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Výkonný výbor České unie sportu v úvodu svého lednového zasedání v Praze zaujal stanovisko 
k reportáži, kterou v pořadu Reportéři ČT odvysílala 16. ledna Česká televize a která se týkala připra-
vovaného prodeje pozemků ve Sportovním areálu Harrachov. Vyslovil v něm podivení i znepokojení 
nad nepravdivým, zavádějícím a manipulativním obsahem, který poškozuje nejen činnost Sportovního 
areálu Harrachov, kde je ČUS majoritním akcionářem, ale i Českou unii sportu a jejího předsedu. Vý-
konný výbor odsouhlasil následnou reakci, která spočívá v oficiální stížnosti Radě České televize, Ra-
dě pro televizní a rozhlasové vysílání a podání občanskoprávní žaloby na Českou televizi. 

Dále VV ČUS projednal základní osnovu a kritéria zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2016 tak, 
aby veškeré klíčové informace o ekonomické bilanci organizace měli transparentně a přehledně 
k dispozici delegáti Valné hromady ČUS v květnu letošního roku. 

Výkonný výbor se zabýval také výsledkem výběrového řízení na prodej Sportcentra Brandýs nad La-
bem. Toto zařízení, postupně vybudované pro přípravu reprezentantů, halových kolektivních sportů a 
moderních pětibojařů, je už dlouhodobě nepotřebným a nevyužívaným majetkem pro sportovní využití 
členů ČUS a navíc je také finančně ztrátové. Požadavky vypsaného výběrového řízení splnili dva zá-
jemci – nejvyšší nabídnutá částka překročila o tři miliony minimální cenu 12 milionů korun, stanovenou 
posudkem Znaleckého ústavu v Praze. Vzhledem k tomu, že vlastníky některých pozemků jsou i další 
subjekty – Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, Město Brandýs nad Labem či Minister-
stvo pro místní rozvoj – a navíc i současný uživatel má v případě dorovnání nejvyšší nabídky předkup-
ní právo, je nutné nejprve dořešit v souladu se zákonem otázku těchto předkupních práv. Příprava pro-
deje Sportcentra bude dále pokračovat a návrh na jeho prodej konkrétnímu subjektu bude předložen 
na květnové Valné hromadě ČUS. 

V dalším průběhu schůze Výkonný výbor ČUS odsouhlasil program svého hlavního letošního projektu 
„ČUS Sportuj s námi“ na období února až prosince 2017. Do kalendáře bylo zařazeno 523 akcí tak, 
aby pokryly co nejširší spektrum sportovních odvětví a celé území České republiky. Schválen byl zatím 
jen finanční příspěvek pořadatelům lednových akcí, neboť se čeká na rozhodnutí Ministerstva školství 
k žádosti o výše dotace z dotačního programu MŠMT. 

Výkonný výbor ČUS poskytl záštitu a podporu Sportovním hrám seniorů ČR, které se uskuteční 
v květnu v Praze a v průběhu roku i v dalších místech ČR. Záštitu udělil také připravovanému filmu Zla-
tý podraz. Ten bude věnován málo známým a pohnutým osudům členů úspěšného basketbalového 
týmu Československa na počátku 50. let minulého století a zásahu tehdejší komunistické moci, která 
hráče připravila o možnost získat zlaté medaile na mistrovství Evropy 1951 v Paříži. 

Velkou pozornost věnoval Výkonný výbor ČUS také situaci v jednotlivých regionech České republiky 
v souvislosti s loňskými podzimními volbami do krajských zastupitelstev. Česká unie sportu je připrave-
na iniciovat brzké setkání s novými představiteli Asociace krajů České republiky, až se konsoliduje 
v novém složení a budou funkční všechny její orgány. Cílem této aktivity bude jednat o systémové pod-
poře sportu v krajích a především o jeho vícezdrojovém financování. 

 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  

Zpráva z jednání Výkonného  

výboru České unie sportu                             

ze dne 17. ledna 2017 
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Znovu se řeší peníze. Bude jich mít sport letos 

dost? Odpověď ovšem nezajímá jen přední funkcio-

náře nebo sportovce. Týká se všech. „Je lépe, ale 

ne dobře,“ řekl Miroslav Jansta v rozhovoru pro De-

ník. Budou děti (rodiče) platit více, či méně? Najdou 

nové haly a hřiště? To jsou další otazníky. A šéf 

České unie sportu přidává jiné potíže: ubývá trené-

rů. „Sport je takový otloukánek, ale je fakt, že lec-

kdy si za to může sám,“ dodal. Jak? Třeba kauzou 

Sazka. Určitě si na to vzpomínáte: před téměř šesti 

lety přišly svazy (tj. ČSTV, předchůdce současné 

unie) o firmu, jejíž hodnotu vyčíslují na miliardy. Pří-

pad i přes značnou snahu Jansty a spol. zatím dál 

leží de facto u ledu. 

*Jak se vyvíjí spor kvůli Sazce, jenž měl dostat teh-

dejšího šéfa Aleše Hušáka před soud? 

Už jsme dodali tisíce stránek podkladů. O lžích, mani-

pulacích. Jak to tehdy Hušák vysvětloval a vlastně nic 

nevysvětlil. 

* Žádáte po něm miliardu. Jsou finance, co získával 

sport od Sazky ty, které chybí nejvíc? 

Ne, vůbec nechybí, protože my jsme do roku 2004 do-

stávali zhruba miliardu korun. Jak se začala stavět Saz-

ka arena, tak to šlo dolů na 300 milionů. A potom už ani 

nic nepřišlo. Horší je, že jsme přišli o majetek, mohli 

jsme Sazku prodat. V době zahájení insolvence měla ta 

firma hodnotu přes tři miliardy eur. 

* V jednom ze starších rozhovorů pro Deník jste va-

roval, že takovou při bude těžké vyhrát. Uplynulo 

skoro pět let. Nezměnil jste názor? 

Potvrzuje se vše, co jsem říkal. Vím, jak tady soudy roz-

hodují, jak se uvažuje. 

* Ale to není jediný problém, že? 

Jsme trošku v nouzi. Všichni, kteří nám říkali, jak to by-

lo, nechtějí chodit k soudu, nechtějí vypovídat. To je 

pak těžké. Hušák si určité lidi, nejvíc mého předchůdce 

Pavla Kořana, nějak vychoval, a to poznamenalo 

všechno. 

* Sledoval jste teď na podzim Hušákův pokus o zvo-

lení do Senátu? 

Ano, byl mezi pěti nejhoršími kandidáty z celé republiky 

(úsměv). 

 

Sport je otloukánek.  

Chybí tu peníze od měst. 
Rozhovor převzatý z Deníků 

Dne 30.1.2017   autor MARTIN JŮZEK 
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* Nepovažujete takovou snahu za výsměch? 

Zvláště vůči sportovcům, kteří bojují o přežití? 

Je to samozřejmě výsměch, ale je to jeho právo. 

Jestliže není odsouzen, stíhán, tak si může dělat, 

co chce. Jsme svobodná společnost. Ale… On měl 

státní společnost, monopolní postavení na trhu. A 

dovedl firmu k insolvenci. To se povedlo snad jen v 

Čechách. Prostě unikát. 

* Zdá se, že máte jasno. Ale byl jeden jediný člo-

věk opravdu tím, kdo všechny oklamal? 

Selhal i stát, jeho kontrolní pravomoci. Přece jen 

byly na Sazku poslány hluboké kontroly, které měly 

ukázat, jak je hospodařeno. Ale politici neměli zá-

jem řešit český sport. 

* Vy nyní připravujete zákon o sportu. Co má 

změnit? 

Nejde o regulaci sportu. Potřebujeme vyřešit jeho 

financování, jako to funguje na Slovensku. Záko-

nem se chceme zaměřit i na zdravotnictví nebo to, 

kdo bude rozhodovat spory. Jde o mládež, sporto-

vání ve školách, o infrastrukturu. A hlavně: každý 

sport je jiný, každý sport má jiné starosti. 

* Bude zde zakotven i statut sportovce jako za-

městnance? 

I to se musí řešit. 

* Ptám se proto, že zvláště ve fotbale existují 

případy, kdy hráči nejsou zaměstnancem klubů 

a leckomu se to nelíbí. Navrch pak dochází k 

tahanicím o daně, jako naposledy u Davida La-

faty ze Sparty… 

Je to dvousečné. Ti, kteří tvrdí, že by sportovci měli 

být zaměstnanci, jsou sami proti sobě. Nebo neví, o 

čem mluví. Vždyť by je kluby mohly na hodinu vy-

hodit. Musíme najít jiný model, ne běžný pracovní 

poměr. 

* Kromě zákona jste zastáncem vzniku minister-

stva sportu. Co by mělo řešit? 

Současné ministerstvo řeší hlavně školství. Sportu 

takový orgán chybí. Dosud byl na politické scéně i 

na úřadu až na poslední koleji. 

* Není to paradox? Po každé úspěšné akci si 

politici zvou reprezentanty na gratulace. 

Je to hlavně o mediálním obrazu. Přitom v naší po-

litice máme málo lidí, kteří by sportu opravdu rozu-

měli a zajímali se o něj. 

* Kdo by měl stát v čele ministerstva sportu? Vy 

to odmítáte, šéf olympioniků Jiří Kejval také… 

Já ne, sport mám jako koníčka. Nic z toho nedělám 

pro peníze. Bylo by fajn, kdyby přišel někdo, kdo za 

sport dokáže úspěšně lobbovat a spravovat jej. Od 

toho přece ministr je, aby tlačil na ministra financí. 

* Napadá mě Jiří Hamza, manažer úspěšný nej-

prve v basketbalu a teď i v biatlonu. 

To je rozhodně úspěšný sportovní manažer. Kdyby 

to bylo ministerstvo čistě jen o sportu, tak by to 

zvládl, ale kdyby to bylo s něčím spojené, tak ne-

vím…. 

* Když byla řeč o penězích, jak na tom vlastně 

teď sport je? 

Už lépe, ale pořád ještě ne dobře. Když jsem byl 

zvolen do čela České unie sportu, rozpočet byl 2,2 

miliardy. Teď máme šest miliard. A do budoucna 

nám ministr Babiš slíbil dvanáct miliard. Co nás víc 

trápí, je, že ubyly peníze z měst a obcí. 

* Proč k tomu došlo? 

Obce mají spoustu starostí a povinností a sport je 

jen jednou z nich. Když obce lobbovaly za změnu 

loterijního zákona v parlamentu, dušovaly se, že 

peníze půjdou na sport. Ale souhrnná čísla říkají, 

že dávají do sportu méně a méně a celkově sliby 

nedodržely. Teď jednáme se Svazem měst a obcí. 
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Pracujeme na tom, aby se to změnilo. Můžeme jim 

pomoci s metodikou a plány. 

* Situaci asi neprospívá ani to, že sportoviště 

jsou často majetkem právě obcí. Na rekonstruk-

ce zchátralých hřišť se finance hledají také těž-

ko… 

To je právě samostatná další otázka: jak investovat 

do základní sítě sportovní infrastruktury v regio-

nech? Stát v minulosti převedl na sportovní spolky 

a na obce sportovní infrastrukturu za desítky miliard 

korun, ale nedal jim žádné prostředky, jak o ni pe-

čovat. V tom je zajímavé srovnání s církvemi: pře-

vedené majetky jsou zhruba stejné, ale na rozdíl od 

sportu stát kompenzuje a saturuje církve tak, aby 

se o tyto majetky církve mohly starat. 

* Pokud ještě zůstaneme u peněz a platů: situa-

ce je žalostná u trenérů. Souhlasíte? 

Je pravda, že u nás to celé stojí na dobrovolné bá-

zi, spolu se Švédskem máme největší podíl dobro-

volníků, kolem osmdesáti procent. Němci jsou na 

padesáti procentech. To není správné. Musíme pře-

ce uživit ty, kteří to dělají kvůli lásce ke sportu. 

* Jenže to se zatím moc nedaří. Spousta star-

ších trenérů končí kvůli věku, mladí experti jdou 

radši jinam… 

Trenéři jsou tahouni českého sportu. Pokud ti lidé 

nedělají u profesionálních klubů, tak když dostanou 

odměnu, je to mizerných pár tisíc. 

* Nejsou tedy trenéři jako Ondřej Vetchý alias 

Jirka Luňák, jakého vykreslili filmaři v populár-

ním seriálu Okresní přebor? Snaživí, ale poma-

lejší a naivní. 

Jsem hlavně rád, že takové seriály vznikají 

(úsměv). Sport je fenomén a tyto pořady, ač v sobě 

mají nadsázku, mohou být stimulem toho, aby ně-

které nešvary odstranily. 

* Dá se v dohledné době na problematice úbyt-

ku trenérů něco změnit? 

Budu se opakovat, ale: dokud stát, kraje a obce 

nebudou přispívat na organizaci sportu v regionech, 

nic se nezmění. My se snažíme pomoci třeba tak, 

že na naší Vyšší odborné škole ČUS jsme otevřeli 

nový obor. Zahájili jsme spolupráci s vysokými ško-

lami tak, aby studium navazovalo. Otevřeli jsme pro 

aktivní výkonnostní sportovce novou formu studia v 

projektu První kariéra, který jim umožňuje myslet na 

zadní vrátka a získat dostatečné vzdělání k profes-

nímu uplatnění po ukončení aktivní kariéry. 

* A co zájem dětí o sport? Říká se, že současná 

generace teenagerů jen sedí u počítače a tloust-

ne… 

Je prokázané, že když se nezískají sportovní návy-

ky již v raném dětství, nejde to už většinou v dospě-

losti napravit. Vše začíná v rodinách a ve škole. 

Vůbec si neumím představit, že by v mé době byl 

uvolněn z tělocviku někdo jiný, než ten, kdo třeba 

měl zlomenou nohu nebo ruku. Ale i takoví se tělo-

cviku účastnili, třeba měřili čas, nebo vraceli míče. 

Na lyžák jeli všichni a ulejvat se z plavání nepřipa-

dalo v úvahu. 

* Česká unie sportu je vidět i díky projektu 

Sportuj s námi. Pochvalujete si tuto akci? 

Má obrovskou odezvu, čím dál větší! Dnes se spor-

tovní spolky dokonce ucházejí o možnost účastnit 

se projektu. A my si pečlivě vybíráme, vždyť letos 

se uskuteční zase více než 500 akcí. Přednost mají 

ty pro mládež. 

* Jedním z vrcholů tohoto roku bude mistrovství 

Evropy v basketbalu žen, které bude hostit Čes-

ká republika. Jaká máte očekávání? 

Jde nám o to, abychom propagovali basketbal, aby-

chom byli úspěšní po pořadatelské stránce. A po 

sportovní stránce? Úspěchem by bylo čtvrtfinále. 

* Ženy pod košem už tu byly, dokonce šlo o 

mistrovství světa. Proč ne muži? 

Stát by musel garantovat 300 milionů asociaci FI-

BA, musíte najít hlavního sponzora… Tohle si mů-

že dovolit Lotyšsko, kde za nimi stát stojí, ale ne 

my. 
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Pětadvacet lednových soutěží, jejichž náplní je florbal, bouldering, bruslení, judo, lyžování, pla-
vání, přespolní běh, stolní tenis, turistické pochody, šachy, volejbal či tanec, otevírá letošní, již 
4. ročník projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi. Ten v uplynulém roce prostřednic-
tvím 500 akcí rozhýbal více než 250 000 aktivních účastníků – převážně rekreačních sportovců 

a mládeže. 

  

Také letos se veřejnost může těšit na kalendář nabitý stejným počtem nejrůznějších sportovních udá-
lostí zahrnujících prakticky všechna sportovní odvětví. 

  

„ČUS Sportuj s námi je největším sportovním projektem, který kdy probíhal na území České republiky. 
I v roce 2017 bude klíčovou aktivitou 
České unie sportu. Loni se nám v něm 
prostřednictvím našich sportovních klu-
bů, tělovýchovných jednot, národních 
sportovních svazů a partnerských 
sportovních organizací podařilo zapojit 
čtvrt milionu příznivců sportu. Nechce-
me v regionech zbytečně vymýšlet 
žádné nové akce, ale naopak maximál-
ně podpořit ty tradiční, zaběhnuté, 
osvědčené a zajímavé. Věřím, že zá-
sluhou bohaté nabídky i kvalitní organi-
zace oslovíme a přitáhneme ke sportu 
letos ještě více zájemců,“ říká předse-
da České unie sportu Miroslav Jansta. 

  

Odstartoval 4.ročník projektu ČUS Sportuj 

s námi – 500 akcí opět rozhýbá přes čtvrt 

miliónu sportovců 

* A za rok se koná zimní olympiáda. Sledujete, 

kdo by mohl zazářit v Koreji? 

Martina Sáblíková zase nějakou tu medaili přiveze. 

Potom je tady Eva Samková nebo Ester Ledecká. A 

potom samozřejmě Gabriela Koukalová… A už 

jsme znovu u toho, že naši úspěšní sportovci nej-

sou produktem systému, ale jde o individuality, kte-

ré vyrostly díky rodině. 

* Nechybí také sportovcům zázemí, speciální 

haly? 

To je jeden z důvodů, který vedl k myšlence vzniku 

národních olympijských center. Hlavním areálem 

pro přípravu reprezentantů je Nymburk. Letos tam 

začne zásadní rekonstrukce. 

* Chystáte v následujícím roce také olympijské 

parky? 

Olympijské parky byly spíš záležitostí Českého 

olympijského výboru. My tuto myšlenku podporova-

li. V regionech, kde se to konalo, jsme pomohli vy-

stavět nebo zařídit nějakou sportovní infrastrukturu. 

A ona tam po skončení her a demontáži parku zů-

stala. 
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Itinerář 500 akcí je natolik různorodý, že zahrnuje závody masového či rodinného charakteru, aktivity 
zaměřené převážně na mládež nebo naopak na seniorskou kategorii, stejně jako soutěže určené vý-
konnostním či vrcholovým sportovcům. Smyslem projektu je ukázat, že sportování je zábavné a přitaž-
livé 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 v termínu pořada-
telé 886 akcí ze všech regionů České republiky. Do finálního výběru se dostaly zejména ty s větším 
počtem účastníků, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, kvalitní sportovní a společen-
skou úroveň i rozsah. Součástí projektu jsou rovněž akce náborového charakteru. 

  

„V současné době probíhají závěrečná jednání s partnery a podporovateli projektu o jeho financování a 
marketingové podpoře. Důležité je, že se podařilo zajistit dostatečné množství peněz na všechny akce 
zařazené do kalendáře v roce 2017. Jejich organizátoři tak mohou počítat s podobnou výší podpory 
jako v uplynulém roce,“ uvádí generální sekretář České unie sportu Jan Boháč. 

  

V rámci marketingové kampaně, která je jednou z podmínek zdárného průběhu projektu i jeho široké 
prezentace veřejnosti, se znovu počítá nejen se zapojením herce, režiséra, baviče a tradičního patrona 
Jakuba Koháka, ale i dalších populárních osobností českého sportu a šoubyznysu. 

  

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

Lenka Angelika Tichá 

Tisková mluvčí 

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí  ČR novou úrazovou 

pojistku  s pojišťovnou Kooperativa, a.s. 

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní sva-
zy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 
1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje 

na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.  

Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy 
při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo ske-
letonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i bě-
hem dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, 
který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organi-
zovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na 
jiné obdobné místo a zpět. 

Nové úrazové pojištění členů ČUS  

od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s.  
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Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku. Celý text 

smlouvy, včetně oceňovacích tabulek, naleznete na našich stránkách www.cuscz.cz . 

 

Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost. 
Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít 
tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za 
takto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů. 

    Oznámení události ke stažení:                    Oznámení pracovní neschopnosti: 

      

Pokud se chcete dozvědět, jestli se Vám tato snaha vyplatí, prostudujte si Oceňovací tabulky, 

které jsou součástí smlouvy: 

Nová pojistná smlouva č. 4950050842 uzavřená u pojišťovny Kooperativa, a.s. platná od 1. 1. 2017, 
včetně Všeobecných podmínek a Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobe-
né úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu  

Oznámení o pracovní neschopnosti se vztahuje pouze na osoby, které pojištěnou činnost vyko-
návají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které mají se sportovním 
subjektem uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku 
práce.  

 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně  naleznete opět na stránkách www.cuscz.cz 

Název sportovního klubu vyplňte na přední straně v části C. Podpis pracovníka sportovního svazu nebo 
SK/TJ a razítko připojte na přední stranu vpravo dole (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a 
pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje). 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4950050842 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
http://www.cuscz.cz/files/1977Y2M.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1977Y2M.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1977Y2M.pdf
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html
http://www.cuscz.cz/files/1974YTR.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1979MTQ.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1980NTk.png


 

 

9  Mediální partneři ČUS 

Představitelé Českého olympijského výboru a 
pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., pode-
psali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění tre-
nérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organi-
zované hnutí a navyšuje pojistné krytí pro případ-
nou škodnou událost. Pojištění se vztahuje na 
všechny členské subjekty ČUS. Vice informací 

na www.cuscz.cz 

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trené-
rů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, 

pozor nově na celém území Evropy.  

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje 
rizika, která sport svou povahou přináší. 
Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv 
dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za kte-
ré může v určitých případech nést odpovědnost 
trenér (cvičitel).  

 

Podle uzavřené pojistné smlouvy s 
č. 7721008020 se za pojištěného považuje tre-
nér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti 
sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdru-
žené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní 
kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho 
z následujících vztahů: pracovně právního 
(pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo 
jako OSVČ v souladu se svým živnostenským 
oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i 
osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při vý-
konu své pojištěné činnosti dle této pojistné 
smlouvy. Pojištění se nově vztahuje i na us-
mrcení, zranění nebo ztrátu zvířete a nebo po-

škození věci. 

Redakce 

Pojištění odpovědnosti trenérů  

a cvičitelů ČUS 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ: 

a) Doporučeně poštou na adresu: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., 

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE 

+420 957 105 105; podatelna@koop.cz 

b) Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s. 

 

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu, příslušný formulář ke 
stažení zde. 

Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá spolu s naskenovanou lékařskou doku-
mentací e-mailem na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz. 

 David Opatrný 
Redakce zpravodaje 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html
http://rs:/files/1972NTE.pdf
http://rs:/files/1972NTE.pdf
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html
http://www.cuscz.cz/files/1403OTI.pdf
mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz
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ČUS odstartoval první společné projekty se školním sportem před více než dvěma roky. Přišel 
s návrhem samostatného dotačního programu školního sportu, který MŠMT akceptovalo a vy-
tvořily se tak podmínky pro větší zapojení dětí do sportu. Program školního sportu je tak zatím 
malým bratříčkem programu VIII. Dva různé programy, kdy si žadatelé nekonkurují, umožňuje 
tolik žádanou spolupráci. Již Evropská charta sportu (1991) odkazuje na spolupráci TJ/SK a 

školního sportu, jejichž hlavním úkolem je vybudování základny sportu. 

Známějším projektem AŠSK, v kooperaci s ČUS, je Sportovní liga základních škol, kdy probíhá třetí 
ročník soutěže se zapojením více než 120.000 dětí. Liga získává popularitu a plní do značné míry roli 
náboru i výběru talentů. Kam by se tato soutěž měla dále posunout? Karel Kovář, jeden z kandidátů 
na prezidenta AŠSK, vidí přirozený posun dále na střední školy. „S dětmi chceme pracovat dlouhodo-
bě, cílem soutěže je pomoci učitelům tělesné výchovy s motivací žáků v hodinách, jejich nasazením. 
To je rok od roku těžší. Soutěž rozšíříme ze ZŠ i na střední školy, pohár musí putovat i za studenty.“ 
Na středních školách mají školní sportovní kluby další významný úkol dát druhou šanci těm dětem, 
kteří se neprosadily v klubech nebo se nechtějí věnovat sportovní kariéře. Mohou tak zůstat sportovat 
na škole.  

S popularitou soutěže rostou i nároky na zajištění a kvalitu turnajů. „V některých lokalitách bychom se 
bez pomoci sportovních klubů neobešli a to zejména od úrovně krajských kol a republikových finále. 
Školní prostory jsou pro trénink dostačující, ale pro velké turnaje s diváky, rozhodčími, zázemím potře-
bujeme spolupráci se sportovním prostředím.“  

Mladší sestrou Sportovní ligy je Hodina pohybu navíc, projekt sportu ve školních družinách, který se 
pomalu mění v program. Zde se spolupráce teprve rodí, dosud byla aktivita na straně sportovních sva-
zů a ČUS s podporou MŠMT. „Potřebujeme vytvořit na škole podmínky pro denní sport dětí, nejen for-
mou kroužků, ale i neorganizovaných aktivit. MŠMT musí najít 
zdroje podpory, vždyť právě školní prostředí nabízí pohyb všem 
ve známém a nejlépe dostupném prostředí. Trenéři a instruktoři 
mohou přinést do škol nové přístupy, spolupráce s učiteli tělocviku 
je nezbytná, nejen kvůli efektivnímu sdílení pomůcek a vybavení. 
Budujme skutečné školní sportovní kluby s činností, dresy, trené-
rem, vlajkou, logem, hymnou. Právě školní družiny mohou pomoci 
v této „nesportovní“ tvůrčí činnosti.“ Tak vidí vývoj školních spor-
tovních klubů Karel Kovář. 

V řadě míst se pak již osvědčila spolupráce TJ/SK a škol. Jak blíz-
ké je myšlení obou organizací se ukázalo na projektu Sportuj ve 
škole. AŠSK představilo na podzim 2016 novou hymnu právě 
s tímto názvem, v Brně pod stejným názvem běžel již úspěšný 
sportovní program na několika školách v režii Jakuba Koudelky 
z brněnského servisního centra ČUS. 

AŠSK ve spolupráci s ČUS hledá nástroje, jak pomoci učitelům 
tělesné výchovy s motivací dětí, aby se tělesná výchova stala 
opět oblíbeným předmětem a děti pak sport i ve volném čase sa-
my vyhledávaly.  

Redakce 

Spolupráce České unie sportu a Asociace  

školních sportovních klubů se prohlubuje 

Karel Kovář,  kandidát na prezidenta AŠSK 
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Vedení sportovního areálu v Harrachově, kde 
je ČUS majoritním akcionářem, se od červen-
ce 2015 snaží vyřešit  spor o státní pozemky, 
na nichž leží přibližně dvě třetiny sjezdovek 
na Čertově hoře. Sportovní areál na konci ro-
ku 2016 podepsal kupní smlouvy s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých na odkup těchto pozemků. O prodeji 
nekorektně informovala reportáž v pořadu 
Reportéři ČT, kterou odvysílala Česká televi-
ze v pondělí 16. ledna a kde byla transakce 
připisována osobním zájmům předsedy ČUS 
Miroslava Jansty. Proti reportáži, která je pl-
ná lží, polopravd, hrubě zkreslených a zavá-
dějících informací se Česká unie sportu 
v čele s jejím předsedou důrazně ohrazuje a 
kromě stížnosti Radě České televize na neob-
jektivnost prezentovaných informací je při-
pravena tuto manipulativní reportáž řešit 

soudní cestou. 

Dílo Miroslava Petráčka odvysílané pod názvem 
„Tady je Janstovo“ je podle  názoru ČUS speku-
lativní, zavádějící a zcela účelové a jeho jediným 
cílem bylo poškodit osobu předsedy České unie 
sportu Miroslava Jansty a zároveň zmařit napl-
nění kupní smlouvy mezi Sportovním areálem 
Harrachov, kde je ČUS majoritním akcionářem, 
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových. 

 Kupní smlouva se týká státních pozemků, na 
nichž leží přibližně dvě třetiny sjezdovek na Čer-
tově hoře, které provozuje Sportovní areál 
Harrachov (SAH). Ten měl pozemky do léta 
2015 v nájmu. Od července 2015 se snaží najít 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových shodu na výši nájmu, postupem času 
vyjednávání dospělo k podpisu kupní smlouvy 

na 56,5 milionu korun. Ta zatím nenabyla účin-
nosti. Vzhledem k tomu, že pozemky leží 
v ochranném pásmu Krkonošského národního 
parku,  smlouvu ještě musí schválit Ministerstvo 
životního prostředí. 

 Nekorektnost a manipulativnost reportáže zkon-
statovali i členové Výkonného výboru ČUS. 
Transakce byla v reportáži připisována osobním 
zájmům předsedy ČUS Miroslava Jansty. ČUS i 
SAH se proti reportáži, která je plná lží, polo-
pravd, hrubě zkreslených a zavádějících infor-
mací, okamžitě důrazně ohradila, a kromě stíž-
nosti Radě České televize a Radě pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání  na neobjektivnost prezen-
tovaných informací je připravena tuto manipula-
tivní reportáž řešit také soudní cestou. 

 „Reportáž byla načasována, sestříhána a odvy-
sílána zcela účelově a její finální vyznění má jas-
ný lobbistický záměr, jehož cílem bylo poškodit 
mou osobu v očích veřejnosti, a zároveň vzbudit 
dojem, že postupujeme nezákonně a netrans-
parentně a zmařit tak prodej pozemků Sportovní-
mu areálu Harrachov, v němž jsem nikdy jako 
fyzická nebo právnická osoba nefiguroval.,“ říká 
předseda ČUS Miroslav Jansta. 

 "To, že se podařilo tímto pořadem vzbudit vlnu 
obav, dnes potvrzuje, dle mého názoru, unáhle-
ná reakce ministra financí Andreje Babiše, který 
prodej pozemků pro areál zastavil a žádá věc 
přezkoumat a vypsat výběrové říze-
ní. Překvapuje nás  úvaha o případném výběro-
vém řízení. V rámci judikátu Ústavního soudu 
jsme totiž jediným subjektem, který může po-
zemky od státu koupit vzhledem k tomu, že jsou 
součástí funkčního celku a případný prodej třetí 
osobě by významně omezil možnost investovat 

Česká unie sportu podala stížnost k Radě  

České televize a Radě pro rozhlasové  

a televizní vysílání kvůli pořadu Reportéři ČT 
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a rozvíjet  nejen areál, ale cestovní ruch v Harra-
chově. Navíc by výběrové řízení bylo již ovlivně-
no současným děním a Sportovní are-
ál Harrachov by v něm byl značně znevýhod-
něn,  protože byla již zveřejněna kupní cena, 
kterou jsme byli ochotni uhradit v rámci přímého 
prodeje – tedy de facto byla zveřejněna naše 
nabídková cena. Výběrové řízení tedy nebude 
zcela transparentní a otevře cestu možným spe-
kulantům, případně subjektům, které se budou 
snažit "vyšponovat cenu”. Pokud 
by někdo spekulativně pozemky takto koupil, 
hrozí státu nemalá škoda, kterou by přineslo 
uzavření areálu v případě, že se SAH nedohod-
ne s budoucím vlastníkem, a stát by tak přišel o 
stamiliony na daních, které mu plynou nejen ze 
SAH, ale i z navázaného cestovního ruchu, který 
přímo s provozováním Sportovního areálu 
Harrachov souvisí a hraje v krkonošském městě 
hlavní roli,“ komentuje rozhodnutí ministra finan-
cí Andreje Babiše předseda představenstva SAH 
Marek Hájek 

 „Autoři z pořadu Reportéři ČT měli k dispozici 
dostatek informací, aby pochopili složitost kauzy 
a byli schopni reportáž zpracovat pravdivě a ob-
jektivně, přesto využili situaci a rozhovor se 
mnou i s ředitelem areálu vystříhali zcela účelo-
vě, vytrhali z kontextu věty a záměrně některé 
informace zamlčeli včetně účasti města Harra-
chov  v akcionářské struktuře společnosti SAH a 
také faktu, že areál pozemky nezbytně potřebu-
je, aby mohl začít sportoviště rozvíjet a investo-
vat do jeho modernizace,“ vysvětluje dále před-
seda České unie sportu Miroslav Jansta. 

 „Čekáme na zdůvodnění rozhodnutí ministra 
Babiše, protože jsme hluboce znepokojeni tím, 
že padlo poté, co o prodeji zcela zavádějícím 
způsobem a lživě informovala některá média, 
která podlehla lobbistickým tlakům, a budí to do-
jem, že na rozhodování vládních činitelů v této 
zemi mají významný vliv média, která účelově 
dezinformují o skutečném stavu, “ dodává Marek 
Hájek. 

 Autoři reportáže závažným způsobem porušili 
kodex ČT, když zavádějícím způsobem informo-

vali o skutečnostech, kterých se převod týká. 
Pochybení spatřuje ČUS především v těchto bo-
dech: 

 Zamlčení úplné akcionářské struktury SAH. 

 Zamlčení požadavků a snah Města Harra-
chov v souvislosti s předmětnými pozemky. 

 Neuvedení informace o tom, že Měs-
to Harrachov usilovalo o bezúplatný převod 
předmětných pozemků. 

 Dehonestace osoby Miroslava Jansty a 
umělé vytváření dojmu o převodu pozemků 
jeho společnosti; vytváří iluzi, že jde o před-
sedou ČUS jako fyzickou osobou vlastněnou 
společnost, výroky typu „Tady je Janstovo“, 
nebo lživá informace, která prezentuje SAH 
jako „Janstovu akciovku“, má zcela evident-
ně manipulativní charakter s účelem vyobra-
zit osobu JUDr. Jansty co-
by  „kontroverzního a nepoctivého“ člověka. 

 Zamlčení existence dalších znaleckých po-
sudků ve vztahu k předmětným pozem-
kům; 3 znalecké posudky na pronájem 
z roku 2015 a jeden prodejní, aktuální z roku 
2016, jenž stanovuje kupní cenu, která je, ve 
srovnání se znaleckým posudkem SAH, stá-
le vyšší, nicméně SAH ji byl ochoten akcep-
tovat, aby situaci vyřešil a mohl začít realizo-
vat plánované investice. 

 Zkreslené informace o charakteru převádě-
ných pozemků. 

 Neuvedení informací o existující judikatuře 
Nejvyššího a Ústavního soudu v oblasti pro-
deje funkčních celků. 

 Nepravdivá informace o ukončení soudního 
sporu mezi ÚZSVM a SAH. 

 Lživá informace o schválení dotací pro Kla-
sický areál Harrachov, o.p.s. 

 Fabulace ohledně výše zisků SAH v případě 
převodu pozemků. 

 Nepravdivé uvádění skutečností týkajících 
se převodu skokanských můstků společnosti 
Klasický areál Harrachov, o.p.s. 

 Záměrné a účelové opomenutí významných 
informací, které vedly ke zcela neobjektivní-
mu charakteru Reportáže (navíc v době stá-
le probíhajících jednání, což působí lobbis-
tickým dojmem). 

 Vytržení nákupu pozemků z kontextu celko-
vého záměru – hlavním důvodem je rozvoj a 
investice do sportovního areálu, aby mohl 
v budoucnu sloužit např. i pro přípravu re-
prezentace. 

 Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí 
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Zájemci o sport najdou váš klub, kluby najdou nové členy 
Projekt vytvořený v součinnosti České unie sportu a Českého olympijského výboru je jedinečná data-
báze klubů, s aktivními kontakty, na jejichž aktualizaci se kluby samy podílí nebo mohou podílet. Jeho 
účelem je nabídnout zájemcům o sportování správný klub co nejblíže jeho bydlišti. Ať již školákovi ne-
bo jeho rodičům. Zájemce si vybere sport, zadá své bydliště a nalezne jasné informace, kam se má 
vydat. Nyní již je v databázi více než patnáct tisíc sportovních klubů. Seznam je na veřejně přístupné 
internetové stránce Sport v okolí http://www.sportvokoli.cz 

Jednotlivé organizace mohou samy na stránkách obnovovat svoje kontaktní či náborové údaje, ale ta-
ké zapisovat akce, které pořádají (nejen) pro širokou veřejnost a mládež. Olympijský výbor ve spolu-
práci s partnery následně akce propaguje prostřednictvím článků na webu i facebookových stránek 
projektu. 

Pokud svůj klub v databázi nenaleznete (moc takových už nebude), je možné se přímo na webových 
stránkách projektu registrovat a do databáze se přiřadit. Zápis a aktualizace údajů o klubu je pro běž-
ného uživatele internetu jednoduchá a zvládne to sám, v případě problémů se může obrátit o radu na 
email: sportoviste@olympic.cz  

Web Sport v okolí také představuje kluby z rozličných olympijských a neolympijských sportů prostřed-
nictvím reportáží a rozhovorů. Pokud máte zajímavý tip na činnost některého z klubů, obraťte se též na 
email: sportoviste@olympic.cz 

S databází klubů webu Sport v okolí je propojen projekt Sazka Olympijský víceboj. Děti, školáci, které 
získají Olympijský diplom nebo Olympijský odznak víceboje olympijských vítězů (OVOV), obdrží odkaz 
přímo na kluby v jejich nejbližším okolí, a to již podle parametrů - výsledků a výkonů, kterých 
v jednotlivých dovednostech dosáhli. Budou tudíž mít pro doporučené sporty vhodné předpoklady. Pro-
to je pro každý sportovní klub / oddíl dobré, být v databázi zařazen. 

Pokud jako klub sami aktivně vyhledáváte nové členy, můžete talenty najít na okresních a krajských 
kolech Olympijského odznaku – OVOV, která probíhají od března do června 2017. Jejich seznam na-
leznete zde: http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017? . 

Sport v okolí - užitečný projekt 

http://www.sportvokoli.cz
mailto:sportoviste@olympic.cz?subject=Info
mailto:sportoviste@olympic.cz?subject=info
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017
tp://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola-2017


 

 

14  Mediální partneři ČUS 

Dovolujeme si upozornit na zajímavou soutěž, která by mohla završit předvánoční úsilí mnoha sportov-

ních klubů a oddílů i národních svazů, při přípravě klubových sportovních kalendářů na rok 2017. Každo-

ročně se sportovních kalendářů vyrobí stovky, s různými sporty, v různém pojetí a uměleckém provedení, 

a prezentují své hrdé vydavatele. Od roku 2015 se utkávají v soutěži organizované společností ABF, a.s., 

organizátorem veletrhů v ČR a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Praze - Letňanech. Nejlepší 

kalendáře soutěže Kalendář roku budou vydraženy ve prospěch nadace Konta Bariéry a autoři vítězných 

kalendářů obdrží ocenění při slavnostním vyhlášení soutěže na výstavišti v Praze.  

 Podle svého uvážení informujte o této soutěži a příležitosti vaše sdružené sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty.  

Pro subjekty ČUS je přihlášení bez jakýchkoliv poplatků, protože ČUS je partnerem soutěže. Ka-

lendáře lze zaslat elektronicky - textová a grafická část bude zaslána prostřednictvím formuláře on

-line přihlášky či e-mailem sekretáři soutěžní přehlídky (pacaltova@abf.cz) nebo poštou - 2 výtisky 

kalendáře budou zaslány na adresu organizátora ABF, a.s., Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00, 

k rukám sekretáře soutěže, na obálce bude uvedeno: Kalendář 2017. 

 Uzávěrka soutěže kalendářů je 20. února 2017. 

 Více informací včetně úplných soutěžních podmínek na www.kalendarroku.cz    

Přihlášení kalendáře do soutěže lze provést prostřednictvím aktivního přihlašovacího 

formuláře na http://kalendarroku.cz/registrace/soutez-poplatek?nl_id=28 

http://www.kalendarroku.cz
http://kalendarroku.cz/registrace/soutez-poplatek?nl_id=28
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Obraťte se na nás pomůžeme zprostředkovat  

vaše zapojení do MAS 

 

 Česká unie sportu se dlouhodobě podílí na získávání podkladů k 
nominacím na juniorského Sportovce roku, který se stal nedílnou 
součástí vyhlášení ankety Sportovec roku. V juniorské kategorii, kterou 
vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, zvítězila atletka 
Michaela Hrubá, která získala titul juniorské mistryně světa ve skoku 
vysokém. Druhá skončila mistrovská krasobruslařská dvojice Anna 
Dušková a Martin Bidař. Třetí místo pak obsadil Tomáš Portyk, juniorský 
mistr světa v severské kombinaci.  

V hlavní kategorii letos titul Sportovec roku 2016 získal po desetileté 
nadvládě žen olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Nového krále českého 
sportu korunoval předseda Klubu sportovních novinářů pan Zdeněk 
Pavlis společně s generálním ředitelem České televize panem Petrem 
Dvořákem. V nejlepší desítce se objevily čtyři zástupkyně něžného 
pohlaví a obsadily následující příčky. Třetí místo a zároveň ocenění 
nejlepší sportovkyně – žena roku 2016 získala vítězka Světového 
poháru v biatlonu Gabriela Koukalová. Celkově pátou příčku vybojovala 
tenistka Karolína Plíšková. Dále následovala rychlobruslařka Martina 
Sáblíková na šesté pozici a na deváté příčce bronzová oštěpařka 
Barbora Špotáková. Na celkově druhém místě se umístil stříbrný z OH v 
Riu rychlostní kanoista Josef Dostál. Čtvrtou pozici obsadil další stříbrný 
medailista biker Jaroslav Kulhavý. Sedmý v anketě skončil bronzový z 
OH ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Osmou příčku získal veslař Ondřej 
Synek, další bronzový medailista z OH. Desáté místo patří sportovnímu 
lezci Adamu Ondrovi, který se probojoval do nejlepší desítky českých 
sportovců svým výkonem na nejstrmější a nejhladší cestě na stěně El 
Capitan v Yosemitském národním parku.  

Sportovní legendou se stal in memoriam gymnasta Alois Hudec. 
Nejlepším kolektivem roku 2016 byly opět zvoleny tenistky České 
republiky, které znovu obhájily vítězství nejen v této anketě, ale také v 
prestižním Fed Cupu. Druhou příčku získal bronzový čtyřkajak z letních 
olympijských her. Bronzový stupínek vybojovala ženská biatlonová 
štafeta. V diváckém hlasování na webových stránkách www.isport.cz 
zvítězil kanoista Martin Fuksa.  

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

 

Juniorský sportovec roku a 

Sportovec roku 2016  

Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety  

Sportovec roku 2016 

http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/
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Neúnavný bojovník proti dopingu ve sportu  

Zavilý a neúnavný bojovník proti dopingu ve sportu Josef Kverek se v lednu dožívá kulatého jubilea 
šedesáti let.  

Kvůli dlouhodobému užívání steroidů trpí onemocněním páteře a kloubů a dále také epilepsií a má i 
další zdravotní problémy. V minulosti prodělal klinickou smrt, když mu náhle selhaly v těle některé ži-
votně důležité orgány, konkrétně ledviny a játra. Pohybuje se pouze s pomocí francouzských holí, ale i 
přes všechna tato zdravotní omezení, boj za očistu sportu od dopingu nikdy nevzdal a ani teď nevzdá-
vá.  

Ve své aktivní vzpěračské kariéře se stal v roce 1981 v Havířově mistrem tehdejšího Československa 
ve váze do 75 kg. Jeho osobním rekordem v nadhozu bylo tehdy úctyhodných 180 kg a 140 kg v trhu. 

Byl členem mnoha středisek vrcholového sportu. Začínal v Bohumíně a již v sedmnácti letech byl pře-
řazen do střediska v Havířově. A právě na tomto druhém působišti si poprvé zadal s anaboliky, které 
bral nepřetržitě deset let. Z Havířova se potom stěhoval do pražské Rudé Hvězdy, dále zpět do Bo-
humína a svoji sportovní kariéru ukončil v Baníku Sokolov. 
Na všech těchto štacích ho neustále „krmili“ anabolickými 
steroidy, i když mu tvrdili, že se jedná o zcela neškodné vita-
míny! Po skončení aktivní činnosti ve 28 letech se oženil, ale 
manželce prý vadila jeho malá potence (další negativní dů-
sledek pravidelného užívání steroidů), a tak se s ním rozved-
la. Ani jeho druhé manželství nemělo dlouhého trvání. 

Již od 32 let pobírá invalidní důchod. V současné době žije 
v Domě s pečovatelskou službou v Čechticích u Benešova, 
protože mu výše uvedené vážné zdravotní problémy neu-
možňují se sám o sebe postarat. 

Jako jeden z mála tehdejších vrcholový sportovců se však 
dokázal k užívání steroidů přiznat. Nebál se také zveřejnit 
všechny zdravotní důsledky, které po užívání anabolik u něj 
nastaly.  

Dopadl však ještě lépe než někteří tehdejší vrchoví sportovci 
a sportovkyně, kteří za dlouhodobou a pravidelnou konzuma-
ci „bobulí“ zaplatili životem.   

Závěrem se naskýtá otázka - přizná se někdo další z našich 
vrcholových sportovců především z let sedmdesátých a osm-
desátých minulého století k braní anabolik, a tím přispěje 
svoji měrou k omezení šíření anabolických steroidů přede-
vším mezi některými současnými mladými sportovci a to 
hlavně ve fitness centrech?  

  

 Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

Kverek Josef, Google + 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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ČUS - Sportuj s námi! 

Únor 

01.02.2017 Slavoj Olympia cup 2017, Bruntál 

01.02.2017 Vyzkoušej si bojový sport! (Plzeňský 

kraj), 

04.02.2017 Jevíčko cup (31. ročník turnaje v halové 

kopané mužů), Jevíčko 

04.02.2017 Kladecká lyže, Kladky 

04.02.2017 Na lyže s TJ Kotva Braník do Krušných 

hor, Mariánská 

04.02.2017 Opatovské šmajd, Velké Opatovice 

04.02.2017 Orlický Maraton, Deštné v Orlických ho-

rách 

05.02.2017 Orlický Maraton, Deštné v Orlických ho-

rách 

11.02.2017 Karlův Běh, Boží Dar 

17.02.2017 ErgoSHOW 2017, Hodonín 

18.02.2017 Cena skřítka Ostružníka (veřejný závod v 

obřím slalomu), Ostružná 

18.02.2017 Halové turnaje přípravek, Polička 

19.02.2017 50. Jizerská 50, Bedřichov v Jizerských 

horách 

19.02.2017 Bílovický Koláč 2017, Bílovice nad Svita-

vou 

23.02.2017 Světlušky 2017, Boží Dar 

24.02.2017 Božídarský snowboardcross, Boží Dar 

25.02.2017 Den sportovišť města Brna 2017, Brno 

25.02.2017 Mezinárodní šachový turnaj mládeže, Tře-

mešná 

25.02.2017 Mezinárodní silniční běh Rohálovská 10, 

Prusinovice 

25.02.2017 O vítězství v únoru, Sokolov 

25.02.2017 Opočenský karneval na ledě 2017, 

Opočno 

25.02.2017 Pingpong den, Moravský Kočov 

25.02.2017 Rumburský Totbal Cup 1, Rumburk 

25.02.2017 Veřejný závod v obřím slalomu, Nový 

Jičín 

27.02.2017 3. a 4. turnaj XVIII. ročníku a 1. a 2. tur-

naj XIX ročníku florbalové ligy pro žáky 

ZŠ, Vsetín 

Březen 

03.03.2017 Brno hraje curling, Brno 

04.03.2017 Dámská jízda, Boží Dar 

04.03.2017 Dortiáda s Kometou, Brno 

04.03.2017 H.B. mostové jeřáby cup, Prachatice 

04.03.2017 Putování Lázského nemehla po Brdech, 

Láz 

05.03.2017 Lyžařský Pohár Vysočiny, Velké MeziříčÍ 

05.03.2017 Úpická desítka, Úpice 

11.03.2017 Anaberg cup 2017, Andělská Hora 

11.03.2017 Jarní mítink SK Čéčova České Budějovi-

ce, české Budějovice 

11.03.2017 Karlíkův běh, Boží Dar 

12.03.2017 Klatovská desítka 2017, Klatovy 

12.03.2017 Lyžařský pohár Vysočiny na Šacberku, 

Jihlava 

16.03.2017 Regionální olympiáda dětí a mládeže, Par-

dubice 

18.03.2017 Borecký půlmaraton, Velký Borek 

18.03.2017 Josefský běh v Cerhovicích, Cerhovice 

18.03.2017 Lesní běh Opatovice, Opatovice 

18.03.2017 Pochod jarní přírodou, Jaroměrice 

18.03.2017 XXXV. ročník Grand Prix vytrvalců, Ka-

menný Újezd 

19.03.2017 Jarní běh – Memoriál Z. Strnada, Zadov 

19.03.2017 Jarní snowboardslalom, Zadov 

19.03.2017 O pohár předsedy OFS Prachatice 

(fotbalový turnaj mladších žáků), Pracha-

tice 

19.03.2017 Pražský MTB pohár 2017, Praha 

21.03.2017 Seniorské rozhýbání, Praha 6 

23.03.2017 Naučme se bruslit všichni, Prostějov 

25.03.2017 AXiS Noční 10, Jihlava 

25.03.2017 Bambini Contest – dětský závod v boulde-

ringu, Praha 7 

25.03.2017 Basketbalová sobota, Jevíčko 

25.03.2017 Jarní fotbalový turnaj mladší a starší pří-

pravky, Teplice 

25.03.2017 Ludgeřovická 15, Ludgeřovice 

25.03.2017 Pochod Českým rájem – Putování za 

Rumcajsem, Jičín 

25.03.2017 Supercross Klínovec 2017, Loučná pod 

Klínovcem 

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

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

http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/slavoj-olympia-cup-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vyzkousej-si-bojovy-sport-plzensky-kraj/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vyzkousej-si-bojovy-sport-plzensky-kraj/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jevicko-cup-31-rocnik-turnaje-v-halove-kopane-muzu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jevicko-cup-31-rocnik-turnaje-v-halove-kopane-muzu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kladecka-lyze-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/na-lyze-s-tj-kotva-branik-do-krusnych-hor/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/na-lyze-s-tj-kotva-branik-do-krusnych-hor/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/opatovske-smajd-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/orlicky-maraton-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/orlicky-maraton-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/orlicky-maraton-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/orlicky-maraton-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karluv-beh-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ergoshow-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-skritka-ostruznika-verejny-zavod-v-obrim-slalomu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-skritka-ostruznika-verejny-zavod-v-obrim-slalomu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/halove-turnaje-pripravek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/50-jizerska-50/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/50-jizerska-50/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/bilovicky-kolac-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/bilovicky-kolac-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/svetlusky-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/bozidarsky-snowboardcross/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-sportovist-mesta-brna-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-sachovy-turnaj-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-sachovy-turnaj-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-silnicni-beh-rohalovska-10/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-silnicni-beh-rohalovska-10/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-vitezstvi-v-unoru-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/opocensky-karneval-na-lede-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/opocensky-karneval-na-lede-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pingpong-den/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/rumbursky-totbal-cup-1/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejny-zavod-v-obrim-slalomu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejny-zavod-v-obrim-slalomu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-a-4-turnaj-xviii-rocniku-a-1-a-2-turnaj-xix-rocniku-florbalove-ligy-pro-zaky-zs/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-a-4-turnaj-xviii-rocniku-a-1-a-2-turnaj-xix-rocniku-florbalove-ligy-pro-zaky-zs/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-a-4-turnaj-xviii-rocniku-a-1-a-2-turnaj-xix-rocniku-florbalove-ligy-pro-zaky-zs/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brno-hraje-curling/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/damska-jizda/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/dortiada-s-kometou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/h-b-mostove-jeraby-cup/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-lazskeho-nemehla-po-brdech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-lazskeho-nemehla-po-brdech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/upicka-desitka-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/anaberg-cup-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-mitink-sk-cecova-ceske-budejovice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-mitink-sk-cecova-ceske-budejovice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karlikuv-beh/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/klatovska-desitka-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny-na-sacberku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny-na-sacberku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-olympiada-deti-a-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-olympiada-deti-a-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/borecky-pulmaraton/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/josefsky-beh-v-cerhovicich/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-beh-opatovice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-jarni-prirodou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxxv-rocnik-grand-prix-vytrvalcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxxv-rocnik-grand-prix-vytrvalcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh-memorial-z-strnada/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-snowboardslalom/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prazsky-mtb-pohar-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/seniorske-rozhybani/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/naucme-se-bruslit-vsichni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/axis-nocni-10/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/basketbalova-sobota/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-fotbalovy-turnaj-mladsi-a-starsi-pripravky-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-fotbalovy-turnaj-mladsi-a-starsi-pripravky-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ludgerovicka-15/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/supercross-klinovec-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/supercross-klinovec-2017/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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Prologem úspěšně odstartoval další ročník  

seriálu ČUS Stopa pro život. Bavili se dospělí i děti. 

 
Dvakrát již nesl Prolog lyžařských běžeckých závodů Stopa pro život jméno partnera této akce, 
„České unie sportu“ a dvakrát nadělil lyžařům ideální podmínky. Můžeme si jenom přát, aby spojení, 
které dává radost z pohybu, vydrželo i do příštích ročníků  a Vám můžeme doporučit, aby jste si ten-
to podnik příště nenechali ujít.  Prostě všechno se má stát ve správný čas a tak to zatím platí i ve Vy-

sočina Areně.   

21. leden se ve Vysočině Areně probudil do slunečného rána, všude třpytivý sníh, pár stupňů pod nulou, per-
fektně připravené běžkařské tratě i zázemí, prostě ideální den na to, vyrazit ven a zažít něco nového a zá-
bavného. Skvělou příležitost chytilo za pačesy přes 400 amatérských běžkařů, rodin s dětmi i závodníků pro-
fesionálů. 
Dopoledne patřilo jedinečnému doprovodnému programu a dětským závodům. O první zkušenost z biatlono-
vé střelnice, školy lyžování, prohlídku zázemí Areny a zkrácený biatlonový běh byl už spoustu dní dopředu 
takový zájem, že pořadatelé museli přistoupit k rezervování účastnických míst předem v jednotlivých časo-
vých blocích.  
Před polednem na běžkách vypálily na svou trať děti v jednotlivých kategoriích. Největší a nejroztomilejší 
zastoupení bylo v kategorii předškolních drobečků, pro které byl Prolog většinou první zkušeností se soutě-
žením na sněhu. Odpoledne se do Nového Města začali sjíždět účastníci individuálních běžeckých závodů s 
intervalovým startem na 8 a 15 km, jiní po zaparkování vytáhli z aut nádherná kola s pořádně tlustými guma-
mi – fatbiky. Zatímco 40 fatbikerů vyjelo na svoji 21 km dlouhou trasu ještě za světla a do cíle dorazili větši-
nou bez nutnosti zapnout čelovku na helmě, běžkaře čekal pravý večerní závod za umělého osvětlení s čer-
ným exteriérem. Mezi stovkou odvážných amatérských lyžařů náročné trasy Race na 15 km nechyběli zá-
vodníci z týmu Rossignol racing, Kasper-SWIX, místní lyžařské oddíly a také reprezentační biatlonový oddíl 
Canada. Právě kanadští borci nakonec obsadili 3 místa z prvních čtyř v mužské kategorii. Jediný z Čechů, 
který se dokázal probojovat na stupně, byl třetí Jakub Sikora z Rossignolu. 

Vítěz závodu Matthew Neumann měl v cíli radost a nešetřil chválou na organizaci celé akce: „Využili jsme 
toho, že náš nároďák ve Vysočina Areně už několik dní trénuje. Podmínky jsou tu perfektní, závod se mně i 
ostatním z týmu moc líbil. Pro mne to byla navíc premiéra, co se týče umělého osvětlení. Perfektně připrave-
ná akce, parádní zázemí.“ 
Mezi ženami byla nejrychlejší Iva Křížovičová z místního biatlonového oddílu, ta přiletěla do cíle s minuto-
vým náskokem před Monikou Pokornou z LO Žďár nad Sázavou.. Více informací o závodech a registrace 
na: www.stopaprozivot.cz. 

Plánované akce seriálu 
Karlův běh České spořitelny  11. - 12.02.2017 | Boží Dar v Krušných horách 
ČT Šumavský Skimaraton  25. - 26.02.2017 | Kvilda 
Krkonošská 70 LAWI  04.03.2017 | areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně 

http://www.stopaprozivot.cz
http://www.stopaprozivot.cz/zavody-spz/detail/486
http://www.stopaprozivot.cz/zavody-spz/detail/487
http://www.stopaprozivot.cz/zavody-spz/detail/488
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Česká Muaythai Asociace, z.s.  se zúčastnila 
ke konci  roku 2016 Mistrovství Evropy 
v Muaythai (dále „ME“) v chorvatském Splitu. 
Velice prestižní událost ještě více umocnil 
fakt, že vítězové tohoto ME se přímo kvalifi-
kují na WORLD GAMES 2017 do Polska. Ve-
dení  svazu přistoupilo k celé přípravě a ná-
slednému výběru týmu  po závěrečném sou-
středění v Nymburce  velice svědomitě a níže 
uvedení sportovci jeli dokázat, že české 

„muaythai“ patří do evropské špičky! 

Eliška Pelechová krásně prošla do boje o finále 
váhové kategorie - 63,5kg, ovšem skoro dvou-
metrová Švédka byla v semifinále nad její síly a 
tudíž si odváží z ME pouze bronz.  

Nejmladším účastníkem ME byl Josef Talafous, 
který vybojoval stříbrnou medaili.  

V supertěžké kategorii + 91kg  Michal Janáček 
prohrál úvodní duel  s budoucím šampiónem.  

Největší radost a úspěch pro českou reprezenta-
ci zařídil trutnovský odchovanec Jakub Klauda ve 
váze - 86kg! Hned první zápas proti Bělorusovi 
bylo vidět, že Jakub je na tom velmi dobře po 

fyzické i psychické stránce. V zápase dominoval 
a dvěma přesně mířenými koleny na stejné místo 
ukončil zápas ve druhém kole KO.  

Do dalšího utkání nastoupil proti technicky kvalit-
nímu soupeři ze Švédska, ovšem ani jemu nedá-
val Jakub prostor a Švéda svým neústupným sty-
lem boje porazil KO ve 2 kole. Čekalo nás finále 
Rusko vs Česko. První kolo Rus dobře zasaho-
val našeho borce, a tak jej také vyhrál. Od druhé-
ho kola však Jakub nenechal nikoho na pochy-
bách, proč na toto ME vůbec přijel. Historie si 
totiž pamatuje pouze vítěze, a proto  Klauda při-
dal více agrese a rychlosti úderů a ve třetím kole 
doslova přejel ruského soka a stává se Mistrem 
Evropy! 

Naše reprezentace celkově získala 3 medaile a i 
ti bojovníci, kteří na ně bohužel nedosáhli, zane-
chali však na  této vrcholné akci výborný dojem, 
neboť  většinou prohráli svá utkání pouze o  jedi-
ný bod. Pro české Muaythai to znamená jediné, 
že jdeme tou správnou cestou, na které je nutno 
vydržet.  

T. Musil  

ME v MUAYTHAI (thajském boxu)   

I. 

O z n á m e n í 

366 

VYHLÁŠKA 

ze dne 3. listopadu 2016 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 

Ministerstvo financí stanoví podle  § 189 

odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce : 

§ 1 

  Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 

2017 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.  

§ 2 

Pro základní sazby stravného pro rok 2016 ne-

vyúčtované do prosince 2016 se použije vyhláš-

ka č. 309/2015 Sb.  

§ 3 

Vyhláška č. 309/2015., o stanovení výše zá-
kladních sazeb zahraničního stravného pro rok 
2016, se zrušuje. 

§ 4 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2017. 

                         JUDr. Miroslav Jansta  v.r.   

předseda ČUS 

 

Celé znění vyhlášky včetně tabulek s jednotlivý-

mi základními sazbami stravného v cizí měně 

pro rok 2017 jsou umístěny na stránkách ČUS: 

http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-

prumerne-ceny-phm-2017.html  

http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-prumerne-ceny-phm-2017.html
http://www.cuscz.cz/novinky/stravne-a-prumerne-ceny-phm-2017.html
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II. 

O z n á m e n í 

440 

VYHLÁŠKA 

ze dne 20. prosince 2016 

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozi-
del a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 
189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník prá-
ce : 

§ 1 

Sazba základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel 

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 
odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 
Kč. 

c) 171 Kč, trvá-li  pracovní  cesta  déle než 

     18 hodin. 

 

§ 3 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 záko-
níku práce ve výši 

 

72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta  5 až 12 
hodin, 

109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle 
než 12 hodin, nejdéle však  18 hodin, 

171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle 
než 18 hodin. 

 

 

 

§ 4 

Průměrná cena pohonných hmot 

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle 
§ 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí  

29,50 Kč u benzinu automobilového  95 oktanů, 

32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

 

§ 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem        

1. ledna 2017. 

JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 

předseda ČUS 

http://www.cstv.cz

