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Výkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém březnovém jednání v Praze zabýval přípravou 
34. valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. 
V návaznosti na to projednal příslušné body týkající se programu valné hromady, zprávy o činnosti or-
ganizace a jejím hospodaření za rok 2016, majetku a také rozpočtu ČUS na rok 2017. 

Členové VV ČUS dále projednali problematiku rozdělování státní podpory v oblasti sportu ze strany 
Ministerstva školství. S uspokojením přijali informaci, že v roce 2018 stát podpoří sport částkou 7,5 mi-
liardy korun (letos 6 miliard korun) – stoupající trend bude pokračovat do roku 2020, kdy částka údajně 
dosáhne 10 miliard korun. VV ČUS však současně konstatoval, že v případě investičních dotací nejsou 
vždy plně zohledňovány skutečné potřeby sportovního prostředí, které v regionech často ovlivňuje lob-
bing některých politiků či politických subjektů. V této souvislosti proto ČUS připraví návrh na opatření, 
která by měla sjednotit postup všech rozhodujících sportovních organizací vůči státním institucím, je-
jichž výsledkem musí být zvýšený vliv sportovního prostředí a stanovení jasných podmínek pro efektiv-
ní a systémové udělování investičních dotací k výstavbě a rekonstrukci sportovišť.  

VV ČUS se zabýval rovněž podílem měst a obcí na financování sportu v České republice. Po změně 
loterijního zákona v roce 2012 nastal celkově z jejich strany v následujících letech pokles. Novela zá-
kona o podpoře sportu jim navíc stanovila povinnost zpracovávat pro svá území Plány rozvoje sportu a 
zajišťovat jejich provádění. VV ČUS si je vědom zvýšené administrativní zátěže, kterou toto rozhodnutí, 
vyvolalo, a proto připraví ve spolupráci s Ministerstvem školství metodický materiál, který bude staros-
tům, primátorům a hejtmanům nápomocný při přípravě těchto strategických dokumentů.  

Dále byl VV ČUS informován o průběhu výběrového řízení na prodej zbytného a nevyužívaného majet-
ku ČUS – Sporthotelu Olympia na Zadově. Pozitivní skutečností je, že se do něj přihlásili čtyři zájemci 
a odhadní cenu hotelu, kterou určil znalecký posudek ve výši 18,2 milionu korun, překročila nejvyšší 
nabídka o více než pětinu. Tento ubytovací komplex na Šumavě byl v provozu bez zásadních rekon-
strukcí od roku 1982. Pro vlastní činnost ho ČUS dlouhodobě nevyužívá a jeho modernizace vyžaduje 
náklady několika desítek milionů korun. Prostředky získané prodejem hotelu budou použity zpět 
v Lyžařském areálu Zadov k výstavbě nové retenční nádrže a pro zasněžování.  

Ministerstvo školství přidělilo ČUS v rámci státního rozpočtu na rok 2017 dotaci na činnost v celkové 
výši 60 milionů korun. VV ČUS navrhl poskytnout celý objem dotace na podporu činnosti sítě územních 
pracovišť – servisních center ČUS při okresních sdruženích a krajských organizací – k zajištění základ-
ního servisu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Vzhledem k očekávané administrativní prodle-
vě ze strany Ministerstva školství schválil VV ČUS poskytnutí zálohy na činnost Servisních center spor-
tu, zajišťujících potřebné služby sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve výši 14,8 milionu 
korun.  

VV ČUS udělil také záštitu 18. ročníku seriálu amatérských cyklistických závodů pro veřejnost Kolo pro 
život. 

 

 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  

Zpráva z jednání Výkonného výboru 

 České unie sportu  

ze dne 21. března 2017 
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Sportovní ligu základních škol o Pohár ministryně 
školství letos čeká pořádně nabité jaro. Třetí ročník 
nejvýznamnější soutěže školní mládeže v České 
republice vyvrcholí od konce března do začátku 
června sérií republikových finále v šesti odvětvích. 
O cennou trofej budou v kategorii staršího žactva 
bojovat nejlepší chlapecká a dívčí družstva v atleti-
ce, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a vo-
lejbalu. V září k nim nově přibude ještě sedmá dis-
ciplína – plavání. V minulém školním roce dokázala 
tato akce rozpohybovat 112 940 dětí.  

Pořadateli Sportovní ligy základních škol jsou Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR, Česká unie 
sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Jedním z vítězných kolektivů uplynulého 
ročníku byly také atletky Sportovního gymnázia 
Ludvíka Daňka v Brně. A právě zde se uskutečnil 
9. března za účasti ministryně školství Kateřiny Va-
lachové, představitelů všech pořadatelských orga-
nizací a patrona atletických soutěží, čerstvého troj-
násobného halového mistra Evropy v běhu na 400 
metrů, Pavla Masláka symbolický start závěrečné 
fáze této soutěže. 

„Moc fandím tomu, aby sport ve školách nebyl pou-
ze součástí povinného tělocviku, ale stal se také 
volnočasovou a soutěžní aktivitou. Sportovní liga 
základních škol je z tohoto pohledu velice důležitou 
soutěží. Těší mě, že se do ní přihlásily další nové 
školy a že se v tomto roce aktivně zapojí také Čes-
ká televize. Nejde nám však jen o samotné spor-
tovní měření sil a výkony, ale o to, aby do podpory 
soutěží zapojili všichni žáci ve škole, aby fandili a 
žili svým týmem i atmosférou,“ uvedla ministryně 
školství Kateřina Valachová, která přiznala, že jako 
školačka soutěžila nejčastěji v běhu na 1 500 me-
trů a ve štafetových závodech. 

Školní sport základem systému 

Jestliže v premiérovém ročníku Sportovní ligy zá-
kladních škol 2014-2015 se do soutěžních aktivit 
zapojilo téměř 90 000 školáků, o rok později to bylo 
už o 25 000 víc. Podobně vzestupnou bilanci na-
značuje také dosavadní průběh ostatních odvětví. 

„Český sport se po roce 2011, kdy ztratil svou lote-
rijní společnost, dostal do určité sportovní i organi-
zační bídy a nyní buduje nový systém. Ten vychází 

Sportovní liga základních škol 
absolvuje finálové vrcholy před 

kamerami České televize 
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právě ze školního sportu. Školy se musejí stát 
hnacím motorem, aby byly děti vedené ke sportu 
a aby se mu mohly věnovat i ty ze sociálně slab-
šího prostředí. Velice mě těší, že Ministerstvo 
školství provedlo takové systémové kroky, aby 
Sportovní liga pokračovala i v příštích letech,“ 
řekl předseda České unie sportu Miroslav Jan-
sta. 

Přímé přenosy i televizní studia 

Účastníci i fanoušci letošních republikových finá-
le se dočkají zásadní změny v jejich prezentaci. 
Budoucí hvězdy českého sportu se totiž ocitnou 
na televizních obrazovkách. Česká televize bu-
de totiž prostřednictvím přímých přenosů na ka-
nálu ČT sport vysílat rozhodující zápasy a sou-
těže v jednotlivých odvětvích.  

„Česká televize tento projekt intenzivně podpoří. 
Finále Sportovní ligy základních škol odvysíláme 
v podobě, na jakou jsou diváci zvyklí 
z profesionálních soutěží, tedy i s doprovodem 
našich komentátorů a odborníků na dané sporty. 
Přímé přenosy z republikových finále jsou však 
jen první krok a základní ká-
men, jak s dětským sportem 
pracovat dál. Jsme připraveni 
k jeho prezentaci poskytnout 
také náš kanál Déčko i nová 
média,“ slíbil výkonný ředitel ČT 
sport Jiří Ponikelský. 

Florbalistům přibylo téměř 

400 družstev 

První šampiony 3. ročníku 
Sportovní ligy základních škol o 
Pohár ministryně školství po-
znali florbalisté. Vítězi závěreč-
ného turnaje v Plzni ve dnech 
22.-23. března se stali chlapci 

ZŠ Kamenická z Děčína a dívky 6. ZŠ a MŠ z 
Mladé Boleslavi. Republikové finále provázely 
dramatické a bojovné duely všech zúčastněných 
družstev, výborná organizace a také skvělá at-
mosféra v hledišti, které zaplnilo 1 500 nadše-
ných fanoušků. 

Zatímco loni se do soutěží zapojilo 2 546 druž-
stev z 1 680 škol, v této sezoně to už bylo 2 913 
týmů z 1 942 škol. 

„Velice se mi líbilo, že Plzeňští vytvořili domácí 
prostředí všem účastníkům – ať už přijeli odkud-
koliv, museli se zde cítit jako doma. Zaujalo mě 
také, že do finálového turnaje dokázaly postou-
pit i málo známé obce či města. Třetí ročník 
Sportovní ligy základních škol udělal po všech 
stránkách další výrazný krok kupředu a stal se 
soutěží, jejíž význam neustále roste. Podařilo se 
naplnit i velkou halu, kde spolužáci, rodiče a fa-
noušci vytvořili atmosféru, kterou mohly závidět i 
mnohé superligové celky,“ ocenil úroveň turnaje 
Karel Kovář, vrchní ministerský rada oddělení 
koncepce ve sportu Ministerstva školství. 

 

Výsledky – semifinále, chlapci: 
Gymnázium Boženy Němcové 
Hradec Králové – ZŠ a MŠ Lutín 
3:5, ZŠ Kamenická, Děčín – ZŠ 
Kladno, Cyrila Boudy 7:3; dívky: 
6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav – ZŠ 
Přerov, U Tenisu 4:3 na nájezdy, 
ZŠ Dubí 2 – ZŠ Rudná 3:1. Finále 
– chlapci: ZŠ Kamenická, Děčín 
– ZŠ a MŠ Lutín 3:0; dívky: 6. ZŠ 
a MŠ Mladá Boleslav – ZŠ Dubí 2 
3:1. 

Vladimír Zemánek - koordinátor 
komunikace ČUS 
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Všechny okresy České republiky už znají své 
sportovní hrdiny a osobnosti, které v uplynulém 
roce proslavily svůj region v oblasti sportu. Roz-
sáhlá anketa o Nejúspěšnějšího sportovce okre-
su za rok 2016, jejímž partnerem a spoluorgani-
zátorem je také Česká unie sportu, uzavřela 
svou první fázi. Projekt velice dobře propaguje 
sport v městech a obcích každého regionu a při-
bližuje lokální sportovní vzory dětem. Právě 
svým pozitivním dopadem na mladé sportovce z 
klubů a tělovýchovných jednot anketa korespon-
duje s posláním ČUS. Pořadatelem a moderáto-
rem těchto okresních galavečerů je Radek 
Šilhan z produkční agentury Sport Action, s.r.o. 
 
Jak hodnotíte průběh okresních anket o Nej-
úspěšnějšího sportovce roku 2016? 
Moje spokojenost s uspořádáním okresních an-
ket je veliká. Mám radost, že to není tak, že by-
chom se někam cpali násilím, ale naopak všech-
no plyne přirozeně. Hodně nás podporují regio-
nální sdružení a organizace ČUS, často i města 
a kraje a také hlavní mediální partner Deník. 
 
Jak se na spolupráci podílely tělovýchovné 

jednoty a kluby České unie sportu? 

Vynikající spolupráce byla se střediskem Dukly 
Liberec – to je právě příklad toho, kde to funguje 
úžasně. Stalo se nám třeba to, že Ondřej Bank 
přijel na vyhlášení jen na otočku ze Šumperka. 
Obrovskou práci pro nás odvádí i Bára Špotáko-
vá. Ta, když je v České republice, vždycky přije-
de. Asi před čtyřmi lety se dokonce jela podívat 
na vyhlášení do České Třebové, ačkoli nebyla 
oceněna, prostě tam přijela na pozvání jako 
host. 
 
Můžete popsat slavnostní vyhlašování spor-

tovním příznivcům, kteří galavečer nenavští-
vili? 
Kromě oceňování sportovců a funkcionářů byl 
součástí bohatý doprovodný program, který 
jsme volili tak, aby odpovídal charakteru akce. 
Letos to byla artistická vystoupení, laserová 
show, pole dance. Okresní kola zpestřily i hu-
debnice z konzervatoře nebo pěvkyně Ivana Ob-
lištilová. Snažili jsme se dávat také příležitost 
talentům ze sportovních oddílů a tanečních klu-
bů. 
 
Do jaké míry se podařilo zajistit účast oceně-

ných sportovců? 

Sportovci na slavnostní vyhlašování chodí, a to 
je pozitivní. Je vidět, že mají zájem být součástí 
tohoto projektu a představit se divákům a svým 
fanouškům. 
 
Jaká je skladba publika, které vyhlašování v 

okresech navštěvuje? 

Jsou to většinou členové tělovýchovných jednot 
a sportovních klubů, zejména mladí sportovci a 
jejich rodiče. Je to dobře, protože mládež má 
sportovní osobnosti a vzory ze svého regionu 
přímo před očima, a dokonce má možnost si s 
nimi popovídat. 

 
Vyhlašování ankety o Nejúspěšnějšího spor-
tovce roku je v českém sportovním prostředí 
už hluboce zakořeněno. Chystáte do budouc-

na nějaké změny? 

Děláme to už osmnáct let, takže máme dopro-
vodný program zavedený a každý rok už jen 
pracujeme na tom, abychom ho ještě víc zkvalit-
nili a uhladili. Je třeba také vždy vyhovět poptáv-
ce v daných regionech, abychom tam byli pořád 

V okresech vyvrcholily ankety o nejúspěšnější 

regionální sportovce 
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vítaní. Příští rok slavíme dvacáté výročí ankety, a 
tak chceme připravit program lehce v retro stylu. 
 
Nejlepší sportovci roku 2016 byli vyhlášeni ve 

třiceti čtyřech okresech. Plánujete rozšíření 

ankety do dalších regionů? 

V rozšíření nám brání několik faktorů. Primárně 
netoužíme být někde, kde nás nikdo nechce – 
v některých regionech si dělají vlastní ankety. 
Druhá věc jsou finance. Máme od generálního 
partnera určitou částku na celou sezonu, ne na 
konkrétní počet akcí. A kdybychom počet akcí 
významněji navýšili, do rozpočtu bychom se už 
nevešli. Dalším důvodem je, že bychom museli 
postavit druhý produkční tým. S naším jedním 
týmem je těch stávajících jednačtyřicet akcí – 
včetně krajských kol – už téměř maximum.  
x  x  x 

Ankety o Nejúspěšnější sportovce regionů probí-
hají i v dalších krajích a okresech České republi-
ky, rovněž za významné podpory České unie 
sportu. 

Vladimír Zemánek  

koordinátor komunikace ČUS  

 

Díky projektu Sport v okolí je pro českou veřejnost snazší vyznat se v široké nabídce sportovních klu-
bů po celé České republice. Stačí totiž jen na webových stránkách zadat hledaný sport a okres nebo 
kraj, aby rodiče zjistili, kam to bude mít jejich malý školák za sportováním nejblíže. 

 

Seznam registrovaných klubů stihl během fungování projektu velmi rychle narůst. Je tak možné, že už 
i ten váš je veřejně dostupný všem rodičům. Pokud se na webových stránkách nenajdete, jednoduše 
se zaregistrujte ZDE. Databáze se totiž může pyšnit tak velkým číslem registrovaných klubů jen díky 

Kam s dítětem za sportem?  

Zjistíte to jedním kliknutím 

V databázi je téměř 15 000 sportovních klubu – najdete se i vy? 

http://www.sportvokoli.cz/
http://www.sportvokoli.cz/novy-klub
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Letošní kalendář projektu České unie 
sportu ČUS Sportuj s námi nabízí více 
než pět stovek nejrůznějších akcí po 
celé České republice. Některé z nich si 
však jejich účastníci nebo návštěvníci 
mohou připomenout i po jejich skonče-
ní. 

V březnu se totiž v Olympijském magazínu roz-
běhla série televizních reportáží z vybraných ak-
cí projektu ČUS Sportuj s námi. Populární týde-
ník vysílaný na programu ČT sport bude nabízet 
příspěvky z našeho seriálu dvakrát za měsíc. 

Premiéru obstarala reportáž z unikátního Karlí-
kova běhu. Lyžařské závody vypisované přede-
vším pro děti a mládež uzavírají zimní sezonu v 
oblasti Klínovce a Božího Daru už více než tři 
dekády. Prostřednictvím České televize se diváci 
seznámili s nejúspěšnějšími dětskými závodníky, 
mezi něž patří například vítězka své kategorie 
Aneta Bauerová, dcera trojnásobného olympij-
ského medailisty Lukáše Bauera. Pozoruhodný 
vznik a vývoj závodu objasnil jeho zakladatel Jan 
Novák. Na tratích Karlíkova běhu pomáhá jako 

spolupořadatel také účastník tři olympijských her 
Milan Šperl. 

V posledním březnovém dílu Olympijský maga-
zín zavedl sportovní fanoušky z lyžařských tratí 
k atletickým běhům. Televizní štáb se totiž vy-
pravil za nadšenci do Chráněné krajinné oblasti 
Kokořínsko. Je tomu pět let, co se právě zde 
úspěšný český ultramaratonec Martin Hunčovský 
domluvil s fotbalisty z Velkého Borku u Mělníka a 
za účasti dvou desítek běžců uspořádal první 
ročník Boreckého půlmaratonu. A letos při pátém 
ročníku? Navzdory deštivému počasí závod re-
gistroval rekordní účast – na start se postavila 
stovka žen a čtyři sta mužů. A jak se diváci pře-
svědčili, Borecký půlmaraton i tentokrát prováze-
ly skvělé výkony a milá atmosféra. 

V Olympijském magazínu se snažíme obsáhnout 
co nejširší spektrum sportovních příběhů, výkonů 
nebo událostí. Hledáme pochopitelně i takové, 
které nejsou spojeny jen s olympioniky, ale jsou 
třeba otevřené i veřejnosti. Rádi ukazujeme 
sportovní akce, které se těší velkému zájmu ve-
řejnosti. Moc bych si přál, abychom motivovali 
diváky k aktivnímu využití volného času. Je dob-

spolupráci se sportovními svazy a Českou unii sportu. Všechny aktivní kluby mohou navíc přidávat 
své sportovní akce, které se návštěvníkům zobrazí v kalendáři a na mapě Sportu v okolí. 

Databáze sportovních klubů ze Sportvokoli.cz je zároveň celoročně představována dětem i rodičům 
v rámci Sazka Olympijského víceboje. V tomto projektu obdrží děti po splnění všech disciplín Olympij-
ský diplom s analýzou doporučených sportů na základě jejich výkonů a s unikátním kódem. Ten jim po 
zadání do Karty žáka ukáže na webu všechny doporučené sporty a sportovní kluby v okolí jejich byd-
liště, kde mohou dále rozvíjet svůj talent. Ve výběru se pak rodičům zobrazí i právě váš klub, pokud je 
v blízkém okolí. 

Z podkladů ČOV Redakce  

Reportáže z akcí projektu ČUS Sportuj s námi 

na ČT sport 

Zkontrolujte si přítomnost svého klubu v databázi a pokud potřebujete pomoci s jeho registrací, 
napište na sportoviste@olympic.cz. 

Sport ušitý dítěti na míru – a třeba právě ten váš 



 

 

8  Mediální partneři ČUS 

ře, že sportovní aktivity České unie sportu dosta-
nou prostor v Olympijském magazínu,“ sdělil 
dramaturg a moderátor pořadu Jan Smetana 

V průběhu dubna přinese Olympijský magazín 
na ČT další dvě reportáže z akcí projektu České 
unie sportu ČUS Sportuj s námi. Pořad má ob-
vykle premiéru ve středu, poté je k dispozici v 
internetovém vysílání České televize. 

Tomáš Klement,  
manažer komunikace ČUS 

 

 

Česká televize nabídla reportáž z Boreckého 

půlmaratonu 

V Olympijském magazínu se odvysílala reportáž 
o vytrvalcích. V oblíbeném pořadu se vydáme do 
malebného prostředí lesů a skal Kokořínska za 
účastníky Boreckého půlmaratonu. Reportáž z 
pátého ročníku atraktivního běhu po asfaltových 
i lesních cestách vysílal program ČT sport ve 
čtvrtek 30. března. Nyní ji lze zhlédnout v inter-
netovém vysílání České televize. Start a cíl Bo-
reckého půlmaratonu se nacházejí v místech od 
sebe vzdálených 13 kilometrů vzdušnou čarou, 

na náměstí ve Mšeně, respektive na fotbalovém 
hřišti ve Velkém Borku. Jedinečným je tento zá-
vod svým příběhem –  před pěti lety vznikl vlast-
ně z hecu místních fotbalistů, kteří si dali půlma-
raton jako svou velikou sportovní výzvu. O tom 
už více v reportáži. 

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z ledna loňského roku. Městský 
soud tehdy zamítl žalobu České unie sportu, v souvislosti s pádem loterijní společnosti SAZKA, a.s., 
kterou podala ČUS v dubnu 2013 proti bývalému generálnímu řediteli a šéfovi představenstva Alešovi 
Hušákovi. Česká unie sportu se proti rozhodnutí soudu odvolala. Předmětem žaloby, v níž ČUS viní 
Hušáka z poškození dobré pověsti společnosti, bylo špatné hospodaření Aleše Hušáka ve firmě SAZ-
KA a zkreslené informování České unie sportu, tehdy ještě ČSTV, coby majoritního akcionáře SAZKA, 
a.s., o finanční situaci této společnosti. O podání žaloby rozhodla Valná hromada České unie sportu 
v dubnu 2012. 

 Odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby včetně výroku, že při špatném hospodaření společnosti má 
akcionář nárok pouze na náhradu újmy majetkové a nikoli nemajetkové, tedy omluvy. 

 “V podstatě jde o potvrzení kladného rozsudku pro mého klienta. Soud totiž v odůvodnění při-
svědčil České unii sportu fakt, že hospodaření Aleše Hušáka při výstavbě SAZKA Arény bylo 
nehospodárné a že zneužil důvěry, kterou v něj akcionáři měli, a nepravdivě je informoval o sku-
tečném ekonomickém stavu společnosti. To nám dává velkou šanci na úspěch v druhé části ža-
loby, kde požadujeme podstatně vyšší náhradu škody, “ hodnotí dnešní soud právní zástupce ČUS 
Aleš Rozehnal. Náhrady majetkové újmy se Česká unie sportu domáhá v jiném řízení, které bude ve-
deno opět u Městského soudu v Praze. Pokud by soud rozhodnul stejně i v tomto řízení, má Česká 

Vrchní soud potvrdil, že bývalý ředitel  

SAZKA, a.s. jednal nehospodárně 
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Všechny české sportovní kluby se zabý-
vají rozvojem dětí, výchovou sportovců a 
organizováním soutěží. Hledají cesty, jak 
děti podporovat, vést je zábavnou formou k 
co nejlepším výsledkům. Zajisté to dělají 
s nejvyšším nasazením a s použitím všech 
dostupných možností i prostředků v rámci 
své kompetence. Nejmodernější poznatky 
vědy nám ale naprosto průkazně ukazují, 

že to nestačí.  

V aktuálním systému rozvoje dětí opomíjí-
me prvek, který je z  hlediska možnosti do-
sahování maximálních sportovních vý-
konů ten naprosto nejdůležitější. Je jím 
forma rozvoje, která zcela zásadně ovlivňu-
je limitní možnosti každého sportovce - 
komplexní rozvoj dítěte v prvním období 

jeho života.  

Osvětovou činností i praktickou pomocí v 
tomto ohledu se zabývá náš spolek Kame-
véda z.s., který můžete využít i pro po-
zvednutí úrovně práce Vašeho sportovního 
klubu. Věnujeme se komplexní multiroz-
vojové výchově dětí v oblasti sportu, vědy i 

umění se snahou zachovat harmonii těchto 
aktivit v průběhu celého mládí a přitom 
úspěšně provokovat tvorbu maximálních 
limitních hodnot jejich pohybového i 
všeobecného potenciálu. 

Můžeme být partnerem ve výchově a vede-
ní Vašich svěřenců. Nabízíme metodické 
publikace, 

Tento rozvoj může kvalitně zajistit pouze 
rodina v prvních letech života. Trenéři 
však na něj mohou navázat a postupně bu-
dovat potenciál sportovce. Být pro rodiče 
metodickou podporou a mentorem, který 
postupně přebere hlavní část práce s talen-
tem.  

V prvním období života dítěte dokážeme 
vytvořit vysoký potenciál a následně jej 
podporovat  
a rozvíjet až do nástupu profesionální spor-
tovní kariéry. Nádavkem získá takto ve-
dené dítě vysokou odolnost, imunitu, pevné 
zdraví i komplex schopností a dovedností, 
který mu v budoucnu může zajistit zajímavé 
uplatnění. Pouze rodiče rozhodují o tom, 

www.kameveda.com           kameveda@kameveda.com          +420 775 178 805 

Je v nejlepším zájmu rozvoje českého sportu, abychom tuto ob-

rovskou příležitost dokázali maximálně využít a zlepšit tak v bu-

doucnu výsledky českých sportovců na domácí i mezinárodní 

scéně. 

Dejme společně našim dětem ten 

nejlepší start do života! 

unie sportu velké šance proti Aleši Hušákovi na náhradu majetkové újmy, tedy způsobené škody ve 
výši 951 mil. Kč.   

“Peníze, které v obou žalobách žádáme, chceme použít tam, kde po pádu Sazky významně chy-
bí a kam původně ze Sazky směřovaly – tedy do základních článků organizace – tělovýchov-
ných jednot a sportovních klubů. Pravděpodobně prostřednictvím některého z projektů ČUS, 

“ vysvětluje záměry České unie sportu mluvčí společnosti Lenka Angelika Tichá. 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí 

http://www.kameveda.com
mailto:kameveda@kameveda.com
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Karel Kovář,  kandidát na prezidenta AŠSK 

jak kvalitně a komplexně budou děti vyspě-
lé a připravené už před vstupem do spor-
tovních oddílů a jak je jejich rodina bude dál 
formovat - jako osobnosti i jako sportovce.  

možnost konzultací a přednášek směrem  
k managementu klubu, klubových trenérů i 
rodičů sportujících dětí. Jako členové naše-
ho klubu Kamevéda získáte možnost ode-
bírat teoretické i praktické informace, kte-
ré se věnují problematice výchovy, aktuál-
ním trendům či zaběhlým a ověřeným me-

todám práce s dětmi, moderním formám 
učení využívaného v rámci jejich organizo-
vaného rozvoje. 

Kamevéda je moderní, vědecky i prakticky 
podložená metodika a filozofie výchovy, 
která má ambice výrazně v budoucnu ovliv-
nit poměr sil v oblasti českého sportu. 

Pojďte s námi spolupracovat na rozvoji dětí. Pomůžeme Vám 

akcelerovat efekt a výsledky Vaší práce. 

www.kameveda.com           kameveda@kameveda.com          +420 775 178 805 

 

Česká unie sportu mění strukturu i složení svého 
komunikačního týmu. Po pěti letech velice dobré spolupráce 
skončila ve funkci tiskové mluvčí Lenka Angelika Tichá, která 
se nyní bude podílet na realizaci projektů ČUS. Novým 
manažerem komunikace se stal od 1. dubna 2017 Tomáš 
Klement, jenž bude také kontaktní osobou pro zástupce médií. 
Členem týmu je také koordinátor komunikace ČUS Vladimír 
Zemánek. 

Tomáš Klement má bohaté zkušenosti z práce ve sportovním i 
mediálním prostředí. Je absolventem Literární akademie, 
soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. V letech 2002-
2005 působil jako mluvčí Českého atletického svazu a 
v období 2006-2010 byl sportovním redaktorem a editorem 
Pražského deníku. Už jedenáct let je také externím 
spolupracovníkem – sportovním komentátorem a 
moderátorem  –  České televize na kanálu ČT sport. 

Redakce Zpravodaje 

Novým manažerem komunikace je Tomáš Klement 

Změny v komunikační týmu České unie sportu 

http://www.kameveda.com
mailto:kameveda@kameveda.com
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Světová antidopingová agentura WADA svolala koncem  února 

jednání do Lausanne. 

Předmětem schůzky za přítomnosti zástupců WADA, mezinárodních sportovních federací, Mezinárod-
ního olympijského a paralympijského výboru i některých  národních antidopingových organizací (bez 
účasti České republiky) bylo vysvětlení  výsledků šetření nezávislé vyšetřovací komise WADA vedené 
profesorem McLarenem a zveřejněné 9.prosince 2016. Hlavním posláním bylo  sjednotit postup mezi-
národních sportovních federací v jednotlivých kauzách v případech manipulace s odebranými vzorky 
moči. 

Druhá zpráva McLarena jasně potvrdila státem řízenou manipulaci s některými vzorky sportovců Rus-
ka a zároveň poukázala na prokázaný fakt, jaký z toho měli ruští sportovci vlastní profit. S lítostí i po-
horšením bylo konstatováno, že mnoho vzorků bylo v laboratořích v Moskvě i Soči nenávratně zniče-
no, takže nemohou být podrobeny následné analýze.  Také žádost profesora McLarena na ruské stát-
ní orgány, aby vydaly zatím skryté vzorky, nebyla doposud vyslyšena. 

Světová antidopingová agentura  WADA zároveň očekává zpětnou informaci od mezinárodních spor-
tovních federací i Mezinárodního olympijského výboru o tom, jak byly tyto doposud  otevřené kauzy 
podezřelých sportovců dořešeny. 

Druhá zpráva profesora McLarena též konkrétně informuje o celkem  28 případech dopingových provi-
nění  ruských olympioniků ze Soči 2014, u kterých došlo k jasně prokázané manipulaci. Zároveň tato 
zpráva poukazuje na další manipulace z olympiád 2008 (LOH Peking), 2010 (ZOH Vancouver)a ko-
nečně 2012 (LOH Londýn), které zatím vedly k vyšetřování 38 podezřelých ruských sportovců… 

 

 

Ruský prezident Putin přiznal, že antidopingový program v jeho 

zemi měl problémy. 

Jak jsme Vás již na stránkách našeho bulletinu dříve  informovali, rozsáhlý dopingový skandál  rus-
kých sportovců měl za následek neúčast jejich atletů na letní olympiádě v Riu de Janeiro i celé jejich 
země  na paralympiádě.  Protože zatím nedošlo k zásadním změnám v této oblasti, nesměli ruští atleti 
startovat ani na halovém Evropském šampionátu atletů v únoru v Bělehradě. Zároveň je také ohrože-
na účast jejich reprezentace na zimní olympiádě v Pchjongčchangu v příštím roce. 

A v důsledku této hrozby se rozhodl k tomuto problému vystoupit i sám Putin. Na úvod hned odmítl 
informace o tom, že podvody se zneužíváním dopingových látek i metod  kontroloval  a řídil stát. Řekl: 
“To v Rusku nikdy nebylo a doufám, že takový státní systém, který by podporoval doping, nikdy ani 
nebude.“ 

Zároveň označil dosavadní systém boje proti dopingu v jeho zemi:  „Jako nefunkční. A je to naše vina, 
to musíme přiznat,“ dodal ještě Putin. 

 

 

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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Nejpřirozenějším pohybem člověka je chůze a nej-

krásnějším místem pro pohyb je příroda.  Dvě staré 

pravdy, které sice zazněly u stolu v jedné pražské 

hospůdce, ale pro partu kolem dlouholetého rozhla-

sového sportovního reportéra Miroslava Augustina 

byly důvodem pro vznik nového seriálu. Z jeho ná-

zvu „Koruna Česka aneb nahoru na horu“ je zřejmé, 

že jde o pěší výšlapy, a to na nejvyšší vrcholky čes-

kých pohoří. „Neskrýváme, že jsme se inspirovali 

takzvanou Korunou Himaláje, jejíž držitelé vystoupili 

na všech 14 osmitisícovek“, říká duchovní otec ce-

lého projektu. „Původně jsme chtěli jen vrcholky po-

hoří, která mají přes 1000 metrů, ale pominout mý-

tické kopce Říp či Blaník prostě nejde. A nejvyšší 

horu Českomoravské vrchoviny také ne.“ 

Právě výšlapem na Javořici 15. dubna celý seriál 
odstartuje, a to s celou parádou. Mezi účastníky 
totiž bude i olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, 
rodák z Vysočiny.  Špičkoví čeští sportovci součas-
nosti i nedávné minulosti (Dominik Hašek, Roman 
Šebrle, Kateřina Neumannová, Robert Změlík a dal-
ší) se objeví mezi účastníky i na jiných akcích, ale 
zřejmě ještě větším lákadlem budou ceny, které na 

některé účastníky čekají. Ty nejzajímavější získají 
borci, kteří vyšlapou na 7 vrcholů nebo zdolají 8.848 
výškových metrů. Jeden vylosovaný z této elitní 
skupiny získá zájezd na zimní olympijské hry 2018 
v Koreji, jiný dostane do bezplatného užívání na půl 
roku osobní auto značky Škoda. Podrobnosti najde-
te na webových stránkách www.korunacr.cz. 
 
Kalendář akcí:  
 
15.04.2017    Českomoravská vrch.-Javořice 837 m  
01.05.2017   Praha - Petřín 327 m (běžecký závod) 
13.05.2017     Orlické hory - Velká Deštná 1115 m  
27.05.2017     Javorníky - Malý Javorník 1019 m 
10.06.2017     Říp 455 m  
17.06.2017    Novohradské hory - Kamenec 1072 m 
01.07.2017    Králický Sněžník - 1423 m 
08.07.2017   Ještědsko-kozákovský hřbet 1012 m 
22.07.2017     Krušné hory - Klínovec 1244 m 
29.07.2017     Beskydy - Lysá hora 1323 m  
26.08.2017     Jeseníky - Praděd 1492 m  
02.09.2017     Krkonoše - Sněžka 1602 m  
09.09.2017     Jizerské hory - Smrk 1124 m 
23.09.2017     Šumava - Plechý 1378 m 
07.10.2017     Blaník 638 m 

  

Duben 
01.04.2017 3. Sudetské Tojnárkovo bloudění, Tisá 

01.04.2017 Běh Koutem, Kout na Šumavě 

01.04.2017 Jarní cena Dukly, Praha 6 

01.04.2017 Milevský Pohár, Milevsko 

01.04.2017 Novoveský přespolák, Ostrožská Nová 

Ves 

02.04.2017 Brněnský běžecký pohár (finálový závod)  

02.04.2017 Otvírání řeky Svitavy, Blansko 

04.04.2017 Aprílový běh, Praha 3 

04.04.2017 Liga škol v hodech a sprintech, Česká  

Lípa 

08.04.2017 17. havířovský turnaj v integrované 

boccie, Havířov 

08.04.2017 Běh SAFARI 2017, Dvůr Králové nad 

Labem 

08.04.2017 Bělská pětka, Bělá nad Radbuzou 

08.04.2017 KAMIWAZA CUP (Karate pro nejmenší), 

Praha 

08.04.2017 Písecký pulec, Písek 

08.04.2017 Vejšlap jarním Polabím, Čelákovice 

08.04.2017 Velikonoční turnaj ve stolním tenise o 

Přeborníka města Telče, Telč 

08.04.2017 Vezmi luk a pojď si hrát, Praha-Libuš 

08.04.2017 Zvolská Botička 2017, Zvole 
09.04.2017 Běh lipovou alejí (22. ročník), Nymburk 

09.04.2017 Semifinále MIA FESTIVALU, Brandýs 

nad Labem 

09.04.2017 Velká cena Města Touškova, Město  

Touškov 

12.04.2017 Ostravský běžecký pohár mládeže 

12.04.2017 Sportovní náborové soustředění pro začá-

tečníky, Žihle 

ČUS - Sportuj s námi! 

Vybíráme pro vás! 

 

„Koruna Česka aneb nahoru na horu“ -  atraktivní novinka projektu „Sportuj námi“   

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

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

http://koupani.infocesko.cz/content/vysocina-turistika-hory-vrcholy-vysocina-ceskomoravska-vrchovina.aspx
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/sumava-turistika-hory-vrcholy-novohradske-hory.aspx
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/luzicke-hory-liberecko-technicke-zajimavosti-vyznamne-stavby-jested.aspx
http://koupani.infocesko.cz/content/clanek.aspx?regionid=83
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/krusne-hory-podkrusnohori-turistika-hory-vrcholy-vrchol-klinovec.aspx
http://koupani.infocesko.cz/content/redakce-zajimavosti-nejvyssi-vrcholy-jednotlivych-ceskych-pohori-cr.aspx?regionid=4188
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/beskydy-turistika-hory-vrcholy-lysa-hora-nejvyssi-vrchol-ms-beskyd.aspx
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/hruby-nizky-jesenik-turistika-hory-vrcholy-praded-nejvyssi-vrchol-jeseniku-moravy.aspx
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/jizerske-hory-frydlantsko-prirodni-zajimavosti-chranena-uzemi-chko-jizerske-hory.aspx
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/krkonose-turistika-hory-vrcholy-hora-snezka-v-krkonosich-nejvyssi-hora-cr.aspx
http://koupani.infocesko.cz/content/clanek.aspx?regionid=71
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/jizerske-hory-frydlantsko-turistika-hory-vrcholy-vrch-smrk-v-jizerskych-horach-nejvyssi-vrchol-jizerskych-hor.aspx
http://koupani.infocesko.cz/content/clanek.aspx?regionid=8982
http://zajimavosti.infocesko.cz/content/sumava-turistika-hory-vrcholy-vrch-plechy-nejvyssi-vrchol-sumavy.aspx
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-sudetske-tojnarkovo-bloudeni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-koutem-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-cena-dukly/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/milevsky-pohar-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novovesky-prespolak/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novovesky-prespolak/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brnensky-bezecky-pohar-finalovy-zavod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/otvirani-reky-svitavy/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/aprilovy-beh-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/liga-skol-v-hodech-a-sprintech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/liga-skol-v-hodech-a-sprintech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/17-havirovsky-turnaj-v-integrovane-boccie/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/17-havirovsky-turnaj-v-integrovane-boccie/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-safari-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-safari-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/belska-petka-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kamiwaza-cup-karate-pro-nejmensi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kamiwaza-cup-karate-pro-nejmensi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pisecky-pulec/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vejslap-jarnim-polabim/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-o-prebornika-mesta-telce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-turnaj-ve-stolnim-tenise-o-prebornika-mesta-telce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vezmi-luk-a-pojd-si-hrat/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/zvolska-boticka-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-lipovou-aleji-22-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-lipovou-aleji-22-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/semifinale-mia-festivalu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/semifinale-mia-festivalu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-mesta-touskova/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-mesta-touskova/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ostravsky-bezecky-pohar-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-naborove-soustredeni-pro-zacatecniky/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-naborove-soustredeni-pro-zacatecniky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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13.04.2017 Baseballový den s Ježky Jihlava, Jihlava 

13.04.2017 Velikonoční florbalový Jindřicháč, Jindři-

chův Hradec 

14.04.2017 Sever proti jihu … aneb s basketbalem do 

škol, Strakonice 

15.04.2017 Aprílový turnaj dětí v judu SKP 2017, Pí-

sek 

15.04.2017 Obrataňské okruhy, Obrataň 

15.04.2017 Pražské kroky pro zdraví, Praha-Kunratice 

16.04.2017 Silniční běh Rožmitál – Březnice, Rožmi-

tál pod Třemšínem 

17.04.2017 Rekreační kopaná pro každého, Praha 4 

19.04.2017 48. ročník Běhu osvobození, Plzeň-Litice 

19.04.2017 Memoriál Petra Slance, Slaný 

19.04.2017 Noční orientační závod smíšených dvojic, 

Praha 10 

20.04.2017 Jarní běh U Kanálu, Senohraby 

21.04.2017 Okresní tělovýchovná akademie (XVIII. 

ročník), Velká Bíteš 

22.04.2017 2. ročník Radouňských okruhů – závodů 

MTB, Kostelní Radouň 

22.04.2017 48. ročník turnaje ve volejbalu o vepřové 

speciality, Kostelec nad Orlicí 

22.04.2017 Jarní pohár Spring Cup 2017, Plzeň 

22.04.2017 Netradiční sportování, Hostivice 

22.04.2017 Okolo Zudova vrchu, Batelov 

22.04.2017 Plánská 50, Planá 

22.04.2017 Pohár města Svobody nad Úpou, Svoboda 

nad Úpou 

22.04.2017 Přerovský vandr, Přerov 

22.04.2017 Pyšelský kopeček, Pyšely 

22.04.2017 Staropacký kros, Stará Paka 

22.04.2017 Velikonoční turnaj (24. ročník mezinárod-

ního turnaje v kuželkách zrakově postiže-

ných sportovců), Opava 

22.04.2017 Velká cena Havlíčkova Brodu v šachu 

mládeže, Havlíčkův Brod 

23.04.2017 25. Zvolský orientační běh, Zvole 

23.04.2017 Přátelský motivační turnaj, Děčín 

28.04.2017 Den seniorů, Rousínov 

29.04.2017 Běh Chotěšovem, Chotěšov 

29.04.2017 Běh veltruským parkem, Veltrusy 

29.04.2017 Brno Mini Rugby, Brno 

29.04.2017 Cena Karlovic – Jarní klasika 2017, Kar-

lovice ve Slezsku 

29.04.2017 Cikánské toulky, Ohnišov 

29.04.2017 Den Labe (Závod dračích lodí), Ústí nad 

Labem 

29.04.2017 Kotrmelec pro všechny, Čelákovice 

29.04.2017 Pochod Karla Čapka, Chyše 

29.04.2017 Turistický pochod Za pohledy z Rybí, Ry-

bí 

30.04.2017 Házená pro všechny, Jindřichův Hradec 

30.04.2017 O pohár města Nymburka, Nymburk 

30.04.2017 Starobělská zámčiska, Ostrava 

Květen 

01.05.2017 15. ročník turnaj mladších žáků, Staré 

Hradiště 

01.05.2017 Memoriál Miroslava Šafaříka v kopané, 

Říčany 

01.05.2017 Otevírání templářské cyklostezky 2017, 

Oslavany 

01.05.2017 Prvomájový pochod za krásami údolí Ka-

čáku, Unhošť 

01.05.2017 Turnaj rodin v národní házené, Žatec 

01.05.2017 Turnaj ve volejbalu šestek, Kralovice 

01.05.2017 Zahájení sezony po trasách Tři vrchy Vy-

sočiny 2017, Horní Cerekev 

03.05.2017 Běchovická korunka 2017, Praha 9 

03.05.2017 III. Mezinárodní turnaj v bowlingu nesly-

šících, Praha 5 

03.05.2017 Prácheňské přebory základních škol, Písek 

05.05.2017 Běh do schodů, Brozany nad Ohří 

05.05.2017 Sportovní den – náborový den fotbalu TJ 

Start Luby, Klatovy 

06.05.2017 Babička 2017, Velké Svatoňovice 

06.05.2017 Dragon Cup, Milevsko 

06.05.2017 Hyundai Perun SkyMarathon, Oldřichovi-

ce u Třince 

06.05.2017 Jesenický opičák, Jeseník 

06.05.2017 MIA FESTIVAL CHEB 2017, Cheb 

06.05.2017 Pavlíkovská plácaná, Pavlíkov 

06.05.2017 Pochod kolem Semechnic, Dobruška 

06.05.2017 Soutěž v pohybových skladbách, Blansko 

07.05.2017 18. ročník Memoriálu Pavla Schülera, 

07.05.2017 Kaskáda kids golf tour open 2017 

08.05.2017 Běh Osvobození Díly, Díly 

08.05.2017 Běh Pravčicemi, Hulín 

08.05.2017 Dětská kopaná a tenis ve Strašicích 

08.05.2017 Mochtínský přespolní běh, Mochtín 

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

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

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/baseballovy-den-s-jezky-jihlava/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-florbalovy-jindrichac/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-florbalovy-jindrichac/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sever-proti-jihu-aneb-s-basketbalem-do-skol/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sever-proti-jihu-aneb-s-basketbalem-do-skol/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/aprilovy-turnaj-deti-v-judu-skp-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/aprilovy-turnaj-deti-v-judu-skp-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/obratanske-okruhy-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prazske-kroky-pro-zdravi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/silnicni-beh-rozmital-breznice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/silnicni-beh-rozmital-breznice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/rekreacni-kopana-pro-kazdeho-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/48-rocnik-behu-osvobozeni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-petra-slance-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh-u-kanalu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-telovychovna-akademie-xviii-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-telovychovna-akademie-xviii-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/2-rocnik-radounskych-okruhu-zavodu-mtb/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/2-rocnik-radounskych-okruhu-zavodu-mtb/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/48-rocnik-turnaje-ve-volejbalu-o-veprove-speciality/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/48-rocnik-turnaje-ve-volejbalu-o-veprove-speciality/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-pohar-spring-cup-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/netradicni-sportovani/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/okolo-zudova-vrchu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/planska-50/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pohar-mesta-svobody-nad-upou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pohar-mesta-svobody-nad-upou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prerovsky-vandr/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pyselsky-kopecek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/staropacky-kros/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-turnaj-24-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-turnaj-24-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-turnaj-24-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-havlickova-brodu-v-sachu-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-havlickova-brodu-v-sachu-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/25-zvolsky-orientacni-beh/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pratelsky-motivacni-turnaj/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-senioru-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-chotesovem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-veltruskym-parkem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brno-mini-rugby/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-karlovic-jarni-klasika-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-karlovic-jarni-klasika-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cikanske-toulky/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-labe-zavod-dracich-lodi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-labe-zavod-dracich-lodi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kotrmelec-pro-vsechny/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-karla-capka/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-pohledy-z-rybi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-pohledy-z-rybi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/hazena-pro-vsechny/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-mesta-nymburka/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/starobelska-zamciska/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/15-rocnik-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/15-rocnik-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-miroslava-safarika-v-kopane/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-miroslava-safarika-v-kopane/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/otevirani-templarske-cyklostezky-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/otevirani-templarske-cyklostezky-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prvomajovy-pochod-za-krasami-udoli-kacaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prvomajovy-pochod-za-krasami-udoli-kacaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-rodin-v-narodni-hazene/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-ve-volejbalu-sestek-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/zahajeni-sezony-po-trasach-tri-vrchy-vysociny-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/zahajeni-sezony-po-trasach-tri-vrchy-vysociny-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/bechovicka-korunka-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/iii-mezinarodni-turnaj-v-bowlingu-neslysicich/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/iii-mezinarodni-turnaj-v-bowlingu-neslysicich/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prachenske-prebory-zakladnich-skol/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-schodu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-naborovy-den-fotbalu-tj-start-luby/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-naborovy-den-fotbalu-tj-start-luby/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/babicka-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/dragon-cup/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/hyundai-perun-skymarathon-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/hyundai-perun-skymarathon-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jesenicky-opicak/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mia-festival-cheb-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pavlikovska-placana-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-kolem-semechnic/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/soutez-v-pohybovych-skladbach/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/18-rocnik-memorialu-pavla-schulera/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kaskada-kids-golf-tour-open-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-osvobozeni-dily/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-pravcicemi/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/detska-kopana-a-tenis-ve-strasicich/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mochtinsky-prespolni-beh/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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 Odměňte se za pohyb! 
Nepatří zrovna sport mezi vaše každodenní ak-
tivity? Nevadí. Každý pohyb pomůže zlepšit 
kondici i náladu. Pokud k tomu dostanete ještě 
nějakou odměnu, může být radost o to větší.  

 

Iniciativa Všeho s mírou nyní za aktivní pří-
stup k životu odměňuje. Cílem iniciativy, kterou 
podporuje také Česká unie sportu, je motivovat 
veřejnost k pohybu a poradit s rozumnými stra-

vovacími a pitnými návyky. O 
tom, že odměna funguje, se už 
mohli přesvědčit první sportov-
ci. Spojit radost z pohybu 
s drobnou odměnou je totiž jed-
nodušší, než si myslíte. Na 
facebookovém a twitterovém 
účtu Všeho s míru stačí sledo-
vat aktuální informace k právě 
probíhající akci Odměna za po-
hyb a zapojit se. 

https://www.facebook.com/
vsehosmirouCZ/ 

https://twitter.com/vsehosmirou 

https://www.facebook.com/vsehosmirouCZ/
https://www.facebook.com/vsehosmirouCZ/
https://twitter.com/vsehosmirou
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Počátkem března se uzavřel sedmý ročník zimního seriálu závodů v běhu na lyžích ČUS Stopa pro 
život 2017. Do některého z pěti podniků populární série a doprovodného programu se zapojilo na čtyři 
tisíce českých i zahraničních běžkařů ve všech věkových kategoriích i závodníků na zimních kolech – 
tzv. fatbike. Letošní sněhové podmínky byly vynikající, a tak se všech pět závodů uskutečnilo 
v plánovaném termínu. 

 Stopa pro život je dlouhodobě zaměřena nejen na aktivní vyznavače běžeckého lyžování, ale i na mlá-
dež a celé rodiny. Je potěšitelné, že v posledních letech se prostřednictvím této akce daří získat pro 
běžecké lyžování stále více dětí a mladých rodin. Při všech závodech byli na volně otevřených Open 
jízdách k dispozici instruktoři a organizátoři zdarma zapůjčovali běžeckou výstroj. Vybrané startovné 
využijí jednotlivé pořádající kluby na další sportovní přípravu a podporu mládeže. 

 Některých závodů se účastnily také významné sportovní osobnosti i z jiných sportovních odvětví. Dva-
krát se například postavil na start mistr světa ve skifu Ondřej Synek nebo juniorský mistr světa na divo-
ké vodě Lukáš Kubričan. Jilemnickou 50 si nenechala tradičně ujít ani legendární česká běžkyně na 
lyžích Blanka Paulů. 

 Letošní ročník Stopy pro život zaštítila Česká unie sportu společně s dalšími partnery, jimiž byly: Mi-
nisterstvo školství, Svaz lyžařů ČR a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. V pozici hlavní-
ho partnera série se kromě České spořitelny a společnosti LAWI objevila Zdravotní pojišťovna Minis-
terstva vnitra. Generálním mediálním partnerem se stala opět Česká televize, která přinesla ze všech 
závodů projektu sportovní reportáže na kanálu ČT sport. Hlavní mediálním partnerem byl Český roz-
hlas Radiožurnál.   

 Jednotlivé akce ČUS Stopa pro život 2017: 

21. 1. 2017                ČUS Stopa pro život Prolog Vysočina Arena (Nové Město na Moravě)  

28. – 29. 1. 2017        Jilemnická 50 ZP MV ČR (Jilemnice-Hraběnka) 
11. – 12. 2. 2017        Karlův běh České spořitelny (Boží Dar v Krušných horách) 
25. – 26. 2. 2017        ČT Šumavský skimaraton (Kvilda) 
4. 3. 2017                  Krkonošská 70 LAWI (Špindlerův Mlýn, areál Svatý Petr) 

ČUS Stopa pro život letos rozhýbala čtyři tisíce 

vyznavačů běžek 
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Český olympijský výbor připravil informaci k novému úrazovému pojištění pro členy střešních sportov-
ních organizací. Viz strana 18-19. Je zpracována ve formě letáku, který lze vytisknout a nechat v re-
cepci sportovního centra nebo na nástěnce klubu, tak aby o pojistce byli informováni vaši členové. Le-
ták obsahuje základní informace o rozsahu pojištění a velikosti pojistného krytí. Je dobré upozornit čle-
ny, že pojištění je takzvaně kumulativní a na jeden úraz lze uplatnit dvě a více pojistek. Jestliže má ně-
kdo soukromou pojistku, lze čerpat odškodné z jednoho úrazu z obou pojistek.  

 

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 pojišťovny Kooperativa, a.s. 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. 

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

Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá  per e-mail na adre-

su sabina.rimanova@renomia.cz . 

 

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu: Více informací, 

příslušný formulář ke stažení zde.  Více informací, příslušný formulář ke stažení zde.  

 

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

 

 

 

Informace o úrazovém pojištění pro členy SK a TJ 

http://www.cstv.cz
mailto:sabina.rimanova@renomia.cz
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html
http://www.cuscz.cz/files/1403OTI.pdf
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
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