SPORTUJ
S NÁMI
ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 7/2017

Informace pro sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty ČUS k financování v roce 2017

Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního
programu MŠMT IV na provoz a údržbu sportovišť
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval
dotační kauzou a financováním sportu
dne 2.8.2017
Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci
týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu.
VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani
k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům
činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
Česká unie sportu se vždy zasazovala o jasná a transparentní pravidla pro rozdělování dotací pro
sport. Jako jediná ze střešních sportovních organizací disponuje transparentním, veřejně přístupným a kontrolovatelným systémem evidence členské základny i veškerého svého majetku. V rámci prohloubení adresnosti a spravedlnosti ČUS v roce 2016 také doporučila návrh na vyhlášení deseti programů pro rozdělování dotací 2017, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR akceptovalo. Ustavilo sice garanty jednotlivých programů, ale odmítlo zveřejnit jasná a přehledná
kritéria rozdělování peněz, přestože na to zástupci ČUS opakovaně upozorňovali a navrhovali vzorová
kritéria.
Veřejnost vnímá, že peníze ve sportu se mají rozdělovat adresně a transparentně podle výše
členské základny, stavu majetku a rozsahu činnosti. Následující tabulka uvádí fakta v případě tří
sportovních spolků – České unie sportu, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Návrh úředníků MŠMT, zpracovaný bez jasných kritérií, na rozdělení dotací v Programu na činnost střešních organizací a zajištění činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na který
reagovala expertní komise z čehož následně padla obvinění:
Název organizace/
kritérium

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
FYZICKÝCH OSOB

POČET ÚZEMNÍCH
PRACOVIŠŤ

(K 31. 12. 2015)

(K 31. 12. 2015)

ČUS

1 139 886 členů

91 (obsluhujících 7 772 TJ)

48,5 mil. Kč

ČOV

nelze relevantně ověřit

0

64,4 mil. Kč

ČOS

156 938 členů

42 (obsluhující 1 102 TJ)

46,5 mil. Kč

NAVRHOVANÁ VÝŠE
DOTACE**

ČUS k 31.12.2016 sdružovala 14 756 sportovních oddílů, 74 sportovních svazů, 7
308 tělovýchovných jednot a klubů. Dále v České republice provozuje 91 územních servisních
pracovišť na úrovni krajů a okresů, která zajišťují činnost sportovních klubů. Členy ČOV
je 57 sportovníc, svazů (49 z nich jsou zároveň členy ČUS), 2 ministerstva a úzký počet fyzických
osob
**Zdroj:https://www.novinky.cz/domaci/445931-obvineni-jansta-mel-v-dotacich-klicovou-roli-a-ukolovalostatní.html

VV ČUS se zabýval také aktuální situací v souvislosti s Programem V na činnost národních
sportovních svazů. Po seznámení se zveřejněným návrhem MŠMT na rozdělení příspěvků svazů
konstatoval, že částky nejsou v souladu s veřejnými přísliby MŠMT pro rok 2017 a neumožňují
v mnoha případech kontinuitu financování sportovních svazů.
Jiří Uhlíř
manažer komunikace ČUS
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PROHLÁŠENÍ
ČESKÉ UNIE
SPORTU
K OBVINĚNÍ
ze dne 25.7.2017
Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení
trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je
mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a
zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá
stanovám
ČUS.
Mělo
údajně
dojít
k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun. Právní
konstrukce hovoří o návodu, pokusu a pomoci
k vyjmenovaným trestným činům. ČUS je stíhán
spolu s dalšími konkrétními fyzickými osobami,
jejichž jména s ohledem na dikci zákona nelze
uvést.
„Veškerá sdělená obvinění odmítáme, neboť
všechny kroky byly dělány v souladu s právními
předpisy ČR a ve prospěch sportu, sportovců a
členů ČUS. Věříme, že se vše v průběhu vyšetřování vysvětlí a potvrdí se zákonnost jednání
zástupců sportu směrem k příslušným státním
institucím."
JUDr. Prokop Beneš,
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Zpráva z jednání VV ČUS ze dne
2.8.2017
Prohlášení České unie sportu k obvinění ze dne 25.7.2017
Výkonný výbor ČUS jednal s předsedou Českého olympijského výboru
V aule proběhla celostátní porada zástupců SK a TJ a Krajských organizací ČUS
Informace z jednání na MŠMT
o financování v roce 2017
Místopředseda ČUS Marek Hájek pro
Deník: ČUS rozhodla zálohovat výpadky státních dotací ze svých rezerv
Obvinění ČUS. O co vlastně jde? Jak
se vyznat v dotační „kauze“
Programu III?
Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního programu MŠMT IV
na provoz a údržbu sportovišť
Česká republika zatím v MOV zastoupení nemá
Be Active
Antidoping - AVD ČR
ČUS - Sportuj s námi, kalendář akcí
Sporťáček
Sportfilm Liberec 2017
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Výkonný výbor ČUS jednal
s předsedou Českého olympijského výboru

V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu.
Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
„Výkonný výbor ČUS pozval Jiřího Kejvala, aby
s ním projednal financování sportu a mimo jiné i
aktuální situaci v souvislosti s dotační kauzou ve
sportu. Musím ocenit, že jednání bylo otevřené a
kritické, vzájemně jsme si vysvětlili stanoviska a
dohodli se na dalším společném postupu vůči
ministerstvu školství při přípravě financování
sportu v roce 2018. Výsledkem této dohody bude
ustavení společné expertní skupiny,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí také příslib
osobního jednání Miroslava Jansty s Jiřím Kejvalem za účasti ombudsmana ČOV Alexandra Károlyiho a předsedy Legislativní rady VV ČUS
Marcela Petráska k hledání konsensu v případných názorových rozporech.
Výkonný výbor ČUS reagoval na nekonzultované zásahy ČOV do suverenity a práv jednotlivých
národních
sportovních
svazů

v marketingových záležitostech. „Tato záležitost
se týká propagace tzv. Czech Teamu se zapojením
vybraných
předních
reprezentantů.
S podpisem jejich dlouhodobých marketingových
smluv musí prioritně vyslovit souhlas sportovní
svaz,“ upřesnil Miroslav Jansta. Předseda ČOV
tento
krok
vysvětlil
jako
nedopatření
v komunikaci a omluvil se, což Výkonný výbor
ČUS akceptoval.
Dalším bodem, kterým se Výkonný výbor ČUS
zabýval, je požadavek na změnu stanov ČOV
tak, aby delegáti – zástupci sportovních svazů –
měli v Plénu ČOV rovné zastoupení s hlasem
rozhodujícím.
Výkonný výbor se zabýval rozborem hospodaření ČUS za období leden až červen 2017 a výrokem auditora k účetní závěrce roku 2016.
V rámci hospodářské činnosti je výsledkem zisk
ve výši 10 milionů korun, což je oproti plánu částka vyšší o 1,2 milionu korun. Důležitým bodem
programu byla také informace o vývoji financování sportovních spolků od roku 2012.
Jiří Uhlíř
manažer komunikace ČUS

V aule proběhla celostátní porada zástupců
SK a TJ a Krajských organizací ČUS
Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu
celostátní porada zástupců sportovních klubů
a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení
ČUS) a představitelů Krajských organizací
ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace
k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástup-
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ců ČUS a samotné největší střešní organizace. Přítomní se rovněž dozvěděli o průběhu
zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Mediální partneři ČUS

„Pozice ČUS je nadále silná, protože naše práce
pro sport v jednotlivých regionech je důležitá.
Jsme možná jediní, kteří jsou díky své erudovanosti schopní kompetentně pracovat v rámci poradních týmů na ministerstvu. Jedinou nevýhodou je mediální dehonestace kvůli obvinění. Pracujeme však na zlepšení a věřím, že budeme
ještě silnější,“ prohlásil na celostátní poradě Marek Hájek, místopředseda České unie
sportu.
S podrobnější analýzou přišel Prokop Beneš,
obhájce ČUS. „Nemůžeme tolerovat, že novináři
mají přístup do trestných spisů, musíme se bránit. Mohu jasně konstatovat, že ze strany policie
se jednalo o unáhlený krok, což v budoucnu prokážeme. Do té doby je potřeba, abyste všemu
porozuměli a byli argumentačně vybavení. Trestní obvinění ČUS totiž doléhá zejména
na vaši práci jako představitele Regionálních organizací ČUS.“
Účastníci jednání ocenili aktuální informaci
k Programu III, na kterém přímo závisí jejich činnost. Objem podpory pro ČUS ve výši 60 milionů
korun umožní základní činnost územních pracovišť, avšak stále ho považují za nedostatečný a
nepoměrně nízký vzhledem k ostatním příjemcům dotace a jejich roli ve sportovním prostředí
v České republice.

Mediální partneři ČUS

Důležitým bodem byla situace kolem Programu
VIII. Dotace z tohoto programu jsou vypláceny
přímo sportovním klubům a jednotám, a to v přímé závislosti na počtu dětí v jednotě či oddíle.
Prostředky z něho jsou určeny na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. „My tvrdíme, že je
to nejlepší program. Hledáme cestu, jak pomoci
ministerstvu s agendou, která je zatěžuje. Proto
jsme se na ministerstvu domluvili, že jim vypomůžeme s kontrolou dat v jednotlivých klubech.
Naše regionální střediska se o to postarají, metodiku k tomu dostanete,“ uvedl Marek Hájek, místopředseda ČUS.
Dále byli zástupci SK a TJ podrobně seznámeni
s financováním největších střešních organizací
od roku 2012. V důkladné analýze byl prezentován nepoměr a deformovanost stávajících kritérií
rozdělování. Zástupci SK a TJ vyjádřili jednoznačnou podporu vedení ČUS ve snaze toto napravit, stejně jako dalším krokům Výkonného výboru České unie sportu. „Moc si vážíme vaší
podpory, a to nejenom od vás, ale také od svazů.
Je podstatné, že jsme se domluvili s Českým
olympijským výborem na složení expertní komise
pro dotační programy na další rok. Naším úkolem je hledat konsensus s ČOV a také s ČOS. A
hlavně fungovat pro vás a pro české sportovní
prostředí,“ dodal Miroslav Jansta, předseda
ČUS.

5

6

Mediální partneři ČUS

Informace z jednání na MŠMT
o financování v roce 2017
Zástupci vedení českého sportu jednali během
září několikrát na ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy o současné situaci v dotačních
programech. Za Českou unii sportu se jednání
13.9. účastnil místopředseda Marek Hájek, dalšími členy vyjednávací skupiny byli Libor Varhaník
(ČOV), Zdeněk Ertl (SSS) a Hana Moučková
(ČOS). Klíčovými body jednání bylo schválení
nových poradních orgánů MŠMT ze sportovního
prostředí a informace o Programech IV a X.
Zde jsou hlavní výstupy z jednání:
„Za velice pozitivní považuji skutečnost, že Program X pro projekty na sportování veřejnosti by
měl projít schválením a dotace z něho půjdou
pro všechny oprávněné žadatele,“ říká Marek
Hájek, místopředseda České unie sportu.
Naopak Program IV pro údržbu a provoz sportovních zařízení je v současné době stále v řešení a jeho výplata se zpožďuje.
Program IV je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. Jeho prostřednictvím
měly jen v rámci ČUS přijít peníze do více než
600 sportovních subjektů. Podle zástupců ČUS
má Program IV opodstatnění, stejně jako další
neinvestiční programy, ze kterých prostředky míří přímo do sportovních klubů či jednot. „Určitě by
bylo chybou, pokud by se Program IV zrušil. I
kdyby měla dotace činit deset procent jejich provozních nákladů na sportoviště, tak je to vždycky
významná položka, kterou budou nyní TJ/SK složitě doplňovat, protože nemají odkud,“ vysvětluje
Marek Hájek.
Program III pro činnost sportovních organizací je
dořešen a ČUS obdrží 60 mil. Kč. Program V je v
současné době také vyřešen s výjimkou několika
menších sportovních svazů. „Peníze z tohoto
programu už sportovním svazům odcházejí. V
případě Programu V však MŠMT svůj postoj, aby
směly svazy poslat dotaci přímo na sdružené
subjekty, nechce měnit. Zůstává tak v platnosti
rozhodnutí, podle něhož musí svazy uzavřít se
svými členskými subjekty smlouvy. ProstřednicMediální partneři ČUS

tvím těchto smluv svazy zajistí, aby členské subjekty s dotací pracovaly mimo jiné s dodržením
Zákona o veřejných zakázkách a samozřejmě i
dalších povinností vyplývajících pro svaz jako
příjemce dotace,“ dodává Marek Hájek.
Zástupci českého sportu se s MŠMT dohodli na
složení expertních skupin, které se výrazně zúží,
aby se docílilo efektivnosti. MŠMT dále realizuje
kroky k úpravě zásad, které by měly po schválení přinést sportovnímu prostředí větší komfort.
„MŠMT tak při přípravě dotační agendy sportu
2018 musí pracovat se dvěma variantami současnou a potenciální budoucí, která se má
schválit se změnami, kdy potenciální úprava zásad nestátních neziskových organizací je pro
sport příznivější, a věříme, že se to vyjednavačům MŠMT u vlády podaří,“ popisuje další postup Marek Hájek.
Co by měly potenciální změny v rámci Zásad
přinést:
- Programy na činnost: Spoluúčast je navrhována 5 % a zpět by se vrátilo zjednodušení vyúčtování dotací.
- Projektové programy: Spoluúčast bude pravděpodobně v rozmezí od 5 % do 30 % a rozpočtování i vyúčtování dotací by proběhlo v režimu
„projektovém“, podobném letošním dotacím na
rok 2017. Situace se však stále vyvíjí.
Souhrnně:
- V tuto chvíli je již administrativně vyřešeno v
rámci neinvestičních programů cca 3,6 miliard
korun.
- Ve finálním procesu jsou také investiční programy, přesněji „malé“ investice s velmi příznivými
výstupy. V rámci investičních dotací bude pravděpodobně uspokojen každý druhý z úspěšných
TJ/SK, ale na druhou stranu až 2/3 žádostí nesplňovaly podmínky. U investic obcí do 20 mil.
Kč bude uspokojena každá čtvrtá žádost. Obojí
investice mají přesah realizace do roku 2018.
- „Velké“ investice budou mít interval 2017/18 až
2023/24, aby se umožnilo realizovat velké spor-

7

tovní stavby (bazény, multifunkční haly, stadiony,
sportoviště vázaná na významné sportovní akce…). To umožní úspěšným projektům rozložit
investici do více let a plánovat i stamiliónové investice.
- Investice národních sportovních center (např.
SC Nymburk, Prostějov) bude MŠMT řešit výhledově a podmínkou bude i odstranění případných
legislativních překážek.

- Jednání MŠMT budou dále pokračovat.
- Předsedové svazů byli informováni o stavu dotačních programů pro rok 2017 a přípravě programu na rok 2018 na setkání vedení ČOV s
předsedy sportovních svazů v pondělí 18. září za
přítomnosti náměstka ministra Karla Kováře.

Místopředseda ČUS Marek Hájek pro Deník:
ČUS rozhodla zálohovat výpadky státních
dotací ze svých rezerv
Místopředseda ČUS Marek Hájek hovořil dne
4.9.2017 o současné situaci ve vydání Deníku.
Tématem byly Regionální střediska ČUS nebo
co obnáší pozice sportovního úředníka.
Česká unie sportu řeší v posledních týdnech jeden problém za druhým. Policie viní tuto organizaci z trestného činu, ale její zástupci to vidí jinak. "Poškození jsme my a celý sport, ne kdokoliv jiný." V jiné době by se asi za pravdu bil Miroslav Jansta, jenže ten je mezi obviněnými. Stejně
jako Miroslav Pelta, ani on "nesmí" (nebo by neměl) mluvit.
A tak se v rozhovoru pro Deník "zodpovídal" Marek Hájek. Úspěšný podnikatel, šéf opavského
fotbalového klubu nebo
předseda svazu extrémních Ilustrační foto
sportů. Do toho je místopředsedou
České
unie
sportu.
Česká unie sportu čelí
podezření z ovlivňování
dotací. Neohrožuje to fungování organizace?
Mohu konstatovat, že jsme
nikoho nepoškodili. A prokážeme, že jsme nikoho ani
finančně poškodit nemohli.
Naopak jsme důsledně řešili transparentnost. Ale podrobnosti si musím nechat
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pro sebe, protože jsem vyšetřovatelům podepsal
mlčenlivost.
A teď je situace s financemi jaká? Už jste vyřešili problém kolem servisních center? Vypadalo to, že se některá zavřou.
Sáhli jsme do rezerv, nemohli jsme nechat nikoho padnout. Kluby měly problém začít sezonu…
Víte, pracujeme pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spoustu sportovních svazů, což je
základ českého sportu a také naší činnosti.
V dalších měsících bude klid?
Máme jistotu, že když přijdou již schválené dotace, vše bude stabilizované.

Mediální partneři ČUS

Mnozí si těžko dokážou představit takového
sportovního úředníka, které máte po celé republice. Co obnáší jeho pozice?

Jak vás tak poslouchám, vychází mi z toho
rozepře mezi Českou unií sportu a Českým
olympijským výborem.

Pracuje pro "své" kluby, oddíly, spolky a tělovýchovné jednoty v daném regionu, průřezově pro
celý sport, tedy nejen pro ČUS. Bez něj by tady
nevyrostly mnohé talenty. Ale konkrétně: řešíme
klubům všechny složitosti žádostí o dotace od
obecních přes krajské po státní. Za minimální
poplatek vedeme nejen účetnictví, ale celou ekonomickou agendu. Pomáháme jim se spoustou
dalších agend, kterou nemohu zvládat bez profesionální podpory, třeba personalistiku, pojištění,
odpovědnost za škodu. Řešíme pojištění, i legislativu a složitou právničinu, jako valné hromady,
zápisy do sbírky listin, pomáháme organizovat
soutěže, turnaje… Kluby mají přes náš informační systém stoprocentně transparentní členskou
základnu a pasport sportovišť. Poskytujeme prostory na jejich agendu, aby mohli třeba vzdělávat
trenéry. A spadá do toho i organizace Sportovce
roku v regionech a celorepublikového projektu
Sportuj s námi.

Musím to upřesnit. K žádné válce, jak se to někdy popisuje v médiích, nikdy nedošlo. My se
staráme o své členy, tedy asi o milion sportujících lidí, o sportovní kluby, o národní sportovní
svazy. ČOV má na starosti vše, co se točí kolem
olympiády. Přesto je tady několik pro mě nepřijatelných faktorů, které člověk musí brát vážně. My
jsme třeba po pádu Sazky zmenšili počet zaměstnanců o 30 procent. My ve vedení ČUS za
to nebereme žádné peníze. My jsme ti, kdo to
dělají pro sport, všechny peníze, co dostaneme z
dotací, dáváme do vesnic a do regionů. Olympijský výbor jde opačným směrem. Jeho úřednický
šiml narostl o 150 procent. To, co tady generuje
napětí, je jejich bafuňaření.

Jak se díváte na situaci kolem programu VIII,
který garantuje klubům přímou dotaci z ministerstva?
Bojovali jsme za to. A něco vám povím: nejvíce
proti byl šéf olympijského výboru Jiří Kejval.
Když už to nešlo zrušit, tak chtěl, aby peníze tekly přes mezičlánek v podobě svazů.
S tím jste nesouhlasili?
Ne, protože v minulosti to nefungovalo. Udělali
jsme největší petiční akci v historii republiky, kdy
se ozvalo deset tisíc spolků. Tedy více než milion lidí. Pomohlo to, paní ministryně (Kateřina
Valachová) pod tímto tlakem rozhodla, že dotace
půjdou přímo klubům. Ještěže tak. Právě tyhle
peníze letos zachránily činnost mnohých klubů.
Tušíte, proč se tento nápad Jiřímu Kejvalovi
nezamlouval?
Nemluvme v minulém čase. On znovu dává podnět, aby se tento program v této podobě zrušil.
Vidí za tím zatěžování agendy ministerstva.
Mluvili jste o tom spolu?
Já ho znám dobře. On to vidí z pohledu "svého"
svazu. Je z malého sportu, veslování nemá moc
členů a jen asi 50 klubů – v republice máme skupinu jednot, které jsou početnější než celý svaz
veslování. A tak nezná problematiku. Zajděte se
zeptat do klubů, zda chtějí peníze přímo, nebo
přefiltrované přes svazy…
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Uzavřeme tuto kapitolu… Dokážete si spolu
s Jiřím Kejvalem sednout a probrat to?
Ano, dokonce jsme mu poslali pozvánku na náš
úterní výkonný výbor. Víte, já si nemyslím, že on
je ten špatný. Naopak. Každý má své místo.
Olympijský výbor dělá výborně výjezdy na olympiádu, postará se tam o sportovce a funkcionáře.
Zajistí výbornou prezentaci České republiky.
Česko v poslední době hostilo řadu zajímavých sportovních akcí, ale řada dalších (jako
Světový pohár v běžeckém lyžování na Vysočině nebo skoky na lyžích v Liberci) byla zrušena. Jak se na to díváte?
Je to komplikovaná záležitost. Řekněme si na
rovinu, že pořádat velkou akci u sportů jako basketbal či fotbal je bez dotací z hlediska financí
nereálné. Podívejte se na motoristickou Velkou
cenu Brna a stomilionový zalistovací poplatek,
aby mohla být vůbec v kalendáři mistrovství světa. Přitom je to jedinečný podnik. A to říkám jako
člověk, který motorismus nemusí. Sport je přece
hlavně činnost, co se dělá vlastním tělem.
A další překážkou v úspěšné organizaci je
co?
Ještě před žádostí o dotaci na ministerstvu musíte projít filtrem v podobě speciální komise na
ČOV. To je pro malé sporty degradující.
Pořád mi trochu chybí odpověď, proč musely
být ony naplánované závody zrušeny.
Neměly garantovány peníze. Podpora státu není
až na výjimky směrována cíleně na akce, které
mají historický odkaz. Vezměte si skoky na lyžích – jsou drahé, ale kdekoliv se skáče, tam je
to jednička. Kdybyste viděl ty mraky fanoušků.
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Připomeňme mistrovství světa v Liberci v
roce 2009. Na Ještědu to už dlouho zeje
prázdnotou. Proč tedy investovat peníze do
modernizace, když se areál nevyužívá?
To je tak, když vám zůstane majetek, ale nemáte
peníze, abyste se o něj staral. Vidíte rozdíl třeba
proti církvím? Je tragické, jak se sport na horách
omezuje. Když sportoviště vlastní samospráva,
je naděje, že se o to dokáže starat. Ale stát v
tomto případě není dobrý hospodář, nedokáže
na to vyčlenit peníze.
A jsme zase na začátku, tedy u financí.

Sport je podfinancovaný. Nemá člena ve vládě,
nemá své ministerstvo. Ano, letos sport dostane
až o dvě miliardy víc a některé svazy se dostávají jen na stabilizační úroveň. Ale k ideálu to má
daleko.
Zdroj:
http://opavsky.denik.cz/ostatni_region/
funkcionar-hajek-sahli-jsme-do-rezerv-aby-bylchod-sportu-stabilizovany-20170904.html
INFOGRAFIKU ohledně financování činnosti
sportovních organizací najdete zde: http://
prazsky.denik.cz/ostatni_region/boj-o-penizesport-by-chtel-vlastni-ministerstvo20170904.html

Den trenérů mládeže
Finále projektu Díky, trenére s názvem Den trenérů mládeže
se uskuteční v sobotu 14. října v Aréně Sparta na Podvinném
mlýně v Praze od 12:00 hod. (vstupné zdarma). Desítka finalistů z rozličných sportů v něm porotě předvede svá nejoblíbenější cvičení s dětmi, o vítězi rozhodnou týmové soutěže.
Na finálovou čtyřku čekají ceny ve výši 140 tisíc korun. Sportovně-společenská akce Díky, trenére probíhá již třetím rokem.
reklama
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Obvinění ČUS. O co vlastně jde?
Jak se vyznat v dotační „kauze“
Programu III?
Zástupci České unie sportu a samotná největší střešní organizace byli obviněni v souvislosti
s dotačním Programem III. ČUS slovy svého obhájce považuje jednání policie v tomto případě
za unáhlené.
Česká unie sportu zorganizovala, dne 16.8.2017, tiskovou konferenci, na které ozřejmila novinářům aktuální situaci a reagovala na protizákonné úniky ze spisů do médií. Novináře informovala o tom, jaká byla geneze financování sportu v Programu III, kde ČUS usilovala o zohlednění
vyhlášených kritérií při rozdělování dotací, a jaké bylo zapojení jednotlivých protagonistů
(předseda ČUS Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč) do tohoto procesu.
„Kauza nás nesmírně poškozuje. Protože máme skoro milion členů, kteří mají zkreslené informace
z médií, které jsou vytržené z kontextu a daleko od reality, cítíme potřebu se k tomu vyjádřit,“ prohlásil
na konferenci Prokop Beneš, obhájce České unie sportu. Na tiskové konferenci se podrobně
rozebíraly jednotlivé úkony od roku 2016 až do aktuální doby. O aktuální situaci v Regionálních sdruženích ČUS se rozhovořil Marek Hájek, místopředseda ČUS. „ V současné době evidujeme, že je
pro pozdržené financování z MŠMT obrovský problém začít pro mnohé sportovní subjekty novou sezonu,“ dodal Hájek.
Kompletní záznam tiskové konference najdete na oficiálním facebookovém profilu České unie
sportu: https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-unie-sportu-268967538133/
1) Hlavní argumenty prezentované obhájcem ČUS Prokopem Benešem:

- „Zástupci České unie sportu v poradních či expertních komisích nemohli ovlivnit faktické vyplácení dotací pro jednotlivé střešní organizace. To je přece věcí schvalovacích procesů v organizační struktuře ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“

- „Zástupci ČUS dlouhou dobu dopředu (od r. 2012) avizovali potřeby této největší sportovní
organizace a aby se zohlednila objektivní kritéria. Pokud by se v rámci Programu III brala
v potaz velikost členské základny, počet územních pracovišť a majetku, byl by ČUS největším
příjemcem. Protože se tak nestalo v poměru těchto kritérií, je zcela pochopitelné, že se zástupci ČUS ozvali. Veškeré odposlechy, které se dostaly do médií, jsou tak vytržené z kontextu.“
Pořadí střešních organizacích v kritériích ministerstva, podle níž rozděluje o dotací
Počet členů (1. ČUS, 2. ČOS, 3. ČOV)

Objem majetku (1. ČUS, 2. ČOS, 3. ČOV)

Činnost v regiónech (1. ČUS, 2. ČOS, 3. ČOV)

Olympijská aktivita (1. ČOV, 2. ČUS, 3. ČOS)





- „Nemůžeme porozumět tomu, že jsme porušili pravidla hospodářské soutěže. Vláda totiž rozhodla (podle Koncepce podpory sportu 2016 – 2025), že dotace budou adresné. Česká unie
sportu usilovala pouze o to, aby byla objektivizovaná kritéria. Jedná se o financování na činnost, ne o soutěž. Pokud by se jednalo o hospodářskou soutěž, tak měla být dopředu definovaná. Copak mezi sebou soutěží nemocnice, symfonické orchestry nebo jiné kulturní subjekty?“
„Můžu vyloučit, že by zástupci ČUS chtěli poškodit kohokoliv dalšího ze sportovních střešních
organizací. Komise se také bavila o tom, že jiná střešní organizace měla šance získat dotace
z jiných programů než z Programu III.“
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2) O co přesně šlo?

Program III byl vytvořen pro podporu činnosti střešních sportovních organizací - ČUS, Česká
obec sokolská, Český olympijský výbor, Autoklub České republiky, Orel, Český klub turistů atd.
Účelem je financování jejich činnosti, a to včetně dotace na mzdy pracovníků. Tyto peníze používají organizace pro vlastní činnost centra a územních pracovišť, tzn. pro všestrannou podporu
svých členů, tj. především sportovních klubů a tělovýchovných jednot.




Česká unie sportu veškeré prostředky z Programu III rozděluje do celé České republiky! A to
konkrétně na svá územních pracoviště (okresní sdružení a krajské organizace ČUS), která podporují členské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytováním administrativního a dalšího
servisu.
V programu měly být letos ministerstvem vyplaceny dotace ve výši cca 180 - 240 mil. Kč, program však byl ministryní zrušen. Následně ČOV a Česká obec sokolská (ČOS) obdržely jako
jediní příslib, na základně individuálních jednání na MŠMT, od ministryně Kateřiny Valachové,
na výjimečnou dotaci v desítkách milionů korun. Nové rozdělení z Programu III zveřejnilo MŠMT
23. srpna 2017.

3) Kritéria pro rozdělování peněz z Programu III (z internetových stránek MŠMT)
Kritéria vycházejí z metodiky - Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na
období 2017 (vydané v roce 2016)

Členská základna

Česká unie sportu sdružuje 1.139 886 členů (k 31.12.2015)

Česká obec sokolská má 156 682 členů

Český olympijský výbor nemá členskou základnu z fyzických osob.

Rozsah péče o extrémní objem vlastněného majetku
(Objem vlastněného majetku (údaje z povinného rejstříku))

Česká unie sportu 1 040 084

Česká obec sokolská 229 964

Český olympijský výbor 274 114

Rozsah činnosti v regionech

Česká unie sportu klubům poskytuje 91 územních pracovišť, čímž obsluhuje 7 772 tělovýchovných jednot a klubů.

Česká obec sokolská má 42 územních pracovišť – žup (k 31.12.2015) obsluhující 1 107 tělovýchovných jednot.

Český olympijský výbor nemá rozsah činnosti v regionech.

Národní a mezinárodní aktivity v rámci olympijského hnutí

Česká unie sportu NE, pouze člen ENGSO

Česká obec sokolská NE, pouze člen ISCA a Světového svazu sokolstva

Český olympijský výbor ANO-plně
Vyhodnocení:
Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Plně splňuje tři ze čtyř kritérií! Jako jediný sportovní subjekt disponuje informační systémem s podrobnou databází členské základny v České republice. ČUS prostřednictvím územních pracovišť podporuje činnost svých základních organizačních článků – klubů a jednot, a to poskytováním administrativního servisu.
4) Rozdělení peněz z Programu III
Střešní organizace

Únor 2017 *

Květen 2017 **

Srpen 2017***

Česká unie sportu

48 500 000 Kč

60 000 000 Kč

60 267 431 Kč

Česká obec sokolská

46 500 000 Kč

46 200 000 Kč

51 286 428 Kč

Český olympijský výbor

64 400 000 Kč

50 000 000 Kč

67 776 337 Kč

* Návrh MŠMT pro expertní komisi (1. kolo, údaje z veřejných zdrojů) – únor 2017 (Zdroj: www.msmt.cz - 02/2017
**Rozdělení peněz MŠMT z Programu III v roce 2017 expertní komisí, údaje z veřejných zdrojů (zastaveno 31. 5.)
***Rozdělení peněz MŠMT z Programu III v roce 2017 (zveřejněno 23. 8.) Zdroj: www.msmt.cz - 08/2017
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5) Historický vývoj dotací z MŠMT na činnost ČUS, ČOV a ČOS v letech 2012 - 2017 (zdroj : MŠMT,
přiděleno v prvním kole)

Název spolku

2012

rok

2013

2014

2015

2016

2017***
(dle nové výzvy)

0 37 000 000 45 000 000 47 000 000

44 050 000

60 267 431

49 903 700 49 000 000 47 000 000 47 000 000

42 320 000

51 286 428

23 000 000 46 000 000 65 000 000 60 000 000

60 460 000

67 776 337

Česká unie sportu

Česká obec sokolská

Český olympijský výbor

6) Časový harmonogram v obvinění ČUS z Programu III
2014
V únoru tohoto roku se zřídila Národní rada pro sport jako poradní orgán MŠMT. Jeho úkolem bylo
projednávat zásadní legislativní problematiky v oblasti financování sportu v České republice. Jako
místopředseda byl jmenován Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
2016 Březen
Miroslav Jansta odeslal bývalé ministryni Kateřině Valachové dopis, ve kterém jasně definoval potřeby
České unie sportu, jako největší střešní organizaci. V dopise odůvodňuje, proč by měla ČUS získat
dotaci. Zcela otevřeně se hlásí k transparentním kritériím pro rozdělení podpory žadatelům a dovozuje
z toho finanční požadavky ČUS, které argumentuje ministerstvu. Minimálně od té doby je MŠMT zřejmé, že ČUS potřebuje určité obhajitelné prostředky na svůj provoz.
2016 Červen
Byla vládou schválena Koncepce podpory sportu 2016 – 2025. Přijala ho s usnesením ze dne 27.
června 2016. V ní je uvedeno, že základní podmínkou jsou adresné dotace. Stát podporuje sport adresně, nikoli na bázi soutěžení. Dále určuje fakt, že efektní sportovní politika nemůže být implementována bez účasti zástupců sportu v rozhodovacích orgánech na státní, regionální a místní úrovni. Stát
(MŠMT), aby realizoval tuto politiku, ustanovil obratem konkrétní pracovní skupiny pro přípravu programů pro rok 2017.
V pracovních skupinách MŠMT pro přípravu jednotlivých programů byli také Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu i předseda Miroslav Jansta. Ale také další zástupci největších střešních organizací. Už v červnu v roce 2016 připravovaly skupiny návrhy obsahu programů, včetně kriterií pro rozdělování peněz, mj. i v Programu III.
Výstup skupiny pro přípravu Programu III obsahoval návrh s objektivně měřitelnými kritérii rozdělení
dotace, včetně příkladové váhy parametrů a příkladových výpočtů. Kritéria byla:
- počet členů
- počet územních pracovišť
- vlastnictví majetku
- aktivity v olympijském hnutí
2016 Listopad
Ministerstvo pracovalo se závěry poradní komise a připravilo finální znění, avšak metodiku pro rozdělování podpory zobecnila na text, podle kterého se výše podpory přiděluje „s ohledem na členskou základnu (rozsah činnosti v ústředí organizace), rozsah péče o objem vlastněného majetku, rozsah činnosti v regionech a národní a mezinárodní aktivity v rámci olympijského hnutí“. Bez jakýchkoliv vah
jednotlivých parametrů či metodiky výpočtu.
Mediální partneři ČUS
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2017 Únor
Byla ustanovena expertní komise MŠMT ke všem programům. Do komise byl ministerstvem jmenován
i Jan Boháč. Komise nefungovala v rámci výkonné struktury ministerstva, jednalo se o poradní orgán.
Komise obdržela od MŠMT k Programu III pracovní materiál, který nebylo možné akceptovat. Do kritérií pro Program III byl proto komisí jednomyslně doplněn a schválen nový parametr, který opravňoval
přidělení dotace pro Český olympijský výbor. Komise též jednomyslně přijala úpravu navrhované výše
dotace pro některé žadatele, neboť materiál předložený ministerstvem komisi k projednání, obsahoval
v některých případech částky, které neodpovídaly vyhlášeným kritériím. V komisi upravený a schválený návrh následně putoval do dalších schvalovacích procesů na MŠMT.
2017 Květen
Byli zadrženi dva
představitelé
České unie sportu – předseda
Miroslav Jansta a
generální sekretář Jan Boháč.
Do médií se dostávají odposlechy.
2017 Červenec
Byli
obviněni
ČUS, M.Jansta,
J.Boháč za získání neoprávněné výhody pro
ČUS a poškození ostatních organizací. Pokračují spekulace médií.
Redakce Zpravodaje ČUS

Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením
dotačního programu MŠMT IV na provoz
a údržbu sportovišť
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zrušilo zveřejněním oznámení ministra Stanislava Štecha dne 26.9. 2017 dotace určené pro letošní rok tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na údržbu a provoz sportovních zařízení. V oznámení ministr S.Štech mj. vysvětluje, že Program IV měl zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.
"Kvůli špatné práci konkrétních lidí, odpovědných na ministerstvu za oblast státní podpory
sportu, se stovky vlastníků a nájemců sportovišť dostávají do neřešitelné existenční situace.
Nemají na úhrady i několik měsíců odkládaných faktur. Je naprosto nutné, aby byl program vypsán znovu. Nedokáži si představit, že ho MŠMT pro tento rok zruší bez náhrady," nesouhlasí
s tímto krokem Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.
Program IV je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část
provozních zdrojů. Prostřednictvím ČUS měly přijít peníze více než 600 sportovním subjektům, mno-
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hem více subjektů však o tuto dotaci žádalo přes další střešní sportovní organizace nebo národní
sportovní svazy. Jedná se o příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, šaten
a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot, často však i velkých sportovních komplexů, včetně
sportovních hal a stadionů.
K vyplacení mělo dojít v březnu letošního roku, distribuci ale pozdržela bývalá ministryně Kateřina Valachová a k dalšímu procesu již nedošlo. "Od jara čekáme na rozhodnutí ministerstva, které řešilo prioritně jiné dotační programy a údržbu sportovišť nezvládlo administrovat. Pro řadu žadatelů, zejména
vlastníků větších sportovních komplexů, kteří s každoroční podporou počítali, bude tento nečekaný
výpadek oznámený v září velkým problémem," popsuje vážnost situace Marek Hájek.
Podle zástupců ČUS má Program IV opodstatnění, stejně jako další neinvestiční programy, ze kterých
prostředky míří do sportovních klubů či jednot. "Určitě není jedno, že se Program IV zrušil. I kdyby měla dotace činit deset procent jejich provozních nákladů na sportoviště, tak je to vždycky významná položka, kterou budou nyní složitě doplňovat, protože nemají odkud," vysvětluje Hájek,
místopředseda ČUS.
ČUS napsala dopis ministrovi
Česká unie sportu poslala již dne 22.9. dopis ministru Stanislavu Štechovi. V něm ho vyzvala, aby
sdělil, kdo konkrétně je zodpovědný za nekvalitní přípravu znění a legislativní oponentury Programu
IV. "Žádáme také o sdělení, jaká opatření byla nebo budou z těchto pochybení v úřadě vyvozena. Není
možné, aby ministerstvo odvádělo takto neodbornou práci. Nejde přece program vypsat, pak se několik měsíců k němu nevyjadřovat, a najednou ho v září zrušit," podivuje se Marek Hájek, místopředseda České unie sportu, jejíž zástupci program určený pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty několikrát připomínkovali. "Jsme přesvědčeni, že pouze otevřené označení viníků, a hlavně vyvození důsledků může přispět k tomu, oč tu všichni dlouhodobě společně usilujeme - o transparentní a objektivní
financování sportu."
Zároveň není jasné, co bude s částkou z Programu IV, která činí 250 milionů korun. "Vzhledem
k tomu, že ministerstvo částku alokovalo, tak by se měly peníze přinejmenším přerozdělit do sportu.
Naší prioritou na jednání bylo, aby se program ještě zrealizoval. Jestli ho vyhlásili špatně, tak by program měli vypsat znovu, jako to udělali u některých ostatních programů," tvrdí Marek Hájek z České
unie sportu.
Po uzávěrce: MŠMT na interpelaci ČUS reagovalo 27.9. a přislíbilo vyhlásit nový program a urychleně
jej administrovat.
Redakce Zpravodaje ČUS

Česká republika zatím v MOV
zastoupení nemá
Předseda českého olympijského výboru Jiří Kejval se nestal novým členem Mezinárodního olympijského výboru. Kejvalovu kandidaturu zhatil anonymní dopis adresovaný šéfovi Mezinárodního olympijského výboru Thomasu Bachovi, ve kterém je popsána současná dotační aféra v ČR s rozdělováním
sportovních dotací MŠMT a předseda ČOV je v něm označen za jednoho z viníků. Jiří Kejval požádal členy Mezinárodního olympijského výboru, aby přesunuli jeho volbu za stálého člena MOV na únor
roku 2018, kdy bude MOV zasedat u příležitosti zimních olympijských her.
Česká unie sportu i Český olympijský výbor společně usilují o zlepšení podmínek pro český sport.
Oboustranná komunikace se odehrává na různých úrovních a je skutečností, že v řadě oblastí se zásluhou této spolupráce dosáhlo za uplynulých pět let významného pokroku.
Vzájemné vztahy obou spolků nepochybně poznamenalo policejní vyšetřování v souvislosti s dotační
aférou. Česká unie sportu však považuje obvinění ČUS i jejích představitelů za unáhlené, a ne zcela
podložené, což se postupně potvrzuje, a rozhodně se nedomnívá, že je takového charakteru, aby
Mediální partneři ČUS
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ovlivnilo jedinečnou šanci na zastoupení České republiky v Mezinárodním olympijském výboru, potažmo kandidaturu Jiřího Kejvala do MOV.
Přestože nelze se všemi kroky Jiřího Kejvala i ambicemi ČOV z pohledu potřeb českého sportu stoprocentně souhlasit - například odmítání přímého financování sportovních klubů (program MŠMT VIII),
navyšování rozpočtu ČOV v souvislosti s přemírou nákladných projektů - jeho kandidaturu do MOV
museli všichni představitelé českého sportu schvalovat a podporovat, neboť upevňovala prestiž a postavení českého sportu na mezinárodní úrovni.
Právě proto nás současná situace překvapila a zaskočila. Očekáváme, že předseda ČOV nám v této
souvislosti poskytne vysvětlující informace, neboť dosud nemáme jiný zdroj než zprávy z médií.
Za Českou unii sportu Marek Hájek, místopředseda ČUS

Pohyb jako elixír života: unikátní konference o tom, jak žít zdravěji.
V úterý 26. 9. se v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v rámci Evropského týdne sportu
konala unikátní konference nazvaná Be active aneb pohyb jako elixír života.
“Aktuální průzkum amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci je alarmující: nedostatečnou fyzickou aktivitou, což je podle Světové zdravotnické organizace minimálně 60 minut řízené fyzické aktivity denně, netrpí jen dospělí, ale i děti: ve věku od 6 do 11 let nesplňuje denní dávku pohybu 25 %
chlapců a 50 % dívek, u teenagerů ve věku od 12 do 19 let je pak situace ještě horší - pod hranici denní dávky pohybu je 50 % chlapců a 75 % dívek. Ve věku 19 let jsou pak se svým “sedavým” stylem života na úrovni šedesátiletých,” varuje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness
FISAF.cz.
Obdobná situace podle odborníků panuje v Evropě i v České republice, kde se Senát České republiky
v rámci Evropského týdne sportu rozhodl, za odborné pomoci Českého svazu aerobiku FISAF.cz, České komory fitness a České asociace Sportu pro všechny, uspořádat unikátní celodenní konferenci, kterou chce tuto situaci začít měnit.
„Začlenit pohyb přirozeně do každodenního života je důležité nejen z hlediska estetického, ale především zdravotního, a to ve všech věkových skupinách od dětí až po seniory. Proto chceme veřejnost
přednáškami kapacit v tomto oboru informovat o tom, jak a proč je pohyb tak důležitý, jaké má následky jeho absence a především chceme lidem zprostředkovat příklady dobré praxe, jak se začít příjemně
hýbat. Jsme rádi, že se organizace akce ujal přímo Senát České republiky.“
Pokud se vám nepodařilo se konference zúčastnit, nezoufejte, v příštích číslech se Vám pokusíme přinést poznatky, které vyplynuly z konference, nebo části přednášek.
Více informací: www.fisaf.cz
Redakce Zpravodaje ČUS
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Antidoping

Názory Bolta na doping
Velikán sportovních drah a možná také nejlepší atlet historie Usain Bolt se rozloučil se svou fantastickou kariérou na Mistrovství světa v Londýně v srpnu letošního roku.
Ještě před svým odchodem do sportovního důchodu se stihl vyjádřit k dopingu takto: „Vždycky
jsem silně vystupoval proti dopingu. Tvrdím, že by atleti měli dostávat doživotní tresty, pokud
podvádí. Sport je na cestě zpátky nahoru a my musíme dělat vše, abychom ho udrželi v dobrém
světle. Sám jsem dokázal, že to jde dělat bez dopingu, a snad si z toho mladí atleti vezmou příklad.“

Johaugová bez olympiády
Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne rozhodl navýšit disciplinární trest norské běžkyni
na lyžích Therese Johaugové z původních třinácti na 18 měsíců nepodmíněně, takže bývalá vítězka světového poháru přijde o start v Jižní Koreji.
Dřívější trest, který dostala od Norského olympijského výboru, jí běžel od 16.října 2016 a měl
skončit v listopadu letošního roku, takže by se mohla zúčastnit Her 2018.
Johaugová byla potrestána za použití krému Trofoderminu proti spáleninám, který obsahuje
anabolickou látku Clostebol. Sportovní arbitrážní soud vedený Finem Markusem Manninenem
přihlédl ke skutečnosti, že na přebalu výrobku bylo výslovně uvedeno, že obsahuje pro sportovce zakázanou látku. I přesto, že se Johaugová snažila při svém slyšení v Lausanne přesvědčit
tribunál, že dostala krém na rty od oficiálního lékaře norské výpravy, soudci vycházeli
z antidopingových pravidel, podle kterých je každý sportovec sám zodpovědný za to, jaký lék si
vezme.
Dovolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu podala Mezinárodní lyžařská federace (FIS), které
se zdál původní třináctiměsíční trest příliš nízký.
Z tohoto případu plyne ponaučení i pro ostatní sportovce – dopingová látka se může dostat do
těla sportovce i z různých mastí. Je proto nutné jakékoli léčivo před použitím pečlivě zkontrolovat, zdali neobsahuje zakázanou látku.

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.

Mediální partneři ČUS
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

ČUS - Sportuj s námi!
„Noví patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“

Benešovský běžecký festival nalákal stovky dětí, charitativního běhu se zúčastnil Jakub Kohák
Benešov patřil o víkendu 10.9. běžcům a jejich závodům. Sedmnáctitisícové středočeské město se totiž počtvrté stalo dějištěm Benešovského běžeckého festivalu, který nabídl závody určené všem věkovým a výkonnostním kategoriím.
Svou účastí letošní ročník závodů ozdobil univerzální všesportovec a především jeden z patronů projektu ČUS
Sportuj s námi Jakub Kohák. „Z návštěvy jsme měli velkou radost, byl to příjemný zážitek. Jakub se dokonce
zúčastnil našeho charitativního běhu,“ prozradil potěšený organizátor akce Zdeněk Rada z pořádajícího spolku Benešov žije sportem.
Výtěžek z nesoutěžního charitativního běhu zamíří na pomoc rodině ročního Matyáška, kterého trápí od narození hydrocefalus, rozštěp páteře a řada dalších komplikací. Na konto pak putovalo i 10 % startovného ze všech
ostatních závodů, které se v neděli 10. září v Benešově
běžely.
Ty kromě dospělých nalákaly i zástupy dětí. „Celkem jsme
měli 500 přihlášených dětí, což pro nás představuje motivaci do budoucna. Když už se nám jednou podařilo děti
rozhýbat, byla by škoda v tom nepokračovat,“ usmíval se
Zdeněk Rada. V rámci závodů se představilo i dvanáct
tříčlenných týmů do osmnácti let, které si to na čtyřkilometrové trati rozdaly o permanentky do skiareálu Monínec.

ŘÍJEN 2017
1. 10. 2017 Kutilka v pohybu 2017 - Český
Brod
4. 10. 2017 Plavecká soutěž měst 2017 - Beroun

7. 10. 2017 Atletický trojboj - Cheb
7. 10. 2017 Třemošenská 50 - Třemošná
7. 10. 2017 Běh okolo Kuřidla 2017 - Strakonice

5. 10. 2017 Večerní běh Táborem - Tábor

7. 10. 2017 Downriver biatlon - Pardubice
7. 10. 2017 Dálkový pochod J Kloučka - Kralupy nad Vltavou

7. 10. 2017 41. ročník Pochodu slováckými vinohrady - Hodonín

8. 10. 2017 Borský kros - Machov
13. 10. 2017 24 hodin stolního hokeje

7. 10. 2017 Běh města Pelhřimova - Pelhřimov
7. 10. 2017 Z Rudického propadání bez váhání… - Rudice

14. 10. 2017 Vodňanský kapr

5. 10. 2017 Běh kolem Džbánu

- Praha

7. 10. 2017 Telnický lesní běh - Telnice
7. 10. 2017 Zamykání Bečvy – Valašský Čochtan - Valašské Meziříčí
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- Most

- Bavorov

14. 10. 2017 Vavřinecký potok - Kutná Hora
14. 10. 2017 Za malínským křenem - Kutná
Hora
14. 10. 2017 Otavský pohár

- Písek
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14. 10. 2017 Přes slavkovský lesík - Slavkov
Opavy

u

14. 10. 2017 Běh kolem Hejtmanu - Chlum u
Třeboně
14. 10. 2017 Á hop – teamgymový závod trampolína - Praha 6
14. 10. 2017 České Kimle 2017 - Slatiňany
14. 10. 2017 Máchův běh - Litoměřice
14. 10. 2017 Velká pardubická Cross Country Pardubice

4. 11. 2017 Podzimní běh Olympu – Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2017 Praha 7
4. 11. 2017 Hornická desítka -Frýdek-Místek
5. 11. 2017 Běh kolem Doubravky (73 ročník) Teplice
11. 11. 2017 Víkend pro stolní tenis pod patronací Marie Hrachové -Ostrava
12. 11. 2017 84. Velká kunratická -Praha 4
17. 11. 2017 Za posledním puchýřem -Bučovice

15. 10. 2017 Rio Botič - Praha

17. 11. 2017 Běh 17. listopadu -Praha 6

15. 10. 2017 Běh zámeckým parkem - Klášterec nad Ohří

17. 11. 2017 Běh městem Hradec Králové

16. 10. 2017 Chřibský maratón (45 ročník) Kroměříž
20. 10. 2017 Slowpitch 2017 - Třebíč
20. 10. 2017 Běh Heulosem – Memoriál Jiřího
Šmrhy - Jihlava
21. 10. 2017 60. ročník silničního běhu Hronov –
Náchod - Hronov
21. 10. 2017 Memoriál Jaroslava Starého
Blansko

18. 11. 2017 Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka -Vyškov
25. 11. 2017 Stanion Cup -Bystřice pod Hostýne
25. 11. 2017 20. ročník turnaje Járy Masopusta Mistrovice
25. 11. 2017 Galaboxing -Krnov
26. 11. 2017 Podzimní běh lyžařů -Senohraby

-

22. 10. 2017 Velká cena Monaka - Slatiňany
28. 10. 2017 Druhý podzimní přespoláček a čtyřboj pohybových dovedností - Domažlice
28. 10. 2017 Běh okolo jezera Most - Most
28. 10. 2017 Týnišťská desítka - Týniště nad
Orlicí
28. 10. 2017 Jesenický opičák - Jeseník
LISTOPAD 2017
3. 11. 2017 Noční pochod na Milešovku – Memoriál Hanky Vocáskové -Ústí nad
Labem
4. 11. 2017 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka Otrokovice
4. 11. 2017 Velká cena města Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí

V projektu „ČUS Sportuj s námi!“ připravujeme ročník 2018.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

V listopadu bude na stránkách zveřejněn formulář k přihlášení se
do nového ročníku

Mediální partneři ČUS
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Sporťáček

Sporťáček lákal děti v Praze a v Brně
Festival Sporťáček byl letos zase větší než loni. Bezmála 13 tisíc návštěvníků, množství nejrůznějších
sportů, závody na překážkové dráze Ninja Race, tanec s novými postavičkami i největší hvězdy českého sportu… To všechno bylo k vidění začátkem září v pražském sportovním areálu Hamr. Dětem i dospělým bylo k dispozici 129 sportovních stanovišť. Mezi nimi se představily nejrůznější sporty, od tenisu, baseballu, golfu, kanoistiky, až po lyžování na sněhu, lakros nebo jugger. V polovině září Sporťáček poté zavítal do Brna.
Sedmý ročník byl plný hvězd, a to doslova. Dopoledne přišel děti podpořit akrobatický letec Martin
Šonka, rychlostní kanoisté Josef Dostál a Martin Fuksa, freestylový motokrosař Petr Pilát, odpoledne
zase hokejista Milan Hnilička, tenista Radek
Štěpánek, golfistka Klára Spilková, beachvolejbalistky Kristýna Kolocová a Michala Kvapilová, oštěpař Jan Železný, bývalý fotbalový
reprezentant Ladislav Vízek nebo Jakub Štáfek alias Lavi, nejvíce se děti těšily na legendu českého hokeje Jaromíra Jágra.
Všichni do jednoho se shodli, že nečekali tak
velké množství sportů a pochvalovali si celkovou velikost areálu. „Já bych si klidně vyzkoušel všechny sporty, mě sportování hrozně
baví, vybral bych si nejspíš nějaký akčnější,
ale vyzkoušel bych všechny,“ prozradil na
sebe kanoista Martin Fuksa. Podobně na tom
byla i golfistka Klára Spilková: „Kdybych takový festival navštívila jako malá, asi bych tady
zkusila úplně všechno,“ komentuje.
Hokejová legenda Jaromír Jágr a triatlonista
Tomáš Svoboda zase radili rodičům.
„Nejdůležitější je najít ten správný sport nebo
narazit na člověka, který vám poradí,“ doporučuje Jágr. Svoboda zase podporuje nechání volby sportu na dětech. „Měly by se rozhodnout ty děti, jaký sport chtějí dělat. Pokud
to nevědí, vzal bych je na sport, který rozvíjí
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všeobecnou kondici či koordinaci. A nechal to časem uzrát, hlavně ať se rozhodnou děti samy,“ doporučuje Svoboda.
Program narušil déšť
I přes mrholení a chladnější sobotu festival Sporťáček vytáhl ven přes 1500 Brňáků. Děti si mohly vyzkoušet přes 70 sportů. Od hokeje, florbalu až po biatlon, běh na lyžích nebo agility. Festival přijel podpořit kajakář Jiří Prskavec, biatlonista Ondřej Moravec, krasobruslař Tomáš Verner, silniční cyklista
Ján Svorada a místní hvězdy šermíř Alexandr Choupenitch a singlířka Martina Satková.
Festival se v letošním roce ještě objevil v Plzni (23. 9.) a svou miniverzi festivalu poprvé představil také
v Litvínově (28. 9.).

Sportfilm Liberec 2017
20. ROČNÍK SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL připravují pořadatelé na
dny 4. – 7. října 2017.
Hlavním zaměřením festivalu budou
olympijské myšlenky a tomu bude přizpůsoben program promítání a účast
významných olympioniků na jednotlivých dnech.
Program promítání si můžete prohlédnout na webu www.sportfilm.cz .
Mimo projekce filmů je připravena výstava sportovních kalendářů v předsálí
historického kina Varšava. V prostorech krajského úřadu v Liberci bude k
příležitosti dvacátého výročí festivalu
otevřena výstava „Dvacet let olympismu, dvacet let podpory olympijských myšlenek“, výstava se koná
ve spolupráci s FICTS a je, jak z názvu vyplývá, zaměřená na olympismus v Libereckém kraji a olympijské myšlenky ve sportovním dokumentu. Prohlídnout si ji můžete po celý říjen.
Projekt byl rozšířen do příhraničních oblastí Německa a v letošním roce se do promítání zapojí město
Zittau (historický promítací sál)a a to ve stejném termínu, tedy 4. – 7. října 2017.
Letošní festival byl pojat o v širších souvislostech a stal se významnou kulturně společenskou událostí
města Liberec, Libereckého kraje, Euroregionu NISA, České republiky a ve spolupráci s FICTS i událostí mezinárodního významu.
EDUKAČNÍ PROJEKT:
ProWel z.s. připravilo pro rok 2016 – 2017 projekt „Škola multimediálního dokumentu v Česko – saském příhraničí“ zaměřený na realizaci dokumentů nejmladší kategorii tvůrců ve věku 15 – 20 let ve
společných českoněmeckých týmech. Projekt je odborně garantován pracovníky ČT, Závozda, Bažant,
Bradáč.
Myšlenka festivalu sportovních filmů, dokumentů a dalších programů vznikla v roce 1997 a první ročník
byl realizován v březnu roku 1998. V prvním ročníku se pořadatelům podařilo získat do poroty festivalu
řadu vynikajících osobností sportovní filmové a televizní tvorby, k nimž lze bez váhání zařadit zakladatele sportovní televizní tvorby režiséra, pana Františka POJDLA.
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První ročník se konal pod odbornou garancí ČOV, FITES, MŠMT ČR, Asociace sportu pro všechny a
Českého svazu tělesné výchovy v areálu Armádního sportovního centra DUKLA LIBEREC, ve kterém
se konalo veřejné promítání soutěžních snímků.
Do milánského finále jsou
každoročně vysílány vítězné
snímky, nebo nejvýše
umístěné snímky české
produkce, z mezinárodního festivalu SportFilm Liberec. Zde se setkávají
s konkurencí vítězů čtrnácti národních festivalů.
Z 34. ročníku mezinárodního filmového festivalu
FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS)
2016, si Česká republika
přivezla dvě ceny. Film
Lyžař, režiséra a producenta Marka Bureše získal
hlavní cenu Guirlande
d’Honneur, v sekci individuálních sportů, a dokument České televize, Zátopek, který režíroval David
Ondříček, obdržel cenu Mention d’Honneur. Oba filmy uvidíte znovu i na letošním festivalu v rámci
vybraných filmů z historie.
Proto neváhejte a přijďte se na filmy podívat.

Již několik let pořádá agentura Sport&university pro všechny zájemce o studium na univerzitách
v USA bezplatné semináře, kde zástupci agentury prezentují veškeré základní informace o studiu a
možnostech získání akademických a především sportovních stipendií na univerzitách v
USA. Příští semináře proběhnou již 3. října 2017 v Praze na Strahově, a 11. října 2017 v Brně
v Moravské Zemské Knihovně. Bližší informace naleznete na stránkách agentury www.stipendia.cz
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