
SPORTUJ SPORTUJ 
S NÁMIS NÁMI  

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ 

SportFilm Liberec  

„Česko sportuje“  

poděkování dobrovolníkům 

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU  6/2013 

Projekt ČUS - Sportuj 

s námi! 



 

 

2 

 

 Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 10. 9. 2013 

 

Předseda ČUS M. Jansta informoval členy VV o jednání s předse-

dou rozpočtového výboru PSP ČR, P. Suchánkem, ve věci nezrea-

lizovaného rozpočtového opatření k převedení 300 mil. Kč z inves-

tičních do neinvestičních prostředků odboru sportu MŠMT. Převod 

se během roku neuskutečnil a nápravu nelze při rozpuštěné Posla-

necké sněmovně zajistit. Následně proto předseda jednal s minis-

trem  školství v demisi Daliborem Štýsem,  který stav potvrdil a při-

slíbil předsedovi ČUS uvolnit část neinvestičních prostředků 

z rezerv MŠMT. Sérií jednání na MŠMT a MF se poté podařilo zís-

kat z několika zdrojů 300 mil. Kč neinvestičních prostředků pro při-

slíbené dofinancování sportovního prostředí z Programu V. MŠMT 

by mělo mít dané prostředky k dispozici do konce října.  

  Dále předseda Jansta členům VV sdělil, že sumarizovaný poža-

davek sportovního prostředí na sanaci povodňových škod postou-

pilo MŠMT Vládě. V současnosti řeší likvidaci povodňových škod 

Ministerstvo pro místní rozvoj. MŠMT vyčíslilo požadavek sportov-

ců na 140 mil. Kč a žádá jeho pokrytí z mimořádně uvolňovaných 

zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. VV ČUS byl z úst předsedy 

Jansty také informován o jednáních s MF, na kterých bylo potvrze-

no, že do návrhu státního rozpočtu pro rok 2014 se počítá s část-

kou 2,9 miliardy Kč pro sport prostřednictvím kapitoly MŠMT. Vý-

konný výbor vzal na vědomí informaci o jednání s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí k evropským fondům, které vede  K. Bauer.  

Ministr MPSV chce zapojit sportovní prostředí do čerpání fondů 

EU. K tomu je plánován další postup s účastí MPSV, MZdr, MŠMT, 

ČOV a ČUS. 

VV ČUS projednal a schválil směrnici ČUS o stanovení členských 

příspěvků na činnost SCS. Směrnice se týká okresních sdružení 

ČUS, která budou informována prostřednictvím krajských manaže-

rů SCS o významu a naplnění směrnice. Komise pro strategii  a 

rozvoj horských středisek, spoluvlastněných ČUS, analyzovala ná-

jemní smlouvy lyžařských a reálů Ski Pec a SKIAREÁLU Špindle-

rův Mlýn a VV schválil komisí navrhovaná opatření v oblasti nájem-
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investiční dotace MŠMT 2014 na modernizaci Plaveckého sta-

diónu Podolí a Sportovního centra Nymburk. Díky aktivitě před-

sedy ČUS M. Jansty se podařilo zajistit pro MŠMT chybějící 

neinvestiční prostředky na dofinancování státní podpory 

z MŠMT – Programu V. Organizace sportu, v roce 2013. Na rok 

2014 se ve Vládou ČR  navrhovaném rozpočtu počítá s částkou 

2,9 mil. Kč pro sport prostřednictvím  kapitoly MŠMT. 
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Povodně 2013 - KVS Štětí 

Chceme vám připomenout 
osudy klubů zasažených 
povodněmi v červenci 2013, a 
protože jsme dostali dopis z 
klubu KVS Štětí od pana Kur-
firsta, který se chtěl o svůj 
příběh podělit, uvádíme jej 
jako příklad.  

Nejsou jediní, kteří se perou s 
nepřízní osudu, ale jsou výji-
meční v tom, že se o svůj osud 
s vámi chtějí rozdělit.  

 Z blogu klubu: 

Budoucnost začala povodní 2013 

V historii našeho klubu bylo několik zlomových okamžiků. Za-
ložení klubu v roce 1960, výstavba loděnice v 70. letech, radi-
kální rozšíření loděnice v 90. letech, otevření Slunečních láz-
ní  a Půjčovny loděk v roce 2011, přejmenování na KVS Štětí 
a vznik oddílu rychlostních pramic v roce 2012. A k těmto udá-
lostem se v červnu 2013 přidala povodeň. Již třetí nezvykle 
velká povodeň (2002, 2006, 2013) - se vážně podepsala na 
konstrukci budovy loděnice. Nic už nebude jako dřív.  
 

Neděle 2.6. 

Na závodech v Lysé nad Labem nás zastihla špatná zpráva: 
“valí se na nás povodeň a má dosáhnout velikosti roku 2006”. 
Závody v Lysé jsme opustili, svolali další členy (předseda byl 
na jihu Čech, místopředseda na Moravě) a postupně jsme se 
scházeli v loděnici a vyklízeli, co se dalo stihnout odvézt. Od-
vezli jsme toho do 18-té hodiny hodně a lodě, co zůstaly v 
hangáru, vyvázali u stropu, nad očekávanou výškou povodně. 

ních smluv nájemců 

s vlastníky pozemků.  

Ředitel ekonomických 

agend ČUS P. Benda infor-

moval VV o nedůsledném 

nárokování vlastnictví po-

zemků na Strahově 

v devadesátých letech, na 

které měla organizace ná-

rok a které byly převedeny 

Magistrát hlavního města 

Prahy. VV souhlasil 

s návrhem předložit příští 

VH ČUS podrobnou zprávu, 

jak jsme přišli o majetek na 

Strahově.  

VV ČUS v závěru jednání 

projednal a schválil žádosti 

o investiční státní podporu 

pro rok 2014 z programu 

MŠMT pro PS Podolí a SC 

Nymburk. ČUS žádá o do-

tace k modernizaci majetku, 

který je většinou 

v havarijním stavu a jehož 

rekonstrukce se dlouhá léta 

odkládala. Bylo schváleno 

také podání žádosti o dota-

ci na výstavbu nového uby-

tovacího zařízení v SC 

Nymburk v hodnotě 266 

mil. Kč, které by se mělo 

stát součástí komplexu 

Olympijského centra Nym-

burk. V této budou pokračo-

vat jednání s Českým olym-

pijským výborem a s rezort-

ním ministerstvem k dlou-

hodobému programu vý-

stavby OC Nymburk a dal-

ších olympijských center, 

vč. formy jejich vlastnictví, 

zabezpečení financování 

výstavby a provozu.  

 

Lenka Angelika Tichá, 

tisková mluvčí  

Dotace na rok 2014 - podávání žádostí na 

program III, IV a V + investice vrcholí 

Do poslední fáze se v současnosti dostalo podávání žádostí na 

MŠMT program III až V, včetně investičních programů 133510 - 

podpora materiálně technické základny sportu.  Sportovní svazy a 

střešní sdružení, tedy i ČUS, již kompletují potřebné podklady pro 

jednotlivé programy tak, aby je mohly odeslat poštou do 

30.9.2013. 

Pro sportovní kluby to znamená, že pokud neposlaly podklady pro 

program č. IV MŠMT sportovnímu svazu nebo střešní organizaci 

(ČUS), jak jsme vyzývali v minulém čísle, již to nestihnou.   
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Bohužel vody bylo skoro o 2 metry více, než v roce 
2006 a záplavy byly letos nezvykle dlouhé - loděnice 
byla zatopená celý týden. Kombinace výšky, délky 
povodně a toho, že se jedná už o třetí nezvykle vel-
kou povodeň (navíc v relativně krátké době), způsobi-
la nejen škody na lodích a veslech, ale i na budově 
loděnice.  

To je nakonec o hodně horší zpráva než to, že kom-
pletně spadlo cca 550 m2 podhledů s 30 cm tepelné 
izolace, že je díky tomu zničené osvětlení, že je třeba 
vyměnit elektroinstalaci, okna, všechny dveře, ku-
chyňské linky, opravit podlahy, atd. 

Sobota, 29. června 2013 - Otevření blogu 

Co napsat na úvod prvního článku nového blogu KVS 
Štětí? Nejspíše to, že je skvělé, že na konci června 
2013 sem můžeme napsat tyhle 2 věty: 

“Včera od brzkých ranních hodin probíhaly rozjížďky 
MČR 2013 žactva a dorostu. Startovaly zde i posádky 
KVS Štětí a budou pokračovat i v dnešních semifiná-
lových jízdách a pokud se jim bude dařit, uvidíme je i 
v neděli ve finále.” 

Čím jsou tak výjimečné? Tím, že mohou vůbec starto-
vat . . . 
ČTĚTE VÍCE.. 

Neděle, 6. července 2013 - Demolice? 

Závažné rozhodnutí čeká vedení klubu. Stará loděni-
ce bude možná muset projít demolicí. Otázkou již 
dost možná není jestli ano, ale v jakém rozsahu de-
molice proběhne. Ze včerejší schůzky s členy klubu, 
kde jsme vyhodnocovali dostupné informace - existu-
je riziko, že k zemi by musela jít celá část sociálního 
zařízení (WC, šatny, klubovna, kancelář). č 
Po určitých stavebních úpravách a rekonstrukci po... 
ČTĚTE VÍCE.. 

Neděle, 21. července 2013 - Závažná rozhodnutí 

V brzké době bude muset Správní rada KVS Štětí, o.s. přijmout sérii nelehkých rozhodnutí - od podo-
by zbytku sezóny, přes rozhodnutí o způsobu obnovy loděnice, umístění majetku klubu, který nebude 
možné vrátit do zimy do původních prostor, atd. atd. 

Podle všeho to vypadá, že klub čekají rozsáhlé změny. Na jedné straně existuje riziko ukončení čin-
nosti - neb dnes nemáme kde ji dlouhodobě provozovat a…  

Konec citace z blogu. 

Povodňová pomoc pro postižené sportovní kluby 

Požadavek sportovních klubů na sanaci povodňových škod v oblasti sportu MŠMT podstoupilo vládě, 
kde bylo doporučeno, aby žádost o náhradu škod pro sportovní kluby byla předána Ministerstvu pro 
místní rozvoj.  MŠMT vyčíslilo požadavek sportovců na 140 mil. Kč (hlášena byla škoda za více jak 
400 mil.) a žádá jeho pokrytí z finančních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, které řeší finanční po-
moc všem postiženým povodněmi v červnu 2013.  Pomoc z krajské úrovně jsme zatím zaznamenali 
ve Středočeském kraji, kde bude i z tak napjatého krajského rozpočtu uvolněna částka okolo 500 tis. 
Kč, která bude distribuovaná sportovním klubům. V Jihočeském kraji se akutní potřeby sportovních 
klubů řešily nesystémovou podporou z rozpočtu kraje či hejtmana, a o další podpoře se zatím jedná. 
V hlavním městě byla hlášená škoda největší a je zde slíbena i nejvyšší podpora z Magistrátu hlavní-
ho města Prahy. Hlavní město má v plánu uvolnit 6 mil. Kč ze svého rozpočtu na sanaci povodňových 

http://www.vksteti.cz/KVS_Steti/Blog/Seznam/2013/6/29_Otevreni_blogu.html
http://www.vksteti.cz/KVS_Steti/Blog/Seznam/2013/6/29_Otevreni_blogu.html
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škod pro sportovní kluby. Uvolnění této částky je ale vázáno rozhodnutím MMR tak, aby nedošlo k 
dvojitému plnění. Pomohly zatím městské části Prahy. 

V závěru chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali  odstraňovat povodňové škody, ale i 
všem dárcům, kteří zaslali peníze přímo klubům. Další penzum práce na nás ale stále čeká, abychom 
sportoviště uvedli do původního stavu. 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČUS  

 Český olympijský výbor děkuje dobrovolníkům ve sportu   

V rámci projektu „Česko sportuje“ zaměřeného 
na zapojení mladé generace do sportu spustil 
Český olympijský výbor (ČOV) podpůrnou kam-
paň, ve které děkuje zejména dobrovolným tre-
nérům, ale také dalším dobrovolníkům, podílejí-
cím se na organizaci sportu.   

Předseda ČOV Jiří Kejval ke kampani prohlásil: 
„Jsou to bezejmenní hrdinové, kteří šíří zápal pro 
sport po celé zemi za minimální nebo žádnou 
odměnu. Chceme jim touto formou poděkovat“. 

Právě ve sportu působí největší počet dobrovolníků ze všech oblastí, které by se bez jejich činnosti 
neobešly. Možná právě proto je jejich činnost společností brána tak trochu jako samozřejmost a nejsou 
dostatečně oceňováni. Většina sportovních organizací sice uděluje svým dobrovolníkům různě pojme-
novaná ocenění, těm se však nedostává větší mediální pozornosti. Právě proto má kampaň ČOV veli-
ký význam. Mohla by zlepšit vnímání dobrovolných trenérů u veřejnosti. 

Z dlouhodobých statistik České unie sportu (ČUS) vyplývá, že základna sportovních dobrovolníků stár-
ne a s tím se také postupně zužuje. Kritická je situace zejména na venkově. Místní tělovýchovnou jed-
notu nebo sportovní klub často drží při životě stárnoucí předseda a svého nástupce hledá marně. 
„Často znamená odchod dlouholetého předsedy konec sportu v obci,“ komentoval situaci Marek Hájek, 
zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS. 

Sportovní organizace musí hledat způso-
by, jak oslovit, získat, vyškolit a udržet no-
vou generaci dobrovolníků ochotných vě-
novat svůj čas těm, kteří chtějí sportovat. 
„Bez dobrovolníků hrozí, že se sport stane 
pro řadu lidí a zejména dětí, nedostupný,“ 
dodal k této problematice místopředseda 
ČOV a předseda ČUS Miroslav Jansta. 
Vždyť, pokud by měla být práce dobrovol-
níků ve sportu zaplacena, musela by být 
například více než zdvojnásobena státní 
podpora sportu. Bohužel se zdá, že lidí, 
kteří chtějí být mladé generaci vzory, přinášet jí radost a zdraví prostřednictvím pohybu, a podílet se na 
utváření jejích hodnot, ubývá. 

 

Mgr. David Kovář 
Management sportu ČUS 
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Motivovat k aktivnímu pohybu chce projekt ČUS  

Sportuj s námi! 

Zájem o sport u nejmladší generace klesá. Zhoršuje se fyzická zdatnost a pohybová všestran-
nost dětí. Výsledky mezinárodního výzkumu WHO z roku 2010 ukázaly, že se za posledních de-

set let snížila pohybová aktivita Čechů o 30 procent, na školách je pětkrát více obézních dětí.  

Cílem projektu ČUS - Sportuj s námi! připravovaný Českou unií 
sportu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do spor-
tovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních 
podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové 
aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. 
Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a 
přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními pří-
nosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování 
sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu 
začleňování do společnosti. 

Projekt ČUS – Sportuj s námi! je spojen s propagací zdravého ži-
votního stylu, aktivním trávením volného času a s prevencí negativ-
ních trendů plynoucích z nedostatku pohybu a sportu (zdravotní 
dopady, obezita dětí, hypertenze, cukrovka, nemoci kardiovaskulár-
ního systému a pohybového ústrojí, sociálně nežádoucí a patolo-
gické jevy). Jedním z dalších cílů projektu je také zviditelnit práci 
dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním 
prostředí. 

 Jádrem projektu jsou pečlivě vybrané sportovní akce členských sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací. Do projektu jsou zařazo-

vány akce zpravidla s větším počtem účastníků, které probíhají 
každoročně a mají ověřenou tradici, známou dobrou sportovní a 
společenskou úroveň i rozsah nebo jsou součástí sportovních 
kalendářů – termínových listin sportovních svazů. Zařazeny mo-
hou být také akce náborového charakteru i nové akce 
s prověřeným odpovídajícím konceptem a doloženou proveditel-
ností. 

  Výběr a zařazení do projektu ČUS – Sportuj s námi! navrhuje 
Servisní centrum sportu na úrovni okresu (76 okresních sdruže-
ní ČUS / SCS a hl. m. Praha), koordinují manažeři krajských 
SCS – servisních pracovišť ČUS (14 krajů). 

 Do projektu ČUS - Sportuj s námi! bude zapojeno 200 až 300 
vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich 
sportovních akcí. Předpokládá se, že každoročně se do akcí 
zapojí 100 000 až 200 000 účastníků v závislosti na výběru akcí. 

 Nejúspěšnější akce projektu ČUS - Sportuj s námi! mohou být  
oceňovány v rámci anket Sportovec okresu, Sportovec kraje, 

Sportovec Prahy a Sportovec ČR, na kterých se ČUS bude podílet. 

  

 „Česko sportuje“   

V září odstartovalo po celé České republice několik projektů Českého olympijského výboru. „Nejde 
nám o výkony. Důležité je, aby se děti naučily mít sport rády,“ zdůraznil předseda ČOV Kejval.  

Projekt „Česko sportuje” je nejvíce vidět v České televizi. „K současné podpoře České olympijské na-
dace, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně slabých rodin, chceme rozvíjet i aktivity na podporu 

http://www.cuscz.cz/kontakty/okresni-sdruzeni-cus.html
http://www.cuscz.cz/kontakty/okresni-sdruzeni-cus.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/servisni-centra-sportu.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/servisni-centra-sportu.html
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 Nový web ČUS 

Česká unie sportu k 1. září 2013 zprovoznila nové webové stránky, které naleznete na adrese 
www.cuscz.cz. V tomto článku bychom Vás rádi seznámili s jejich obsahem členěním a novinkami, kte-
ré pro Vás přinášejí. 

Změna vzhledu webu je patrná na první pohled. Stránky jsou přehlednější s moderním barevným de-
signem. Hodnocení samotného vzhledu je pak věcí individuálního vkusu.  

Významným posunem pro uživatele je třístupňové rozbalovací hlavní menu. 

Položky hlavního menu 

- Úvod – odkazuje na home page (hlavní stranu) 

- O nás – kategorie obsahuje základní informace a do-

kumenty týkající se České unie sportu 

- Služby – v kategorii naleznete přehled služeb nabíze-
ných a poskytovaných Českou unií sportu, důležité do-
kumenty, rady a návody (legislativní poradna, úrazové 
pojištění členů, OSA Intergram, Moderní sportovní klub 
a další) 

- Kontakty – kategorie obsahuje kontakty na sekretariát 
ČUS, sportovní centra ve správě ČUS, krajské organiza-
ce ČUS, okresní sdružení i národní sportovní svazy 

- Sportuj s námi – „ČUS – sportuj s námi!“ je projekt připravovaný Českou unií sportu s cílem přivést 

k pravidelnému sportování co nejvíce lidí 

- Partneři – Česká unie sportu spolupracuje s řadou organizací a institucí, jejichž výčet je umístěn 

v této kategorii 

- Média – spolupráce s médii je v dnešní době velice 

důležitá, proto v této kategorii webu přinášíme nejen 
informace pro zástupce médií, ale postupně nabídneme 
také kontakty na místní redakce mediálních partnerů a 
různé rady a návody, jak se zástupci médií komunikovat 

 

Podstatnou změnou je také mnohem širší prezentace 
sportovních služeb poskytovaných ČUS nejen veřejnos-
ti, ale také klubům a firmám. „Naším cílem je, aby si ve-

zdravého životního stylu a pohybu jak u dětí, tak napříč celou populací. Ideu projektu Česko sportuje 
proto podpoříme nejenom ve vysílání sportovního kanálu, ale své nezpochybnitelné místo bude mít i v 
rámci nově vznikajícího dětského kanálu, na němž budeme chtít děti prostřednictvím pravidelných 
pořadů ke sportu a k pohybu motivovat,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.  

Mezi již známé projekty patří Česká olympijská nadace, nebo v samostatném článku zmíněná kam-
paň na podporu dobrovolným trenérům. Novinkou pro školáky je olympijský víceboj, který spojuje 
sport s dalšími důležitými oblastmi rozvoje dětských schopností. Zapojí se všechny regiony České 
republiky. Silným tématem budou blížící se olympijské hry v Soči.  

Může nás těšit, že se o sportu více mluví a dostává se i do médií a do nových médii, které nejvíce 
ovlivňují mladou generaci .  

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČUS  

 

http://www.cuscz.cz


 

 

8 

 

 Informace k novému Občanskému zákoníku 

Je důležité, aby všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty zaznamenaly, že od nového roku, 
počínaje 1. lednem 2014, bude, podle všeho, platit novela občanského zákoníku. V současnosti nikdo 
nedokáže s jistotou říct,  zda se do té doby podaří státním institucím schválit všechny související pro-
váděcí předpisy. Proto nelze ke změnám, které se zcela určitě budou dotýkat i sportovních organizací, 
vydat úplné pokyny a doporučení. 

Dle nového zákoníku, který je již schválen a je veřejně dostupný např. na http://
obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/ , se všechny sportovní organizace (občanská sdružení) au-
tomaticky přemění na spolky. Novela zákoníku bude požadovat od občanských sdružení, mimo jiné, 
úpravy stanov. Povinnost zapracovat změny do svých stanov je rozprostřena do horizontu tří let, příliš 
otálet, ale nedoporučujeme.   

 Na adaptování změn tedy mají občanská sdružení (tj. SK a TJ, svazy) tři roky. Realizovat hlášení 
změn či registraci stanov na Ministerstvu vnitra ČR lze podle současného zákona o sdružování obča-

nů i v současnosti, ale po 1.1.2014 bude takový subjekt čekat 
další úprava stanov. Proto, není-li to nezbytné, doporučujeme 
se změnami vyčkat do začátku příštího roku, kdy by měl být již 
znám způsob a místa registrace stanov spolků. 

  

Pro sportovní subjekty již byla vydána první ucelená informa-
ce, co je se změnou občanského zákoníku čeká. Informace je 
dostupná na webu ČUS www.cuscz.cz/files/475ZmZ.pdf a na 
stránkách ČOV, kde lze také pokládat on-line dotazy k celé 
problematice http://www.olympic.cz/text/pravni-dotaz. Naléha-
vě doporučujeme všem sportovním subjektům tuto informaci 
nastudovat. 

 Česká unie sportu nyní připravuje vzorové stanovy, které již 
budou odpovídat znění nového občanského zákoníku. Připra-
víme také přehledný návod, jak v klubu – tělovýchovné jedno-

tě postupovat a vyhovět všem podmínkám nového zákona. V první fázi se bude jednat o úpravu sta-
nov. Po schválení prováděcích předpisů ze strany státu pak návod doplníme o postup registrace no-
vých stanov, kterou by měly provádět příslušné rejstříkové soudy. Dále pro Vás připravíme návod, jak 
získat statut veřejné prospěšnosti, který upravuje další připravovaný zákon, zatím čekající na schvále-
ní. 

  

        Právní poradna 

řejnost spojila dlouhodobě poskytované kvalitní služby v pražském Podolí, šumavském Zadově nebo 
ve Sportovním centru v Nymburce s Českou unií sportu“ řekl k webu Pavel Benda, generální ředitel 
ekonomických agend ČUS. 

Spodní menu je členěno dle typických skupin návštěvníků webu, zástupců sportovních klubů a tělový-
chovných jednot, veřejnosti a národních sportovních svazů. 

„Jednotlivé sekce webu jsme se snažili co nejvíce propojit pomocí odkazů a tak přinést uživatelům 
maximální možný komfort,“ uvedl Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČUS. 

Další zvýšení uživatelského komfortu přináší fulltextové vyhledávání nebo kontaktní formulář, který je 
pevnou součástí všech stránek webu. 

Mgr. David Kovář 
Management sportu ČUS 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/
http://www.cuscz.cz/files/475ZmZ.pdf
http://www.olympic.cz/text/pravni-dotaz
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Jakmile budou známy další nové skutečnosti, budeme Vás obratem informovat. Sledujte proto i strán-
ky www.cuscz.cz. Pracovníci Servisních center sportu ČUS v krajích a okresech (pracoviště Krajských 
organizací ČUS a okresních sdružení ČUS) budou od listopadu tohoto roku proškolováni tak, aby ser-
visní centra byla schopna poradit zástupcům SK/TJ se všemi změnami, které bude nutné se změnou 
občanského zákoníku v legislativě SK/TJ učinit. 

  

Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy lze postupovat až v okamžiku, kdy začne platit, dopo-
ručujeme, aby sdružené subjekty, po zveřejnění vzorových stanov (nejdříve na celostátních poradách 
5. a 6. 11. 2013), zatím pouze začaly s přípravou nového znění svých stanov, tj. zpracovaly nové zně-
ní stanov, předjednaly konsens s jejich zněním uvnitř spolku (tj. seznámení  členské základny s jejich 
zněním apod.), případně využily i odbornou konzultaci na servisních centrech sportu ČUS (nejdříve od 
prosince 2013) ohledně správnosti textu. Po 1.1.2014 lze začít s realizací změny stanov, tedy je třeba 
svolat nejvyšší orgán spolku k jejich schválení (jelikož je dána lhůta ke změně, není nutné svolávat 
mimořádnou valnou hromadu / členskou schůzi, ale lze počkat na řádnou valnou hromadu, která je 
každoročně svolávána). 

  

 Novela zákoníku práce k srpnu 2013 - pracovní poměr na dobu 

 určitou 

S účinností ke dni 1.8.2013 (zák.č. 155/2013Sb.) se vrací do zákoníku práce zvláštní důvody, při je-
jichž splnění je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou rozdílně oproti obecně stanoveným 
podmínkám. Jde o pozitivní posun, kdy je pamatováno na to, že u zaměstnavatele mohou nastat okol-
nosti, kdy je potřeba uzavřít pracovní poměr na dobu delší než 3 roky a zároveň však není možné 
uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 Obecná úprava pracovního poměru na dobu určitou : 

Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít na dobu nejvýše 3 let od vzniku tohoto poměru. To platí i 
pro opakované uzavírání kratších pracovních poměrů, kdy nesmí jejich celková doba přesáhnout do-
bu 3 let od vzniku prvního z nich. Navíc je omezen i počet možných opakovaní uzavírání pracovních 
poměrů (včetně tzv. „prodlužování“) v rámci stanovené doby 3 let  - opakovat pracovní poměr lze nej-
výše dvakrát. Po vyčerpání 3 let trvání pracovního poměru je třeba, aby uplynula doba alespoň 3 let, 
než bude moci být mezi týmiž účastníky uzavřen další pracovní poměr na dobu určitou. 

 Úprava výjimek, kdy lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou v jiném rozsahu (zejména pak 

v delším, případně vícekrát opakovaný) než je stanoveno obecně : 

· u zaměstnavatele jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze prá-
ce, kdy nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby na takovou práci zaměstnal zaměstnance 
na dobu neurčitou (např. záskok za jiného zaměstnance, výkon práce, kde předpokladem je provede-
ná volba a funkční období je delší než 3 roky apod.); 

· zaměstnavatel musí mít uzavřenu písemnou dohodu s odborovou organizací, kde bude upraveno: 

 a) vymezení uvedených provozních důvodů 

 b) pravidla pro sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou 

 c) okruh zaměstnanců, kterých se to bude týkat 

 d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá 

 · pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, může zaměstnavatel uvedenou dohodu 
nahradit svým vnitřním předpisem. 

  

Legislativně právní a personální odbor ČUS 

  



 

 

10 

 

SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS 

FESTIVAL 2013 

 

Liberecký festival je, se svými šestnácti ročníky, druhým nejstarším národním 
festivalem sportovních snímků a dlouhodobě reprezentuje Českou republiku ve 
světě sportovního filmu.  Odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC 
2013 jsou Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Filmový a televizní svaz 
(FITES) a FEDERATION INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPOR-
TIFS – Miláno/Itálie/. 

Partnery festivalu jsou Liberecký kraj, Statutární město Liberec, ERV pojišťovna 
a Česká televize se sportovním kanálem ČT 4.  

Jak je vidět z partnerů, ale i z garantů, získal festival ty nejlepší záruky a dnes 
se řadí mezi nejvýznamnější sportovně – kulturní akce nejen v regionu, ale i 
v ČR. 

Úzká spolupráce mezi kanálem ČT 4 a festivalem je vidět i z přihlášených 
snímků, kdy většina vznikla právě na půdě naší veřejnoprávní televize. Pro-
gram festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových 
snímků.  Za patnáct let historie festivalu si mohli jeho návštěvníci prohlédnout 
více jak 300 snímků z 18 zemí světa. Letošní ročník přináší 23 soutěžních 
snímků.  Jejich seznam najdete zde: http://www.lb-sto.cz/sportfilm/
Soubory/2013/seznam_prihl_snimku_2013.pdf. 

Pokud vás některý ze snímků zaujal, můžete ho shlédnout v Liberci ve dnech 
15. – 17. října 2013. Promítání proběhne ve veřejných prostorách Obchodního 
centra Babylón.  

Pro zájemce z řad středních a základních škol je připraven projekt Sportflim do 
škol, v jehož rámci lze získat jednotlivé filmy pro projekci žákům. 

Vítězné snímky, které určuje odborná porota, dále reprezentují Českou republi-
ku na mezinárodním festivalu INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2013, který 
se tradičně koná v Miláně. FICTS  je mezinárodní soutěžní festival televizních a 
filmových snímků s tematickým zaměřením na sport. Cílem festivalu je ocenění 
nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku vůbec.  

Festival se zaměřil na myšlenku olympismu a hodnot s ním spojeným a v rámci 
festivalu je vyhlašována Cena Olympijských her. Jedná se o cenu pro snímek 
z jakékoliv kategorie, který se touto tématikou zabývá a svým zpracováním 
oslovil porotu. Další z hlavních cen udělovaných na návrh poroty Českou olym-
pijskou akademií je  cena doc. Jiřího KÖSSLA, který se nesmazatelným způso-
bem zapsal do charakteru a kvality festivalu.  

V letošním ročníku je několik snímků, které by si tyto ceny zasloužily, např. Kde 
já se tu beru - snímek Ivana Stehlíka o Olympijské vítězce Daně Zátopkové, 
která se loni dožila mimořádného životního jubilea. 

 

 - bližší informace na: www.sportfilm.cz nebo www.lb-sto.cz/sportfilm  

 

http://www.lb-sto.cz/sportfilm/Soubory/2013/seznam_prihl_snimku_2013.pdf
http://www.lb-sto.cz/sportfilm/Soubory/2013/seznam_prihl_snimku_2013.pdf
http://www.sportfilm.cz
http://www.lb-sto.cz/sportfilm
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 Záštity předsedy ČUS 

V minulém čísle jsme vás informovali o schválení Směrnice ČUS 1/2013 ze dne 14.5.2013 o pravi-
dlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení cen. Níže 
uvádíme seznam sportovních událostí, které již záštitu obdržely a zdárně proběhly. 

Již proběhlo: 

1) Sportovní hry seniorů  – 8. 6. 2013: pod organizací Davida Hufa v čele sdružení „Buď fit seniore“ 
proběhla     8. června 2013 akce zaměřená na pohyb seniorů. Akce pod záštitou předsedy ČUS JUDr. 
Miroslava Jansty nebyla ojedinělou tohoto typu.  Senioři mohli na hrách poměřit síly v disciplínách jako 
nordic walking, pétangue, hod na cíl, přehazovaná, lukostřelba, jóga pro seniory, ale také byla připra-
vena přednáška o zdravém životním stylu. Více na www.budfitseniore.cz  

2) Turistický pochod krajem Oty Pavla – propojení kultury a sportu, přesněji literatury a sportu již 
po 30. zorganizovala TJ Sokol Branov společně s Obcí Branov pod záštitou předsedy ČUS JUDr. Mi-
roslava Jansty. Tradiční již 30. ročník turistického pochodu krajem Oty Pavla v přírodě kolem řeky Be-
rounky se konal 22. června 2013. Více na www.branov.cz 

3) Sportovně osvětová akce Sporťáček:  Ve Sportovním areálu HAMR Braník se v sobotu 7. září 
2013 uskutečnila sportovní akce, kde se prezentovaly sportovní svazy, kluby a oddíly. Tato akce nabí-
zí rodičům přehlednější způsob výběru sportovních aktivit pro své děti. Na akci se mimo obecné pre-
zentace mohou rodiče s dětmi se sporty seznámit i názorně, a to díky exhibicím na pódiu a rozhovo-
rům se sportovci. Více na www.sportacek.cz 

4) Czech open Para Table Tennis 2013 

Záštitu nad touto výjimečnou sportovní událostí převzaly mezinárodní federace ITTF Para Table Tenis, 
předseda České unie sportu, JUDr. Miroslav Jansta, a náměstek primátora města Ostravy, Ing. Martin 
Štěpánek, Ph.D. Akce proběhla za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města 
Ostravy. Jménem předsedy České unie sportu Miroslava Jansty pronesl zdravici krajský místopředse-
da ČUS Jiří Vlček a turnaj oficiálně zahájil předseda České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček.  

Ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava v Ostravě proběhl ve dnech 12.až 15.září 2013 
jubilejní desátý ročník mezinárodního turnaje handicapovaných stolních tenistů Czech Open 2013 - 
Para Table Tennis. Rekordní účast 172 hráčů a 
hráček z 28 zemí z celého světa byla okořeněna 
přítomností třinácti medailistů z paralympiády 
v Londýně.  

Od vzniku turnaje v roce 1995 je naplňována jeho 

hlavní myšlenka, umožnit co největšímu počtu čes-
kých postižených stolních tenistů porovnat výkonnost 
se sportovci jiných států. Letos jsme se ještě zaměřili 
na pozvání  diváků z řad handicapovaných občanů, 
zejména mládeže, kterým jsme prakticky ukázali 
možnost zapojení se do sportovního vyžití v našem 
bezbariérovém sportovním areálu a zároveň do ko-
lektivního života v partnerském Sportovním klubu vo-
zíčkářů Ostrava. 

Turnaj probíhal ve dvou propojených hracích halách 
na 24 stolech pro vozíčkáře speciálně upravených, 

http://www.budfitseniore.cz
http://www.branov.cz
http://www.sportacek.cz
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pro tréninky byly připraveny další dvě haly. Zajímavá utkání byla přenášena internetovou televizí 
TVcom a je možno je shlédnout z jejich archivu. 

Stále rostoucí zájem podtrhuje výjimečnost této sportovní události v mezinárodním kalendáři handica-
povaných sportovců a řadí tento turnaj mezi největší sportovní akce pro postižené stolní tenisty 
v České republice a nejstarší na světě. Více na www.czechopenostrava.com nebo www.tjostrava.cz 

 

           
Text převzatý od  Ing. Tomáš Staníčka 

 

  

Bude se konat: 

1) Projekt Školní golf – pod záštitou předsedy ČUS JUDr. Miroslava Jansty je organizován dlouho-
dobý projekt „Školní golf“. Projekt má za účel přiblížit golf mezi děti základních škol na území hlavního 
města Prahy a má tak posloužit jako doplňková sportovní aktivita či zpestření běžného školního tělo-
cviku. Děti si vyzkouší golf pod vedením odborníků, kteří tak mohou mezi nimi objevit i talentované 
jedince, kteří by se mohli stát olympijskými nadějemi pro nadcházející olympijské hry. Více na 
www.olympiagolf.cz/skolni-golf . 

 

  

 

 Konference Sport a kvalita života  

Chtěli bychom vás  informovat o připravované deváté mezinárodní konferenci s názvem Sport a kvalita 
života 2013, která se koná 7.-8. listopadu v Brně.  Fakulta sportovních studii Masarykovy University 
pořádá letos poprvé tuto konferenci v kampusu Masarykovy university. Chceme především ukázat na 
významnost této akce, kterou dokládá složení odborné komise. V jejím složení najdete např. prof. 
PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M. - bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR , Ing. Jiřího Kejva-
la - předseda Českého olympijského výboru; RNDr. Miloše Vrabce-předseda Antidopingového výboru 
ČR; JUDr. Miroslava Janstu - předseda České unie sportu.  

Tématy letošního ročníku jsou: 

Sportovní aktivity v souvislosti se stárnoucí populací a bezpečností 

Cíle tělesné výchovy a sportu v měnící se společnosti 

Role tělesné výchovy a vliv profesionálních sportovců na ni 

(Veškeré přednášky a diskuse budou v anglickém jazyce.)  

Tematické okruhy a jejich hlavní přednášející: 

- Ageing and physical activity -Key speaker: Prof. Anita Hökelmann (Germany); Biomedical aspects of 
sport-Key speaker: Prof. Weimo Zhu (USA); Quantitative and qualitative analysis of human movement-
Key speaker: Prof. Rado Pišot (Slovenia); Safety in physical education, sport and leisure activities-Key 
speakers: Prof. Wojciech Cynarski (Poland) and Prof. Willy Pieter (Netherlands); Sport in the per-
spective of social sciences-Key speakers: PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (Czech Republic) and Prof. 
Andy Lane (Great Britain); Sports training, professional sport-Key speakers: Prof. Damir Knjaz 
(Croatia) and Mgr. Michal Polák (Czech Republic) 

Pro další informace následujte stránky conference: http://conference2013.fsps.muni.cz/ 

 

  

 

http://www.tjostrava.cz
http://www.olympiagolf.cz/skolni-golf
http://conference2013.fsps.muni.cz/
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Genetický doping 

V dnešním článku přinášíme převzatý článek z Buletinu ADV ČR. Pokud si někdo myslí, že genetický 
doping je vzdálená budoucnost, tento článek by ho měl přesvědčit, že je to realita současnosti.  

Objevují se obavy některých vědců a sportovních lékařů, kteří si kladou otázku :“Jak budou vypadat 

sportovci budoucnosti?“ 

Někteří z nich se domnívají, že z vnějšku budou vypadat stejně, ale uvnitř budou pravděpodobně 

jiní, protože budou ovlivnění genetickým dopingem.  

Teď stojí nelehký úkol před Světovou antidopingovou agenturou WADA a výzkumnými laboratořemi 
v San Diegu a v Kolíně nad Rýnem, jak co nejrychleji vynalézt analýzy, které tuto nezákonnou do-
pingovou metodu v těle sportovců objeví. Jak jsme již v minulém čísle našeho zpravodaje uvedli, 
jedna metoda na zjišťování hladiny myostatinu již existuje a také máme první potrestané sportovce 
za její zneužití. Další výzkum pokračuje… 

V oblasti genetické medicíny probíhá mnoho výzkumných projektů, které by lidstvu odhalily mož-
nosti léčby různých nemocí, které jsou způsobeny chybou v genomu pacientů. 

Výzkumy však probíhají také v oblasti sportu, kde se zjišťují různé „genetické vlohy“ sportovců 
v souvislosti s jejich výkonností a předpoklady v různých druzích sportu.  

Příkladem, že geny ovlivňují i vytrvalost je finský běžce na lyžích 
Eero Maentyranty. Tento sporý chlapík jen 174 cm vysoký, získal 
na třech po sobě jdoucích zimních olympijských hrách, počínaje ro-
kem 1960 ve Squaw Valley a dále v letech 1964 a 1968 olympijské 
medaile, včetně kovu nejcennějšího. Další medaile k němu putovaly 
i z Mistrovství světa a Evropy. Po dobu zhruba dvaceti let byl pode-
zříván z dopingu, než molekulární biologové v jeho těle objevili 
genovou mutaci, která způsobuje nadměrné zmnožení červených 
krvinek, což se velice „hodí“ ve vytrvalostních sportech, mezi něž 
klasické běžecké lyžování jednoznačně patří. Tuto genovou mutaci 
měli i někteří z jeho příbuzných a v současné době byla prokázána u 
zhruba 200 osob.   

Eero má dnes v rodném městě ve Finsku svoje vlastní muzeum i pomník 

Jak prakticky může dnes fungovat podávání genetického dopingu sportovcům – o tom všem a dal-
ších zajímavostech z oblasti genetickém dopingu se dozvíte v bulletinu…http://www.antidoping.cz/
bulletin.php  

 

 

Olympijská medaile po osmi letech 

Nebo také : „Kdo si počká, ten se dočká.“ 

Před nedávnem jsme byli svědky milé události, když poštou ze sídla Mezinárodního olympijského vý-
boru byla doručena na Český olympijský výbor nová medaile z Her v Athénách 2004.  

Po zaplacení cla (!!!) dostala svůj zasloužený bronz naše diskařka Věra Cechlová, tehdy ještě Pospí-
šilová. Trvalo to předlouhých devět let, než bylo spravedlnosti učiněno zadost a naše atletka dostala 
svůj nejcennější kov  celé své dlouhé kariéry.   

Na druhé straně Bělorusce Jatčenkové, která medaili musela vrátit, tak nakonec zůstaly jenom oči pro 
pláč.  

Na slavnostním aktu při předávání medaile z rukou předsedy našeho olympijského výboru Jiřího Kej-
vala, diskařka sympaticky prohlásila :“Sport není jenom o vítězství, je i o prohře. Věřit a pořád jít tou 
čistou cestou. Nekoukat nalevo, napravo, jestli někdo podvádí. Nenechat se tím znechutit.“  

Kéž by měla naše atletka svým příkladným vztahem k vrcholovému sportu co nejvíce následovníků ! 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
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 Zdeněk Hrubý 

  S lítostí a zármutkem vám oznamujeme, že během ex-
pedice na Gasherbrum I. (8.068 m n.m.) v pákistánském 
Karákóramu zahynul Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., člen Vý-
konného výboru České unie sportu, předseda Českého 
horolezeckého svazu, člen komise VV ČUS pro financo-
vání sportu a komise pro rozvoj horských středisek ČUS, 
místopředseda představenstva Skiareálu Špindlerův 
Mlýn. 

Při sestupu se následkem technické chyby při slaňování 
zřítil mnoho stovek metrů dolů ze svahu. K neštěstí došlo 
během expedice, při níž se společně s M. Holečkem neú-
spěšně pokoušeli o prvovýstup jihozápadní stěnou na os-
mitisícovku Gasherbrum I. 

Poslední rozloučení se Zdeňkem Hrubým proběhlo 14. 
září 2013 na symbolickém hřbitově horolezců na Hrubé 
Skále. 

Zdeněk Hrubý (9. 8. 1956, Uherské Hradiště – 8. 8. 

2013, Gasherbrum I, Karákoram, Pákistán) 

Jeden z nejvýznamnějších českých horolezců, ekonom, pedagog a úspěšný manažer, v roce 2009 a 
poté i v roce 2012 byl zvolen předsedou Českého horolezeckého svazu a od roku 2012 byl také čle-
nem výkonného výboru České unie sportu, kde hájil především zájmy malých, neolympijských sportů.  

V oblasti horolezectví byly jeho doménou velehory. V letech 1994 - 2012 úspěšně vystoupil na osm 
osmitisícovek, o mnoho dalších vrcholů se pokusil. Získal mnohá ocenění za své výstupy i za svůj lid-
ský přístup, z nichž nejvíce si vážil Hlavní ceny Českého klubu fair play a ceny Evropského hnutí fair 
play, které získal spolu s Radkem Jarošem za záchranu životů dvou Poláků a Španěla při svém výstu-
pu na Dhaulágirí v roce 2008.  

Odešel jako vrcholový sportovec, odešel na vrcholu. Jeho špičkové sportovní výkony, včetně unikát-
ních prvovýstupů i zdolání osmi osmitisícových vrcholů, byly a dále budou vzorem pro další generace 
našich sportovců. Pro český sport zůstává nositelem odkazu a zásad fair play. Byl nezpochybnitelnou 
autoritou čistoty a férovosti ve sportu. Byl dobrý kamarád a neúnavný spolupracovník. Byl vždy tam 
s pomocnou rukou, kde bylo potřeba podat největší výkon. 

 Pro český sport je smrt Zdeňka Hrubého velkou a těžko nahraditelnou ztrátou. 

  

 Za Petrem Kmentem 

Po dlouhé nemoci ve věku 71 let zemřel bronzový medailista z 

olympijských her v Mexiku 1968 zápasník Petr Kment, který půso-
bil od roku 2012 ve funkci předsedy Revizní komise České unie 
sportu. Aktivně se podílel na současné transformaci českého 
sportovního prostředí a hledání cest k jeho financování a obno-
vení důvěry veřejnosti v český sport. 

Petr Kment zůstal u sportu i po aktivní kariéře. Trénoval repre-
zentaci, byl předsedou zápasnického svazu. Aktivně působil i v 
olympijském hnutí jako člen předsednictva Českého klubu olym-
pioniků a Výkonného výboru ČOV. 

PaedDr. Petr Kment (20.8.1972 - 22.8.2013) 

 Poslední rozloučení s českou zápasnickou legendou proběhlo 
30. 8. 2013 ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria. 

Odešel sportovec ryzího charakteru a stálých názorů, který byl oporou ostatním. 
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PÁLEŠOVÁ V OSIJEKU NA BRADLECH STŘÍBRNÁ, ŠIKULOVÁ NA BRAD-

LECH CELKOVOU VÍTĚZKOU SVĚTOVÉHO POHÁRU 2013 !!! 

 

Ve dnech 14.-15. září proběhl v chorvatském Osijeku poslední 

závod Světového poháru ve sportovní gymnastice mužů a žen 

na jednotlivých nářadích v letošní sezóně.  A pro české barvy byl 

nadmíru úspěšný. V Osijeku reprezentovali českou sportovní 

gymnastiku Jana Šikulová, Kristýna Pálešová, Martin Konečný a 

Daniel Radovesnický. Tři ze čtyř českých zástupců se objevili v 

sobotním a nedělním osmičlenném finále na jednotlivých nářa-

dích. 

  Nejlépe se umístila Kristýna Pálešová, která ve finále na brad-

lech obsadila 2. místo se známkou 14,050 Lepší byla jen Ruska 

Jekaterina Kramarenko (14,425 b.) Do finále se také probojovala 

Jana Šikulová, která si vylepšila své 8. místo z kvalifikace a 

skončila na 5. místě (12,450 b.). Navíc po sečtení všech výsled-

ků letošní série závodů Světového poháru se stala absolutní ví-

tězkou Světového poháru na bradlech pro rok 2013 !!!. 

  Kristýna Pálešová s Janou Šikulovou se již do finále na dalších 

nářadích neprobojovaly, ale i tak je výsledek v Osijeku jejich vel-

kým osobním úspěchem. Přejme Kristýně, aby jí forma vydržela i 

pro nadcházející Mistrovství světa v belgických Antverpách, kam odlétá česká výprava 25. září. Kristýně 

bude v Antverpách dělat společnost Alice Jáňová, která splnila na MČR výkonnostní limit pro start na 

Mistrovství světa ve víceboji. Jana Šikulová se letošního Mistrovství světa jednotlivkyň po dohodě s 

osobním trenérem Stanislavem Vyzinou a reprezentačním trenérem Miloslavem Musilem nezúčastní a 

dá přednost odpočinku a následující přípravě na ME 2014, kde bude oporou českého družstva žen.  

 V Osijeku se nenechali zahanbit ani čeští muži. Martin Konečný postoupil se čtvrtou nejvyšší známkou 

(14,350 b.) do finále na hrazdě, kde bohužel zaznamenal pád a obsadil konečné 7. místo (13,175 b.). 

Martin měl blízko také k účasti ve finále na prostných. V kvalifikaci obsadil 11. příčku (14, 375 b.). Výsled-

ky Martina Konečného v Osijeku jsou příslibem pro nadcházející Mistrovství světa jednotlivců v Antver-

pách. 

Více informací vč. originálního článku a výsledků na stránkách ČGF  

 

 

  

        Prostor pro svaz 

http://gymnastika.cstv.cz/article/11000.palesova-v-osijeku-na-bradlech-stribrna-sikulova-na-bradlech-celkovou-vitezkou-svetoveho-poharu-2013/
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        Blahopřejeme 

Atletika 

Vítězslav Veselý obhájil celkové vítězství v DL, když 

ve finálovém závodě skončil druhý. V soutěži koula-

řů skončil Ladislav Prášil třetí. 

Zuzana Hejnová zvítězila i při svém posledním tři-

náctém startu v sezoně a ve finále DL v Curychu 

ovládla závod na 400 metrů překážek. Třetí místo 

obsadili ve stejném závodě Denisa Rosolová a také 

čtvrtkař Pavel Maslák. 

Na mítinku DL ve Stockholmu triumfovala překáž-

kářka Zuzana Hejnová po dvanácté v této sezóně 

v řadě. Čtvrtkař Pavel Maslák vybojoval třetí místo. 

Z MS v Moskvě si naše výprava přivezla tři cenné 

kovy a řadu dalších finálových umístění. Tituly svě-

tových šampiónů získali Zuzana Hejnová v běhu na 

400 m překážek, která opět vylepšila český rekord, 

a oštěpař Vítězslav Veselý. Bronz přidal kladivář 

Lukáš Melich.  

Zuzana Hejnová vyhrála v novém českém rekordu 

mítink DL v Londýně v závodě na 400 metrů překá-

žek a stala se vítězkou seriálu. 

Vítězslav Veselý na mítinku DL ligy v Monaku vyhrál 

v nejlepším výkonu roku 87,68 metru. 

Na JME v italském Rieti opanovaly sestry Drahoto-

vy chodecký závod na 10 km. Anežka dokázala zví-

tězit a Eliška dokončila závod na třetím místě. Klára 

Seidlová vybojovala bronzovou medaili v běhu na 

100 metrů. 

 

Cyklistika 

Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál závěrečný závod SP 

XC horských kol v norském Hafjellu. Kateřina Nash 

dojela v Norsku jedenáctá a celkově klesla na bron-

zový stupeň. 

Jiří Ježek vybojoval na silničním MS v kanadském 

Baie-Comeau stříbrnou medaili v časovce 

v kategorii C4. 

Jiří Ježek ovládl celkové hodnocení SP handicapo-

vaných cyklistů v kategorii C4. Pomohlo mu k tomu 

vítězství v časovce v kanadském Matane. Druhé 

místo v celkovém pořadí stejné kategorie patří Jiří-

mu Bouškovi. 

Kateřina Nash vyhrála v kanadském Mont-Sainte-

Anne poprvé v kariéře závod SP v cross country na 

horských kolech.  

Jaroslav Snášel vybojoval na dráhovém JMS 

v Glasgow stříbrnou medaili v keirinu. 

Druhá místa vybojovali na SP v cross country hor-

ských kol v andorském středisku Vallnord Ondřej 

Cink a Kateřina Nash. 

V dvoudílném MS v biketrialu konaném ve španěl-

ské Igualadě a v Blansku vybojovali tituly vicemistrů 

světa Václav Kolář (Elite), Martin Kakáč (Senior) a 

Vojtěch Křiva (Junior). 

Petr Vakoč získal na ME v silniční cyklistice kona-

ném ve Frýdku-Místku, v Brně a v Olomouci stříbr-

nou medaili v silničním závodě kategorie do 23 let. 

 

Horolezectví 

Libor Hroza zvítězil v závodě SP IFSC v lezení na 

rychlost pořádaného v rámci RockMasters v Arcu. 

Adam Ondra vyhrál počtvrté prestižní cenu Salewa 

Rock Award a jako jediný na světě ji získal vícekrát. 

Volbu provádějí šéfredaktoři světových lezeckých 

časopisů doplnění o nejvýznamnější horolezecké 

weby. Z České republiky se volby účastní časopis 

Montana. 

Libor Hroza vybojoval na ME ve francouzském Cha-

monix zlatou medaili v lezení na rychlost a získal 

tak svůj první velký titul.  

Rubrika blahopřejeme je v tomto čísle značně rozsáhlá, a to z důvodu dvouměsíční pauzy mezi jed-
notlivými čísly během letních měsíců.  
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        Blahopřejeme 

Inlinehokej 

V Anaheimu se čeští inline hokejisté potřetí v historii 

stali mistry světa organizace FIRS. Na stejném mís-

tě dokázali zvítězit o týden dříve také naši junioři. 

 

Judo 

Lukáš Krpálek získal na MS v brazilském Rio de 

Janeiru bronzovou medaili ve váze do 100 kg. 

 

Kanoistika 

Po 7 letech se na slalomové dráze v Praze-Troji 

opět konalo MS vodních slalomářů. Atmosféra byla 

skvělá a organizátoři odvedli vzhledem ke všem 

okolnostem neuvěřitelnou práci. O tři individuální 

medaile se postarali vítězný kajakář Vavřinec Hradí-

lek, druhý v témže závodě Jiří Prskavec a debl Ja-

roslav Volf a Ondřej Štěpánek. Medailovou sbírku 

doplnily dvěma zlaty hlídky kajakářek a deblkanois-

tů a stříbrem hlídka kanoistek. 

Celkem 3 medaile získali rychlostní kanoisté na 

svém MS v německém Duisburgu. Stříbro vybojoval 

na kilometrové trati čtyřkajak ve složení Daniel Ha-

vel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba. Dva 

bronzy přidali deblkanoisté Jaroslav Radoň a Filip 

Dvořák, a to na kilometru i poloviční trati. 

Deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler skončili 

druzí ve finále SP vodních slalomářů v Bratislavě. 

Druhá byla také kanoistka Kateřina Hošková, které 

patří druhé místo také v celkovém hodnocení SP. 

Mladí čeští kanoisté si udrželi formu i pro MS junio-

rů a kategorie do 23 let v kanadském Wellandu. Ka-

jakář Josef Dostál se stal na trati 1 000 m mistrem 

světa v kategorii do 23 let a Tomáš Veselý vybojo-

val mezi juniory na stejné trati stříbro. 

Celkem 5 individuálních medailí získali slalomáři na 

mistrovství Evropy do 23 let ve francouzském Bourg 

Saint Maurice. Mistry Evropy do 23 se stali deblka-

noisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler. Lukáš Rohan 

vybojoval na singlkanoi stříbro mezi juniory, Jana 

Matulková (juniorka) a Monika Jančová (do 23 let) 

získaly bronz. Stříbro získala juniorská kajakářka 

Karolína Galušková. 

Čeští kanoisté na mistrovství světa juniorů a závod-

níků do 23 let ve vodním slalomu získali jedenáct 

medailí. Individuální zlaté medaile v Liptovském Mi-

kuláši získaly kajakářky Kateřina Kudějová (U23) a 

juniorka Amálie Hilgertová a deblíři Lukáš Rohan s 

Adamem Svobodou (U23). Na druhé místo dosáhli 

kanoistka Anna Koblencová (jun), kanoisté Martin 

Říha (U23) a Lukáš Rohan (jun), deblkanoisté Jo-

náš Kašpar s Markem Šindlerem (U23) a kajakář 

Jiří Prskavec (U23). Zvítězit dokázaly také hlídky 

deblkanoistů (U23) a kajakářek (jun i U23).  

 

Lyžování 

Jakub Janda vybojoval při své rozlučkové sezoně v 

závodech letní GP v ruském Nižném Tagilu vítězství 

a třetí místo. 

Čestmír Kožíšek obsadil třetí místo v závodě letní 

GP v japonské Hakubě. 

 

Plavání 

Jan Micka si na JMS v Dubaji doplaval pro tři me-

daile. Druhý dohmátl v závodech na 800 a 1500 m 

volný způsob, bronz přidal na 400 m. 
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Simona Baumrtová obsadila na SP v krátkém bazé-

nu v Berlíně třetí místa na 50 i 100 m znak. 

 

Veslování 

Skifař Ondřej Synek se v korejském Čchungdžu stal 

mistrem světa. Miroslava Knapková získala bronz. 

Tenis 

Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká jsou poprvé 

šampionkami grandslamového US Open ve čtyřhře. 

 

Triatlon 

Jan Čelůstka vybojoval při své premiéře na ME v 

terénním triatlonu titul. V rakouském Stroblu u jeze-

ra Wolfgangsee navíc získali bronzové medaile Jan 

Kubíček a Helena Erbenová. 

Helena Erbenová potvrdila roli hlavní favoritky a v 

Prachaticích vyhrála domácí závod SP Xterra. 

 

Světové hry – Cali, Kolumbie 

Tomáš Lednik – paraglide – stříbro přistání na přes-

nost; Jiří Mládek a Tomáš Ježek – kanoistika – stří-

bro K2 maraton; Michaela Gatěková a Ondřej Ma-

zuch – taneční páry – stříbro salsa; tým mužů – inli-

nehokej – bronz;  

 

Stolní tenis 

Mladí reprezentanti v ostravské hale Sareza vybojo-

vali celkem pět medailí, z toho byly tři zlaté. Hrdinou 

56. MEJ v Ostravě se stal český kadet Tomáš Po-

lanský. Patnáctiletý hráč Slavoje STZ Ústí nad La-

bem se zapsal do historie skvělou medailovou bilan-

cí - posbíral tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. 

 

 

 

 

Šachy 

Skvělého úspěchu dosáhli mladí čeští šachisté Ta-
deáš Kriebel, Tomáš Kraus, Tadeáš Baláček a Ště-
pán Seidl. Na mistrovství Evropy družstev juniorů do 
18 let ve slovinském Mariboru vybojovali bronzové 
medaile.  

Čeští mladíci měli na dosah ještě lepší výsledek. 
Před posledním kolem drželi stříbrnou pozici, kterou 
ale po porážce 0:4 od celkových vítězů Poláků neu-
drželi. 
 
Celkové pořadí: 
1. Polsko 13 bodů (pomocné hodnocení 21,5)  
2. Švýcarsko 11 (17,5)  
3. Česká republika 11 (16,5) 

  

        Blahopřejeme 

Kadeti ČR ve stolním tenisu 
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 Po uzávěrce 

WADA - Světová  antidopingová agentura (World Anti-Doping Agency) zveřejnila aktualizovaný se-
znam zakázaných látek a metod na svých stránkách - http://playtrue.wada-ama.org/news/wada-
publishes-2014-prohibited-list/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=wada-publishes-
2014-prohibited-list 

Tento seznam začíná platit 1.1.2014. Žádná z látek zakázaných v roce 2013 nebyla z listu odebrána. 
Seznam všech změn a modifikací je také publikován na těchto stránkách. Českou verzi zveřejní ADV 
ČR na svých stránkách během několika týdnů.    
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