
SPORTUJ 
S NÁMI 

 Ministr Robert Plaga na 35. valné hromadě 

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU  3/2018 

SPORTUJ 
S NÁMI 

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ 

 
Průzkum ČUS: Situace ve sportovních klubech  

a tělovýchovných jednotách 



 

 

2  Mediální partneři ČUS 

  

 

Výkonný výbor ČUS: Jednání s premiérem, ministrem školství i 

vládním zmocněncem pro sport  

 

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 20. března v Praze přijal s uspokojením in-
formace o jednáních předsedy Miroslava Jansty a dalších představitelů svazů sdružených v Čes-
ké unii sportu s premiérem Andrejem Babišem, ministrem školství Robertem Plagou a vládním 
zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o budoucí podobě financování a řízení sportu v České 
republice. 

 „V této souvislosti došlo k dohodě svazů na vytvoření stálé vyjednávací komise, jejímž úkolem 
bude komunikace s MŠMT, pro které je připravován ucelený materiál zahrnující požadavky spor-
tovního prostředí z hlediska navýšení rozpočtové kapitoly pro sport, vzniku vládní agentury pro 
sport, novely zákona o sportu a akčního plánu k vládní Koncepci podpory sportu 2016–2025,“ 
uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 

 Mezi první pozitivní výsledky jednání patří odstranění letos nové podmínky finanční spoluúčasti 
ve výši 30 % z celkových rozpočtových nákladů na činnost střešních sportovních organiza-
cí poskytujících podporu svým členským sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Bylo ta-
ké dohodnuto společné jednání zástupců výkonných výborů České unie sportu a Českého olym-
pijského výboru, které se uskuteční 28. března, jehož cílem je sjednocení postupu obou organiza-
cí a priorit v oblasti sportu vůči státní správě. 

 Výkonný výbor vzal na vědomí, že z iniciativy předsedů významných národních sportovních sva-
zů byl odeslán dopis premiérovi a ministrovi školství se žádostí o navýšení letošní rozpočtové ka-
pitoly pro sport o jednu miliardu korun. Tyto prostředky by posílily Program Můj klub určený pro 
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a také částku na investice do sportovní infrastruktury. 

 Výkonný výbor ČUS svolal 36. valnou hromadu ČUS, která se uskuteční ve středu 20. června 
2018 ve Sportovním středisku v Nymburce v přímém přenosu za asistence kamer České televize. 
Současně schválil návrh jejího programu a harmonogram přípravy. 

 Dalším bodem jednání byla Zpráva o majetku ČUS. Konstatovala, že po uzavření dohody o na-
rovnání se Sdružením sportovních svazů ČR je ČUS oddlužena a nemá závazky, které by ohro-
žovaly její bonitní majetky či samotnou její existenci. Finální verze Zprávy o majetku za rok 2017 
bude předložena delegátům valné hromady ČUS. 

V návrhu Rozpočtu ČUS pro rok 2018 vzal VV ČUS na vědomí, že v rámci vypsaného Programu 
III zažádala Česká unie sportu ministerstvo školství o poskytnutí dotace ve výši 120 milionů ko-
run. Z této částky se počítá s 84 miliony na náklady regionálních Servisních center sportu ČUS. 
Ze zbývajících 36 milionů by připadlo 15 milionů Kč na aktivity spojené se sportovními oslavami 
sta let české státnosti, 5 milionů na projekt ČUS Sportuj s námi, milion na Sportovní hry seniorů a 
15 milionů na chod centrály ČUS včetně údržby sportovních center v Podolí, Nymburce a Zadově. 

V důsledku zpoždění vyhlášení Programu III na rok 2018 VV ČUS rovněž schválil předfinancová-
ní svých územních pracovišť, Servisních center sportu ČUS, formou poskytnutí zálohy v celkové 
výši 14,8 milionu korun. Tato centra představují stále žádanější službu pro tělovýchovné jednoty a 
sportovní kluby, neboť jim zajišťují nezbytnou administrativu a agendu. Každá krajská organizace  

 

Zpráva z jednání Výkonného výboru  

České unie sportu  

dne 20.3.2018 
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ČUS obdrží zálohu 200 000 Kč a každé okresní sdru-
žení ČUS 150 000 Kč. Vzhledem k nejasným podmín-
kám poskytování neinvestičních dotací MŠMT VV 
ČUS uložil Radě ČUS zahájit přípravy pro založení 
pobočných spolků Servisních center sportu ČUS 
v souladu se změnou Stanov ČUS přijatou na valné 
hromadě 6. března. 

 VV ČUS se zabýval také žádostmi některých národ-
ních sportovních svazů o půjčky z Rezervního fondu 
svazů ČUS a vlastních zdrojů ČUS. Desítka sportov-
ních svazů už tvrdě pocítila dramatické zpoždění finan-
cování sportu způsobené minulým vedením MŠMT, a 
chybějí jim prostředky na pokrytí účasti sportovců na 
vrcholných mezinárodních soutěžích, zajištění trénin-
kových kempů a na provoz svazu. Z aktuálních žádostí 
schválil VV ČUS půjčku dva miliony korun Českému 
svazu kanoistů, 700 000 Kč České boxerské asociaci, 
750 000 Kč České asociaci squashe a milion korun 
České baseballové asociaci. 

Autor: KT ČUS 

 

Od 25.5.2018 začne platit nová právní úprava nakládá-
ní s osobními údaji. Novinky se budou vztahovat i na 
sportovní organizace a jejich členy. ČUS připravuje ve 
spolupráci s odbornou firmou metodiku, jak v jednotli-

vých případech nové podmínky naplnit. 

V týdnu od 9. do 13.4. bude ČUS prostřednictvím ná-
rodních sportovních svazů a okresních sdružení ČUS - 

Servisních center sportu,  rozesílat první informace. 

V první fázi se bude jednat o „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů“, který si bude muset každý klub,  jed-
nota, od svých členů opatřit. Ke vzorovým formulářům 

bude přiložen průvodní dopis. 

Následně budou distribuovány další informace a vzo-
rové metodiky. Sledujte informace ze svých okresních 

servisních center a svazů. 

Redakce 

Ochrana osobních údajů  

(GDPR) ve sportu 
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Jansta: Oživení pořádání olympiády 
v Praze je zcestnou megalomanií 

Jako absolutní nepochopení potřeb českého 
sportu vnímá Miroslav Jansta, předseda Čes-
ké unie sportu, informaci, která se objevila 
v sobotním vydání MF Dnes. Podle novinové-
ho deníku si někteří politici i sportovní funk-
cionáři stále častěji pohrávají s myšlenkou 
pořádat letní olympijské hry v Praze. Přitom 
v minulosti jen přípravy a technické studie na 
možnou kandidaturu vyšly na přibližně 100 

milionů korun!  

„Iniciátoři si neuvědomují, že jsme na pokraji ko-
lapsu amatérského sportu v České republice. 
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou před 
zhroucením. Máme stovky doložitelných reakcí, 
které to potvrzují,“ prohlásil Miroslav Jansta, 
předseda České unie sportu. „Otvírat otázku po-
řádání olympijských her v České republice je 
v současné době pohrdání prací základních 
sportovních článků i samotných trenérů, kteří se 
hlasitě snaží upozorňovat na neudržitelné pod-
mínky pro jejich práci.“ 

S tématem letních olympijských her v Praze při-
šel bývalý primátor Pavel Bém v roce 2006 a ná-
sledně v březnu 2007 záměr kandidatury schváli-
lo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Mělo jít o Hry 
v roce 2016, 2020 popřípadě v roce 2024. Pláno-
valy se postavit nová sportoviště, centrální stadi-
on v Letňanech pro 65 000 diváků, olympijská 
vesnice, rychlodráha z letiště nebo další stanice 
metra. Zůstalo ale většinou jen u technických 
studií. V červnu roku 2009 se Městská rada Pra-
hy rozhodla, že se nebude ucházet o pořádání 
olympijských her. 

„Od té doby se situace českého sportu radikálně 
zhoršila. Přišel o Sazku a je dlouhodobě kriticky 
podfinancován ani nemá potřebnou  politickou 
podporu. Protagonisté myšlenky si patrně neuvě-
domují realitu, která je alarmující,“ dodal Miroslav 
Jansta, který jinak olympijské hry v Praze ne-
zavrhuje. „V následujících dvaceti až třiceti le-
tech to však podle mého názoru nebude možné. 
Čeká nás totiž zcela jiná práce - nejdříve musí-
me český sport a podmínky pro jeho trvalý rozvoj 
napravit a stabilizovat. Přivést ho na průměr ob-
vyklý v Evropě.“ 

O tom, v jaké „kondici“ je český sport vypovídá 
dotazníková studie, kterou zrealizovala ČUS bě-
hem února na vzorku 2000 sportovních klubů a 
tělovýchovných jednot. Z výzkumu vyšlo, že 76 
% z nich nemá dostatek prostředků na svoji čin-
nost, 73 % postrádá zdroje na nábor dětí a 94 % 
jednot a klubů nemá dostatek prostředků na 
ohodnocení kvalifikovaných trenérů (více v ná-
sledujícím článku). „Sportovní kluby a tělový-
chovné jednoty na vesnicích drží funkcionáři, 
kteří tuto činnost dělají zcela zdarma a ve vol-
ném čase. Podmínky mají stále horší a je logic-
ké, že se jejich počet snižuje,“ vysvětlil Miroslav 

Jansta. 

V současné době je prioritní připravit urychleně 
novelu zákona, která umožní vznik státní agentu-
ry s vlastním rozpočtem. Ta musí realizovat vlád-
ní koncepci Sport 2025, která má šanci český 
sport pozvednout. Důležité je postupné navyšo-
vání objemu podpory sportu do klubů, do obnovy 
sportovišť a do jejich provozu. Zároveň se posta-
rat o administrativní podporu, protože podle do-
tazníkové studie 62% TJ/SK potvrzuje, že je po-
dávání žádostí o dotace obtížně zvladatelné. 

„Sportovní kluby se topí v byrokracii, uzavírají se 
sportoviště, protože v minulém roce je stát odsta-
vil od prostředků na údržbu a provoz. Funkcioná-
ři přemýšlí, zda tuto činnost ještě vykonávat. Mu-
síme se zabírat zajištěním a zkvalitněním celé 
infrastruktury, ne myšlenkou olympijských her 
v Praze. Až nastane správný čas, podpoříme 
ČOV v jeho úsilí, tak jako se ČOV, věřím, k nám 
připojí ve snaze zlepšit podmínky pro český 
sport,“ dodal Miroslav Jansta.  

 

Autor: KT ČUS 

Oživení pořádání  

olympiády v Praze? 
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NYMBURK (6. března) – Jaké jsou skutečné podmínky v tělovýchovných jednotách a sportovních klu-
bech? Tuto otázku zodpověděl reprezentativní průzkum, který provedla Česká unie sportu v průběhu 
letošního února ve svých členských subjektech. Do tohoto výzkumu se zapojili představitelé z 2000 
klubů či jednot. Závěry jsou alarmující – 76 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dosta-
tek prostředků na svoji činnost, 94 % klubů a jednot uvedlo, že jim chybí dostatek zdrojů na ohodnoce-
ní kvalifikovaných trenérů. 

  
„Členské subjekty jsme oslovili s dotazy na jejich aktuální problémy – co je nejvíce tíží, zda mají dosta-
tečné množství peněz na svůj rozvoj, nebo zda a jak využívají dotační programy. Výsledky potvrdily, 
bohužel, naše obavy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS). 
Amatérskému sportu hrozí zánik 
V průzkumu České unie sportu 73 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že jim schází 
prostředky na nábor dětí. Skoro devadesát procent (88 %) klubů a jednot není spokojeno se státní 
podporou v oblasti sportu. Ohromný problém pak představuje nedostatek trenérů dětí a mláde-
že. 94 % zástupců tvrdí, že jim na ně schází prostředky – z toho 62 % určitě a 32 % spíše. „Vnímáme 
to jako velkou komplikaci 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,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 
  
Reprezentativní výzkum ČUS jasně zformoval současné problémy v základních článcích sportovního 
prostředí. V klubech a jednotách chybí dobrovolníci, funkcionáři a zejména trenéři. Většina lidí tuto zá-
kladní činnost dělá zadarmo, bez uznání a odměny. „Dobrovolný amatérský sport je před svým záni-
kem. Spolky nikdo zadarmo a s plnou odpovědností za všechno možné dále nepovede. Předsedové si 

Alarmující situace ve sportovních klubech 

a tělovýchovných jednotách: nemají pro-

středky na trenéry a topí se v byrokracii 
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na svoji mzdu musejí sehnat peníze sami nebo vykonávat funkci zdarma. Je potřeba se nad tímto za-
myslet,“ konstatoval Lukáš Reitšpies, předseda TJ Dobřany. 
Žádosti o dotace jsou administrativně nepřehledné 
Zjištění z průzkumu potvrzují také důležitou úlohu 89 pracovišť Servisních center sportu ČUS, která 
pomáhají klubům a jednotám vytvářet podmínky pro sport v daném okrese například tím, že zpraco-
vávají účetnictví nebo daňové přiznání. Servisní centra sportu ČUS pomáhají také s žádostmi o dota-
ce, které jsou pro 62% klubů a jednot nepřehledné. „Právě na naše servisní centra čerpáme dotace 
z Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jsme rádi, že jsme si utvrdili, jak důležitou součástí jsou pro 
kluby a jednoty. O to paradoxněji vyznívá obvinění České unie sportu kvůli tomu, že chtěla pro tato 
servisní pracoviště zajistit částku 60 milionů korun,“ doplnil Miroslav Jansta. 
  
V průzkumu 86 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že využívá služeb Servisních 
center sportu ČUS. Rostoucí byrokracie je však pro mnohé sportovní subjekty velkou překážou. 

  
„Z médií slyšíme, že naše děti 
trpí obezitou a že je zapotřebí 
s tím něco dělat. A jak nám v 
tom pomáhá stát? Minimálně, 
ba naopak nám klade překáž-
ky k čerpání finančních pro-
středků. Administrativně jsou 
dotace stále složitější a my 
místo, abychom se věnovali 
svojí práci s mládeží, musíme 
studovat dotační programy a 
podmínky k jejich čerpání. Při-
pomínám, že v našem volném 
čase. Je to rok od roku horší,“ 
uvedl Radek Kašpárek, člen 
výboru Sportovního klubu Ja-
roslavice. 
  

Na to navazuje také další výsledek – kvůli administrativní náročnosti si 46 % tělovýchovných jednot a 
sportovních klubů nezažádalo o prostředky z Programu „Můj klub“. 
Zrušení Programu IV ovlivnilo rozpočet TJ/SK 
Komplikací v rozvoji klubů a jednot představovalo zrušení Programu IV určený na provoz a údržbu 
hřišť a sportovních zařízení. Z tohoto dotačního programu plánovalo čerpat prostředky 42 % TJ/SK. 
Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 % klubů a jednot žádné 

náhradní zdroje nesehnalo. 
Jedenáct sportovních subjektů 
pak kvůli tomu muselo uzavřít 
své sportoviště. 
  
„Vlastníme třicet let starou 
sportovní halu a ze zdrojů 
(pronájmů) jen tak tak zvládá-
me uhradit náklady na ener-
gie. Dlouhodobě nezvládáme 
investovat do údržby a to se 
silně projevuje na kvalitě spor-
tovního prostředí. Náklady na 
teplo kolem 50 tisíc korun mě-
síčně zcela pohltí naše veške-
ré finance, což je začarovaný 
kruh, neboť pokud by se zre-

Jak TJ/SK řešily zrušení Programu IV v roce 2017 
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konstruoval vytápěcí systém a následně hala zateplila, náklady by rázem byli třetinové,“ přiblížil Franti-
šek Litš z TJ Lokomotiva Most. 
ČUS: Situace je vážná 
Česká unie sportu poslala v minulém týdnu dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém ho se sou-
časnou situací tělovýchovných jednot a sportovních klubů seznámila. „Aktuální situace je velmi vážná. 
Selhání státu v péči o sport způsobilo chaos ve vytváření podmínek pro sport, který ničí neustálé vý-
měny ministrů. Od roku 2012 se vystřídalo celkem sedm ministrů a šest náměstků pro sport,“ konsta-
toval v dopise Miroslav Jansta, předseda ČUS.  
  
„Žádám vás o provedení radikálních kroků, v první řadě zřízení agentury pro sport s kvalitními lidmi a s 
dostatečným finančním zajištěním, a to bezodkladně - nejrychleji novelou zákona o podpoře sportu. 
Přinese stabilitu. Stát musí komunikovat se sportovním prostředním při nastavování podmínek, jak to 
ukládá vládní koncepce Sport 2025, které však chybí akční plán na rok 2018 – 2019. I to je důsledek 
stávajícího stavu,“ napsal premiérovi předseda ČUS. 

Ministr Robert Plaga: Role ČUS je důležitá 

Během dopoledne před VH ČUS 6.3., proběhla na Úřadu vlády ČR schůzka předsedů sportovních 
svazů s premiérem Andrejem Babišem, s ministrem školství Robertem Plagou a s Milanem Hniličkou, 
vládním zmocněncem pro sport. „Bavili jsme se o budoucnosti financování a o systémové podpoře 
sportu v České republice. Je potřeba navýšit prostředky na neinvestiční činnosti a také na investiční, 
jako například na výstavbu nových sportovišť a na rekonstrukce těch stávajících,“ prohlásil Robert Pla-
ga, který zavítal na Valnou hromadu ČUS. „Zde jsme se věnovali sportování v území, bavili jsme se o 
Programu Můj klub, kde ministerstvo posílá úpravu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. 
Bavili jsme se o roli České unie sportu. Věřím tomu, že bude nadále v území vykonávat důležitou po-
moc pro český sport.“   
 
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby o svých problémech 
 
TJ Dobřany, z.s.: „Dobrovolný amatérský sport je před svým zánikem. Spolky nikdo zadarmo a s plnou 
odpovědností za všechno dále nepovede. Ani z jedné dotace nelze odměnit statutární zástupce spol-

1% celkových výdajů státního rozpočtu ČR 

Plán financování sportu 

podle vládní Koncepce SPORT 2025 
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ků. Finanční prostředky jsou rozdělovány až na úroveň regionálních servisních center, ale předsedové 
spolků a sportovních klubů si na svoji mzdu musejí sehnat peníze sami nebo vykonávat funkci 
zadarmo. Je potřeba se nad tímto zamyslet.“  

TJ Sokol Čekyně: „Zejména u malých TJ se sportem na amatérské úrovni je finanční situace naprosto 
kritická. Pohybujeme se na hranici samé udržitelnosti. Většina budov je ve špatném technickém stavu, 
který opravujeme svépomocí a brigádně. Cvičitelé pracují zadarmo a často dotují i pomůcky na cviče-
ní.“ 

 Sportovní klub Jihlava, z.s.: „Jsme klub s více jak stoletou tradicí. Máme 1 650 členů ve 21 sportov-
ních oddílech. Staráme se o 3 sportovní areály ve městě, které jsou naším majetkem. Dlouhodobou 
nedostatečnou podporou státu na podporu a údržbu sportovišť jsme se dostali do stavu, kdy naše bu-
dovy často přecházejí do havarijního stavu. Tento stav nezachrání jenom příspěvkem na provoz, bu-
dovy nutně vyžadují v horizontu několika let celkovou revitalizaci. Pokud se toto nestane, nebudeme 
moci tyto sportoviště dále provozovat.“ 

 TJ Slovan Varnsdorf z.s.: „Jsme jedna z větších tělovýchovných jednot v Děčínském okrese a největší 
ve Šluknovském výběžku, kde je velice veliká nezaměstnanost a tím pádem špatná nákupní síla, která 
se odráží i v oblasti sportu, jelikož rodiny nemají finanční prostředky na úhradu oddílových příspěvků 
do jednotlivých sportů. Dalším velikým problémem je stav objektů ve vlastnictví jednoty. Budovy jsou 
staré skoro 150 let a sportoviště (tenisové kurty) cca 40 let od vzniku. Jak říkám já, jako předseda TJ 
Slovan Varnsdorf z.s.: Jsme nejlevnější hlídací agentura v ČR.“ 

 S.K. Pavlíkov: „Všichni funkcionáři a členové našeho klubu pracují zcela zdarma a ve svém osobním 
volnu. Veškerá administrace spojená se žádostmi o dotace a následným vyúčtováním je velmi složitá a 
náročná. Bez dotací však nejsme schopni zajistit základní potřeby klubu na běžný chod. Velký problém 
v dnešní uspěchané době je získání nových aktivních funkcionářů.“ 

 Tělovýchovná jednota Jiskra Praha: „V současné době nás začíná znepokojovat stav střech objektů, 
které jsou již za svojí životností, a pokud začnou protékat, dojde k destrukci celého objektu, ale tím i k 
možnosti zániku TJ.“ 

 TJ Sokol Lesnice, z.s.: „Stát nerespektuje financování sportu v organizacích na vesnicích, kde pracují 
na vedoucích místech amatérští nadšenci bez postranních úmyslů, zadarmo. Na tuto oblast by se měly 
státní orgány zaměřit. Stát by se měl zaměřit na nejnižší složky sportovních organizací. Vyšší organi-
zace žijí ze sponzoringu, dotací majitele ap. Toto na vesnicích neexistuje.“ 

Fotbalový klub Nová Role z.s.: „Každý rok je pro nás bojem o přežití. V současnosti je nastaven takový 
trend, že je snadnější zajistit peníze na činnost mládeže, ale prostředky na provoz sportovního areálu, 
pravidelnou údržbu a potřebné investice, scházejí. Také je problém zajistit prostředky na sportovní čin-
nost dospělých členů našeho klubu, cesta neustálého zvyšování členských příspěvků není řešením. 

 TJ Sokol Vonoklasy: „Jsme malý klub v malé vesnici. Hrajeme fotbal v druhé nejnižší soutěži. Hřiště 
máme pronajaté. Mládež nemáme, protože nemáme vhodné zázemí a rodiče raději dají dítě do sou-
sední obce. Jelikož nemáme mládež ani hřiště ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, tak na 
dotace nedosáhneme. Motáme se v bludném kruhu. Víme, že potřebujeme začít vybudováním zázemí, 
ale na to nemáme prostředky. Lidský potenciál zatím máme, ale postupem času začínají být všichni 
otrávení z toho, že se nic neděje.“ 

SK Velo Praha: „V současné době nás trápí vysoká míra administrativy, na kterou nemáme kapacity. 
Pokud chceme získat finance z veřejných zdrojů, musíme umět vypracovávat projekty, podávat žádosti 
a po ukončení dotace vyúčtovat. Toto nás jednak vyčerpává a na druhou stranu nám na tuto práci ni-
kdo finance nepřidělí. Chceme se věnovat dětem a sportovat s nimi.“ 

 TJ Tatran Střešovice: „Vzhledem k neustálým změnám v oblasti financování českého sportu nás dlou-
hodobě trápí zejména obava ze zajištění dostatečného objemu financí pro udržení chodu sportovního 
multiplexu sloužícího pro více jak 1700 členů, pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, širokou veřejnost. Každoročně se 
nám tak mění potenciální objem možné výše dotace, což nám znesnadňuje plánování jak běžného 
provozu multiplexu, tak plánování investic do jeho rekonstrukce a rozvoje.“ 
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Přidání druhé sloky inicioval předseda ČUS Miro-
slav Jansta ke konci loňského roku po diskusi na-
příklad s Petrem Čechem nebo s Tomášem Sato-
ranským. Jedním z motivů bylo i zdůraznění myš-
lenky české státnosti. ČUS použila jednoduché a 
nenákladné řešení s krátkou prezentací prodlouže-
né verze hymny v médiích na sklonku roku 2017. 
Cílem bylo představit nápad veřejnosti a vyvolat 
veřejnou diskusi. Jako nástroj šíření bylo použito 
zhruba 40 slavnostních vyhlášení nejlepších spor-
tovců okresu, kde byla hymna i s textem na závěr 
večera prezentována. Ohlasy na prodlouženou 
státní hymnu byly na této půdě pozitivní, ale samo-
zřejmě ČUS bude dále vnímat a respektovat veřej-
nou diskuzi, která se bude kolem této iniciativy dále 
vyvíjet. To bude klíčový ukazatel pro další postup. 
Primárně se však zaobíráme mnohem podstatněj-
šími věcmi, zejména zlepšením celkových podmí-

nek pro sport v ČR a zvýšení finanční podpory 
sportovního prostředí. 

 Verze ČUS hymny ve článku na iSport.cz: https://
isport.blesk.cz/clanek/ostatni/321749/ceska-unie-
sportu-necha-hrat-ceskou-hymnu-i-s-druhou-slokou
-znate-ji.html 

Diskusi mohou ovlivnit různé druhy hudebního 
zpracování hymny. Což se ukázalo v případě, který 
prezentoval Český olympijský výbor. Podstata dis-
kuse však je jiná - druhou sloku ANO, či NE. Pokud 
ano, hledejme nejdůstojnější verzi hudebního pro-
vedení. 

Autor: KT ČUS 

Česká unie sportu k tématu  

druhé sloky státní hymny 

TJ Březiněves: „Zbytečně vynaložená práce při podávání žádostí o dotace, které pak nejsou akcepto-
vány. Chybějící kontaktní osoby na MŠMT, se kterými by bylo možné věci konzultovat. Zjednodušení 
administrativy (pokud nejsou změny v evidenci sportovního subjektu, aby se to nemuselo pořád dokola 
opisovat a vkládat do systému znovu. Nevěřím tomu, že je to někdo stejně schopen kontrolovat. V řa-
dě případů by mohlo stačit čestné prohlášení. Proč výpis z rejstříku trestů organizací? Dost absurdní.“ 

 Sportovní klub Jaroslavice z.s.: „Staráme se o mládež, o jejich vyžití ve volném čase, o jejich pohybo-
vé aktivity atd. Z médií slyšíme, že naše mládež trpí obezitou a že je zapotřebí s tím něco dělat. A jak 
nám v tom pomáhá stát? Minimálně, ba naopak nám klade překážky k čerpání finančních prostředků. 
Administrativně jsou dotace stále složitější, a my místo abychom se věnovali práci s mládeží, musíme 
studovat dotační programy a podmínky k jejich čerpání. Připomínám, že v našem volném čase. Je to 
rok od roku horší. Jsme jednoznačně za zjednodušení čerpání dotací...“ 
Squash Viktoria: „Vychováváme elitní juniory v evropském i světovém měřítku, kteří pravidelně vozí 
medailová umístění z ME, ale není v našich silách zabezpečit finančně plné krytí provozních a všech 
ostatních nákladů souvisejících s činností našeho klubu. Proto je absolutně nezbytná součinnost rodi-
čů a členů při hrazení některých nákladů plně ve vlastní režii. Celková částka hrazená z vlastních pro-
středků rodičů juniorů a našich členů se u sportovců z našeho klubu pohybuje dle našich odhadů ve 
výši cca 50% celkových nákladů, což u nejlepších juniorů činní cca 100.000,-Kč/rok. Jedná se přede-
vším o náklady na cestovné, stravování, trenéry, pronájmy sportovišť, materiálně technické vybavení a 
spoustu dalších. Mnoho našich talentovaných dětí a juniorů z těchto důvodů bohužel nemůže ve své 
sportovní činnosti pokračovat.“ 

 TJ SPORT Němčičky, z.s.: „Malé TJ a SK vůbec nejsou schopny na dotační tituly reagovat, nesedí 
zde profesionálové, ale obvykle dobrovolníci, kteří vše dělají ve svém volném čase; za zamyšlení by 
stálo oddělení dotací pro velké profesionální kluby od dotací pro malé, zajišťující základní pohybovou 
výchovu dětí; přesun rozdělování dotací na sport do regionů, kde je lepší přehled o provozech a fungo-
vání jednotlivých sportovišť a TJ.“ 

 Autor: KT ČUS 

https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/321749/ceska-unie-sportu-necha-hrat-ceskou-hymnu-i-s-druhou-slokou-znate-ji.html
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/321749/ceska-unie-sportu-necha-hrat-ceskou-hymnu-i-s-druhou-slokou-znate-ji.html
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/321749/ceska-unie-sportu-necha-hrat-ceskou-hymnu-i-s-druhou-slokou-znate-ji.html
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/321749/ceska-unie-sportu-necha-hrat-ceskou-hymnu-i-s-druhou-slokou-znate-ji.html
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Praha 5. 3. 2018: Osmý ročník zimního seriálu závodů v běhu na lyžích, 
ČUS Stopa pro život 2018 uzavřel v sobotu 3. března závod Krkonošská 
70 LAWI ve Špindlerově Mlýně. Do některého z pěti podniků populární sé-
rie se v závodním tempu zapojilo 4371 českých i zahraničních běžkařů, 
z toho necelou tisícovku tvořili účastníci dětských závodů. Počet závodících lyžařů se tak oproti roku 
2017 podařilo navýšit o více než 10 %. Letošní na sněhové srážky nevyrovnaná zima zejména ve své 
druhé polovině potěšila milovníky běžeckého sportu v České republice i organizátory a místní pořada-
tele akcí v horských střediscích. Pořadatelé si i v na sníh hubenějších termínech vždy poradili a všech 
pět závodů Stopy mohlo být zrealizováno v plánovaném termínu a k naprosté spokojenosti účastníků 
akcí.  

Seriál Stopa pro život je dlouhodobě zaměřen nejen na aktivní běžkaře, ale i na děti a celé rodiny. V 
posledních letech se SPŽ daří získat pro běžecké lyžování stále více dětí, mládeže a mladých rodin. 
Kromě Krkonošské 70 si tak na všech podnicích seriálu 2018 zazávodila i běžkařská drobotina a mla-
dé naděje běžeckého lyžování. K službám byli na všech akcích instruktoři na volně otevřených Open 
jízdách, zdarma poskytovala zapůjčení běžecké výstroje Půjčovna Stopy pro život. Vybrané startovné 
jednotlivými pořádajícími kluby je využito v rámci celoroční činnosti těchto klubů na další sportovní pří-
pravu a podporu dětí a mládeže v místě. 

 
Účastníci série kromě perfektní organizační přípravy a dokonalého stavu závodních tratí nejvíce oce-
ňují nadstandardní služby seriálu Stopa pro život. Závodníci si kromě kvalitně připravené stopy a dob-
ře vybavených občerstvovacích stanic na trati užili komfort v areálu: parkoviště, vyhřívané šatny a 
úschovnu lyží a oblečení v Základně 211, výběr z několika variant servisu lyží, testovací centrum lyží 
Rossignol i bohatou nabídku teplého občerstvení a nápojů ve vyhřívaném velkokapacitním stanu s 
pevnou dřevěnou podlahou. Kromě občerstvení a prodejních stánků ve stanu byla pro všechny zájem-
ce připravena nezávodní pohodová vyjížďka na lyžích po okolí s trenéry spolu s půjčovnou lyžařské 
výstroje. 
 
Letošní ročník SPŽ opět zaštítila Česká 
unie sportu, spolu s dalšími institucionální-
mi partnery: MŠMT, Svaz lyžařů ČR a Čes-
ká centrála cestovního ruchu Czech Tou-
rism. V pozici hlavního partnera série se 
kromě ZP MV ČR, České spořitelny a LA-
WI nově objevil STRABAG. Generálním 
mediálním partnerem se stala opět Česká 
televize, která přinesla ze všech závodů 
projektu sportovní reportáže na kanálu ČT 
Sport. Hlavní mediální partner – Český roz-
hlas Radiožurnál doplnil celosezónní medi-
alizaci a propagaci seriálu pro širokou ve-
řejnost. Mezi dodavateli série se nově 
představil CRAFT, Panzani a Sporticus.cz .  
 
 

Více informací o seriálu a závodech na www.stopaprozivot.cz 

 

Autor: Redakce 

Tisková zpráva: ČUS - Stopa pro život 2018 

http://www.stopaprozivot.cz/
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V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR 

 Tradiční setkání  

V areálu univerzity v Lausanne se uskutečnilo pravidelné třídenní sympozium Světové antidopingové 

agentury WADA (21. – 23. března). 

Akce potvrdila sílící zájem o problematiku boje proti dopingu ve sportu s rekordní účastí více než 900 
delegátů (minulém roce to bylo 740 osob). Oficiálními delegáty ADV ČR byli tentokrát RNDr. Jan 
Chlumský a Mgr. Michal Polák. Dále na akci byli přítomni i PhDr. Anna Králová z odboru sportu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy a také Petr Koukal, který je členem komise sportovců Světové 
antidopingové agentury WADA.  Většinu účastníků tvořili zástupci národních a regionálních antidopin-
gových organizací celého světa a dále zástupci mezinárodních sportovních federací, komisí sportov-
ců, mezinárodního olympijského hnutí a částečně také média, která se účastnila prvního dne jednání a 
následné tiskové konference s prezidentem Světové antidopingové agentury WADA sirem Craigem 
Reediem. Po uvítacích proslovech ředitele Evropské kanceláře WADA Benjamina Cohena a zástupců 
kraje Vaud a města Lausanne vystoupil i sir Reedie. Heslem jeho projevu byla věta: 

„From a turbulent time to a fit future“ (volně přeloženo – z turbulentní doby do světlých zítřků)  

Celý článek najdete  v Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV 

 

 

Nový program vzdělávání 

Antidopingový výbor ČR spustil v těchto dnech českou verzi elektronického vzdělávacího systému 
ALPHA od Světové antidopingové agentury WADA. Po více než patnáctiměsíčním úsilí se podařilo 
uvést tento program do činnosti jako další možnou formu samostatného vzdělávání sportovců a čás-
tečně i jejich doprovodu.  

Na našich webových stránkách je dále k dispozici kvíz WADA, prostřednictvím kterého si každý zájem-
ce může otestovat a zároveň rozšířit své znalosti z oblasti boje proti dopingu. 

Dva výše programy lze vyzkoušet podle libosti i v angličtině a francouzštině, případně i v jiných světo-

vých jazycích. 

 

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 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“  

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

Vybíráme pozvánku na: Nymburský Běh lipovou alejí prověří o víkendu atlety z 
řad dospělých i dětí 
Meteorologové se shodují, že do České republiky konečně dorazilo to pravé jaro a krásné počasí by 
podle předpovědi mělo panovat i v neděli 8. dubna. To je zaručeně dobrá zpráva pro všechny milovní-
ky pohybu, kteří se sjedou do Nymburka na 23. ročník Běhu lipovou alejí. Akce je součástí projektu 
České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník. 

Kapacita hlavního závodu dne, kterým je běh na de-
set kilometrů, je vyčerpána z jedné třetiny, stále tak 
zbývá 200 volných míst pro zájemce. „Pravidelně se 
nám hlásí atleti přímo na místě, očekáváme, že se 
zúčastní 220–250 běžců. Letos nám situaci lehce 
zkomplikoval pražský půlmaratón, který se běží 
v sobotu, tedy den před naším závodem, a který 
nám odlákal některé běžce. Na druhou stranu se 
půlmaratón poběží za týden v Pardubicích, a tak 
k nám zase míří jiní závodníci, aby před ním otesto-
vali svou formu,“ vysvětlil Josef Rosůlek 
z pořádajícího Sportovního Klubu Policie Nymburk. 

Předtím, než se vydají dospělí atleti v 11,15 h z Atletického stadionu Nymburk na svou desetikilome-
trovou trasu, bude patřit nedělní dopoledne dětem. Ty nejmladší, v kategorii do pěti let se představí od 
8,40 h na stometrové trati, nejstarší v kategorii do sedmnácti let si budou muset poradit s 2700 metrů 
dlouhým okruhem. 

 

O valašský klobouk bojovalo 1 100 tanečníků 
V sobotu 17. března hostila sportovní hala u gymnázia ve Valašských Kloboukách čtvrtý ročník mezi-
národní taneční soutěže O valašský klobouk. Neprofesionální soutěžní přehlídka v různých tanečních 
stylech určená žákům mateřských, základních a středních škol a členům tanečních zájmových krouž-
ků přilákala 1 100 tanečníků včetně jedné taneční skupiny ze Slovenska. 

„Původně jsme měli přihlášeno dokonce dvanáct set zájemců, ale vzhledem k chřipkové epidemii se 
některé skupiny ještě v sobotu ráno odhlásily. Nakonec soutěžilo asi o sto tanečníků méně. Nicméně 
se jedná o dosavadní účastnický rekord,“ uvedla hlavní organizátorka soutěže Hana Tarabusová 
z tanečního spolku Eles. 

Soutěžilo se v šesti věkových kategoriích – baby, mi-
ni, děti, junioři, hlavní soutěž a senioři – v devíti ta-
nečních stylech: disco dance, hip hop, disco show, 
street show, show dance, orientální tanec, aerobic, 
lidové tance a mažoretky. 

„Během soutěže se v hale představilo třicet tanečních 
týmů, které předvedly kolem sedmdesáti choreografií. 
Nejpočetněji zastoupenými styly byly hip hop, disco 

dance a disco show. Navíc bylo k vidění několik, na první pohled neslučitelných stylů, jako například 
lidový tanec a disko,“ řekla Hana Tarabusová. 

. 

Oceněny byly vždy první tři týmy v každé kategorii. Hlavní cenu v podobě putovního dřevěného valaš-
ského klobouku za nejpovedenější vystoupení si odnesla třiadvacetičlenná taneční skupina M dance 
crew Kroměříž s choreografií Little bossy ve stylu hip hop. 

Foto: Daniel Strnad 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2018/03/dsc_0584.jpg
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2018/04/beh-lipovou-aleji.jpg
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3. 4. 2018 Aprílový běh -Praha 

4. 4. 2018 Běh okolo Zámečku -Plzeň 

4. 4. 2018 Liga škol v hodech a sprintech -Česká 

Lípa 

7. 4. 2018 Velikonoční turnaj ve stolním tenise o 

„Přeborníka města TELČE“ -Telč 

7. 4. 2018 Šmoulí brannej den -Lukavec 

7. 4. 2018 85. ročník Běhu Štěpánkou -Mladá Bole-

slav 

8. 4. 2018 Memoriál Aleny Fialové -Plzeň 

8. 4. 2018 Otvírání řeky Svitavy -Blansko 

8. 4. 2018 Pražský MTB pohár 2018 -Jeneč 

8. 4. 2018 Běh lipovou alejí , Nymburská desítka, 23 

ročník běžeckého závodu -Nymburk 

 8. 4. 201 Semifinále MIA FESTIVAL Brandýs nad 

Labem -Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

14. 4. 2018 III. ročník turnaje o Stříbrnou věž města 

Litovle  -Litovel 

14. 4. 2018 BĚLSKÁ PĚTKA  -Bělá nad Radbuzou 

14. 4. 2018 Jarní kroky ke zdraví  -Praha 

14. 4. 2018 Vejšlap jarním Polabím  -Čelákovice 

14. 4. 2018 48. ročník Orlické šachovnice  -Ústí nad 

Orlicí 

17. 4. 2018 Ostravský běžecký pohár mládeže  -

Ostrava 

17. 4. 2018 Sportovní den – 50 let SK Judo České 

Budějovice  -České Budějovice 

18. 4. 2018 48. ročníku BĚHU OSVOBOZENÍ  -

Plzeň 

21. 4. 2018 25. ročník „Velikonoční turnaj“ meziná-

rodní turnaj zrakově postižených sportovců v kužel-

kách  -Opava 

21. 4. 2018 Jóga krok za krokem  -Ostrava 

21. 4. 2018 Běh Tyršovými sady  -Šternberk 

21. 4. 2018 Jarní pohár města Plzně  -Plzeň 

21. 4. 2018 Turnaj žáků SKP Písek – karate  -Písek 

21. 4. 2018 Přátelský motivační turnaj  -Děčín 

21. 4. 2018 KARATE ČUS PRO NEJMENŠÍ – KA-

MIWAZA CUP  -Praha 

21. 4. 2018 Lukostřelecký biatlon LK CERE – Vezmi 

luk a pojď si hrát  -Praha 

21. 4. 2018 10. Zvolský rapid  -Vrané nad Vltavou 

21. 4. 2018 Staropacký kros  -Stará Paka 

22. 4. 2018 Craft Brněnský půlmaraton/Brněnská 

desítka  -Brno 

22. 4. 2018 Vypusťte ŠAKALa 2 -Praha 

26. 4. 2018 Jarní nábor do tenisové školičky 2 -Dvůr 

Králové nad Labem 

28. 4. 2018 Turistický pochod Za pohledy z Rybí 2 -

Rybí 

28. 4. 2018 Závod dračích lodí – Den Labe  -Ústí 

nad Labem 

28. 4. 2018 Brno Mini Rugby 2018  -Brno 

28. 4. 2018 Pochod Karla Čapka  -Chyše 

28. 4. 2018 POHYBEM KE ZDRAVÍ  -Praha 

28. 4. 2018 Cikánské toulky  -Ohnišov 

28. 4. 2018 Jarní turnaj 2018 o vepřové speciality  -

Čestice 

29. 4. 2018 MAJORETTES CUP Nymburk  

  

 

Akce projektu ČUS Sportuj s námi! 

DUBEN 2018 
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Jednání 35. valné hromady České unie sportu se uskutečnilo 6. března 2018 

ve Sportovním centru Nymburk 
 

Cílem valné hromady bylo pouze přijetí změny stanov , kterou by v nově  nastavené státní legislativě 
bylo možné financovat ze státních dotací územní  pracoviště ČUS. 

Jednání se účastnili delegáti národních sportovních svazů, delegáti sportovních klubů a tělovýchov-
ných jednot, kteří se prokázali vyplněným a vysílací složkou právoplatně potvrzeným mandátem, čle-
nové VV ČUS (všichni byli současně delegáty VH), předseda a členové Revizní komise ČUS, místo-
předseda Legislativní rady VV ČUS, zástupci KO ČUS, předsedové komisí a poradních sborů zříze-
ných VV ČUS, vedoucí odborného sekretariátu ČUS, přizvaní hosté,  mezi kterými byli Ing. Robert 
PLAGA , Ph.D. ministr školství, mládeže a TV a PhDr. Karel KOVÁŘ, Ph.D. náměstek MŠMT pro říze-
ní sekce sportu a mládeže. 

 

Jednání 35.VH zahájil ve 13:10 hod. Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČUS. Delegáti 35. valné hro-
mady ČUS v úvodu jednání schválili bez připomínek jednací řád valné hromady a následující program 
jednání. 

Program jednání: 

Zahájení 

Schválení jednacího řádu 35. valné hromady České unie sportu, z.s. 

Schválení programu 

Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 

Změna Stanov České unie sportu, z.s. 

Různé 

Závěr       

  
Změny Stanov ČUS delegáti schválili. V rámci bodu Různé byly prezentovány výsledky průzkumu  
ČUS k podmínkám činnosti TJ/SK (viz. str. 5). K tématu se vyjádřil i ministr R. Plaga a přislíbil provést 
opatření ke zlepšení podmínek v TJ/SK. Delegáti VH v následné diskusi a přijatém usnesení vyzvali 
MŠMT  aspoň k provedení dílčích kroků k zlepšení situace sportu. 

 
Usnesení k jednotlivým bodům jednání 35. valné hromady ČUS: 

 

 
      

35. valná hromada ČUS 
 
s c h v a l u j e   
 
změny Stanov ČUS dle předloženého návrhu s  vypuštěním textu "samosprávný" ve všech jeho tvarech, a 
to všude tam, kde je tohoto textu užito při definici okresu 
  

  
Usnesení č. 1 

  
Ke Změně  Stanov České unie sportu, z.s. 
  

Jednání 35. VH ČUS  
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u k l á d á 
 
Výkonnému výboru ČUS 
zajistit registraci změn stanov ve veřejném rejstříku 

   
  

 

 
 
35. valná hromada ČUS 
 
v y z ý v á 
 
MŠMT, aby v rámci vyhlášených Výzev odstranilo nerovnosti a diskriminaci tak, že dotace bude poskytnuta až do 
výše 100% celkových nákladů projektu uvedených v žádosti financování bude možné i pro sdružené subjekty nebo 
pobočné spolky příjemce dotace 
 
u k l á d á 
 
předsedovi ČUS dopisem vyzvat ministra  MŠMT k zajištění výše uvedeného 
 
Jednání 35. VH ČUS bylo ukončeno v 15:00 hod. 

  
Usnesení č. 2 

  
Různé:  Financování SCS – Výzva ministrovi 
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