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31. valná hromada ČUS  

- tři čtvrtě cesty 

 

31. valná hromada ČUS konaná poslední dubno-
vou sobotu v Nymburku potvrdila správnost před 
třemi lety nastolené cesty. Nejen výsledky hospo-
daření, ale i naplňování programového „desatera“ 
rozvoje ČUS, které bylo podrobně popsáno ve 
zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS, proka-
zuje, že jde o zdravou, nezadluženou a perspek-
tivní organizací s velkou prestiží ve sportovním 

prostředí České republiky. 

Význam valné hromady podpořila účast ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, jeho 
náměstka pro podporu sportu a mládeže Petra Hulin-
ského a předsedy Českého olympijského výboru Jiří-
ho Kejvala. 

V úvodním projevu předseda ČUS, JUDr. Miroslav 
Jansta, shrnul současnou dobrou pozici ČUS v péči o 
majetek, ve vlastním hospodaření, ve vnímání médií, 
ve vyjednávání s politickou reprezentací, pozici ve 
sportovním prostředí i pozici na trhu sportovních pro-
jektů. Zprávu o činnosti VV ČUS delegáti schválili, 
stejně jako transparentní a podrobnou zprávu o hos-
podaření ČUS, zprávu o majetku a návrh rozpočtu 
ČUS na rok 2015. 

ČUS se za poslední tři roky zbavila nepotřebných, 
ztrátových a vybydlených nemovitostí. Ty, které mají 
pro ČUS význam, provozuje bez ztráty, nebo je vý-
hodně pronajímá. Podařilo se vyrovnat stamilionové 
dluhy a postupně dokonce začít investovat. Je hotová 
první etapa rekonstrukce Sportovního centra Nym-
burk, obnovuje se infrastruktura v Plaveckém stadio-
nu Podolí a finišuje rekonstrukce rozhledny ve věži 
bývalého skokanského můstku na Zadově. 

Nezbytným krokem k ozdravení hospodaření ČUS 
bylo narovnání majetkoprávních vztahů na území 
Strahova. Spolu s Magistrátem hlavního města Prahy 
a FAČR byl dokončen velmi náročný administrativní 
proces trojsměny. Tím by zahájen rozvoj oblasti Stra-
hova pro sport a otevřela se cesta k novému sídlu 
ČUS – Centru českého sportu.  

Delegáti valné hromady přijali také novelu Stanov 
ČUS vyplývající z nového občanského zákoníku. Na 
podnět TJ Bohemians Praha uložila valná hromada 
VV ČUS hledat zdroje na dosud neřešené financová-
ní činnosti víceoborových tělovýchovných jednot, 
spravujících majetek a zajišťujících podmínky pro 
sportovní činnost svých sportovních oddílů. 
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  O členství v ČUS se na valné hromadě uchá-
zely tři svazy. Nebyl přijat žádný. Zástupci Aso-
ciace malého fotbalu České republiky se 
z jednání omluvili. Česká asociace racketlonu 
nesplňovala podmínky přijetí za člena ČUS. 
Český svaz tanečního sportu v úvodu projed-
návání žádost stáhl. Je si vědom, že struktura 
spolků zabývajících se tancem a tanečními 
sporty není v ČR zatím ideálně uspořádaná. 
Do ČUS by měla příští rok vstoupit organizace, 
která zajistí tanečním sportům ve struktuře čes-
kého sportu odpovídající zastoupe-
ní. Prezidentka Českého svazu tanečního spor-
tu Eva Bartuňková taneční sport představila a 
delegáti vzali její racionální záměr do budouc-
na na vědomí. 

Ministr Marcel Chládek využil příležitosti valné 
hromady k premiérovému představení návrhu 
budoucí koncepce státní podpory sportu. Jde o 
jednu z klíčových oblastí zájmu ČUS přede-
vším v oblasti financování sportu a podpory 
sportu v krajích a obcích. ČUS se na přípravě 
návrhu aktivně podílela, byla první sportovní 
organizací, která pro MŠMT návrh nové kon-
cepce připravila. 

  Obsah vystoupení ministra školství, jakož i předsedy ČUS podpořily také projevy náměstka ministra 
školství pro podporu sportu a mládeže Petra Hulinského a předsedy ČOV Jiřího Kejvala, který mj. zdů-
raznil úlohu ČUS ve společném úsilí o rozvoj sportu, zejména její nenahraditelnou úlohu směrem 
k regionům, sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. 

31. valná hromada ČUS prokázala, že po období záchrany vlastní existence a po období konsolidace, 
byl třetí rok tohoto volebního období opět úspěšný. Byl rokem stabilizace a budování silné pozice 
v českém sportu. 

Miroslav Jansta, předseda ČUS 
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Česká unie sportu na konci března okamžitě reagovala na 
hrozbu odložení zaslání dotačních prostředků národním 
sportovním svazům a jejich naléhavou finanční situaci řešila 
nabídkou poskytnutí bezúročných půjček. Národní sportovní 
svazy od 1. ledna 2015 až do konce března neobdržely 
z MŠMT žádné prostředky, čímž nastala situace, kdy v březnu 
neměly finance na mzdy stovek trenérů mládeže a 
reprezentace, ale i na účast sportovců na výcvikových táborech 
v rámci příprav na OH v Riu 2016. Naštěstí se situaci na 
MŠMT podařilo vyřešit a prostředky byly na konta svazů 
zaslány v avizovaném termínu. 

 Nabídku mimořádné půjčky ČUS využilo pět členských svazů, 
ale vzhledem k rychlé reakci MŠMT a převodu dotací na 
počátku dubna, došlo k zapůjčení peněz pouze na jeden 
sportovní svaz. Úvěrový rámec, který byla ČUS rozhodnuta 
uvolnit v této nenadálé situaci byl až 20 miliónů korun. 

Česká unie sportu pomohla 

sportovním svazům v krizové situaci 

Bezúročná půjčka pro sportovní svazy 

 

Zpráva z VV ČUS – 7.4.2015  

Výkonný výbor České unie sportu se na svém dubnovém zasedání věnoval především přípravě 
písemných podkladů pro 31. valnou hromadu ČUS a to zejména zpráv a dokumentace o činnosti 
spolku, včetně příprav dodatečné volby člena výkonného výboru. Věnoval se rovněž přípravě 
Memoranda o spolupráci mezi ČUS a Asociací školních sportovních klubů ČR. 

Mimo to vzal výkonný výbor na vědomí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní 
v roce 2015 v rámci svého nového programu III, který vznikl z iniciativy České unie sportu, 100 
miliónů pro financování sportovních klubů a oddílů. 

Členové výkonného výboru rovněž schválili financování projektu ČUS Sportuj s námi za I. čtvrtle-
tí roku 2015 a předfinancování Servisních center sportu ČUS v krajích. 

VV také schválil změnu zakladatelské listiny nevyužívané společnosti Dům služeb ČSTV s.r.o.. 
Firma, v níž je jediným a tedy 100% společníkem Česká unie sportu, bude do budoucna pod no-
vým názvem Pro ČUS servis, s.r.o. zajišťovat marketing a produkci republikových projektů ČUS. 

Členové VV se zabývali i situací víceoborových TJ, jejichž činnost není financována ze žádných 
zdrojů, přestože zajišťují servisní  a provozní činnost pro své kluby a oddíly a předjednali mož-
nosti řešení tohoto stavu. 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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Výzva ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Marcela Chládka, aby se sportovní spolky zapo-
jily do přípravy nové koncepce, zazněla již 
v březnu letošního roku. Česká unie sportu byla 
první ze sportovních organizací, která pro 
MŠMT návrh obsahu nové koncepce připravila. 
Premiérově jej ČUS představila na konferenci 
v Českých Budějovicích, zaměřené na financo-
vání sportu v regionech. O přípravě koncepce 
nyní informoval předseda ČUS Miroslav Jansta, 
za přítomnosti ministra, delegáty 31. valné hro-
mady. 

  

Ministr Marcel Chládek delegátům Valné hroma-
dy ČUS ve svém vystoupení představil návrh 
koncepce, který vzešel  ze záměrů ministerstva 
a z podkladů od sportovních organizací. Předpo-
kládá, že s návrhem se bude v součinnosti se 
sportovním prostředím dále pracovat a po jeho 
dokončení bude koncepce předložena ke schvá-
lení vládě ČR. V prezentovaném materiálu, ve 
kterém odezněla i řada dlouhodobých zkušenos-
tí ČUS, jsou definovány všechny institucionální, 
legislativní i finanční nástroje, které poskytnou 
záruky rozvoje všech oblastí sportovního pro-
středí. 

  

ČUS si plně uvědomuje nutnost nového nasta-
vení státní podpory všech oblastí sportu, od re-
prezentace státu a výchovy sportovně talentova-
né mládeže, až po podporu každodenního zvy-
šování kvality života občanů prostřednictvím pří-
stupu k pohybovým aktivitám. Hlavním strategic-
kým cílem je vybudovat v ČR aktivní a zdravou 
společnost. 

  

„Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž 
musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci 
a na základě stanovených programů. Jsou to: 
popularizace sportu pro všechny, podpora státní 
sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-
rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního prů-
myslu,” upřesňuje představy ČUS předseda or-
ganizace Miroslav Jansta. 

  

„Nová Koncepce by měla pro každou z těchto 
zásadních priorit vypracovat soubor mechanis-

mů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá 
MŠMT nebo vláda úkoly v každé z těchto čtyř 
zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrét-
ních bodů a časového harmonogramu jejich rea-
lizace,“ dodává Jansta. 

  

Současný stav, kdy je kompetenčně problemati-
ka sportu svěřena MŠMT a oblast podpory a 
rozvoje sportu zajišťuje značně poddimenzova-
ný počet úředníků, není udržitelný. Oblast sportu 
musí dostat nové systémové řešení, jinak nemů-
že nikdy dojít k naplnění jeho nezpochybnitelné-
ho společenského významu. 

  

„Návrh opatření, které do nové koncepce předlo-
žila Česká unie sportu na moji výzvu, je racio-
nálně zpracovaná a reflektuje problémy, s nimiž 
se dnes sportovní prostředí potýká, včetně toho 
nejdůležitějšího, co sport trápí, a to je právě ne-
dostatek peněz a jejich nesystémové dělení. Ny-
ní musíme stanovit strategii a jednotlivé kroky, 
jak dojít co nejrychleji k nápravě tak, aby se do 
sportu co nejrychleji potřebné prostředky dostaly 
a měly smysluplné a transparentní využití. Kaž-
dopádně již pro příští rok 2016 budu pro sport 
požadovat navýšení státního rozpočtu ze sou-

Ministr Chládek představil na Valné hromadě ČUS návrh 

Koncepce státní podpory sportu – ČUS se podílela na 

přípravě návrhu 
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časných 3 miliard korun na dvojnásobek, tedy 
na šest miliard korun. Tuto variantu pokládám za 
minimální základ pro další nápravu dlouhodobé-
ho hlubokého podfinancování sportu,“  hodnotí 
návrh koncepce ČUS ministr školství a tělový-
chovy Marcel Chládek. 

  

 Sportovní ale i nesportovní veřejnost se domní-
vá, že tak důležitý segment lidské činnosti jako 
je sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity si 
zaslouží mnohem více pozornosti ze strany vlá-
dy ČR a také ze strany krajů i měst a obcí. 

  

Koncepce také, mimo jiné, navrhuje, změnu pro-
gramů státní podpory sportu pro rozdělování 
dotací. Nově by podpora směřovala do sportu 
prostřednictvím desíti programů. A to na spor-
tovní reprezentaci, sportovně talentovanou mlá-

dež, organizaci sportu ve sportovních svazech, 
významné sportovní akce, údržbu a provoz 
sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a 
SK, organizaci sportu ve střešních sportovních 
organizacích, organizaci sportu hendikepova-
ných, organizaci školního sportu, projekty pro 
sportování veřejnosti. Kromě inovace systému 
stávajícího programového dotačního financování 
bude nezbytné sjednotit a nově definovat jedno-
značně měřitelná kritéria pro posuzování nároků 
žadatelů v programech tak, aby bylo možné ob-
jektivně a spravedlivě posoudit pořadí všech ža-
datelů. 

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí  

Nový informační systém ČUS je ve fázi programování a pro některé 
moduly je již zahájeno testování migrace dat. Do plného provozu by 
měl být nový IS ČUS uveden během léta.  

 

Budou zachovány tři základní moduly: členská základna, pasport 
sportovních zařízení a ekonomické výkazy. Systém je určen 
především sdruženým SK/TJ, počítá se s možností případného 
doprogramováni modulu pro malé sportovní svazy a s využitím dat 
pro místní samosprávy.  

V současnosti probíhají školení okresních a krajských referentů ČUS 
na práci se systémem IS ČUS, který je oproti původní verzi online. 
Autoři programu se však snažili držet původního schématu a tak 
věříme, že přechod uvítáte a že vám, funkcionářům SK a TJ, ulehčí 
práci. Školení na práci s IS ČUS pro SK a TJ bude organizované 
Okresními sdruženími ČUS na konci června či v průběhu prázdnin. 

Informační systém ČUS 

Informační systém dostane nový kabát 
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Projekt Díky, trenére! má za 
sebou dva měsíce života. Svě-
řenci nebo jejich okolí poděko-
vali v nové sportovně-
společenské akci víc než 1300 
trenérům a trenérkám mláde-
že. Výzvu pak přijalo 450 
z nich a už vyplnili dotazník. 
Své trenéry mohou nominovat 
děti, rodiče svěřenců, příznivci, 
blízcí, známí aj. prostřednic-
tvím webu Dikytrenere.cz. Čas 
máte do 14. června. 

 

„Díky, trenére! je místo, které 
komukoliv umožňuje poděko-
vat svému trenérovi a vyjádřit 
to tím, že ho nominuje do sou-
těže,“ říká Petr Rydl, organizátor soutěže ze 
Spolku pro podporu mládežnického sportu. Tre-
nér mládeže roku 2015 může být z jakéhokoliv 
sportovního odvětví a vyhraje pobyt pro sebe a 
svého svěřence v jednom z prestižních světo-
vých tréninkových center v hodnotě 100 000 ko-
run a jeho klub či oddíl dostane přilepšení 
v hodnotě 50 000 korun na přípravu dětí. Ty na-
víc získají možnost poznat své idoly, přední čes-
ké sportovce, a zatrénovat si s nimi. Vyhlášení 
soutěže proběhne v listopadu letošního roku.  

 

Dosud nejvíc přihlášených trenérů má fotbal (26 
%), basketbal (10 %) a házená (8 %). Z analýzy 
vyplněných dotazníků zatím vyplývá, že víc než 
polovina trenérů se trénování věnuje proto, že je 

baví. Živí se jím 15 % z nich, zbytek (26 %) si 
trenérstvím přivydělává. Průměrně se tito trenéři 
věnují své práci 12 let. 

 

Každý den roste rodina příznivců, kteří podporují 
soutěž Díky, trenére. V současnosti se do ní za-
pojilo už víc než 30 sportovních svazů a mnohé 
známé tváře. Například Pavel Vrba, reprezen-
tační trenér fotbalu, si těchto nadšenců váží. 
„Bez nich by to nešlo. Obdivuji trenéry mládeže, 
protože to někteří mají v dnešní době těžké,“ 
říkal na tiskové konferenci k projektu Díky, tre-
nére. Sám kdysi v Přerově a v Ostravě trénoval 
děti a mládež. Když se svým týmem cestoval na 

Poděkování slyšelo přes 1300 trenérů.  

Nominujte další! 

Tisková konference,  
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turnaj přípravek, běžně se stávalo, že přespával 
v tělocvičně na žíněnkách.  

„Trénovat děti je něco zcela jiného než dospělé. 
Je krásné pozorovat jejich nadšení a právě tre-
nér ovlivňuje jejich vývoj. Opravdu záleží na 
tom, jak trenéři dokážou zaujmout děti pro 
sport,“ dodal Vrba, který se stal prvním patro-
nem projektu Díky, trenére.  

 

To Jiří Welsch, historicky nejúspěšnější český 
hráč v severoamerické NBA, v minulosti organi-
zoval kempy pro děti. Nedávno si začal dělat 
základní trenérskou C-licenci. „Trénovat mě moc 
bavilo a možná, že se tomu budu jednou věno-
vat naplno,“ říká tahoun Nymburka v Národní 
basketbalové lize i v evropské soutěži. 

 

Pořadatelé sbírají příběhy trenérů  

 

Hlavním smyslem celé akce je ocenit práci tre-
nérů, poděkovat jim a nacházet příběhy, které 
mohou inspirovat ostatní. Galerii vybraných 
článků najdete na internetové stránce 
www.dikytrenere.cz v sekci „Vaše sportování“. 
Redakce Dikytrenere.cz například popsala pří-
běh fotbalového týmu z Březiněvsi. Pětadvacet 
let se tu nehrál fotbal, až ho před šesti lety vzkří-
sili místní tatínci.  

 

„Když nám, co jsme hráli za dospělé, vyrostli 
kluci, pochopitelně museli hrát fotbal. A tak jsme 
se společně s kamarády rozhodli pro ně něco 
udělat,“ říká Tomáš Bezpalec, v součas-
nosti místopředseda a sekretář mládeže 
TJ Březiněves. Tam, kde to šlo, vylepili 
plakáty, donesli je do škol. Chodili od do-
mu k domu a do schránek vhodili letáky 
zvoucí na první březiněveský nábor mla-
dých fotbalistů po čtvrt století. Obvolali 
své vrstevníky, o kterých věděli, že doma 
mají kluka, kterého by šlo zlákat na fot-
bal. Do akce zapojili a požádali o pomoc 
starostu, a on na to kývl. 

Od té chvíle, kdo se v Březiněvsi nedal 
na fotbal, jako by tady nežil. Do přípravy 
dětí se zapojili nadšení tatínkové, kteří 
dodnes pomáhají s tréninky. Mládežničtí 
trenéři, tedy směsice různých povah a 
rozdílných profesí od autoklempířů přes 

podlaháře, studentky až po policisty, bankéře, 
obchodního ředitele, majitele firmy, účetního a 
„ajťáka“, se scházejí každý měsíc. 

Zatímco v době temna místní klub nebyl scho-
pen z mnoha důvodu sestavit jediné družstvo 
dětí, nyní dvacítka obětavců pracuje s více než 
160 hráči v devíti družstvech. 

Nominujte svého trenéra na 
www.dikytrenere.cz nebo na facebookovém 
profilu Díky, trenére a napište svůj příběh na 

mail jirka@dikytrenere.cz 

 

10 sportů s největším počtem nominovaných 
trenérů  

1.  Fotbal  26% 
2.  Basketbal 10% 
3. Házená  8% 
4. Florbal  6% 
5. Judo  4% 
6. Golf  4% 
7. Volejbal 4% 
8. Lední hokej 3% 
9. Rugby  3% 
10. Hokejbal 3 % 

 

1300 Přes tolik trenérů a trenérek slyšelo Díky, 
trenére a dostalo nominace do soutěže. 

450 Přes tolik trenérů a trenérek vyplnilo dotaz-
ník na stránce www.dikytrenere.cz.  

14. 6. Do tohoto dne je uzávěrka nominací. Poté 
se vyhlásí 30 nejlepších trenérů. 

 

Nominujte svého trenéra na www.dikytrenere.cz nebo na facebookovém  

profilu Díky, trenére! Čas máte do 14. června. 

http://www.dikytrenere.cz
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         Právní poradna 

 

Podle našich informací probíhá adaptace sta-
nov na podmínky nového občanského záko-
níku velice zvolna a v současnosti má prove-
deny povinné změny sotva desetina sportov-
ních klubů. Chceme upozornit na to, že 
schvalování stanov je časově náročný pro-
ces, a jejich schválením zdaleka nekončí po-
vinnosti klubů spojené s registrací. Je třeba 
stanovy poslat na rejstříkový soud místně 
příslušnému krajskému soudu a doložit pří-
slušné dokumenty. A zde, jak jsme zjistili, 
mohou nastat další průtahy a zádrhele, které 
mohou registraci protáhnout i na několik mě-
síců a nebo Vás mohou stát nemalé náklady, 
které mohly být utraceny v pro sport smyslu-

plnější činnosti.  

V následující rubrice „Změna stanov -
 poznatky z praxe“ Vás budeme informovat o 
tom, jaké nástrahy na Vás čekají a jak se jich 

vyvarovat. 

 

  

 Soudní poplatky 

Zároveň s dočasným osvobozením všech spolků 
od soudních poplatků došlo ke změně sazeb 
soudních poplatků, konkrétně k jejich navýšení, 
a to z 1 000 Kč na 2 000 Kč v případech změ-
ny zapsaných údajů a k navýšení na 6 000 Kč 
v případech prvozápisu korporace s výjimkou 
akciové společnosti (12 000 Kč). 

  

Ačkoliv by měly být spolky do 30. 6. 2016 od 
soudních poplatků osvobozeny, setkali jsme se 
již s výkladem, že prvozápis není právním úko-
nem spolku a osvobození se tak na něj nevzta-
huje, jinými slovy soud žádá uhrazení 6 000 Kč. 

Bohužel stejně jako v dalších případech osobité-
ho výkladu zákona není jiná cesta než se argu-
menty snažit soudní úředníky přesvědčit o opa-
ku. Tyto argumenty shrnujeme níže. 

  

Vznik spolku má dvě fáze: 

1. založení - ustavující schůzí nebo jiným za-

kladatelským jednáním 

2. vznik - zápisem do rejstříku 

  

Na spolek je již po založení (fáze 1) třeba pohlí-
žet jako na spolek, nikoliv jako na samostatné 
jednání fyzické osoby. Sám NOZ (i dřívější úpra-
va) do určité míry existenci právnické osoby ješ-
tě před jejím zápisem do rejstříku připouštějí - 
viz např. úpravu jednání za právnickou osobou 
před jejím vznikem v ustanovení §127 NOZ. 

  

Z definice osvobození, kdy spolky jsou osvobo-
zeny "ve věcech veřejného rejstříku" - což jsou v 
podstatě dvě věci - prvozápis a změna, lze do-
vodit, že se týká všech zápisů do rejstříků; kdy-
by to měla být jen změna, bude v zákoně výslov-
ně uvedena. 

  

Pravděpodobně jedinou cestou jak se případně 
domoci osvobození je současné podání návrhu 
na zápis do spolkového rejstříku a návrhu na 
přiznání osvobození od soudních poplatků dle 
zákona. 

Soud je poté povinen přijmout k návrhu usnese-
ní, proti kterému se je možné v případě zamítnu-
tí osvobození odvolat. 

 

Legislativně právní odbor ČUS  

Změna stanov - poznatky z praxe 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik/spolky-osvobozeny-od-soudnich-poplatku-ve-vecech-rejstriku.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik/spolky-osvobozeny-od-soudnich-poplatku-ve-vecech-rejstriku.html
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39597&nr=549~2F1991&rpp=50#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39597&nr=549~2F1991&rpp=50#local-content
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 Pod záštitou předsedy České unie sportu se 

koná v termínu od 5. do 8. 5. 2015 Superpo-

hár mládeže v národní házené 2015, a to u 

příležitosti Oslav 110 let existence národní 

házené. 

  

Není mnoho sportů, které by měly český ro-
dokmen, a můžeme je skutečně považovat za 
své. A rovněž není ve světě mnoho sportů, 
jenž by se mohly pochlubit více než stoletou 
historií. 

Vše uvedené však přece jen jeden ze sportů 
naplňuje! Tím sportem je Národní (dříve Čes-
ká) házená, poslední ryze český sport, jehož 
počátky se datují již k roku 1905, a oslaví tedy 
v letošním roce 110 let své existence. Přesto-
že se tento sport v současné době hraje vý-
hradně v českých zemích, svou více než sed-
mitisícovou členskou základnou, z níž více 
než třetinu tvoří děti a mládež, má stále dosta-
tek pokračovatelů a příznivců a je pevně za-
kotven v českém sportovním prostředí. 

V průběhu celého roku 2015 budou probíhat 
akce zaměřené k výročí 110 let národní háze-
né, přičemž hlavní část oslav proběhne 
v týdnu od 5. do 10. května 2015 
v severočeských baštách národní házené, 
Žatci, Mostě, Litvínově a Chomutově. 

Úvodní čtyři dny oslav jsou věnovány soutěže-
ní dětí a mládeže, tzv. Superpoháru, při němž 
se utkají výběrové týmy ze šesti oblastí České 
republiky, kde se národní házená hraje. Nejpr-
ve, v úterý 5. května a středu 6. května, o ví-
tězství bojovali starší žačky v Chomutově a 
starší žáci v Žatci, ve čtvrtek 7. května a 
v pátek 8. května je poté následovli dorosten-
ky v Litvínově a dorostenci v Mostě. Osobní 
záštitu nad Superpohárem v národní házené, 
vrcholnou akcí pro mládež, převzal předseda 
České unie sportu pan JUDr. Miroslav Jansta. 

V pátek 8. května na příznivce národní házené 
čeká společenský vrchol týdne oslav, kdy 
v Městském divadle v Chomutově proběhne 
Galavečer národní házené za účasti význam-
ných osobností sportovního, politického i spo-
lečenského života. Vedle bohatého kulturního 
programu budou také vyhlášeni i nejlepší ná-
rodní házenkářky a házenkáři za rok 2014 a 

oceněny osobnosti, které se zasloužily o roz-
voj, podporu a propagaci národní házené. 

V sobotu 9. května dostanou možnost před-
vést své umění hráči let minulých při turnajích 
starých gard žen i mužů, které kromě nezapo-
menutelných sportovních výkonů nabídnou i 
jedinečnou možnost setkat se se spoluhráči i 
protihráči, jenž se stali legendami národní há-
zené. 

Sportovní část oslav vyvrcholí před kamerami 
České televize a pod záštitou hejtmana Ústec-

kého kraje pana Oldřicha Bubeníčka v neděli 
10. května, kdy budou v Chomutově sehrány 
mezizemská utkání reprezentačních výběrů 
Čech a Moravy v kategorii juniorek, juniorů, 
žen i mužů. 

  

Svaz národní házené a pořadatelské oddíly 
srdečně zvou všechny sportovní příznivce na 
týden oslav 110 let národní házené. Přijďte se 
podívat, pobavit a podpořit náš ryze český 
sport! 

  

 

Česko se hýbe ve školách 

plných zdraví 2015 

Pod záštitou předsedy České unie sportu se v 
termínu 5. 6. 2015 ve sportovní hale v Mostě 
bude konat republiková soutěž "Česko se 
hýbe ve školách plných zdraví 2015". Soutěž 
je určená školním kolektivům z řad MŠ, ZŠ a 
SŠ, které nacvičují pohybové skladby různého 
žánru. Vice na http://ceskosehybe.cz/
kalendar/finale-csh-ve-skolach-most/ 

Superpohár mládeže v národní házené 2015 

http://ceskosehybe.cz/kalendar/finale-csh-ve-skolach-most/
http://ceskosehybe.cz/kalendar/finale-csh-ve-skolach-most/
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Česká unie sportu a Asociace školních spor-
tovních klubů ČR podepsaly na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy Memorandum 
o vzájemné spolupráci. 

 Oba subjekty chtějí spolupracovat na projek-
tech vedoucích ke zlepšení sportovní zdat-
nosti dětí a mládeže a na rozšíření možností 
jejich sportovního vyžití. 

“Musíme společně usilovat o rozvoj pohybo-
vých aktivit jako žádoucí složky denního reži-
mu dětí a mládeže a významného prostředku 
k aktivnímu trávení volného času a současně 
k prevenci užívání drog a jiných návykových 
prostředků, gamblerství a šíření společensky 
nežádoucích a patologických jevů. Máme roz-
sáhlé členské základny po celé zemi a ty 
chceme ke spolupráci využít, počítáme i se 
zapojením našich Servisních center sportu v 
krajích,“  představuje vize spolupráce předse-
da České unie sportu Miroslav Jansta. 

“Chceme spolupracovat na důležitých materi-
álech a analýzách k podpoře sportu dětí a 
mládeže, jako např. metodika trenérské prá-
ce, činnost rozhodčích, podoba a vybavení 
sportovišť atd. a spolupracovat na vzděláva-
cích aktivitách, školeních, kurzech, seminá-
řích se sportovní tématikou v prostředí škol, 
spolků a dalších organizací pracujících 
s dětmi a s mládeží,” vysvětluje záměry spo-
lečných kroků president ASŠK Václav Leša-
novský. 

 Obě organizace už mají za sebou první spo-
lečný projekt, který podpořil rovněž ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chlá-
dek. Sportovní liga základních škol o Pohár 
ministra školství, která právě finišuje a probí-
hají republiková finále,  je soutěž ve vybra-
ných sportovních odvětvích určená žákům 
2. stupně ZŠ nebo odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií z celé ČR. 

  

Účastníky soutěže jsou školy, které se zapoji-
ly se svými družstvy do jakéhokoliv postupo-
vého kola v šesti druzích sportu – atletice, 
basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a 
volejbalu.  Soutěž probíhala od okresních kol 
přes krajská kola a kvalifikace až do republi-
kového finále, které se uskuteční v každém 
vybraném sportu a je vyvrcholením příslušné-

ho ročníku soutěže. Vítěz republikového finále 
v každém sportu získává Pohár ministra škol-
ství. Házená a florbal už svoje vítěze zná, re-
publikové finále v basketbalu se uskutečnilo 
od 29. do 30. dubna v Jindřichově Hradci a 
následovat budou během května finálová 
utkání v minifotbalu, volejbalu a atletice. 

  

“Věřím, že obě organizace, s kterými intenziv-
ně spolupracujeme, budou usilovat o tvorbu a 
realizaci dalších společných projektů, jejichž 
cílem je realizace sdílených cílů memoranda, 
které vnímám jako další krok k rozvoji sportu u 
dětí v ČR, “ s potěšením říká k podpisu me-
moranda ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Marcel Chládek. 

  

ČUS a ASŠK chtějí společně hledat možnosti 
vzájemné podpory při pořádání významných 
sportovních akcí a využívat společně členské 
a organizační struktury obou organizací 
zejména na úrovni krajů, okresů, regionů, 
měst a obcí a zástupců řídících článků jednot-
livých organizací. 

  

  

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí  

ČUS  a ASŠK podepsaly memorandum o spolupráci 
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Do náročné basketbalové 
kvalifikace vstoupilo loni 
na podzim v celé České 
republice 662 základních 
škol. Pohledem statistiky 
to představuje v obou 
kategoriích 1 044 druž-
stev, v nichž hrálo 4 860 
dívek a 5 580 chlapců – 
celkem 10 440 školáků 
(ročníky narození 1998 – 
2001). 

„Tak velký zájem nás 
nesmírně těší! Basket-
bal patří k tradičním a 
velice úspěšným spor-
tovním odvětvím v Čes-
ké republice. Jsme pro-
to rádi, že zájem o něj 
neklesá a že se na zá-
kladních školách stále najde dostatek tre-
nérů a pedagogů, kteří k němu dokáží při-
táhnout žáky. Téměř deset a půl tisíce mla-
dých hráčů představuje základnu, z níž ur-
čitě vzejdou budoucí basketbalové talen-
ty,“ pochvaluje si Václav Lešanovský, prezi-
dent Asociace školních sportovních klubů ČR. 

"Basketbal je moje srdeční záležitost, jsem 
moc rád, že se stala jedním ze sportů v se-

riálu Sportovní ligy, kte-
rou pan ministr podpo-
ruje, a těším se na re-
publikové finále. Kolek-
tivní sporty nejsou jen o 
pohybu, formují u dětí 
kolektivního ducha, 
vznikají při nich přátel-
ství na celý život, a pro-

to jsem rád, že se projektu daří a úspěšně 
finišuje první ročník naší společné spolu-
práce,”  říká Miroslav Jansta, předseda Čes-
ké unie sportu, která je s Asociací sportovních 
klubů ČR a Ministerstvem školství spolupořa-
datelem Sportovní ligy ZŠ. 

„Projekt mě zaujal od samého začátku a 
neváhal jsem dát  mu svoji podporu a zá-
štitu. Věřím, že stejně tak oslovil i učitele a 
žáky. Soutěžení ke sportu patří a určitě pří-
prava i samotný boj o postupy do dalších 
kol zpestřil hodiny tělesné výchovy. Závě-
rečné finálové kolo už je spíš o tom, kdo 
má ten den více sil a víc štěstí, protože se 
do něj probojovali skutečně ti nejlepší 
z nejlepších. A pro ty poražené je to moti-
vace líp zahrát v příštích ročnících,“ hodnotí 
soutěž ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Marcel Chládek.  

Republikové finále Sportovní ligy základních škol 

v basketbalu navštívil patron Jiří Zídek i basketbalistky 

USK Praha s vítězným pohárem! 

Basketbalový vrchol Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství se odehrál ve 
dnech 29. a 30. dubna v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. O prestižní titul nejlep-
šího školního kolektivu pod vysokými koši usilovalo šest chlapeckých a stejný počet dívčích 
týmů. Fanoušci se však těšili i z účasti patrona této soutěže, bývalého reprezentanta Jiřího 
Zídka, a basketbalistek ZVVZ USK Praha, které s sebou přivezly pohár za nedávný senzační 

triumf v Eurolize! 
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Mladé basketbalisty přivítá moderní Městská 
sportovní hala s kapacitou 1 500 diváků, sed-
mi šatnami a povrchem v podobě lakovaného 
přírodního dřeva. 

 

V chlapeckém finále se sešli „staří známí“ ze 
základní skupiny: Nová Paka s Opavou. Stej-
ně jako v prvním vzájemném střetnutí (33:24) i 
tentokrát mělo navrch Gymnázium SOŠPg 
Nová Paka. Po herní stránce to však byla opět 
vyrovnaná bitva, kterou rozhodlo až výborné 
střelecké představení Jakuba Segela, jenž byl 
také vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 

Pozorným divákem závěrečného zápasu byl 
rovněž bývalý vynikající český reprezentant a 
basketbalový patron Sportovní ligy ZŠ Jiří Zí-
dek. „Finále mělo po všech stránkách dů-
stojný průběh – konalo se v hale, kde se 
hrají utkání vrcholné domácí soutěže a 
před bouřlivou kulisou. Týmy projevily ob-
rovskou vůli po vítězství. Nejde ani tak o 
kvalitu výkonů jednotlivých hráčů, ale o to, 
že každý se prezentoval stoprocentním na-
sazením. Když tohle úsilí člověk vidí, tak je 
rád, že se mohl takové akce zúčastnit a byl 
i jejím patronem,“ řekl s uznáním historicky 
první český basketbalista v americké NBA. 

 

České i evropské klubové šampionky v bas-
ketbalu Eva Veselá s Alenou Hanušovou  v 
Jindřichově Hradci nebyly hosty náhodou. Ce-

lou sezónu totiž podporovaly nadaci Koše pro-
ti drogám a prezentace tohoto projektu byla 
rovněž součástí republikového finále Sportov-
ní ligy ZŠ. Účastníci si tak mohli prohlédnout 
vítěznou trofej Euroligy a od nadace obdrželi 
také suvenýry a dárky – podepsané karty ne-
bo míče. A zajímavým zpestřením byl i exhi-
biční souboj ve střelbě šestek, v němž změřila 
síly Eva Veselá s Jiřím Zídkem, jenž nakonec 
těsně zvítězil.  

 

„Jsem velice spokojený se sportovní i or-
ganizační kvalitou celého turnaje. Všichni 
účastníci předvedli vysoké nasazení a ma-
ximální bojovnost. Skvělá byla účast, pro-
tože do basketbalové části Sportovní ligy 
ZŠ se zapojilo deset a půl tisíce žáků. Dou-
fám, že tento počet bude i nadále stoupat, 
protože basketbal je jedním z hlavních 
sportů na základních a středních školách,“ 
ocenil Miroslav Jansta, předseda České unie 
sportu. 

 

Podrobnosti k soutěži jsou k dispozici na: 

www.sportovniligazs.cz. 

 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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Velká Bystřice hostila házenkářské finále Sportovní 

ligy ZŠ o Pohár ministra 

Jednoznačné favoritky v soutěži dívek, zato drama až do posledních vteřin 
v kategorii chlapců – takový průběh nabídly zápasy o zlato v rámci republikového 
finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství v házené. Sportovní 
hala Masarykovy ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici se doslova otřásala v základech, když domácí výběr star-
ších žáků dokázal v duelu o zlato porazit o jediný gól svého soupeře ze ZŠ Jiřího z Poděbrad z Frýdku-
Místku. V turnaji děvčat přesvědčivě zvítězila ZŠ Křiby, Zlín, která nenašla rovnocenného protivníka. 

  

Vyvrcholení házenkářské části Sportovní ligy ZŠ sledoval osobně také hejtman Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil, který převzal nad republikovým finále záštitu. Po triumfu starších žáků z Velké Bystřice ne-
skrýval svou spokojenost. 

  

„Jsem rád, že jsem mohl podpořit tak skvělou akci a že jsem se jí i zúčastnil. Soutěž měla fantastickou 
úroveň a právě finále chlapců si svou kvalitou, nasazením a individuálními výkony nezadalo 
s extraligou! Velice děkuji pořadatelům za tak výbornou soutěž pro mládež,“ pochvaloval si hejtman Jiří 
Rozbořil. 

  

„Také druhé republikové finále potvrdilo vysoký dojem z této soutěže. Finále měla kromě vysokého 
sportovního efektu i mimořádný emoční náboj a nabídlo nejen kvalitní sportovní výkony, ale i neopako-
vatelnou atmosféru. Věřím, že tato akce namotivuje ke sportování také další děti,“ řekl náměstek minis-
tra školství Robert Plaga, který předal kapitánům poháry za MŠMT. 

  

Pozorným divákem republikového finále byl český házenkářský reprezentant a patron házené ve Spor-
tovní lize ZŠ Jiří Motl. „Musím nejprve vyzvednout báječnou atmosféru. Na to, že hrály školní týmy, by-
la jedinečná a myslím, že takovou nemají ani mnohé týmy v extralize! Jsem hrdý na to, že jsem se 
mohl stát součástí tohoto projektu. Ve Velké Bystřici jsme zažili obrovskou propagaci házené i samot-
ného sportu. Doufám, že tato akce přiláká do oddílů další děti,“ netajil nadšení Jiří Motl. 

  

„Těší mě, že se nám podařilo společně s MŠMT a ASŠK tento projekt prosadit a uvést do života. Ko-
lektivní sporty ke školnímu tělocviku rozhodně patří a jsou nezbytnou součástí nejen pro tělovýchovu, 
ale rovněž pro sociální rozvoj dětí a mládeže. Při  kolektivním sportování nejde totiž jen o pohyb a boj 
o vítězství, ale důležité je, že se formuje i týmová spolupráce a kamarádské vztahy, které mnohdy vy-
drží desítky let. A jako předseda ČUS budu usilovat o další takové projekty,“ říká ke spolupráci na Lize 
ministra předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

„Jsem rád, že se nám tento ročník úspěšně chýlí ke konci a věřím, že jsme pro něj získali učitele i tre-
néry a v příštím roce se do něj zapojí ještě více škol,“  vysvětluje záměry ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy Marcel Chládek.  

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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 Odesnik končí 

Americký tenista Wayne Odesnik (původem Jihoafričan 
z Johannesburgu) v tenise končí, protože dostal za druhé velice vážné 
porušení dopingových pravidel trest na 15 (!) let.  

Mezinárodní tenisová federace ITF tak využila možnosti nového Světo-
vého antidopingového kodexu, podle kterého lze udělit přísnější tresty 
za doping při opakovaném porušení pravidel. 

U Odesnika se jedná již o druhé porušení pravidel. To první nastalo již 
v roce 2010, kdy byl chycen v Austrálii s osmi ampulemi růstového hor-
monu (hGH). Tehdy se přiznal k převážení této látky, její užívání však 
popřel. Následoval trest na dva roky,  avšak v jeho půlce byl omilostněn. 

Již při jeho prvním potrestání vystoupil nekompromisně v jeho nepro-
spěch krajan a tehdy nejlepší hráč USA  Andy Roddick když prohlásil: 
„Nic horšího neexistuje. Tohle je jednoduše podvod, měli by ho vyprovo-
dit z tenisu. Pro někoho takového zde není místo.“  

Počínání Odesnika rovněž odsoudil  britský tenista Andy Murray. 

Podle ITF odevzdal Odesnik v prosinci a lednu letošního roku několik 
mimosoutěžních vzorků, v nichž analýzy odhalily stopy různých zakázaných látek včetně steroidů. 
Trest mu platí zpětně od 30. ledna a vyprší 29. ledna 2030. 

 Přísnější – jasnější – férový 

Pod těmito třemi slovy bylo uvedeno v pořadí již desáté sympozium Světové antidopingové agentury 
WADA tentokrát zaměřené k problematice zavádění nového Světového antidopingového kodexu do 
praxe v jednotlivých členských zemích a mezinárodních sportovních organizacích. 

Součástí sympozia byly i dvě další akce – slavnostní setkání delegátů sympozia u příležitosti čtvrtsto-
letí od založení Švýcarské antidopingové laboratoře konané  v prostorách Olympijského muzea na 
břehu Ženevského jezera. Uvedená laboratoř podepsala nově smlouvu s tamní  univerzitou, která se 
bude, podobně jako obdobná univerzita v Kolíně nad Rýnem, podílet na výzkumu a hledání nových 
analýz na detekci dopingu v těle sportovců.  

Česká republika má na místě konání uvedené akce i své dvě nesmazatelné stopy – jednak 
v olympijském parku, který je zároveň i přístupovou cestou do tohoto muzea, je bronzová socha Emila 
Zátopka v životní velkosti (autor - náš sochař Brož) a dále v jedné z vitrín uvnitř muzea nalezneme i 
dres střelce naší vítězné branky ve finále v hokeji na olympiádě v Naganu Petra Svobody.  

 Šéf UCI nechce vidět Armstronga 

Stávající šéf UCI Brian Cookson si nepřeje, aby Armstrong (odsouzený za doping na doživotí), projel  
charitativní exhibiční jízdou trať letošní Tour de France. S nápadem za Armstrongem přišel  bývalý 
anglický fotbalista Geoff  Thomas, který stejně jako Armstrong překonal rakovinu.  

“Pozvat Lance Armstronga, aby odjel části nebo celé etapy jeden den před závodníky, je neuctivé ges-
to vůči Tour de France, současným jezdcům, UCI a boji proti dopingu“, dodal Cookson s tím, že UCI 
nemá žádnou pravomoc, aby Armstrongovi jízdu zakázala. 

Případný finanční výtěžek z této akce by měl jít na konto boje s leukemií…  

 Celé články naleznete v Bulletinu ADV ČR - květen 2015 

  

Antidoping 

Zdroj Wikipedia.org 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
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 Sportuj námi! 

Pozvánka na blížící se akci: 
V Bohumíně bude živo – připraveno je devatenáct tratí i štafeta škol 
Už podevatenácté se v pátek 8. května uskuteční Běh ulicemi Bohumína, který pořádá zdejší Atletický klub. Slav-
nostní zahájení akce, které se každoročně zúčastňuje přes 500 běžců, je plánováno na 9:50 hodin, první kategorie 
se vydá na trať o deset minut později. 
Běží se bez startovného po asfaltovém, kostkovém a kachlovém povrchu. Všichni budou mít možnost seznámit se 

s tratí na plánku, který bude vyvěšen v místě startu. 
Celkem je připraveno  devatenáct kategorií, každá z nich má 
svého partnera, který nejlepším věnuje ceny. Připraveny jsou 
například speciální trička s logem letošního ročníku běhu, ale 
také keramické medaile z Mateřské školy Bambino. Zvláštností 
jsou běhy rodičů s dětmi narozenými v roce 2011 a mladšími, 
které čeká osmdesátimetrová trať. V ostatních bězích jsou tratě 
dlouhé od 170 do 2000 metrů. 
„Hlavní kategorie startují před půl jedenáctou – ženy poběží 1 
400 metrů v 10:25 hodin, muži do 35 let 2 000 metrů v 10:35 
hodin a  muži nad 35 let na 1 400 metrů v 10:40 hodin. Běžecké 
závody vyvrcholí pět minut před dvanáctou hodinou, kdy bude 
odstartována štafeta bohumínských škol O pohár starosty měs-

ta – 280 metrů dlouhý úsek poběží vždy  dvě děvčata a dva chlapci žákovských kategorií. 
„Na překonání rekordů ve třech kategoriích jsme vypsali finanční bonus – 800 korun v kategorii mužů na 2 000 me-
trů a v kategorii  žen na 1 400 metrů za časy lepší 5:43,1 minuty, resp. 4:29,7 minuty. Tři sta korun od nás dostane 
starší žákyně, která zaběhne 600 metrů rychleji než za 1:47,7 minut. Každý účastník od nás v cíli obdrží nealkoholic-
ký nápoj a sladkost,“ dodává Zdeněk Veselý. 
Kontakty: Zdeněk Veselý,  mobil +420 737 962 499, e-mail: zc.murtneckakinork.sevz 

08.05.2015 31. ročník závodů v orientačním běhu v 
Mariánských Lázních „Jarní trojúhelník 2015″, Marián-
ské Lázně-Úšovice 

08.05.2015 Atletický den se Sluníčkem, Karviná-Nové 
Město 

08.05.2015 Běh osvobození v Dílech, Díly 

08.05.2015 Běh ulicemi města Bohumín, Bohumín 

08.05.2015 Lidový běh, Pardubice 

08.05.2015 Mochtínský přespolní běh, Mochtín 

08.05.2015 Písecký kilometr, Písek 

08.05.2015 Pochod kolem Semechnic, Semechnice 

08.05.2015 Pohár děkana FJFI, Praha-Břevnov 

08.05.2015 Turnaj v kopané přípravky – O pohár prezi-
denta FC Malenovice, Zlín 

09.05.2015 41.ročník turistického pochodu Okolo Moř-
kova, Mořkov 

09.05.2015 BABIČKA 2015, Velké Svatoňovice 

09.05.2015 Jarní volejbalový turnaj mužů, žen a mláde-
že „BAREVNÝ VOLEJBAL“, Všestary 

09.05.2015 Memoriál Aleny Fialové, Plzeň 

09.05.2015 Pochod Jarním Českým krasem, Beroun 

09.05.2015 Velká cena IHC Devils Zlín (přípravky), Zlín 

10.05.2015 16. ročník Memoriálu Pavla Schülera – tur-
naj dvojic neregistrovaných hráčů v kuželkách, Rych-
nov nad Kněžnou 

10.05.2015 Leštinská třicítka, Leština 

10.05.2015 Na kole okolo Stražiště, Lukavec 

10.05.2015 Nadační Běh Mamut Přerovem, Přerov 

10.05.2015 Závod škol v cyklistice, Jevíčko  

14.05.2015 Atletický čtyřboj – Malá cena města Chebu 
(8.ročník), Cheb 

14.05.2015 Dny orientace v přírodě – Opavské kufrová-
ní, Opava 

14.05.2015 Soutěž o nejtalentovanější MŠ, Liberec 

15.05.2015 Hledá se mistr světa, Český Krumlov 

16.05.2015 Dálkový pochod za Přerovským Zubrem a Na 
kole přerovskem, Přerov 

16.05.2015 Dětský pětiboj (11. ročník), Dobšice 

16.05.2015 Memoriál Otakara Blažka, Nymburk 

16.05.2015 Mládežnický fotbalový turnaj Jana Hajdra, 
Štítina 

16.05.2015 MUCHOVMAN 2015, Velké Hamry 
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16.05.2015 Papírový muž – žena, Praha 4 

16.05.2015 Velká cena Hradce, Hradec nad Moravicí 

16.05.2015 Začínáme s basketbalem 2015, Jihlava 

17.05.2015 33.ročník Memoriál Dobroslava Marečka – 
Běh do vrchu Mladkov/Suchý vrch, Mladkov 

17.05.2015 Dětská tour na Park Golfu, Hradec Králové 

17.05.2015 MTB MARATON (cyklomaraton), Třebíč – 
Nové Dvory 

19.05.2015 Házenkářský sedmiboj, České Budějovice 

21.05.2015 Den zábavy a sportování s MFK Karviná, Kar-
viná 

21.05.2015 Memoriál Milana Loskota, Rybník 

22.05.2015 Lízátkový běh, Chlumec nad Cidlinou 

22.05.2015 Víkend s netradičními sporty, Rájec–Jestřebí 

22.05.2015 XVIII. ročník ZMRZLINOVÉHO TURNAJE dívek 
2015, Lupenice 

23.05.2015 12. ročník májového sjezdu Moravice 2015, 
Kužberk 

23.05.2015 Albrechtická 25 / Albrechtická pohodová 13 
a 7, Město Albrechtice 

23.05.2015 Brdská 25, Láz 

23.05.2015 Mukařovská kecka, Mukařov 

23.05.2015 Nordic Walking Tour 2015, Brno 

23.05.2015 Novorychnovské stezky 2015, Nový Rychnov 

23.05.2015 Soutěž ve všestranné fotbalové dovednosti 
přípravky a předžáků, Mosty u Jablunkova 

23.05.2015 Vodácký maraton na Berounce (38. ročník), 
Dolany 

23.05.2015 Volejbalový turnaj Kylešovická žabička, Opa-
va 

23.05.2015 XXIII.VC Plzně v pozemním hokeji ml. žáků a 
ml. žákyň, Plzeň-Litice 

24.05.2015 Koloběžkové a cyklistické závody „O titul 
mistra Bořitova“, Bořitov 

24.05.2015 O cenu Krnova (30.ročník), Krnov 

28.05.2015 Hledá se mistr světa, České Budějovice 

29.05.2015 Fest CUP 2015, Zlín 

29.05.2015 Holešovský desetiboj, Holešov 

29.05.2015 Kamenická 15, Kamenice 

29.05.2015 Sportovní den dětí, Nová Role 

30.05.2015 4.ročník streetballového turnaje aneb Dět-
ský den s basketbalem v Plzni, Plzeň 

30.05.2015 90 let Sportu s námi, Vítkov 

30.05.2015 Berounská desítka, Beroun-Zdejcina 

30.05.2015 Česko se hýbe – Děti na startu, Kladno 

30.05.2015 Dětský den 2015, Malšice 

30.05.2015 Dětský den 2015 – Z pohádky do pohádky, 
Zlatníky - Hodkovice 

30.05.2015 Mezinárodní turnaj přípravek, Lomnice nad 

Popelkou 

30.05.2015 MINIHANDBALL CUP 2015, Hustopeče 

30.05.2015 Minivolejbal, Bezděkov 

30.05.2015 Sportovně pohádkový les pro děti a mládež, 
České Velenice 

30.05.2015 Sportovní den s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 
Zruč nad Sázavou 

30.05.2015 Sportovní dětský den, Drahelčice 

30.05.2015 Sportovní dětský den, Neratovice 

30.05.2015 Sportuje celá rodina, Ostrava 

30.05.2015 Sportujeme s Kohákem, Poříčí nad Sázavou 

30.05.2015 Volejbalový turnaj geodetů a kartografů, 
Praha-Kolovraty 

31.05.2015 DĚTSKÝ DEN 2015 – HRADIŠTKO, Hradištko 

31.05.2015 Dětský den s TJ Velká Losenice, Velká Loseni-
ce 

31.05.2015 Dětský sportovní den, Česká Třebová 

31.05.2015 Dětský sportovní den aneb atletický 5-ti boj, 
Meziboří 

31.05.2015 HNĚVOŠICKÁ DESÍTKA / HNĚVOŠICKÁ BA-
REVNÁ, Hněvošice 

31.05.2015 Mámo! Táto! Pojďte se hýbat!, Kladno 

31.05.2015 O krále a královnu šachových špuntů, Frý-
dek-Místek 

31.05.2015 Sportovní dětský den, Klecany 

31.05.2015 Velká cena SKP Nymburk v intervalovém tri-
atlonu 2015, Ostrá 

01.06.2015 Regionální atletická soutěž, Zdíkov 

01.06.2015 Sportovní den s TJ Baník Vamberk aneb 
sportem ku zdraví naších dětí, Vamberk 

03.06.2015 Atletický trojboj všestrannosti s Adamem, 
Nový Bor 

04.06.2015 Olympiáda dětí základních škol, Tišnov 

04.06.2015 Yettiho sportovní hry, Šumperk 

05.06.2015 Atlas Adventure 2015, Staré Těchanovice 

05.06.2015 Beachhandball Most 2014-2015, Most 

05.06.2015 Česko se hýbe ve školách plných zdraví, 
 Most 

05.06.2015 Junior Ostrava Cup 2015!!!, Ostrava-Přívoz 
05.06.2015 Sportovní den města Dolní Benešov, Dolní 
Benešov 

Více na  www.cus-sportujsnami.cz/ 

http://www.cus-sportujsnami.cz/events/papirovy-muz-zena/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-hradce/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zaciname-s-basketbalem-2015/
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http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mtb-maraton-cyklomaraton/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hazenkarsky-sedmiboj/
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http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-zabavy-a-sportovani-s-mfk-karvina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-milana-loskota/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lizatkovy-beh/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vikend-s-netradicnimi-sporty/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xviii-rocnik-zmrzlinoveho-turnaje-divek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xviii-rocnik-zmrzlinoveho-turnaje-divek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/12-rocnik-majoveho-sjezdu-moravice-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/12-rocnik-majoveho-sjezdu-moravice-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/albrechticka-25-albrechticka-pohodova-13-a-7/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/albrechticka-25-albrechticka-pohodova-13-a-7/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/brdska-25/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mukarovska-kecka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-tour-2015-3/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorychnovske-stezky-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/soutez-ve-vsestranne-fotbalove-dovednosti-pripravky-a-predzaku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/soutez-ve-vsestranne-fotbalove-dovednosti-pripravky-a-predzaku/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vodacky-maraton-na-berounce-38-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vodacky-maraton-na-berounce-38-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-kylesovicka-zabicka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-kylesovicka-zabicka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxiii-vc-plzne-v-pozemnim-hokeji-ml-zaku-ml-zakyn/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxiii-vc-plzne-v-pozemnim-hokeji-ml-zaku-ml-zakyn/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kolobezkove-a-cyklisticke-zavody-o-titul-mistra-boritova/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kolobezkove-a-cyklisticke-zavody-o-titul-mistra-boritova/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-cenu-krnova-30-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hleda-se-mistr-sveta/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fest-cup-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/holesovsky-desetiboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kamenicka-15/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/4-rocnik-streetballoveho-turnaje-aneb-detsky-den-s-basketbalem-v-plzni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/4-rocnik-streetballoveho-turnaje-aneb-detsky-den-s-basketbalem-v-plzni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/90-let-sportu-s-nami/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/berounska-desitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesko-se-hybe-deti-na-startu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-2015-z-pohadky-do-pohadky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-2015-z-pohadky-do-pohadky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-turnaj-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-turnaj-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/minihandball-cup-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/minivolejbal/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovne-pohadkovy-les-pro-deti-a-mladez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovne-pohadkovy-les-pro-deti-a-mladez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-jiskra-zruc-nad-sazavou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-jiskra-zruc-nad-sazavou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-detsky-den-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-detsky-den-3/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportuje-cela-rodina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportujeme-s-kohakem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-gk/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-gk/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-2015-hradistko/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-s-tj-velka-losenice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-s-tj-velka-losenice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den-aneb-atleticky-5-ti-boj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den-aneb-atleticky-5-ti-boj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hnevosicka-desitka-hnevosicka-barevna/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hnevosicka-desitka-hnevosicka-barevna/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mamo-tato-pojdte-se-hybat/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-krale-a-kralovnu-sachovych-spuntu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-krale-a-kralovnu-sachovych-spuntu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-detsky-den/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-skp-nymburk-v-intervalovem-triatlonu-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-skp-nymburk-v-intervalovem-triatlonu-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-atleticka-soutez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-banik-vamberk-aneb-sportem-ku-zdravi-nasich-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-banik-vamberk-aneb-sportem-ku-zdravi-nasich-deti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/atleticky-trojboj-vsestrannosti-s-adamem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/atleticky-trojboj-vsestrannosti-s-adamem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/olympiada-deti-zakladnich-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/yettiho-sportovni-hry/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/atlas-adventure-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beachhandball-most-2014-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesko-se-hybe-ve-skolach-plnych-zdravi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesko-se-hybe-ve-skolach-plnych-zdravi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/junior-ostrava-cup-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-mesta-dolni-benesov/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-mesta-dolni-benesov/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
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Blahopřejeme 

Kanoistika 

Na MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v brazilském Foz do Iguacu získali naši repre-
zentanti v individuálních disciplínách kompletní medailovou sadu. Jiří Prskavec (U23) získal titul mistra 
světa mezi kajakáři, deblkanoisté Michael Matějka a Jan Větrovský (JUN) vybojovali stříbrné medaile a 
kanoista Václav Chaloupka (JUN) skončil třetí. Dalších 8 medailí přidali v neolympijských závodech 
hlídek. 

 

Lyžování 

Petr Novák vyhrál poprvé v kariéře celkové pořadí FIS Marathon Cupu. 

 

SOUBOR  USNESENÍ 
31. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UNIE SPORTU 

konané dne 25. dubna 2015 v SC Nymburk 

 

 
31.valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e 
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 29.valné hromady ČUS 
p o v ě ř u j e 
předsedu ČUS JUDr. Miroslava  J a n s t u  a Výkonný výbor ČUS 
realizací takových opatření, která budou směřovat  
 
    a) k nalezení zdrojového titulu určeného na financování činností a provozu víceoborových         
        tělovýchovných jednot spravujících sportovní majetek a zajišťujících podmínky pro  
        sportovní činnost svých členů 
    b) k dřívější distribuci státních dotací ke konečným příjemcům v průběhu 
        kalendářního roku 
    c) k úpravě podmínek investičních dotací v oblasti spoluúčasti a možnosti užití dotace i na 

        majetek spravovaný v dlouhodobém nájmu  

 

31. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e 
Zprávu Revizní komise ČUS 
 

 
31. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e  
bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2014, vč. přijatých a poskytnutých příspěvků z vlastních zdrojů 
bilanci státních zdrojů za rok 2014 

 Usnesení č.1  Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS od 29. valné hromady ČUS 

 Usnesení č. 2   Ke  Zprávě Revizní komise České unie sportu 

 Usnesení č. 3  Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu k 31.12.2014 
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výsledek hospodaření České unie sportu za rok 2014 ve výši ztráty 12 463 454,20 Kč a jeho rozdělení 
takto: 
částka 12 463 454,20 Kč se zúčtovává proti Nerozdělenému zisku (účet 932001) 
u r č u j e  
auditora České unie sportu pro letošní rok, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 
Praha 4, IČ:  45314381 
 

 
31. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e  
předložený materiál 
u k l á d á 
Výkonnému výboru ČUS: 
u rozvahových dluhů zajistit postupně jejich splacení (zdroje na tyto dluhy byly již vygenerovány)  
pokračovat v aktivitách směřujících k řešení majetkoprávních vztahů ve sportovních centrech ČUS,  tj. 
především v otázce vyřešení sjednocení vlastnictví majetků v Podolí, na Zadově, Brandýse nad Labem 
a Nymburku a dále pak vyhodnotit ztrátové,  potenciálně ztrátové či dlouhodobě neproduktivní provozy 
či majetkové účasti a navrhnout jejich řešení 
 

 
31. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e  
návrh rozpočtu ČUS na rok 2015 
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2015 
u k l á d á 
Výkonnému výboru ČUS 
přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpočtu ČUS a v oblasti státních zdrojů v případě, že některý 
z předpokladů nenastane nebo nastanou nové či jiné skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá 
v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s příslušným Rozhod-
nutím o poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání dotace 
 

 
31. valná hromada ČUS 
s c h v a l u j e 
změnu Stanov ČUS dle předloženého návrhu 
z m o c ň u j e 
Výkonný výbor ČUS  
provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný 
charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor od-
straňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu 
do spolkového rejstříku 
u k l á d á 
statutárním orgánům 
a) uložit do sbírky listin spolkového rejstříku Stanovy ČUS 
b) učinit příslušné zápisy do spolkového rejstříku 
 

 
31. valná hromada ČUS 
v dodatečné volbě 
volí 
člena Výkonného výboru České unie sportu Jitku Peřinu,   
potvrzuje  

 Usnesení č. 4 Ke  Zprávě o majetku České unie sportu k 31.12.2014 

Usnesení č. 5 K  Rozpočtu  České unie sportu pro rok 2015 

Usnesení č. 6 Ke změně Stanov České unie sportu 

 Usnesení č. 7  K Dodatečné volbě člena Výkonného výboru ČUS 
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ve funkci předsedy ČUS JUDr. Miroslava Janstu,  zvoleného volební valnou hromadou dne 
28.1.2012 
ve funkci místopředsedy ČUS Miroslava Peltu, zvoleného volební valnou hromadou a výkonným vý-
borem dne 28.1.2012 
ve funkci místopředsedy ČUS Ing. Marka Hájka, zvoleného volební valnou hromadou a výkonným vý-
borem dne 28.1.2012 
 
ve funkci členů Výkonného výboru ČUS: 
Richarda Šacha; Pavla Suka; Mgr. Zdeňka Krátkého; Mgr. Zdeňka Kubce; Václava Shejbala; Ing. 
Vítězslava Holuba; Ing. Karla Bauera, CSc.; PaedDr. Zdeňka Haníka, PhD.; Ing. Jaroslava Chval-
ného; Ing. Ivo Kaderku, CSc.; Mgr. Filipa Šumana; PaedDr. Libora Varhaníka; Filipa Hobzu;  
zvolené volební valnou hromadou dne 28.1.2012, respektive dodatečnou volbou dne 26.4.2014 
 
ve funkci členů Revizní komise ČUS: 
Ing. Jindřicha Langra; Ing. Jaroslava Pazderu; Leopolda Bambulu; Milana Homolku; JUDr. Jana 
Obsta; Josefa Hrazdíru; Ing. Jakuba Picku, PhD.;  
zvolené volební valnou hromadou dne 28.1.2012, respektive dodatečnou volbou dne 26.4.2014 
bere na vědomí, že 
revizní komise v souladu se svou kompetencí zvolila ze svého středu Leopolda Bambulu předsedou 
Revizní komise ČUS a Ing. Jindřicha Langra místopředsedou Revizní komise ČUS 
Výkonný výbor ČUS v souladu se svou kompetencí jmenoval Mgr. Jana Boháče  generálním sekretá-
řem ČUS 

 

 

31. valná hromada ČUS – delegáti národních sportovních svazů 

n e s c h v a l u j e  

Přijetí České asociace racketlonu 

n e s c h v a l u j e  

Přijetí Asociace malého fotbalu ČR, o.s. 

Usnesení č. 8  K Návrhům na přijetí nových svazů za členy České unie sportu   

http://www.cstv.cz
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