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Zpráva z únorového zasedání
Výkonného výboru České unie sportu
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. února v Praze pozitivně zhodnotil
průběh i závěry konference „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“,
kterou ČUS uspořádala 7. února v pražském hotelu Pyramida.

hospodářské činnosti se podařilo dosáhnout zisku
v řádu desítky milionů korun, ztrátu způsobuje
především významný výpadek dotací MŠMT v roce
2018 na údržbu sportovních center a také financování oslav 100 let českého sportu, které bylo
pokryto ze zdrojů ČUS.

Reprezentativní účast přednášejících i jejich
obsažná a podnětná vystoupení se setkala se
značným ohlasem nejen v sále zaplněném sportovními činovníky a lékaři, trenéry či úspěšnými
sportovci, ale také v médiích. Aktivně vystoupili i zástupci armády, na kterou problém snižující
se kondice populace také doléhá. Díky zvýšenému zájmu médií začal požadavek na navýšení pohybových aktivit ve výchově a ve školách
rezonovat na veřejnosti a ČUS se navíc chystá
v souladu se závěry konference vyvolat také
jednání s Ministerstvem školství o možnostech
úpravy podmínek rámcového vyučovacího plánu.

Přijata byla závěrečná zpráva týkající se průběhu a realizace projektu ČUS Sportuj s námi
v roce 2018, který úspěšně navázal na předcházející ročníky. Zájem pořadatelů o zařazení
akce do kalendáře byl opět vysoký. Projekt plní
své hlavní cíle, je jednoznačně přínosem pro
většinu aktivních sportovních klubů či tělovýchovných jednot sdružených v ČUS a má i silný
marketingový potenciál. Loňská termínová listina
obsahovala 521 akcí ve všech regionech České republiky. Kvůli nepříznivému počasí se jich uskutečnilo 507 a zapojilo se do nich více než 208 000
sportovců všech věkových kategorií.

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval
o zamítavé reakci Ministerstva školství na společný požadavek ČUS a 42 národních sportovních svazů na zrušení dvacetiprocentní spoluúčasti svazů při nákupu nezbytného materiálu
pro státní reprezentaci v hodnotě nad 40 tisíc
korun. Pro většinu z nich bude tato povinnost
znamenat citelné omezení nákupů, protože buď
nemají potřebné vlastní zdroje, nebo je musí použít na jiné priority. Tyto limity dopadnou na pořizování materiálu především v mládežnických
reprezentačních kategoriích.
VV ČUS se zabýval přípravou 37. valné hromady, která se uskuteční ve Sportovním středisku v Nymburce 19. června. Na programu
jednání budou zejména pravidelné výroční zprávy, návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh na přijetí
nového svazu za člena ČUS. Současně byl schválen
kompletní časový harmonogram příprav této valné hromady.
Podle předběžné zprávy o hospodaření ČUS
se očekává celkový hospodářský výsledek k 31.
prosinci 2018 ztrátový. Přestože v rámci běžné
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VV ČUS pověřil zástupce České unie sportu
k výkonu akcionářských práv na valných hromadách společností Skiareál Špindlerův Mlýn a Ski
Pec 28. února.
VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti
Vyšší odborná škola ČUS projednal a schválil výsledek hospodaření školy za rok 2018, který představuje zisk 110 389,47 korun. V této souvislosti
ocenil kromě pokračující stabilizace hospodaření
také úspěšné zavedení nového systému fungování školy, personální zkvalitnění pedagogického
sboru, novou akreditaci vzdělávacího programu
a navázání užší komunikace se sportovními svazy
v oblasti vzdělávání.
Na základě údajů okresních sdružení ČUS
byla VV ČUS předložena statistika členské základny České unie sportu k 31. prosinci 2018.
Vyplývá z ní, že ČUS aktuálně v 7 260 sportovních
klubech a tělovýchovných jednotách sdružuje
1 128 059 členů – z toho 539 844 mužů, 182 556
žen, 74 532 dorostenců, 31 017 dorostenek,
190 541 žáků a 109 569 žaček. Tato statistika je
oficiálně vykazovanou členskou základnou ČUS.

Autor: KT ČUS

3

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

2/2019

Český stát nechce zdravého občana?
Vážené dámy a pánové, kolegové,
Na programu konference „Pohybem ke
zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kterou uspořádala Česká unie sportu, zaznělo devět vystoupení. Ze všech
příspěvků, týkajících se školské problematiky, metodiky pohybové výchovy, zdravotnictví, ekonomiky, armády i dalších oblastí
plyne jednoznačný závěr – sport a zdraví
prospěšné fyzické aktivity jsou celospolečenská hodnota, kterou musíme chránit
a rozvíjet. Jde o hodnotu, která tvoří bohatství celé společnosti.
Vyslechli jsme také varovná slova o tom,
že pohybová gramotnost v České republice
zaznamenává trvalý a fatální úpadek. Úroveň
základních pohybových dovedností a úroveň
fyzické zdatnosti obyvatel trvale klesá. To
má dalekosáhlé důsledky pro celou společnost – rozhodně nejen pro samotný sport.

Pohyb = nejlevnější lék

Nejsmutnější na tom je, že fakta, data
a statistiky jsou všeobecně známá. Má je
Světová zdravotní organizace, má je náš
Ústav zdravotních informací, statistický
úřad, jsou obsaženy dokonce i v řadě vládních strategických materiálů, jako třeba
„Zdraví 2020“. A nic se neděje. Materiály
jsou ve vládě přijaty. K tomu jednou za čas
vyjde formální „akční plán“, ale ve skutečnosti se
neděje nic.
A tak máme dvě třetiny mužské populace obézních. Máme polovinu žen obézních. Cukrovka 2.
typu za 19 let stoupla u mužů o 85 % u žen o 75 %.
Celých 8 % populace si léčí cukrovku. Nárůst závažných onemocnění v souvislosti s nedostatkem
pohybu roste astronomickým tempem stejně jako
výdaje na léčbu. Nikoho nezajímá, že nejlevnějším lékem je pohyb. Jediné, co roste, jsou zisky
farmaceutických firem.
Přitom by to měl být stát, školy a rodina, kdo
by měl k pohybu vychovávat. Měl by to být stát
a podpůrně obce a kraje, kdo by měl vytvářet
podmínky pro možnost se hýbat. Kdo jiný než
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stát s podporou místních samospráv by měl propagovat celospolečenskou potřebu nápravy.
V tom všem jsme – jak ze všech statistik vyplývá – na naprostém chvostu mezi vyspělými
zeměmi. My dokonce neplníme ani tolik v jiných
oborech vzývanou politiku Evropské unie. Tam už
se od roku 2007 naučili vnímat potřebu posilovat
zdraví a kondici občanů. A přitom už léta existuje
řada dokumentů EU, jak stav zlepšit. Je Bílá kniha
o sportu a její nadstavby. Je spousta pokynů EU
pro pohybové aktivity. Je strategie Světové zdravotnické organizace. Jsou dokonce i možnosti evropského financování podpory pohybových aktivit.
U nás to nikoho nezajímá. Česká republika dlouhodobě situaci podceňuje. Nemá reálné priority
v této oblasti. Nepřijímá účinná opatření.
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Je ostuda, že Česká republika, stát se sportovní historií, úspěšnými osobnostmi sportu, je díky
nečinnosti státu v oblasti legislativního, institucionálního, ekonomického i personálního zajištění
výchovy ke sportu, podpory sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatele na samém chvostu
Evropské unie.

Chybí kontrola přijatých strategií

Chceme, aby byly realizovány a kontrolovány již přijaté národní strategie, jako je „ZDRAVÍ
2020“. To musí zajistit Ministerstvo zdravotnictví a vláda. Musí se realizovat a kontrolovat
koncepce „SPORT 2025“. To je věcí Ministerstva školství a vlády. Musí se rozšířit preventivní
programy pojišťoven a motivace lidí k pohybu,
ke zdraví. To je hlavně věcí Ministerstva zdravotnictví. Sportovní spolky jsou v tomto směru už
na hranici svých možností. Jediným řešením je
komplexní a cílená meziresortní podpora státu,
samospráv a sportovních spolků.
Závěry a cíle naší konference jsou jasné. Chceme pět hodin pohybových aktivit ve škole. Chceme
několik měsíců povinné branné a pohybové výchovy. Chceme mít motivované a profesionálně připravené učitele a vychovatele k pohybu. Chceme mít

kde sportovat. Chceme mít zdravého a schopného
občana. Jen tak lze zachovat a rozvinout ekonomickou konkurenceschopnost. Chceme zvýšit fyzickou zdatnost a pohybovou gramotnost. Chceme
do tohoto procesu zapojit všechny resorty, nejen
MŠMT.
V tuto chvíli však nic z toho nechce stát.
Nemá zájem o prosperující společnost. Stát nekoná. Stát nepostupuje s péčí dobrého hospodáře, nepodporuje tvorbu zisku cestou prevence, nepodporuje tak úspory nákladů.
Naše cíle jsou celospolečensky významné,
jejich řešení je meziresortní. Proto musí být
prioritou premiéra a celé vlády. Proto chceme
také Sportovní agenturu České republiky, aby
vůbec existoval na státní úrovni subjekt, který by aktivity k nápravě koordinoval, který by
vznášel požadavky, navrhoval řešení a byl partnerem vládě. Musí jít o silnou a kompetentní
instituci, jakou může být reálně jen ministerstvo sportu.
Miroslav Jansta
předseda České unie sportu

Záznam konference a vystoupení řečníků naleznete zde:
https://www.cuscz.cz/novinky/stat-nechce-zdraveho-obcana-zaznam-a-zavery-konference.html
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Tělesná výchova ve škole se musí změnit –
pohybovou negramotnost pociťuje také armáda
Stát nechce zdravého občana? V rámci konference, kterou uspořádala 7. února v pražském
hotelu Pyramida Česká unie sportu, hledali
na tuto otázku odpověď erudovaní odborníci –
sportovní trenéři, lékaři zabývající se sportovní
medicínou, představitelé armády a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Ve svých
vystoupeních prezentovali dopady špatné pohybové gramotnosti u dětí. Shodli se, že pouhé
dvě hodiny tělesné výchovy týdně v rámci školní výuky rozhodně nestačí a že se obecně u dětí
vytrácí zájem o sport, hry a spontánní pohyb.
Tento neblahý trend se projevuje už také při
náboru nových rekrutů do profesionální armády
a dalších složek integrovaného záchranného systému. Klíčové pro nápravu neutěšeného stavu je
nejen navýšení počtu hodin pohybových aktivit
ve škole, ale i podpora státu prostřednictvím programů pro rozvoj zdravého životního stylu, například v rámci národní strategie „Zdraví 2020“.

Sport jako nenahraditelná součást života

Živý ohlas vyvolalo úvodní vystoupení válečného veterána, generálmajora Emila
Bočka, který na klíčových momentech
české státnosti a na vlastních životních
zkušenostech ukázal nepostradatelnost sportovní a pohybové zdatnosti.
Zdůraznil, že má klíčový vliv nejen
na samotné přežití v boji, ale i na pracovní výkonnost, celoživotní zdraví
i důstojné prožívání stáří. „Sport a pohyb je nenahraditelným spolutvůrcem
vlastností, jako je vlastenectví, smysl
pro kolektiv nebo psychická odolnost.
Obnovení alespoň několikaměsíčního
základního povinného branného výcviku pro mladou populaci by mělo
ohromný pozitivní a všestranný přínos pro celou společnost,“ řekl Emil
Boček, 95letý válečný veterán z druhé
světové války.
V roce 2018 bylo osloveno 8 789 zájemců o vstup do profesionální armády, z nichž se 6 078 zařadilo do dalšího

6

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

výběru. Přijato však bylo nakonec jen 1 977 rekrutů. Drtivá většina uchazečů neprošla kontrolou
lékařů nebo fyzickými testy. „Při náboru nových
rekrutů se stále výrazně projevuje úbytek provádění spontánních tělovýchovných aktivit. Snižuje se úroveň aerobní vytrvalosti, nedostatečné
je zvládnutí plaveckých dovedností a všímáme si
také nadváhy, úbytku svalové hmoty nebo nárůstu tuku v těle,“ popsal Miroslav Jebavý, náčelník
tělovýchovy generálního štábu Armády ČR, jenž
uvedl, že za deset let neuspěla z více než 40 tisíc
zařazených zájemců polovina buď ze zdravotních
důvodů, nebo při testech fyzické zdatnosti.

Mizí spontánní hra dětí na ulici a v přírodě

Skoro třetina dětí v České republice se potýká
s obezitou. Přibývá rodičů, kteří volný čas svých
ratolestí neřeší a raději je pouští k počítači, televizi nebo tabletu. „Nedostatečný pohyb má
za následek, že v prvních třídách přibývá dětí
s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada
z nich je méně manuálně zručná a má častěji
potíže při psaní a čtení,“ uvedl ve svém příspěvku Michal Ježdík. Sportovní ředitel basketbalové
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federace upozornil současně na neblahý fenomén,
že zcela vymizela spontánní hra dětí na ulici.
„V dnešní době až příliš často spoléháme na organizované sportování, jenže trénink může vést
k robotizaci, která zabíjí kreativitu. Hráč totiž
přestává přemýšlet sám o sobě, přestává používat zdravý rozum a nemusí se snažit hledat řešení. Tenhle aspekt nám schází zejména v kolektivních sportech,“ doplnil Michal Ježdík a vyzval
k pěti hodinám pohybových aktivit týdně.

Pět hodin pohybových aktivit ve škole

O potřebě změny ve školní tělesné výchově hovořil také Antonín Plachý, vedoucí vzdělávacího
úseku Fotbalové asociace ČR. „Pokud při hodině
tělocviku stojí pár žáků, je to možná malý detail.
Pokud jich stojí polovina, je to chyba učitele.
A pokud se tohle děje ve většině škol, tak už se
jedná o chybu v systému výuky učitelů,“ prohlásil
Antonín Plachý, a uvedl, že pedagogické školy
by měly vycházet z jiného programu pro tělesnou
výchovu.
Podle šéftrenéra Českého svazu ledního hokeje
Slavomíra Lenera je zcela nezbytné, aby se navýšil počet hodin pohybových aktivit na pět týdně.
Dvě hodiny povinné tělesné výchovy týdně pro
mladý organismus rozhodně nestačí. „Ve škole je
potřeba přidat další tři hodiny aktivit týdně,
nejlépe formou spontánního pohybu. Dále je
nutné vybudovat dostatečné zázemí pro pohybové aktivity v areálech škol, plochy či plácky.
Zavést funkci pohybového instruktora na každé
škole a zajistit právní ochranu pro učitele, kteří
budou s dětmi provozovat pohybové aktivity navíc,“ shrnul své náměty Slavomír Lener.
Vlivu aktivního pohybu na zdraví se zabýval
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství Martin Matoulek. „Klíčový orgán, který
rozhoduje o tom, zda přežijeme a jaký bude
náš život, je sval. Je to orgán, který nepěstujeme za účelem medailí a výkonů, ale proto, že
produkuje na 350 různých látek nazývaných myokiny, což jsou léky způsobující, že se zlepší cukrovka, snižuje se hladina tuků a působí na slinivku, kosti či antidepresivně. Ve svalu je lékárna,
kterou musíme vybudovat. Na to si zakládáme
už v mládí. Vůbec nemám strach o generaci padesátníků nebo šedesátníků. Problém však nasta-
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ne za dvacet let, kdy dospěje generace dnešních
dětí, která nemá žádné návyky,“ upozornil Martin
Matoulek.

Stát neplní svou roli

Malá pohybová zdatnost populace způsobuje
také prokazatelně miliardové škody českému hospodářství. Absence v zaměstnání, nízká pohybová
a manuální zručnost, neschopnost práce v týmu
a dodržování pravidel, chabá fyzická výdrž, psychická labilita a další negativní faktory způsobené
nedostatkem přirozeného pohybu a pohybových
zkušeností a dovedností snižují zásadním způsobem pracovní a výrobní produktivitu i kvalitu
života ve stáří. „Bez pohybového zlepšení si
právem můžeme klást otázku: Kdo bude vydělávat na náš život?“ konstatoval sportovní trenér a manažer Michal Barda.
Michal Kraus, poradce ČUS v oblasti ekonomických strategií a analýz, hovořil o důsledcích podfinancování sportu ze strany státu. „Nedostatečná
spolupráce mezi školou, sportovními spolky a obcemi vyplývá z toho, že v mnoha obcích neexistují
ucelené programy pro rozvoj tělovýchovy a sportu, zejména dětí a mládeže,“ prohlásil. Podle něj
je pohybově zcela neaktivních Čechů téměř dvakrát více, než je průměr Evropské unie. „Každoročně se snižuje počet tělovýchovných jednot
a sportovních klubů. Přitom sport v EU zabezpečuje pracovní místa pro více než 15 milionů osob, což
je téměř 6 % pracovní síly EU. V České republice je
to kolem 200 tisíc osob, což jsou téměř 4 % pracovní síly,“ připomněl Michal Kraus.
Autor: KT ČUS
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Na co také upozornila konference ČUS
STÁT NENAPLŇUJE PŘIJATÉ KONCEPCE VE ŠKOLSTVÍ, SPORTU A ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI ROZVOJE POHYBOVÝCH AKTIVIT OBYVATEL A SPORTU. Jejich plnění i přes upozorňování dostatečně nekontroluje a strategické cíle koncepcí nezohledňuje v uplatňované politice. ČR proto v podmínkách
pro rozvoj pohybové gramotnosti obyvatelstva výrazně zaostává za standardy obvyklými v EU.
STÁT NEZAJIŠŤUJE VE VÝCHOVNÉM PROCESU ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU DOSTATEČNOU ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI. Snižuje nároky na tělesnou zdatnost a odbornost absolventů
pedagogických fakult a fakult tělesné výchovy a sportu, nevychovává pedagogy s pozitivním vztahem
k pohybovým aktivitám a se schopností zajistit nebo podporovat rozvoj pohybové gramotnosti.
STÁT NEREAGUJE NA PODNĚTY Z VEŘEJNÉHO, STÁTNÍHO I SPOLKOVÉHO SEKTORU, kdy je dlouhodobě zřetelné, že snižující se fyzická kondice a zhoršující se zdravotní stav obyvatel začíná být
limitem pracovního výkonu a produktivity.
STÁT PŘEHLÍŽÍ A DLOUHODOBĚ PODCEŇUJE STÁLE SE SNIŽUJÍCÍ ÚROVEŇ OBECNÉ FYZICKÉ ZDATNOSTI A ZDRAVOTNÍ KONDICE OBYVATEL z pohledu zajištění bezpečnosti a obrany státu a občanů,
kdy příslušné složky nemají dostatek fyzicky zdatného personálu.
STÁT NEPREFERUJE DOSTATEČNĚ PREVENCI V OBLASTI PÉČE O ZDRAVÍ A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ
A AKCEPTUJE STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ NÁKLADY NA ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ – všeobecně zhoršující se zdravotní stav populace a neúměrný nárůst výdajů na zdravotnictví. Jinými slovy stát neinvestuje do budoucích příjmů státního rozpočtu v podobě budoucích úspor ve zdravotnictví.
STÁT NEUMÍ NEBO NECHCE VYTVOŘIT FUNKČNÍ A TRANSPARENTNÍ DOTAČNÍ SYSTÉM V OBLASTI INVESTIC DO SPORTOVIŠŤ A PODPORY POHYBOVÝCH AKTIVIT A ČINNOSTI SPORTOVNÍCH SPOLKŮ. Proto
není k dispozici sportovní infrastruktura, ani trenéři a cvičitelé pro veřejnost i organizované sportovce.
STÁT CHCE PŘENÉST ODPOVĚDNOST ZA SOUČASNÝ TRISTNÍ STAV SPORTOVIŠŤ NA SPOLKY, MĚSTA
A OBCE, ANIŽ BY JAKKOLIV ZOHLEDNIL SVŮJ HISTORICKÝ ZÁSAH DO SOUČASNÝCH VLASTNICKÝCH
VZTAHŮ, kdy většina sportovišť byla převedena ze státu na spolky, a ze strany státu dlouhodobě
nebyly poskytovány dostatečné prostředky na jejich obnovu.

Briefingu s médii se
v průběhu konference
zúčastnili přímí aktéři
i hosté – zleva předseda ČUS
Miroslav Jansta, poradkyně
generálního štábu Armády ČR
generálka Lenka Šmerdová,
vládní zmocněnec pro sport
Milan Hnilička, basketbalový
internacionál Jiří Welsch,
bývalý hokejový reprezentant
Patrik Eliáš, sportovní ředitel
České basketbalové federace
Michal Ježdík a šéftrenér
Českého svazu ledního hokeje
Slavomír Lener.

8

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

2/2019

Ankety o nejúspěšnější sportovce
v jednotlivých regionech jsou v plném proudu
V současné době probíhají po celé České republice volby nejlepších sportovců, trenérů či
kolektivů v jednotlivých regionech za loňský
rok. Na organizaci a pořádání populární ankety o Nejúspěšnějšího sportovce okresu/kraje
se prakticky ve všech územních celcích podílí
okresní sdružení nebo krajské organizace České unie sportu.
A jak dopadla tato anketa například v okrese
Ústí nad Labem? To napověděla reportáž publikovaná v Ústeckém deníku 12. února.

Zlatý hattrick! Boxerská kráska
Fabiana Bytyqi potřetí na trůnu
Slavnostním vyhlášením, které hostil Národní
dům v metropoli na Labi, provázel moderátor Radek Šilhan a pro ocenění si dokráčela řada úspěšných sportovních reprezentantů města v různých
kategoriích. Tu hlavní, tedy jednotlivce dospělých, ovládla svěřenkyně Lukáše Konečného Fabiana Bytyqi,
která si v září loňského roku vyboxovala
titul mistryně světa
v kategorii WBC, navíc před domácím publikem.

tul obhajovat. „Jméno soupeřky už vím, ale
prozradit ho kvůli smlouvám ještě nemohu,“
dodala.

Bartůněk pobavil,
vyprovázel ho dlouhý potlesk

Druhý skončil s kariérou se loučící plavec Petr
Bartůněk, kterého vyprovázel dlouhý potlesk
fanoušků. „Upřímně? Představa, že ještě někdy
skočím v 6 ráno do studené vody mi přijde odporná,“ rozesmál publikum s odpovědí na otázku,
zda je jeho konec opravdu definitivní. Třetí místo
získal volejbalista Filip Kramár, v mládeži bodoval Vilém Kukačka. Sportovní hvězdou Deníku se
stal mladý atlet Matěj Ščerba, který obsadil také
5. místo.
Kromě moderátora Radka Šilhana zajistili program večera také zpěvačka a vítězka Československé SuperStar z roku 2013 Sabina Křováková
a artistka Klára Kaiserová.

Autor: KT ČUS

„Popravdě řečeno tyhle pocty jsou
pro mě pořád trošku
zvláštní. Je to však
krásný pocit, skvělý
úspěch, a hlavně mě
nejvíc těší, že lidi
box sledují, ví o mně
a už tři roky se mnou
drží a v anketě pro
mě hlasují,“ nechala se bezprostředně
po ocenění slyšet
vítězka, která bude
v dubnu světový ti-
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Užívání státních symbolů ČR
při sportovních událostech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR
oslovilo celé sportovní prostředí se žádostí
o součinnost při snaze informovat co nejširší
okruh sportovních fanoušků o užívání státních
symbolů ČR. Ministerstva by uvítala, kdyby svazy prostřednictvím svých klubů a členů pomohly upozornit na nevhodné používání státní vlajky České republiky sportovními fanoušky při
sportovních událostech. Odkazují se na nutnost
užívat státní symboly ČR v souladu se zákonem
č. 352/2001 Sb.
Oba úřady vyzdvihují, že sportovní fanoušci jsou
svými aktivitami pro oblast sportu nepostradatelní, vyjádřením sportovního nadšení a fanděním
podporují rozvoj a udržitelnost celého sportovního
hnutí. Současně věří, že vhodná doporučení užívat
státní vlajku dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů, a znázornit název svého města či
oblíbeného sportovce raději na cedulích či transparentech než na státní vlajce, nebude důvodem
k úbytku sportovního nadšení a přispěje ke správné
propagaci České republiky.
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Ministerstvo vnitra ve svém dopisu uvádí:
„Dlouhodobě se potýkáme s problémem nedodržování zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o užívání státních
symbolů“) ze strany řady sportovních fanoušků.
Konkrétně jde o to, že sportovní fanoušci popisují státní vlajky ČR nebo jejich napodobeniny
různými nápisy, především nápisy obcí, z nichž
pochází nebo jmény sportovců, kterým fandí.
Ustanovení § 9 písm. j) zákona o užívání státních symbolů zakazuje opatřovat státní vlajku
ČR jakýmkoli textem, vyobrazením, obrazem,
znakem nebo odznakem.
V praxi je pro nás velmi obtížné zajistit dodržování tohoto zákazu. Obce nemají personální
kapacity na to, aby vysílaly své úředníky na sportovní akce konané na jejich území za účelem
zajištění dodržování pravidel pro nakládání se
státní vlajkou ČR. Policie ČR i strážníci obecních
policií, kteří jsou případně přítomni sportovním
akcím, jsou obvykle zaměstnáni spíše udržováním
bezpečnosti a veřejného pořádku než kontrolou
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Zákon
o užívání
státních
symbolů
zakazuje
opatřovat
státní vlajku
ČR jakýmkoli
textem.

dodržování právních předpisů na úseku státních
symbolů. Nedodržování právní úpravy na úseku
státních symbolů ČR řeší až v případě, kdy jde
o zásadnější porušení zákona (např. ničení státní
vlajky ČR).

terstvo vnitra se dlouhodobě snaží šířit informace
o správném způsobu užívání státních symbolů ČR,
a to především prostřednictvím svých webových
stránek, poskytováním stanovisek a články v tištěných periodicích.

Navíc v mnoha případech sportovní fanoušci neužívají přímo státní vlajku ČR tak, jak ji
vymezuje § 4 zákona č. 3/1993 Sb., o státních
symbolech České republiky, ale její napodobeninu s jiným poměrem stran (případně i jinou velikostí modrého klínu). Na užívání napodobenin
státních vlajek ČR se však zákon o užívání státních symbolů, až na výjimky, které ale nejsou
pro řešenou problematiku relevantní, nevztahuje. Popisování napodobenin státních vlajek ČR
sice není výslovně v rozporu se zákonem, jde
však o jednání velmi nevhodné, které nepřispívá k důstojnosti užívání české státní symboliky.
V této souvislosti poukazuji též na to, že sportovní utkání sledují často i děti a mládež, kterým se tak dostává do podvědomí, že popisovat
státní vlajku ČR je normální. V hodinách občanské výchovy se přitom učí pravý opak. Takový
stav jistě není žádoucí.

Dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou
o součinnost v dané věci. Konkrétně bychom potřebovali, aby se pokud možno k co největšímu
množství sportovních fanoušků dostala informace, že státní vlajka ČR není transparent,
který je možno libovolně popisovat, ale že
jde o státní symbol, jehož užívání je upraveno
zákonem. Na státní vlajku (ani její napodobeninu), jak již je uvedeno výše, nepatří žádné
nápisy ani vyobrazení. Sdělení, která mají sportovní fanoušci potřebu zveřejňovat písemně (nejčastěji název obce/města, z níž pochází), mohou
psát jinam – na samostatný transparent (ceduli),
na své oblečení atp.“

Z našeho pohledu je jediným alespoň trochu
efektivním způsobem, jak zabránit (nebo alespoň
omezit) popisování státních vlajek ČR a jejich
napodobenin, osvěta v oblasti užívání státních
symbolů ČR vůči sportovním fanouškům. Minis-
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Tolik sdělení instituce. Česká unie sportu
vychází oběma ministerstvům vstříc a potřebnou informaci zveřejňuje ve svém Zpravodaji.
Současně věří, že ústřední státní úřady budou
v součinnosti obdobně vstřícná při požadavcích
sportovců směrem k nim, ať již se bude jednat o důstojnou podporu českého sportu nebo
o vytváření podmínek pro jeho každodenní provozování.
Autor: ČUS
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OSA a Intergram – smlouvy zůstávají v platnosti
Uzavřené licenční smlouvy Českým olympijským výborem o veřejném provozování hudebních
děl a jiných autorských děl s Ochranným svazem
autorským (OSA) a Nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů (INTERGRAM) jsou stále
aktuální a minimálně do konce roku 2019 zůstávají beze změny.
Smlouvy pokrývají všechny sdružené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v České
unii sportu, stejně jako na krajské organizace
a okresní sdružení ČUS.
Ze smluv vyplývá, že sdružené subjekty ČUS
mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho
druhu. Výjimkou užití jsou společenské a kulturních akce jako koncerty, taneční zábavy apod.
nebo produkce hudby na ubytovacích zařízení
provozovaných podnikatelsky.

V žádném případě se smlouva nevztahuje
na subjekty, které nejsou založeny jako spolky,
byť působí ve sportu, či jsou členy SK, TJ či svazu (např. fyzická osoba podnikající na základě
živnostenského listu – např. cvičitel aerobiku,
obchodní společnosti = akciová společnost, společnost s ručením omezeným atd.).
Více informací a znění smluv naleznete zde:
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/osa-intergram.html

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko
V roce 2018 se do akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko zapojilo 134 854 dobrovolníků v celé České republice. Partnerem tohoto projektu je také
Česká unie sportu, a tak není divu, že na likvidaci 2 113 tun odpadů se podílely i stovky zástupců
sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Také letos se mohou zájemci této aktivity
zúčastnit – hlavním úklidovým dnem je sobota
6. dubna.
Postup je jednoduchý. Stačí navštívit webové stránky projektu a seznámit se s potřebnými
informacemi: https://www.uklidmecesko.cz.
Zapojit se lze dvěma způsoby – vždy je však
nutné zaregistrovat se prostřednictvím online
formuláře:
1. Organizátoři místních úklidů: To jsou lidé,
kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují
úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až
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do konce se pak starají o hladký průběh akce.
Vedení projektu jim k tomu poskytne know-how,
pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další
potřebnou podporu.
2. Dobrovolník: Zájemci, kteří se zaregistrují, si vyberou na interaktivní mapě úklidů jim
nejvíce sympatickou skupinu, k níž se připojí.
V termínu akce se pak sejdou na „místě činu“.

Zdroj: www.uklidmecesko.cz
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ČUS Stopa pro život má za sebou
další dvě vydařené akce
V únoru pokračoval pětidílný seriál lyžařských
běhů ČUS Stopa pro život, nad nímž převzala
záštitu Česká unie sportu, dalšími dvěma akcemi. O víkendu 16.–17. února se uskutečnil
Cardion Karlův běh a o týden později 23.–24.
února se lyžařští vytrvalci vydali na ČT Šumavský skimaraton.

48. ročník Cardion Karlova běhu

Díky ideálnímu počasí a komfortní vrstvě sněhu
se 48. ročník populárního závodu CARDION Karlův
běh na Božím Daru stal vydařenou oslavou běžeckého lyžování. Nejcennější kovy a originální porcelánové plakety z hlavní trasy na 45 km klasickou
technikou převzal po skvělém výkonu Jan Šrail
(eD system Bauer Team) a Lenka Blažková (SMT).
Na některou z vypsaných tras vyjelo o víkendu 16.–
17. února více než 900 lyžařů a lyžařek, okolo 120
z nich tvořily děti. Na startu se tradičně objevilo
také několik desítek účastníků ze zahraničí.

V sobotu se nejprve o nejlepší umístění utkaly
na různých tratích děti, potom následoval hlavní
skejtový závod na 22 km a hned za ním po 15 minutách vyjeli závodníci na dvanáctikilometrovou
trať volnou technikou. Na startu opět nechyběly
ratolesti Lukáše Bauera – Matyáš a Aneta, kteří
si kromě dětských tras s úspěchem střihli i trasu
na 12 km. V sobotu vyjela na delší trasu i jejich
máma Kateřina Balatková Bauerová a rodina byla
komplet, když v neděli dorazil omrknout své svěřence na dlouhé trase i Lukáš Bauer.

Na nedělní závod klasickou technikou hlásili
meteorologové opět slunné počasí a teploty vysoko nad nulou. Předpověď se do puntíku vyplnila,
takže mnoho závodníků před startem přemýšlelo,
které kusy oblečení jsou nezbytné a které mohou
nechat v úschovně, aby se neupekli ve vlastní
šťávě. A tak byli k vidění muži i ženy v krátkých
šortkách, sukýnkách, tričku, a dokonce i jeden
„borec“ do půl těla, který si hruď ozdobil pouze
startovním číslem.

34. ročník ČT Šumavského skimaratonu

V pořadí 34. ročník populárního ČT Šumavský
skimaraton ozdobilo slunné a mrazivé počasí,
dostatek sněhu a vynikající výkony. Do dějiště
druhého největšího zimního běžkařského závodu
pro veřejnost v ČR, na útulnou Kvildu, zavítalo
o víkendu 23. – 24. února na 1 500 dospělých
a dětí.
Jako první se do stopy v sobotu dopoledne
odpíchlo přes 200 dětí na trasách dlouhých 1,
2 a 5 kilometrů. Vedle zájemců z větších sportovních klubů přijeli neznámý sport vyzkoušet
i malí začátečníci. Dospělí měli na programu
skejtové závody na 23 km nebo 46 km. Lyžaři,
kteří se chtěli především kochat, zvolili třetí
variantu měřící pouhých 8 km pod příznačným
názvem Šumavská pohoda. Na dlouhé bruslařské trase si nejlépe vedli Lukáš Kristejn (Rossignol Racing team) a Andrea Klementová (Vltava
Fund ski team).
V neděli, v den závodu na 45 a 23 km klasickou technikou, se teploty opět pohybovaly nízko
pod nulou, Standardně závod absolvovalo mnoho
„siláků–soupažáků“, ostatní buď mazali a snažili
se vymyslet nejlepší variantu, na které by lyže
stoupaly i jely. Překvapivým vítězem hlavní trasy
ČT Šumavského skimaratonu se stal odchovanec
místního Ski klubu Šumava Tomáš Kalivoda, mezi
ženami obhájila loňské prvenství Anna Kožíšková
z týmu Salomon-Atomic Mercedes-Benz.

Foto: Miloš Lubas

Více informací: www.stopaprozivot.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Kalendář ČUS Sportuj s námi
se v březnu loučí se zimou
a hlásí nástup jarních aktivit
Březnový kalendář projektu ČUS Sportuj s námi naznačuje, že zimní sporty už se pomalu loučí
s bohatou sezónou a o slovo se začínají hlásit typické jarní sportovní aktivity – běhy a turistické
pochody, ale také turnaje ve squashi, basketbalu, florbalu, karate či fotbalu.

Program akcí – březen 2019
2. 3. 2019
2. 3. 2019
2. 3. 2019
2. 3. 2019
2. 3. 2019
2. 3. 2019
3. 3. 2019
7. 3. 2019
7. 3. 2019
8. 3. 2019
9. 3. 2019
9. 3. 2019
9. 3. 2019
16. 3. 2019
16. 3. 2019
16. 3. 2019
16. 3. 2019
17. 3. 2019
17. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
23. 3. 2019
24. 3. 2019
30. 3. 2019
30. 3. 2019
30. 3. 2019
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Masopustní sportovní den
Putování Lázského nemehla po Brdech
Jarní pohár H.B. mostové jeřáby cup
Telnický rohlík 2019
Turnaj žáků SKP Písek – karate
Ludgeřovická patnácka
Kids Floorball League
Regionální olympiáda dětí a mládeže
Vyzkoušej squash v Galerii Harfa
Opavský siláček 2019
Milevský pohár / Milevsko cup 2019
Karlíkův běh
Přerovská 50
Jarní sprint
Morafis Cup 2019
Krkonošská 70 – 64. ročník
GP Kamenný Újezd – běh na 12,5 km
Tradiční opočenský karneval na ledě
Taneční soutěž O valašský klobouk
78. ročník Běhu sady Vodranty
86. ročník běhu Štěpánkou
Písecký pulec
Basketbalová sobota
Axis Noční desítka
Jarní běh, běžecký pohár dětí a mládeže
Tróbecká bludička 2019
Fotbalový turnaj žáků
Pražský MTB pohár 2019
MIA Festival Cheb 2019
5. Sudetské Tojnárkovo Bloudění
Vodácký den v Chocni – Buben

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Praha–Přední Kopanina
Láz
Prachatice
Zadní Telnice
Písek
Ludgeřovice
Praha - Letňany
Pardubice
Praha
Opava
Milevsko
Jáchymov–Boží Dar
Přerov
Praha
Rumburk
Špindlerův Mlýn
Kamenný Újezd
Opočno
Slavičín
Čáslav
Mladá Boleslav
Písek
Jevíčko
Jihlava
Přerov
Troubky
Prachatice
Jeneč
Cheb
Boleboř
Choceň
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30.
30.
30.
31.
31.
31.

3.
3.
3.
3.
3.
3.

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Bambini Contest – jaro 2019
Jóga krok za krokem
Memoriál Aleny Fialové
Dámská jízda 2019
Jarní fotbalový turnaj přípravek
Běh Lorenzovými sady

Praha 7
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň
Boží Dar
Srbice
Třebíč

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz

Klínoveckému snowboardcrossu nepřálo počasí,
přesto se jelo na doraz
Pátek 22. února patřil ve skiareálu Hranice
na Božím Daru mladým milovníkům adrenalinu
a snowboardingu. Na programu byl Klínovecký
snowboardcross, druhý závod seriálu Zimní supercross, určený všem zájemcům do šestnácti
let.
„Bohužel se naplnily naše obavy a povětrnostní
podmínky byly velmi špatné. Podle plánu měl v 9
hodin začít trénink, ale počasí mělo poslední slovo. Boží Dar se probudil do deštivého rána, a tak
venku lilo a lilo. Start jsme tedy posunuli o dvě
hodiny a závodníky poslali do sucha a do tepla.
V 11 hodin už na trať vyrazili první snowboardisté na prohlídku a tréninkové jízdy. Ačkoliv
déšť ustal, situaci stále komplikovala mlha,“
popsala nevyzpytatelné horské podnebí Ivana Dobišová z pořádajícího občanského sdružení Sport
Club 2000.

odpovídala standardům mezinárodního FIS snowboardcrossového poháru. Navzdory dešti a mlze
to však nakonec byl povedený závod. Pro mladé jezdce bylo zážitkem vyzkoušet si trať,
na níž jen o den později startovala dvojnásobná olympijská medailistka a čerstvá mistryně
světa Eva Samková,“ uvedla Ivana Dobišová.
Výsledky Klínoveckého snowboardcrossu
2019 – chlapci 2003-2007: 1. Tomáš Tůma,
2. Vojta Trojan, 3. Roman Šmíd, 4. Ben Biegl,
dívky 2003-2007: 1. Anna Halašová, 2. Adéla
Tichá, 3. Karolína Výtvarová, 4. Sofie Bieglová, chlapci 2008-2012: 1. Matyáš Skandera, 2.
Filip Mareš, 3. Marek Měřička, 4. Matyáš Martínek, dívky 2008-2012: 1. Kristýna Dejmková,
2. Mia Vladařová, 3. Kateřina Hebelková, 4.
Sára Davidová.1

Přes nepříznivé podmínky přilákal
Klínovecký snowboardcross na start
padesát závodníků od šesti do šestnácti let. Zvlášť soutěžili chlapci a dívky
ve dvou kategoriích: Kids pro šesti až
jedenáctileté a Rookies pro dvanácti až
šestnáctileté. V 11,30 hodin se do boje
s překážkami pustili první odvážlivci.
V kvalifikačních jízdách se snažili dosáhnout co nejlepšího času, aby si zajistili
postup mezi nejlepší čtyři do finálových
jízd.
„Trať byla týmem pod vedením ředitelky závodu Lenky Dvořákové perfektně připravena a zabezpečena tak, aby
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Sportovci, myslete na svou další kariéru!
Studujte pod křídly největší
sportovní organizace v ČR.
Česká unie sportu jako zřizovatel Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o. v Praze poskytuje vzdělání
v oboru Management sportu.
•O
 d školního roku 2018/2019 byla akreditována
nová podoba vzdělávacího programu Management sportu.
• Tříleté studium, zakončené absolutoriem, je
vhodné nejen pro vrcholové sportovce, amatéry či začátečníky, ale i sportovní nadšence
a fanoušky.
• Nový, vylepšený akreditovaný vzdělávací program s platností do roku 2024 obsahuje konkrétní znalostní potřeby sportovních manažerů podle zkušeností ČUS.
• Výuka v oboru je doplněna o intenzivní výuku
cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit
z anglického, německého a ruského jazyka.
• Součástí výuky je odborná praxe, kde se studenti učí aplikovat teoretické znalosti.
• Nabídka zajímavých sportovních kurzů i možnost zvýšení trenérské kvalifikace.
• Podpora národních sportovních svazů ve vzdělávání trenérů.
• Studovat lze v denní i kombinované formě
a za využití projektů První kariéra pro sportovce nebo Aktivní rodič pro rodiče na mateřské/
rodičovské dovolené.
• Individuální studijní plán, možnost ČUS sportovního, ČUS sociálního nebo prospěchového
stipendia.
• Zajištění návaznosti studia na Vysoké škole finanční a správní v Praze s možností získat titul
Bc. v programech Řízení podniku nebo Marketingová komunikace.
• Možnost doplňkových kurzů pro studenty za zvýhodněné ceny (např. kurz sportovní masáže).
• Řada sportovních kurzů včetně turistického
a lyžařského.
• Možnost účastnit se akademických mistrovství,
univerziád, českých akademických her.
• Přijímací řízení do školního roku 2019/2020
zahájeno.
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A v čem jsme jiní než ostatní VOŠ a VŠ?

VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu
ke svým studentům. Jsme malá škola s menším
počtem studentů, a to nám umožňuje osobní
přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy
nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy
našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme řešit. Snažíme se každého studenta provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás student není pouhá čárka v seznamu.

Více informací na www.vos-cus.cz.

