojboj, jak se soutěž dvou disciplín jmenuje, měl ještě dvě varianty – skoky s nářadím
(švédská bedna) a bez nářadí (přímé skoky a salta). Viděli jsme i několik salt s obraty. Druhou disciplínou byl airtrack, v němž závodníci předváděli akrobatické řady, tj. spojení několika akrobatických prvků.
Opět nechyběla salta, přemety, a tzv. fliky,“ komentovala průběh Gabriela Machová.
Teamgym je v České republice doménou žen, naopak ve Skandinávii, kde tento sport vznikl, se mu ve
velké míře věnují muži. „Letošní ročník nám ukázal, jaký je o akci velký zájem. Proto jsme s kolegy
z oddílu, ale i z ostatních klubů začali uvažovat o přesunu akce do větších prostorů, abychom nemuseli
zájemce odmítat a naopak jim přichystat kvalitní akci a adekvátní prostředí,“ doplnila Gabriela Machová.

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
Prosinec 2018

2. 12. 2018 Malá cena Velké Verandy -Choceň

1. 12. 2018 Mikulášský běh 2018 -Pardubice

2. 12. 2018 73. Mikulášský běh na Bradech -BradaRybníček

1. 12. 2018 43. ročník Mikulášského vodáckého půlmaraton -Hradec Králové

4. 12. 2018 Pražský opičák -Praha

2. 12. 2018 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost Tábor
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5. 12. 2018 Čertovský výběh aneb rozsviť Pelhřimov Pelhřimov
7. 12. 2018 Mikulášské sportování -Břeclav
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8. 12. 2018 Mikulášské dopoledne-Kopřivnice

28. 12. 2018 Doberský míček 2018 -Dobré

8. 12. 2018 Vánoční turnaj 2018 -Trutnov

29. 12. 2018 Kelský biatlon -Kly

12. 12. 2018 Plavecké závody základních škol -Jindřichův
Hradec

30. 12. 2018 Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi Soběslav

14. 12. 2018 Vánoční turnaj dětí a mládeže ve florbale Dačice

31. 12. 2018 Silvestrovský běh na Benediktu 2018 –
34 ročník -Most

15. 12. 2018 Turnaj žáků a dorostu v nafukovací hale SK
Mladé -České Budějovice

31. 12. 2018 Silvestrovský výstup na Mehelník -Písek

16. 12. 2018 Vánoční pohár talentů -Ústí nad Labem
16. 12. 2018 Vánoční pohár mládeže 2018 -Ústí nad Labem
21. 12. 2018 Vánoční cena se soutěží plave celá rodina Strakonice
21. 12. 2018 Vánoční turnaj pro příchozí -Vlašim
22. 12. 2018 Běh o Vánočního kapra -Bruntál
22. 12. 2018 Vánoční Magnus cup -Brno
22. 12. 2018 Vánoční turnaj mládeže -Svitavy
26. 12. 2018 Běh o Litultovickou vánočku - Litultovice
26. 12. 2018 Běh o Litultovickou vánočku -Litultovice
26. 12. 2018 Štěpánský běh Prachatice -Prachatice
26. 12. 2018 Memoriál Alfreda Nikodéma – 72 ročník Praha 1
27. 12. 2018 Den sportovišť města Brna -Brno
27. 12. 2018 Vánoční halový turnaj mládeže ve fotbale Skály
28. 12. 2018 Vánoční volejbalové turnaje mládeže Hradec Králové
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