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Zpráva z Výkonného výboru České unie sportu 

15. března 2016  

V úvodu schůze informoval předseda ČUS Miroslav Jansta členy VV ČUS o iniciati-
vě ČUS  k úpravám návrhu novely zákona o podpoře sportu, která je projednávána 
ve sněmovně s tím, že je šance upravit do reálné podoby část rejstříku. ČUS usiluje 
o to, aby povinnost uvádět členskou základnu v rejstříku měli pouze žadatelé o stát-
ní dotaci. Dále podal informaci o aktuálních jednáních na MŠMT k dělení státních 
prostředků v jednotlivých programech. Informace doplnil Miroslav Pelta, který absol-
voval poslední jednání s ministryní MŠMT. Předseda zdůraznil potřeby velkých SK/
TJ v provozu a údržbě sportovních zařízení, kde je nejkritičtější situace. Závěry 
z diskuse uplatní vedení ČUS při dalším jednání na MŠMT a MF ČR.  

Výkonný výbor ČUS dále projednal stávající metodiku dělení státních prostředků 
v investičních programech MŠMT, bez možností svazů vyjádřit svoje priority. Uložil 
zpracovat stanovisko svazů a střešních organizací s požadavkem k MŠMT na úpra-
vu metodiky dělení prostředků s možností uplatnění priorit národních svazů. 

 

V rámci přípravy dokumentů pro 33.VH ČUS generální ředitel ekonomických agend 
Pavel Benda předložil a komentoval dopracovanou Zprávu o hospodaření ČUS 
k 31.12.2015 s konečnými výsledky hospodaření. Výkonný výbor schválil předlože-
ný materiál a uložil zapracovat jej v plném rozsahu do podkladů pro delegáty 33. 
VH ČUS. 

Výkonný výbor prodiskutoval návrh Novely Stanov ČUS. Předseda ČUS M. Jansta 
prezentoval důvody, proč navrhuje doplnit Stanovy ČUS o odkaz na národní tradice 
a sportovní historii ČR. Doplnění je zpracováno tak, aby ČUS poukázala na své 
vlastní historické kořeny, komplexněji a srozumitelněji vyjádřila svoji úlohu 
v současné společnosti, i svoje další směřování. Změnu stanov bude následovat 
změna Směrnice o vyznamenání a záštitách ČUS. Návrh novelizace Stanov ČUS 
bude zaslán se zdůvodněním sdruženým subjektům ČUS k připomínkovému řízení. 
Finální návrh bude předložen VV ČUS 5. 4. 2016.  

Výkonný výbor řešil i majetkové dispozice ohledně sokolovny v Kostelci na Hané. 
Pavel Benda stručně shrnul historii vývoje vlastnických vztahů ČUS k majetku 
v Kostelci na Hané. ČUS se chová jako řádný hospodář, vstřícně jednal s městem a 
prodej je navržen za posudkové ceny s tím, že část prostředků z prodeje bude ur-
čena na podporu tamních klubů ČUS. Město po názorovém vývoji s návrhem ČUS 
souhlasí. Po souhlasu zastupitelstva města bude materiál předložen delegátům VH 
ČUS. V případě, že zastupitelstvo města odkoupení sokolovny schválí, VV ČUS 
schválí 5.4. návrh prodeje pro rozhodnutí VH ČUS. 

. 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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Miroslav Jansta, předseda České unie sportu 

Před několika týdny s přehledem obhájil předsednictví v 
čele největší sportovní organizace České unie sportu. 
Po divokých letech po pádu Sazky teď vlivného advo-
káta Miroslava Janstu čekají další úkoly. Zejména bitvy 
o veřejné peníze, peníze z loterií, či o státní registr 
sportovců, který Jansta důrazně odmítá. 

Jak říkáte, období stabilizace ČUS máte za sebou. 

Teď přichází jaké období? 

Z těžce zadlužené organizace jsme vybudovali řádného 
správce majetku, který je v zisku. A teď je třeba zajistit 
dlouhodobě fungování českého sportu a jeho správy na 
úrovni státu. ČSTV bylo svého času něco jako minister-
stvo sportu. To bylo zrušeno bez náhrady hned po Sa-
metové revoluci. Dnešní ČUS je jen spolek, i když nej-
větší u nás. Ale nemá vůči státu žádné kompetence ani 
pravomoci, jako mělo bývalé ČSTV. A tak sport po roce 
1990 ve vládě nemá náležité zastoupení ani zastání. 
Stát například přenechal sportovcům sportovní majetky 
daleko za hranicí životnosti za desítky miliard. Ale na 
rozdíl od církví jim nedal žádné prostředky na jejich 
údržbu a výstavbu. 

 Takže hlavním úkolem bude prosadit ministerstvo 

sportu? 

Hlavním úkolem bude zajistit vlastní činnost, vyřešit po-
zemky v Podolí, zhodnotit nájemní vztahy v horských 
areálech, dotáhnout projekt Nymburk, kde jsme přepra-
covali megalomanskou představu architektů do ekono-
mické reality. Celkově bude stát asi 1,8 miliardy korun. 
To jsou ale náklady v čase. V dlouhodobém horizontu 
by už areál měl na sebe sám vydělávat.  Hlavně ale 
chceme pomoci v činnosti sportovním klubům a tělový-
chovným jednotám, jejichž finanční situace je opravdu 
zoufalá. 

 Vraťme se ale k ambici vytvořit ministerstvo spor-

tu… 

Tuto ambici by měli mít zejména představitelé státu. Za 
25 let jsou výsledky v oblasti správy a podpory sportu 
tragické. Kolem 80 procent nákladů na sport nesou ro-
diny, v Německu je to 50 procent. To je divné, ne? 
Sport je na úrovni státu otloukánkem. Nemůže za to 
sportovní obec, ale stát, která za 25 let nedokázal na-
stavit pravidla pro efektivní financování. A také bývalí 
funkcionáři bývalého ČSTV, Českého olympijského vý-
bor, Sokola, kteří si hráli na to, že řídí český sport a sa-

Potřebujeme systém a funkční     

ministerstvo 

MF DNES 24.3.2016 
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mi nebyli schopni uřídit ani jednoho najatého ře-
ditele v Sazce. 

 Máte nějakého favorita na post ministra 

sportu 

Jméno není důležité, spíše jde o samotný sys-
tém. Ale pochopitelně to nesmí být nějaká poli-
tická výsluha, která nebude mít žádnou váhu. 
Hodně lidí si myslí, že sportu rozumí. Ale tak to 
rozhodně není, naopak skutečných odborníků je 
málo. Musí to být někdo, kdo ve sportu něco 
dokázal, má zkušenosti s organizováním i mana-
žerskou prací. 

 Co tedy navrhujete a jaké pochopení ze stra-

ny vlády cítíte? 

Je to na počátku o rozhodnutí v zásadě tří lidí. 
Premiéra, ministra financí a ministra školství. 
Výměnou ministra školství se doba na jednání 
pochopitelně zdržela, paní ministryně si zatím 
buduje svůj tým. Přicházejí noví lidé, nastavuje 
se nová spolupráce, která se zatím rozvíjí velmi 
slibně. Sport má, bohužel, stále nálepku prostře-
dí, kde jen mizí peníze. A přitom i hloubková 
kontrola Nejvyšího kontrolního úřadu na ČUS 
nenašla jediné pochybení. Teď chce stát zavá-
dět státní registr všech sportovců. 

 Ano, proti tomu hlasitě vystupujete, ale 

proč? 

To nebylo ani za totality, aby stát centrálně evi-
doval toho, kdo chce sportovat. To je úplně stej-
né, jako by se chtěl zavést státní registr všech 
umělců, nebo všech ochránců životního prostře-
dí, či všech věřících. V Česku se většina peněz 
nerozděluje podle počtu členů, ale podle více 
ukazatelů, třeba významu, který daná činnost 
pro společnost má. My máme obrovskou tradici 
sportovních spolků už od Sokola, který rozhodu-
jícím způsobem pomohl vzniku první republiky. 
Význam a dosah jejich činnosti se přece nedá 
poměřovat počtem členů a podrobnou evidencí 
všech osobních údajů a jejich spárováváním 
s Registrem obyvatele, které vede Ministerstvo 
vnitra. Proto s registrem v této podobě zásadně 
nesouhlasím, je to v rozporu s listinou práv a 
svobod. Každý se v této zemi může svobodně 
sdružovat a nebýt pod státní kuratelou a sankcí 
100 000 korun, když udělá nějakou chybu 
v osobní státní registraci. Jde to proti principu 
občanské společnosti. Když jsme ji v roce 1990 
a 1991 vytvářeli, tak bylo základní myšlenkou 
oddělit státní moc a občanskou společnost. A 
jejími významnými představiteli jsou právě spor-
tovní a další spolky. 

Když stát vydává veřejné peníze, má přeci 
právo vědět komu vlastně ty peníze jdou, ne-

myslíte? 

To jistě má.  Kdyby měl úředníky, kteří tomu ro-
zumí, tak nebude problém si tyhle věci zkontrolo-
vat už nyní. Pokud stát nastaví jasné zadaní, my 
registry připravíme sami, můžeme státu dodat 
jakoukoliv informaci, kterou pro přidělení dotace 
potřebuje a stát si ji může ověřit. To stát za 25 
let neudělal. Nikdy tu nebyl žádný systém kon-
troly. Nemůžou za to svazy, ale opět stát. Navíc 
každý sport je jiný. Co třeba já, když o žádnou 
dotaci nežádám, tak mám jako klub dávat státu 
podrobné osobní údaje o svých členech? Co je 
to za nesmysl, státu do toho přeci vůbec nic ne-
ní. Měly církve registr věřících, když jim stát vra-
cel obří majetky? Neměly. Navíc peníze se dělí 
podle úplně jiných hledisek - podle náročnosti 
sportu, podle reprezentace, podle toho, zda jde 
o olympijský sport, kolektivní, nebo individuální, 
podle významu a celospolečenského dosahu 
toho, co spolky dělají. 

 Na jaký druh evidence a kontroly byste tedy 

přistoupil? 

Stát má právo určit metodiku, jak máme evidovat 
své členy a majetek. Ministerstvo má mít mož-
nost do systému vstoupit a kontrolovat ho. Už 

teď ČUS spouští veřejný registr sportovců na 
internetu, navíc tam budeme mít také registr ma-
jetku. Největší nepořádek v minulosti byl právě v 
případě dotací do sportovišť. Já souhlasím, že 
stát má povinnost tyhle věci kontrolovat, my kon-
trolu potřebujeme, připouštím, ale nemůže jít o 
brutální zásah ze strany státu do svobodného 
sdružování občanů. Registr může být třeba pod-
mínkou pro ty, kteří se chtějí ucházet o státní 
dotace, ale ne plošně pro kohokoliv, kdo se chce 
věnovat prospěšné spolkové činnosti.  

To by byla zásadní změna, jak se na to dívá 

nová paní ministryně? 
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V tom je třeba jí poděkovat. Po dlouhých disku-
sích jsme našli kompromisní variantu mezi za-
stánci registru a námi, co chápou registr jako 
podmínku pouze ve sportovních spolcích, které 
žádají o dotace z veřejných peněz. Paní minis-
tryně podá pozměňovací návrh, který povede 
registr žadatelů-příjemců dotací. Na návrh ČUS 
stát povede i registr sportovní infrastruktury, což 
je velmi potřebné. 

 Jak se vám jedná o financování sportu s mi-

nistrem financí? 

Ministr financí je jediný vrcholný politik, který tře-
ba v Senátu při obhajobě zákona o loteriích o 
sportu pozitivně a opakovaně hovořil. To je po-
zoruhodné, protože před volbami se sportem 
zaklínaly stovky politiků. Pan ministr řekl, že 
sportu přidá tři miliardy. Teď řekl 1,7 miliardy z 
navýšení hazardu a my ho budeme sledovat, 
jestli to splní, nebo zda se přidá k zástupu těch, 
kteří slibovali, ale neplnili. Měli by si uvědomit, 
že sport vykonává důležitou funkci, stejně jako 
kultura. Měli bychom mít stejné podmínky.  

 Jaký je tedy očekávaný objem peněz na další 

rok? 

To se bude řešit teď. Teď máme 3,5 miliardy 
plus 250 milionů v parlamentu. Z loterií se přes 
Český olympijský výbor letos sport vybere kolem 
600 milionů, celkem tedy asi 4,3 miliardy. Cílem 
ale bude dostat se na úroveň roku 2006, kdy do 
sportu šlo téměř 7,5 miliardy, to mají politici co 
dělat. Nejde o okamžité navyšování. Teď je po-
třeba dvě až tři miliardy poslat do klubů, jednot a 
posílit reprezentaci a trenéry. Zde je úplně vy-
prahlá země. Další navyšování by mělo být po-
stupné, aby se vyhodnocovala efektivita a byla 
kontrola. Spolků jsou tisíce. Potřebujeme systém 
a funkční ministerstvo, lobbistu a správce ve vlá-
dě. To nemůže dělat žádný spolek. 

 Loterie a sázkové kanceláře nyní část z da-
ňového odvodu posílají přímo na Český 
olympijský výbor (ČOV). Podporujete zacho-

vání této daňové výjimky? 

Nejde o to, že peníze jdou právě olympijskému 
výboru. Jde o to, aby sport letos nepřišel o 
oněch zhruba šest set milionů, které prostřednic-
tvím ČOV loterijní a sázkové společnosti sportu 
posílaly. Takový výpadek si český sport nemůže 
dovolit. Také je důležité mít ty peníze včas a 
k dispozici po celý rok, protože na konci roku 
jsou málo platné. Také je třeba, aby zůstalo za-
chováno dosud konsensuální dělení těchto pe-
něz, protože systém je rámcově nyní nastavený 
dobře. Sport si tím diverzifikuje zdroje a respek-
tuje to, že více peněz dostávají sporty, na které 
se více sází. Má to podle mne logiku. My se jen 
obáváme, že stát nedokáže tyto tři základní pa-

rametry – zachování výše peněz, jejich včasné 
přidělení a dodržení logických parametrů - napl-
nit. Ale nebráníme s tomu, že při zachování 
těchto parametrů půjdou všechny peníze přes 
MŠMT. 

Nezadělává si ale sport na problémy sám, 
když se třeba hádá předseda ČOV 
s ministrem financí před televizními kamera-

mi a v tisku? 

Jiří Kejval je veslař a tak jde do věci často 
s veslařskou urputností a přímostí a nevidí věci 
před sebou a kolem sebe, veslaři jsou zkrátka 
dříči a k cíli jezdí pozpátku. To bych mu nevyčí-
tal. Možná měl lépe vysvětlit, proč tolik usiluje o 
zachování části peněz z loterijních a sázkových 
peněz pro ČOV, jak jsem říkal v předešlé otázce. 
Avšak máte pravdu, to jeho vystoupení mohlo 
působit na lidi, že chce peníze pro ČOV, ale on 
to tak nemyslel. 

Ale to není jediná Kejvalova kontroverze 

s ministrem Babišem. 

To se stává, když se potkají dvě silné osobnosti. 
Pan ministr Jiřího Kejvala nachytal na švestkách 
otázkou, kolik má ČOV pod sebou amatérských 
sportovců. Jiří odpověděl, že všechny, tedy mili-
ony lidí. On ale ani tuto svoji odpověď takto ne-
myslel. On chtěl říci, že členy ČOV jsou spolky 
jako je třeba Česká unie sportu, které mají vlast-
ní širokou členskou základnu. Myslel to obrazně. 
Ale formálně právně má pravdu minstr Babiš, že 
ČOV nemá pod sebou žádného sportovce, kro-
mě několika zasloužilých olympioniků. Má však 
za členy spolky, které ČOV založily, aby jim po-
máhal šířit olympijskou myšlenku a připravovat 
se na olympijské hry. Ony spolky jsou však su-
verénní, samostatná a svébytná společenstva a 
jejich členové nejsou současně členy ČOV. 

 Peníze ze sportu stáhnul třeba Ivo Valenta, 
majitel Synotu, který si také trochu rýpnul, že 
se sport měl více snažit, aby si tyto zdroje 
uhájil. Máte pocit, že jste za loterie měli bojo-

vat více? 

To je těžké. Nemohu jako předseda ČUS lobbo-
vat za hazard, mohu lobbovat za systém finan-
cování sportu. Pan Valenta říká správně to, že tu 
měl být ministr sportu, který měl bojovat za to, 
aby peníze z hazardu končily ve sportu. To jestli 
se hazard zdaní 20, nebo 30 procenty, to je poli-
tické rozhodnutí, do kterého nemohu vstupovat. 
Jediné co mohu prosazovat je, kolik procent z 
toho má zamířit do sportu. 

 Nebere si sportovce pan Valenta až příliš 

okatě jako rukojmí. Nevadí vám to? 

Možná to tak vyznělo, ale nevnímám to tak. Ne-
myslím, že nám přísluší bojovat za výši sazeb v 
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hazardu. Nás to samozřejmě mrzí, chápeme je-
ho rozhodnutí, ale tohle měl řešit už s předsti-
hem stát. 

 Ale lobbing sportu za hazard se asi v praxi 
netváří tak, že bojujete za konkrétní sazby, 
ale stačí ukazovat na potenciální zdroje, ne-

myslíte? 

Náš lobbing spočívá pouze v tom, že chceme, 
aby všechny peníze z měkkého hazardu, tedy 
sázek a loterií, které těží právě ze sportu, šly do 
sportu tak, jak je to běžné ve vyspělých zemích 
všude ve světě. 

 U Synotu jde zejména o tvrdý hazard. Ten by 

neměl dotovat sport? 

Určitě měl, ale v tomto případě by měly peníze 
spíše zůstat v obcích. A na nich je, aby tyto pe-
níze také poslaly do sportu, neboť je základem 
zdravého životního stylu a obci může nepřímo 
pomáhat bojovat s kriminalitou a dalšími věcmi. 
Je paradox, že hazard slouží k tomu, aby lidé 
sportovali. Ale hazard tu je a bude, nelze ho vy-
mýtit. Takže by alespoň tímto způsobem měl po-
máhat lidem ke sportu. Pokud Synot sám bude 
podporovat sport – proč ne, je to výraz společen-
ské odpovědnosti, ale ta se u nás 
v podnikatelském prostředí moc nevidí. 

 Ivo Valenta byl váš dlouholetý spojenec a 
sponzor vašeho basketbalového klubu. Zhor-

šil se nějak váš osobní vztah? 

Vůbec ne, já si tyhle věci osobně nikdy neberu. 
Jeho obchodní rozhodnutí beru jako realitu. Pa-
na Valentu znám 15 let, poznal jsem ho přitom 
trochu paradoxně v souvislosti s kulturními akce-
mi, nikoliv se sportem. 

 Jak moc zabolí stažení peněz Synotu z ČUS 

a zejména z českého fotbalu? 

V případě ČUS to není problém, ale v případě 
fotbalu je to pochopitelně horší, jde o generální-
ho partnera první ligy. 

 Stejně tak šlo o velkého sponzora vašeho 
basketbalového klubu Nymburk. Je to pro 

vás závažný problém? 

Není. Samozřejmě každý milión korun je pro nás 
důležitý, ale v celkovém rozpočtu nešlo o zásad-
ní částku, která by nás dostávala nějak pod tlak. 

Co projekt lyžařského centra v Harrachově, 
který by měl vzniknout? Tam byla začátkem 
zimy vypjatá situace ohledně spuštění areálu 
a spory se státem o výši nájemného na po-

zemcích. Kam se nyní situace hnula? 

S olympijským centrem v Harrachově počítáme. 
Chceme tím pomoci lyžařům, i proto mají v této 
diskuzi hlavní slovo společně s ČOV, který vlast-
ní část tamní obecně prospěšné společnosti za-

ložené za tímto účelem. Ale jednání se státem 
zamrzla. Máme protichůdné posudky a nemůže-
me se dohodnout na ceně.  

Jaký projekt rozvoje Harrachova je nyní na 

stole?  

Původně jsem navrhoval, aby si lyžaři vzali celou 
naši harrachovskou horskou společnost, v níž 
společně s námi vlastní menšinový akciový po-
díl. A místo toho nám přenechali jejich podíly v 
Peci a Špindlu. Pak by si mohli projekt realizovat 
podle sebe. Na to nepřistoupili, takže teď hledá-
me společnou podobu projektu, který by měl 
sloužit jako důstojné místo pro přípravu lyžařů. 
Zatímco ostatní svazy mají Nymburk, lyžaři nic 
takového nemají. Ale plány v Harrachově se od-
víjí od toho, jak dopadnou jednání se státem, s 
městem a dalšími institucemi. 

 V čele České unie sportu už táhnete pátou 
sezónu. Jak to dopadá na vaše ostatní aktivi-

ty, advokacii, Nymburk. Netrpí tím? 

Je pravda, že mě nyní zaměstnává více činností, 
které mě neživí. Sport mě totiž nikdy neživil, na-
opak mě dost peněz stojí. Už jsem ve věku, kdy 
si tento luxus mohu dovolit. Třeba mě nyní láká 
opět učit. Funkci v ČUS beru jako brigádu.  

 Kolik času tedy trávíte prací ve vaší advokát-

ní kanceláři, kolik jako sportovní funkcionář? 

Myslím, že je to 60 ku 40 ve prospěch spor-
tu.  Stejně už k soudu nechodím tak 15 let, naše 
kancelář se rychle rozrostla, takže jde spíše o 
řízení firmy jako takové. 

 A co vaše sportovní podnikání? Hovořili 
jsme o Synotu. Ale i vaši společníci ze Spor-
tovního holdingu Praha mají trochu starosti 
po krachu projektu KHL v Česku. Jak se to 

projevuje? 

Tohle moc neřeším. O klub se starám, SHP  tam 
sice nadále má polovinu akcií, ale to není rozho-
dující. Máme nadále velmi korektní vztahy. 

 Na druhé straně o jejich vstupu jste si slibo-
val, že vám klubu pomohou posunout na 
vyšší úroveň, ekonomicky i marketingově. Z 
toho ale zjevně sešlo. Nechtějí vám podíl pro-

dat zpět? 

Měli velký ekonomický projekt, který jim padnul. 
To se občas stává, to je život. O zpětném prodeji 
jsme se nebavili, ale jak říkám, nemám s nimi 
žádný problém. Pana Speychala vídám jednou 
za několik měsíců a myslím, že se na všem umí-
me dohodnout.   
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Předseda ČUS Miroslav Jansta zavítal na se-
verní Moravu, v rámci návštěvy se setkal s 
hejtmanem Miroslavem Novákem, který ho 
informoval o financování sportu z rozpočtu 
kraje. V roce 2012 schválilo Zastupitelstvo kra-
je koncepci o sportu pod názvem Program 
podpory sportu a program rozvoje pohybových 
aktiv občanů Moravskoslezského kraje. 

  

“Jde o střednědobý dokument konkretizující 
cíle, opatření, možnosti podpory a dostupné 
finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší 
využití potenciálu sportu a s ním spojených 
aktivit ve prospěch kraje a kvality života jeho 
občanů. Vychází ze strategických programů 
rozvoje kraje a státní koncepce v oblasti spor-
tu, “ upřesnil koncepci moravskoslezský hej-
tman Miroslav Novák a doplnil: “Tato koncep-
ce konkrétně řeší financování sportu  z roz-
počtu kraje na období r. 2013-2018 a to přede-
vším ve třech oblastech. Jde o dotační pro-
gram sport v regionu, podporu sportovních 
talentů a významné sportovní akce.”  

  

Moravskoslezský kraj postupně každoročně 
navyšuje alokaci na uvedené oblasti podpory 
tak, aby do r. 2018 tvořila 
celková podpora minimálně 
2% přijmu rozpočtu Morav-
skoslezského kraje ze sdíle-
ných daní. Například v letoš-
ním roce 2016 šlo na gran-
tový program 22,5 mil. Kč 
(mládežnické akce), dále 
jsou podporované význam-
né mezinárodní akce typu 
Zlatá tretra, tenisová utkání 
Davis Cupu, Fed Cupu, MS 
v ledním hokeji, a další vý-
znamné akce uspořádané 
na území MS kraje. Mimo-
řádná finanční dotace ve 
výši 30 mil. Kč zamířila na 
podporu družstev, které 
startují ve vrcholových sou-
těžích a reprezentují tak se-
verní Moravu. Celkově kraj 

podpoří v letošním roce sport částkou ve výši 
130 mil. Kč. 

  

“Těší mě zájem Moravskoslezského kraje na 
podpoře sportu, finanční prostředky směřují i 
na další sportovní aktivity, které kraj zabezpe-
čuje ve spolupráci s krajskou organizací Čes-
ké unie sportu. Je to především příprava a 
účast na Hrách letní a zimní ODM ve kterých 
kraj získal v uplynulém ročníku 1. mís-
to,” pochvaloval si spolupráci s vedením kraje 
předseda ČUS Miroslav Jansta. 

  

V doprovodu hejtmana si pak prohlédnul vý-
znamná ostravská sportoviště a zúčastnil se 
slavnostního vyhlášení 14. ročníku ankety o 
Nejlepšího sportovce MS kraje za r. 2015, kde 
předal spolu s Miroslavem Novákem, hejtma-
nem kraje a předsedou krajské organizace 
ČUS Karlem Kafkou hlavní cenu - Cenu hej-
tmana, kterou získal atlet Jakub Holuša. 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 

ČUS a spolupráce s kraji 

Moravskoslezský kraj koncepčně posiluje financování sportu 

Vyhlášení Nejlepšího sportovce MS kraje za rok 2015 
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Ve stávajícím období 2015 - 2017 se v komisi projednávají tři klíčové body, které Evropskou komisy 
zajímají v oblasti ekonomiky sportu a vycházejí z Bílé knihy sportu EU. Jedná se o satelitní účty sportu 
(garantem Rakousko - jsou to statistiky vedené na statistickém úřadě, kde se sleduje např. podíl sportu 
na HDP státu), odkaz - legacy - velké sportovní akce (garantem Německo) a sportovní zařízení 
(garantem Francie).  

Předně se jedná o vytvoření satelitního účtu sportu v členských státech EU. Díky satelitnímu účtu je 
možno objektivizovat podíl sportu na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Pro celé sportovní 
hnutí je to velmi důležitý indikátor, který nám může potvrdit, že podíl sportu na tvorbě HDP je větší než 
politici připouštějí. Z toho se dá odvodit i větší podíl sportu na výběru daní a to znamená i větší vyjed-
návací sílu představitelů sportovního hnutí při sestavování Státního rozpočtu a podílu na výdajích vlá-
dy a obcí na sport. Pro vytvoření satelitního účtu je nutná i přesnější definice co je do sportu zahrnová-
no. Zde je nutno vycházet z tzv. Vilniuské definice sportu, která je konkrétnější, než je definice 
v Evropské  chartě sportu z r. 1992. Vilniuská definice je určena pro potřeby statistiky a je třívrstvá. 
První vrstva je nejstručnější, zahrnují se pod ni jen spor-
tovní služby a nalezneme ji i v České statistické ročence. 
Druhá vrstva definuje sport již obsáhleji a jsou sem zahr-
nuty všechny výrobky a služby, které jsou nezbytné jako 
vstupy pro provádění sportu. Tu ve statistické ročence 
nenalezneme. Pro sestavení satelitního účtu je nutno se-
stavit metodiku pro třetí vrstvu, tzv. širokou definici, která 
zahrnuje statistickou definici + úzkou definici + veškeré 
produkty a služby, které mají (přímý či nepřímý) vztah k 
jakékoliv sportovní činnosti a nemusí být bezprostředně 
vázány na sport, "které se opírají o Sport jako vstup".  

Informace o jednání komise expertů k ekonomické dimensi 

sportu EU pod Evropskou komisí  

Nový dotační program MŠMT                                                         

pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

3259 žadatelů, přes 3 tisíce přidělených dotací 

 

MŠMT zveřejnilo seznam SK/TJ, kterým byla přidělena státní podpora z nového programu MŠMT VIII 
– Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.  Na stránkách MŠMT jsou 
zveřejněny seznamy   http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu. 
Ke dni zveřejnění seznamů je zřejmé, že na dotaci se může těšit 2 901 SK/TJ. Dalších 291 žadatelů 
bylo ministerstvem vyzváno, aby napravili nedostatky v podaných žádostech, aby mohli dotaci též ob-
držet. Z celkového počtu 3259 žádostí tak je dosud vyřazeno pouze 67 těch, které nemají šanci splnit 
programem stanovené podmínky. V roce 2016 hodlá MŠMT rozdělit v programu VIII celkem 340 mil. 
Kč. Program, i díky zájmu žadatelů, považuje ministerstvo pro život základních článků sportu za důle-
žitý, a pro rok 2017 avizovala ministryně K. Valachová zdvojnásobení částky. Současně připravuje 
MŠMT kontrolu údajů, které do žádostí jednotlivé spolky letos uvedly a rádo by i pozměnilo pro rok 
2017 kritéria pro rozdělování. 

Jan Boháč, generální sekretář ČUS 

http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu
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Z členských států má již zavedený satelitní účet 
sportu Holandsko, Kypr, Německo, Polsko, Ra-
kousko, Velká Británie, Francie je prý před dokon-
čením. Ostatní členské státy na ustavení satelit-
ních, nebo též národních, účtů sportu pracují. Zave-
dení může realizovat pouze národní statistický 
úřad, v našem případě Český statistický úřad 
(ČSÚ) a to není jednoduchá záležitost. 
V Rakousku, které jej jako první zavedlo, pracovala 
odborná komise, na široké definici sportu 2 roky, 
v Německu to trvalo o něco déle. Zajímavým jevem 
je, že satelitní účty mají většinou zavedeny státy, kde existují ministerstva mládeže a sportu, nebo 
v případě Polska sportu a turistiky, s výjimkou Německá, které má silný spolkový institut sportu. 
Z členských států se zatím na vytvoření satelitního účtu sportu nepracuje v ČR a Švédsku. Ostatní zá-
stupci členských států v komisi deklarují, že se na této problematice již začalo pracovat. Z jednání na 
ČSÚ, kterých jsem se zúčastnil, vyplývá, že úřad satelitní účet sportu zavede, ale jen na oficiální žá-
dost státní instituce, v případě sportu to může být MŠMT nebo MF ČR. Žadatel musí převést na ČSÚ i 
mzdové prostředky na jednoho až dva pracovníky. Ročně by to vyžadovalo téměř 1 mil. Kč na mzdo-
vých prostředcích. Pokud by o to zažádalo MŠMT, musela by se o tuto částku pravděpodobně snížit 
každoroční dotace českým sportovním spolkům. Nevládní organizace, jako by byl např. ČOV, ČUS 
nebo Sokol o zřízení a vedení účtu nemohou požádat. Zdá se, že momentálně není v ČR politická vůle 
pro zřízení satelitního účtu. Ruku v ruce se zavedením satelitního účtu sportu jde i o statistiku partici-
pace a organizace občanů ve sportu, kterou začíná vyžadovat Eurostat. V Československých, později 
Českých, statistických ročenkách byla minimálně 1 stránka věnovaná statistice členské základny spor-
tu. Před několika lety tato informace z ročenky zmizela, na tlak Eurostatu pověřil ČSÚ nového pracov-
níka, který má zodpovědnost za statistiku kultury s tím, že bude doplňovat informace i za oblast sportu. 

Druhým problémem, kterým se komise expertů zabývá, je problematika tzv. Legacy (tzn. česky dědic-
tví – odkaz) velké sportovní akce pro region, stát, město. Z výkladu pojmu zjednodušeně vyplývá, že 
se nejedná pouze o ekonomický dopad nebo přínos, ale i o nehmotný přínos - efekt, který může být 
často pro obyvatelstvo větší než ten ekonomický nebo naopak. Legacy se má posuzovat v dimenzích 
sociální, ekonomické a environmentální (životní prostředí). Velkým problémem je metodika vyhodno-
cení právě těch nehmotných přínosů. Smyslem tohoto snažení je vyhnout se velkým megalomanským 
akcím, které jsou ekonomicky předražené a v povědomí občanů vyvolávají negativní odezvy. Důsled-
kem je i to, že se v členských státech EU obyvatelstvo negativně staví k pořádání velkých sportovních 
akcí a ty se pak přesunují mimo EU. Vypracováním obecné metodiky pro posuzování legacy by se ne-
mělo připustit pořádání takových akcí a podchytit hrozící nebezpečí již prvotních fázích v rámci studií 
proveditelnosti. Vládní a regionální orgány by měly mít možnost zavčas posoudit reálnost navrhované-
ho pořádání sportovní akce a veřejným rozpočtům by se měly ušetřit peníze. Na druhou stranu by to 
měl být tlak na mezinárodní sportovní federace, aby ve svých požadavcích na pořadatele byly střízlivé 
a nenavyšovaly zbytečně náklady na uspořádání sportovní akce. Bohužel s tímto problémem jsou spo-
jováni politici a politická vůle. Důsledkem toho je prosazení takových sportovních akcí, které nesou ne-
gativní odkaz dále do budoucnosti. I Česká republika s tím má své zkušenosti.  

Třetím velkým problémem k řešení je sportovní infrastruktura, která je nezbytná pro rozvoj sportu a 
zkvalitňování života společnosti. Předpokladem racionálního budování sportovní infrastruktury je mít 
evidenci o existujících sportovištích na území státu nebo-li pasport sportovních zařízení. Ten do sou-
časnosti není v ČR zpracován. U nás není jasno v urbanistických normách, tzn., kolik m2 sportovišť na 
obyvatele máme mít. V ČR nemáme, žádnou instituci, která by se tím zabývala a stanovila nějakou 
normu. Je to ponecháno na kreativitě obecních rad a zastupitelstev. Z toho pak vyplývá potenciálně 
velká neefektivnosti vynaložených prostředků na výstavbu nových sportovních areálů apod. 
Z předložených námětů, které zpracovávají Francouzi, vyplývá, že v ČR se bude nutno v dohledné do-
bě zpracovat celostátní pasport sportovních zařízení. Měla by u nás také vzniknout nějaká instituce, 
která by posuzovala projekty velkých sportovních zařízení a měla by se vyjadřovat i k územním plá-
nům měst tak, jak to mají v Německu, Británii a asi i v dalších státech.  

Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., FSpS, MU v Brně  

Člen Expert Group on the «Economic Dimension of Sport» (XG ECO) 
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Podpora Sportu pro všechny - ČUS Stopa pro život 

Ročník 2016 úspěšně zakončen 

 
Šestý ročník zimního seriálu závodů v běhu na lyžích, ČUS Stopa pro život 2016 uzavřel o víkendu 
12. - 13. března závod Karlův běh České spořitelny v Krušných horách. Na start některého z pěti pod-
niků populární série se postavilo celkem 3500 českých i zahraničních běžkařů, dětí i závodníků na 
zimních kolech - fatbikách. Letošní abnormálně teplá a suchá zima, téměř bez sněhových srážek, po-
trápila milovníky běžeckého sportu po celé Evropě, především ale organizátory a místní pořadatele 
akcí v horských střediscích. O to větším úspěchem je, že se všech pět závodů Stopy zrealizovalo 
v plném rozsahu a k naprosté spokojenosti účastníků, i když některé z nich musely být přeloženy na 
pozdější termín nebo na náhradní či zkrácené tratě.  

Seriál slavnostně uvedla novinka série Prolog ČUS Stopa pro život Vysočina Arena v Novém Městě 
na Moravě 17. 1. 2016. Akce byla původně naplánována na 27. 12. 2015, ale teploty vystoupaly po 
celé republice nad 10 stupňů, a tak nebylo možné využít ani připravená sněžná děla. Ta se naplno 
rozjela až po novoročním ochlazení. Stopa pro život přichys-
tala v rámci Prologu pro závodníky a jejich doprovod velmi 
atraktivní odpolední a podvečerní program. Kromě závodu 
mužů (16 km) a žen (8 km) za umělého osvětlení a adrenali-
nového klání fatbikerů s čelovkami na 20 km mohli příchozí 
dospělí i děti absolvovat výuku běžecké techniky a střelby na 
biatlonové střelnici pod odborným vedením místních špičko-
vých trenérů zcela zdarma. V rámci dne otevřených dveří 
měli také návštěvníci jedinečnou možnost podívat se v Are-
ně do nejmodernějšího sportovního zázemí u nás. Akce se 
zúčastnilo téměř 400 aktivních návštěvníků. 

Loňský nováček seriálu Jilemnická 50 ZP MV ČR (30. – 31. 1.) zažil v jednom týdnu před závody nej-
více “sněhových překvapení“. Nejdříve v polovině ledna radost z pěkné nadílky bílého zlata a ochlaze-
ní, následovalo oteplení, které přimělo organizátory přesunout závod z již přichystaných tratí na Hra-
běnce do Vítkovic - Roudnice. Po nesmírném pracovním vypětí a úpravách zdejších tras přišla totální 
obleva. 6. ročník Jilemické 50 se nakonec zachránil díky vstřícnému jednání se Ski areálem Horní Mí-
sečky, kde se také závod v původním termínu uskutečnil za účasti 650 závodníků na zkrácených tra-
sách 16, 25 a 32 km, děti jely své tradiční distance. 

Ani druhý největší český lauf ČT Šumavský skimaraton (27. – 28. 2.) neměl na sněhu ustláno. Jen dí-
ky místní obětavé partě pořadatelů ze Ski klubu Šumava, která po celých 14 dnů před závodem svá-
žela sníh rolbami a ručně nahazovala stovky metrů tratě lopatami, se podařilo akci uskutečnit na výše 
položené Modravě. Nejdelší klasickou trasu ozdobil svojí účastí náš nejúspěšnější dálkový běžec na 
lyžích Stanislav Řezáč. Velkou pochvalu si na Kvildě vyslechli přítomní od prezidenta série Eurolop-
pet, do které Šumavák jako jediný český lauf patří. Andreas Adam poděkoval účastníkům za nádher-
nou atmosféru, a hlavně pořadatelům za krásné tratě a komfortní zázemí se službami pro závodníky. 
Skimaraton se blýsknul skvělou účastí více než 1200 závodníků, včetně dvou stovek dětí a řady za-
hraničních účastníků, doprovázelo ho slunce a k radosti dětí také maskoti České televize, která se sta-
la titulárním partnerem celého závodu. 

61. ročník Krkonošské 70 LAWI (5. 3.) byl jedinou akcí, která se obešla bez jakýchkoliv změn. Nejtěžší 
závod hlídek v ČR se jel v nádherných krkonošských kulisách na tradičních tratích, nechyběly ale ani 
kratší distance pro hlídky i jednotlivce na 50 a 25 km. Závod zachránilo vydatnější sněžení 
v posledních dnech před konání akce, díky kterému se jel celý závod bez nutnosti přenášení na lyžích 
nesjízdných úseků. Kamarádskou atmosféru a kvalitní služby si pochvalovalo téměř 700 lyžařů i fatbi-
kerů, kteří se utkali na 25 km trase. 

Sérii uzavřel Karlův běh České spořitelny (12.- 13. 3.), který byl letos u příležitosti 700. výročí narození 
Karla IV. zařazen mezi akce Karlovských oslav. V původním termínu 20. – 21. 2. nebylo možné na 
rozmáčené trati akci uspořádat, ale Boží Dar se nakonec stal důstojným dějištěm rozloučení s letošní 
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zimní běžeckou sezónou. Trasy byly sice mírně zkrácené, ale necelá 700 závodníků si na nich doko-
nale, i přes hustou mlhu, užila poslední sklouznutí v sezóně. 

Seriál Stopa pro život je dlouhodobě zaměřen nejen na aktivní běžkaře, ale i na děti a celé rodiny. V 
posledních letech se SPŽ daří získat pro běžecké lyžování stále více dětí, mládeže a mladých rodin. 
Kromě Krkonošské 70 si tak na všech podnicích seriálu 2016 zazávodila i běžkařská drobotina a mla-
dé naděje běžeckého lyžování. Pro zdokonalování techniky nechyběla ani letos škola lyžování v XC 
Freestyle Areně pod vedením instruktorů Bezva běžky CZ a k službám byli i instruktoři na volně ote-
vřených Open jízdách. Není od věci také zmínit, že vybrané startovné jednotlivými pořádajícími kluby 
je využito v rámci celoroční činnosti těchto klubů na další sportovní přípravu dětí a mládeže. 

“Chceme, aby Česká unie sportu byla vidět u akcí, které motivují veřejnost k pravidelnému po-
hybu. Vedle velmi dobře rozjetého projektu "ČUS Sportuj s námi", který v pěti stovkách akcí 
ročně přitáhne téměř dvě stě tisíc účastníků, je "ČUS Stopa pro život" atraktivní zimní pozván-
ka pro všechny generace. Lyžování má u nás hluboké tradice, běh na lyžích má ambici 
být téměř lidovou zábavou, proč nezkusit lidem ukázat, že to není nic těžkého ani nákladného, 
trávit volný čas v přírodě na běžkách, třeba s celou rodinou. Jde o to, to poprvé zkusit, nemusí 
se soutěžit. A pak jen si přát krásný sníh, což byl letos trochu problém. Velký dík patří všem 
pořadatelům akcí letošního seriálu. Odvedli neskutečnou práci a vytvořili pro lidi super atmo-

sféru, “ hodnotí seriál a zároveň vysvětluje podporu generální sekretář  ČUS Jan Boháč.  

"Hlavním cílem závodů 
Stopa pro život, stejně 
jako letní cyklistické série 
Kolo pro život, je přivést 
ke sportu co nejvíce obyvatel 
ČR, rozhýbat děti i celé 
rodiny, a to se nám po-
dařilo. Vedle profe-
sionálních běžkařů se 
účastnila našich závodů 
především široká veřejnost, 
která se rozhodla svůj volný 
čas strávit ak-
tivně. Radost na trati a 
spokojený úsměv všech 
účastníků v cíli každého 
letošního závodu je pro nás 
organizátory tou nejlepší od-
měnou, naším největším 
vítězstvím, nepřízni 

počasí navzdory”, říká David Trávníček z pořádající agentury Petr Čech Sport, s.r.o.  

"Kromě perfektně upravených tratí, za kterými stojí desítky hodin práce místních obětavých 
pořadatelů, poskytujeme ve “Stopě” naprosto bezkonkureční služby a servis pro veškeré 
pohodlí a komfort účastníků. O každého závodníka bylo i letos postaráno jako na závodě světo-
vého poháru, možná i lépe. Spokojený závodník se k nám rád vrací, přivede další členy rodiny 

a své přátele, to je pro nás ta nejlepší reklama”, dodává Jiří Adam, šéf realizačního týmu seriálu. 

Závodníci si kromě kvalitně připravené stopy a dobře vybavených občerstvovacích stanic na trati užili 
komfort v areálu: parkoviště, vyhřívané šatny, úschovnu lyží a oblečení, výběr z několika variant servi-
su lyží, testovací centrum lyží Rossignol i bohatou nabídku teplého občerstvení a nápojů ve vyhříva-
ném velkokapacitním stanu. Ani doprovod závodníků se na akcích nenudil. Kromě občerstvení a pro-
dejních stánků ve stanu byla pro všechny zájemce připravena nezávodní pohodová vyjížďka na lyžích 
po okolí s trenéry spolu s půjčovnou lyžařské výstroje. 

Česká televize přinese ze všech závodů projektu 20 minutové sportovní reportáže na kanálu ČT 
Sport. 

Více informací o seriálu a závodech na www.stopaprozivot.cz 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 

http://www.stopaprozivot.cz/
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První letošní republikové finále Sportovní ligy 
základních škol o pohár ministryně školství ve florbalu 
zná vítěze. V závěrečném turnaji staršího žactva 
v Mladé Boleslavi se jimi stali, stejně jako loni, chlapci 
z 33. ZŠ Plzeň a nově dívky ze ZŠ Eden v Praze. 
Dvoudenní klání v Městské sportovní hale přineslo 
nejen vynikající organizaci a skvělou atmosféru, ale 
také vyrovnané a dramatické souboje vysoké úrovně.  

„Florbalové školní soutěže považujeme 
dlouhodobě za ideální způsob, jak dětem přiblížit 
krásu sportu. Od prvního stupně základních škol 
až po gymnázia se do nich každoročně zapojuje 
až sto tisíc hráčů! Z tohoto počtu a obrovského 
zájmu o florbal máme nesmírnou radost – je 
to pro nás nejen zdroj talentů, ale tímto 
prostřednictvím můžeme také působit na 
fanoušky a vychovávat je. Republikové finále 
v Mladé Boleslavi mělo po všech stránkách 
vynikající úroveň. Intenzita zážitku účastníků byla 
stejná, jako kdyby hráli superfinále extraligy nebo 
reprezentační utkání,“ přiznal předseda České 
florbalové unie Filip Šuman. 

„Republikové finále je určitým vrcholem ledovce. 
Je skvělé, že má tak mimořádnou atmosféru a 
úroveň, kterou mladí hráči nikde jinde nezažijí. 
Hrají před televizními kamerami, sledují je 
zástupci médií, fandí jim spousta příznivců, 
prožívají napětí. Už od podzimní části, kdy se do 
florbalových soutěží zapojilo v kategorii staršího 
žactva 30 000 žáků, jsme sledovali urputné 
souboje s vysokým nasazením. Ještě cennější je 
však to, že si školáci z těchto soutěží odnášejí do 
života především vztah ke sportu, týmového 
ducha a smysl pro fair play,“ ocenil generální 
sekretář České unie sportu Jan Boháč. 

První letošní republikové 

finále Sportovní ligy 

základních škol o pohár 

ministryně školství  

ČUS je, spolu s Asociací školních sportovních 

klubů, spolupořadatelem již druhého ročníku 

projektu Sportovní liga ZŠ o pohár ministry-

ně školství. Ministerstvo, jako hlavní garant 

projektu, počítá s třetím ročníkem této soutěže. 
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V hledišti Městské sportovní haly 
v Mladé Boleslavi pozorně sledoval 
vyvrcholení závěrečného turnaje také 
představitel Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. „Atmosféra 
byla skvělá a samozřejmě mě 
upoutaly i výborné výkony všech 
družstev, jejich týmové nasazení a 
bojovnost. Jsme rádi, že se takové 
akce konají. Naše ministerstvo 
podpořilo Sportovní ligu ZŠ právě 
proto, že napomáhá rozvoji mládežnického sportu. Všechny děti chodí do školy a toto je 
cesta, jak v nich vypěstovat návyky k aktivnímu pohybu a pravidelnému sportu,“ uvedl 
ředitel odboru pro mládež  Michal Urban. 

Do chlapeckého finále vynesla bojovnost a sázka na ofenzívu obhájce prvenství – tým 33. ZŠ 
Plzeň. V jeho řadách bylo hned několik hráčů, kteří zažili loňský triumf a patřili k oporám. 
Družstvo sice na cestě za obhajobou poměrně dost inkasovalo, ale svým sokům dokázalo, 
s výjimkou úvodního duelu, pokaždé nastřílet ještě více branek. V dívčím finále na sebe 
narazily dosud neporažené celky, které suverénně procházely celým turnajem. Děvčata ze ZŠ 
Eden, Praha a ze ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice. V rozhodujícím zápase prokázaly, po 
vyrovnaném průběhu, lepší koncovku hráčky ze ZŠ Eden. 

Oba vítězné celky obdržely Poháry ministryně školství, které vyrobily Sklárny Bohemia 
Poděbrady. Jedním z předávajících byl také florbalový patron Sportovní ligy ZŠ a kapitán české 
reprezentace Jan Jelínek. „Zažil jsem atmosféru loni v Kopřivnici, ale tentokrát ji umocnilo 
to, že se finále hrálo v hale, v níž nastupuji pravidelně k extraligovým zápasům. 
Vyvrcholení turnaje se mi moc líbilo. Nechyběla v něm bezprostřednost, nasazení, 
emoce a maximální úsilí účastníků. Na výkonech týmů se ukázalo, kteří hráči se florbalu 
věnují jen ve škole a kteří ho hrají závodně. Trochu mě mrzí, že kluci z Mladé Boleslavi 
vypadli nešťastně v semifinále, ale to je sport – a já to také několikrát zažil na své kůži,“ 
ohlédl se za republikovým finále Jan Jelínek. 

 

Podrobnosti k soutěži jsou k dispozici na: www.sportovniligazs.cz 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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Vedení ČUS vítá dohodu ministryně K. Valachové a ministra 

A. Babiše  

Dne 5. 4. se konala tisková konference ČUS. Ve stejný den ráno se konala též schůzka minis-
tryně K. Valachové a ministra financí A. Babiše s předsedy dvaceti největších sportovních sva-
zů, po které následovala tisková konference obou ministrů. Zde oba ministři opakovaně potvr-

dili pozitivní zprávy o posílení financování sportu od roku 2017. 

Na tiskové konferenci ČUS se mimo o financování sportu hovořilo také i o novela zákona o 

podpoře sportu. 

 

 Česká unie sportu v čele s jejím předsedou Miroslavem Janstou vítá změny, které zazněly v rámci 
druhého čtení pozměňovacího návrhu vládního návrhu zákona o podpoře sportu. Vedení největšího 
českého sportovního spolku od počátku kritizovalo především podmínku vzniku registru sportovců, 
který považovalo MŠMT za nezbytný pro další čerpání dotačních peněz do sportovních spolků. V poz-
měňovacím návrhu se počítá s upravenou verzí rejstříku, mělo by jít o registr žadatelů-příjemců dota-
cí. Na návrh ČUS stát povede i registr sportovní infrastruktury, a to z důvodu lepšího přehledu o exis-
tujících sportovištích a jejich stavu i účelného a hospodárného využívání veřejných peněz na rozvoj 
sportovních zařízení. 

 „Vítáme zejména navýšení státních zdrojů pro podporu sportu pro rok 2017 ve výši 6 miliard, deklaro-
vané dnes společně ministryní Valachovou a ministrem Babišem na setkání s předsedy svazů na 
MŠMT. Ministr financí navíc přislíbil do roku 2020 postupně nasměrovat veškeré výnosy z hazardu ve 
prospěch sportu, což předpokládá částku ve výši až 9 miliard korun. Obcím plánuje minimálně dorov-
nat výpadek hazardních peněz navýšenou sumou přes Rozpočtové určení daní. Věříme, že shodu 
k níž dospěla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s ministrem financí, podpoří i zbytek vlády. 
ČUS je připravena podílet se na přípravě nové metodiky financování sportu a nabízí k tomu MŠMT 
veškerou odbornou součinnost k dosažení maximálního transparentního rozdělování peněz. “ říká 
předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 

 „Registr MŠMT může být třeba podmínkou pro ty, kteří se chtějí ucházet o státní dotace, ale ne ploš-
ně pro kohokoliv, kdo se chce věnovat prospěšné spolkové činnosti. Žadatelé o státní podporu by měli 
státu dodat jakoukoliv informaci, kterou pro přidělení dotace potřebuje znát a stát si ji může ověřit. 
ČUS nyní spustila veřejný registr svých členů na internetu, v číselné podobě, včetně registru majetku 
ve vlastnictví či správě členů ČUS. Největší nepořádek v minulosti byl právě v případě dotací do spor-
tovišť. Tímto to lze napravit, “ doplňuje  místopředseda České unie sportu Miroslav Pelta. 

Zřízení registru není samoúčelné, úzce souvisí se způsobem financování sportu zejména v základních 
článcích. 

„Bohužel se ukázalo, že nárůst zdrojů pro svazy se nepromítá do nárůstu zdrojů pro místní TJ a SK. Z 
využití zdrojů pro sport jednotlivými sportovními svazy, z více než 443 mil. Kč, které sportovní svazy 
dostaly prostřednictvím ČOV z loterijních prostředků v roce 2014, doputovalo do klubů pouhých 36,6 
mil. Kč (tj. 8%). Role místních sportovních klubů je přitom nezastupitelná ve výchově k pohybové gra-
motnosti dětí a mládeže, pravidelných nesoutěžních pohybových aktivitách dospělé populace, aktivní-
ho pohybu seniorů atd. Na tyto činnosti TJ a SK v místech zdroje potřebují a jak se ukázalo 
v minulých letech od obcí a od sportovních svazů se jich až na výjimky v potřebné míře nedočka-
ly,“ hájí zájmy tělovýchovných jednot a klubů místopředseda ČUS pro regiony Marek Hájek. 

 V rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o podpoře sportu zaznělo v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR i doporučení zajistit všechny nezbytné předpoklady a  podmínky pro vznik Minister-
stva sportu ČR. 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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    Schůze komise Rady Evropy 

Další schůze  expertní komise Rady Evropy pro výchovu vzdělávání a doping se tentokrát uskutečnila ve 

dnech 22. – 23.února 2016 v německém Bonnu. 

První jednací den byla akce  zaměřena na vzdělávání z oblasti dopingu a výměnu názorů z této proble-

matiky mezi jednotlivými členy komise a na dokončení příprav učebních plánů pro zařazení do osnov 

všech stupňů škol od roku 2017/2018. 

Druhý den zavítali členové komise do centra vzdělávání trenérů v Německu, které se nalézá u Kolína nad 

Rýnem. Centrum bylo založeno v roce 1974 a do současné doby ukončilo vzdělávání 1.257 trenérů 

s nejvyšší kvalifikací – „Master Coach“. V tomto centru, které připomíná náš Nymburk, získávají nejvyšší 

trenérské kvalifikace po tříletém studiu všichni trenéři, kromě fotbalu, který má vlastní zařízení ve Frank-

furtu. Kolínské centrum také úzce spolupracuje s tělovýchovnou univerzitou v tomto městě a jako lektory 

zve i mnohé odborníky ze zahraničí. Školné na jeden rok činí 11.000 euro, které hradí vysílající sportovní 

svaz. Trenér zaplatí z vlastní kapsy 2.200 euro. Centrum je profinancováno jednak z prostředků minister-

stva vnitra a dále přispívá i Německý olympijský výbor a část nákladů kryjí poplatky vysílajících sportov-

ních svazů i samotných trenérů.  Jedním z povinných předmětů, který vyučují, je i boj proti dopingu ve 

sportu.  

Sportovní svazy v Německu zajišťují samy školení nižších trenérských kvalifi-

kací – II. a III. třídy. 

Pokud se týká vybavení i zázemí tohoto centra, jedná se o jedno 

z nejmodernějších v celé Evropě.                                                                                                                                                                                                                             

Druhé části jednání, která byla zaměřena na dopingové kontroly, manipulaci se 

vzorky a práci antidopingových akreditovaných laboratoří se zúčastnili RNDr. Jan Chlumský a ing. Danie-

la Kacafírková.  

Spolupořadateli této části byla Německá antidopingová organizace, kterou na úvod představila její nej-

vyšší představitelka Andrea Gotzmannová.  

Zajímavou prezentaci uvedl dr. Detlef Thieme, který je ředitelem laboratoře v Kreischi, která analyzuje i 

naše vzorky. Zabýval se hlavně v současnosti ožehavým problémem, kterým je zakázaná látka clenbute-

rol, který je často dodáván do krmných směsí jatečních zvířat (zvyšuje přírůstky masa a omezuje zároveň 

jeho tučnost). Konkrétně v Mexiku, kde je státem povoleno jeho použití pro zvířata, činí jeho výskyt až 

75% v mase a masných výrobcích. Proto také tento lékař varoval sportovce před cestami do Mexika a 

hlavně před konzumací neprověřeného masa z trhů. 

Dánský představitel tamní antidopingové organizace Jacob Morkenberg podal zprávu o jejich praxi při 

sledování hematologických (krevních) pasů sportovců. Spolupracují z jejich antidopingovou laboratoří v 

Oslo i se Světovou antidopingovou agenturou WADA. Tyto pasy sledují u zatím jen omezeného vzorku 

sportovců, především u vytrvalců. 

 Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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ČUS - Sportuj s námi! - 500 akcí po celé ČR   

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2016. 

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

Duben 

13.04.2016 Memoriál Petra Slance, Slaný 

13.04.2016 Za sportem na Start, Praha 1 

15.04.2016 Okresní tělovýchovná akademie, Velká Bíteš 

16.04.2016 23.ročník mezinárodního turnaje v kužel-
kách zrakově postižených sportovců „Velikonoční tur-
naj“, Opava 

16.04.2016 47. ročník „O vepřové speciality“ ve volejba-
lu, Čestice 

16.04.2016 Běh přes Městskou horu, Beroun 

16.04.2016 Jarní pohár města Plzně / Spring Cup 2016 – 
8. ročník, Plzeň 

16.04.2016 Nordic walking Praha – Jarní kroky ke zdra-
ví, Praha - Kunratice 

17.04.2016 Aquatlon Nymburk, Nymburk 
17.04.2016 KOL-JA, Jabkenice 
17.04.2016 Letní hostivické olympijské hrátky, Hosti-
vice 
19.04.2016 13. ročník poháru města Svobody nad 
Úpou, Svoboda nad Úpou 

Projekt ČUS Sportuj s námi pokračuje dalšími plánovanými akcemi. Do 

aktivit  se zapojuje stále více účastníků. 

Brněnský běžecký pohár vyvrcholil posledním závodem u přehrady 
Brněnský běžecký pohár je zimní seriál běhů pro širokou veřejnost v Brně a jeho okolí. Pořádá se od roku 

1999 a letos se tak koná už jeho 18. ročník. Startuje vždy na počest 17. listopadu a ve svém termínovém 

kalendáři nabízí seriál deseti závodů. V neděli 3. dubna vyvrcholil závěrečným závodem na Brněnské pře-

hradě.  

Akce, jejímž pořadatelem jsou VSK Univerzita Brno a Hotel Rakovec, je určena široké veřejnosti, amaté-

rům i registrovaným sportovcům. Každý se jí zúčastní na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého 

věku, zdravotního stavu a kondice. Jednotlivé závody seriálu začínají téměř vždy stejně a mají i stejný scé-

nář. Tak tomu bylo i v případě posledního závodu. Ten zahájily v 9 hodin starší žákyně a po nich pokračo-

valy další dětské kategorie. V 10,15 hodin vyběhli na trať společně dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky 

a ženy všech kategorií. V 11 hodin odstartovaly všechny mužské kategorie. 

Na nejmladší účastníky a poté i na žákovské kategorie čekají vzdálenosti od 100 do 1 500 metrů. Ženám, 

dorostencům, dorostenkám, juniorům a juniorkám je určena trať o délce pěti kilometrů, muže čeká dvojná-

sobná porce. 

Počet účastníků Brněnského běžeckého poháru Heřmánková lékárna, jak zní letošní oficiální název, se od 

roku 1999 zdvojnásobil – na závodech se pravidelně objevuje až pět set aktérů. Seriál si vybudoval širokou 

základnu věrných fanoušků všech věkových kategorií. Jednotlivé závody se bodují a celkové pořadí je dá-

no součtem nejvyšších získaných bodů v šesti z deseti startů. 

„Díky Brněnskému běžeckému poháru mám možnost poznat vesnice kolem Brna. Líbí se mi také, že mám 

šanci poměřit síly s ostatními brněnskými běžci. Díky tomu, že se závody konají pravidelně, mohu porovnat 

svůj výkon s těmi, které poznám podle oblečení, aniž bych běhal s hodinkami nebo si měřil tep. Seriál na-

víc vyplňuje jinak na akce relativně chudou zimu. Při závodu se člověk vždy víc vyhecuje, než když běží 

sám,“ vypočítává výhody této soutěže jeden z jejích pravidelných účastníků Jakub Johaník. 

  

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-petra-slance/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/za-sportem-na-start/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okresni-telovychovna-akademie/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/23-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu-velikonocni-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/23-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu-velikonocni-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/23-rocnik-mezinarodniho-turnaje-v-kuzelkach-zrakove-postizenych-sportovcu-velikonocni-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/47-rocnik-o-veprove-speciality-ve-volejbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/47-rocnik-o-veprove-speciality-ve-volejbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-pres-mestskou-horu-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-pohar/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-pohar/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-praha-jarni-kroky-ke-zdravi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-praha-jarni-kroky-ke-zdravi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/aquatlon-nymburk/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kol-ja-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/letni-olympijske-hratky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/letni-olympijske-hratky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/13-rocnik-poharu-mesta-svobody-nad-upou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/13-rocnik-poharu-mesta-svobody-nad-upou/
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21.04.2016 Jarní běh U Kanálu, Senohraby 
21.04.2016 Noční orientační závod smíšených dvo-
jic, Praha 10 
23.04.2016 Fotbalový turnaj mladších přípravek, 
Kralupy nad Vltavou 
23.04.2016 Jablonecký běh do pohody, Mšeno 
23.04.2016 Koberovské šlápoty 2016, Koberovy 
23.04.2016 Krajský pohár outdoorových sportů, 
Slavonice 
23.04.2016 Memoriál Miloše Bartochy, Břeclav 
23.04.2016 Staropacký kros, Stará Paka 
23.04.2016 Velká cena města Havlíčkova Brodu v 
šachu mládeže 2016, Havlíčkův Brod 
23.04.2016 VTJZ Otava 2016, Čeňkova Pila 
23.04.2016 Zvolský rapid ŠACHY.BIZ, Vrané Nad 
Vltavou 
24.04.2016 Apache Ratibořický MTB maratón, Úpi-
ce 
24.04.2016 Cena Trispolu-Jarní klasika 2016, Kar-
lovice ve Slezsku 
24.04.2016 Starobělská Zámčiska, Ostrava Stará 
Bělá 
28.04.2016 Náborový den, Dvůr Králové n.L. 
30.04.2016 2. ročník závodů s míčem i bez, Ostra-
va-Petřkovice 
30.04.2016 Běh Chotěšovem, Chotěšov 
30.04.2016 Běh veltruským parkem, areál letního 
kina 
30.04.2016 Cikánské toulky, Ohnišov 
30.04.2016 Den otevřených dveří, Přerov 
30.04.2016 Den otevřených dveří na golfu v Dobří-
kově (Golf Klub Osyčina), Dobříkov 
30.04.2016 Jarní olympiáda dětí a mládeže, Pece-
rady 
30.04.2016 PETŘVALDSKÁ ŠERPA, PETŘVALD 
30.04.2016 Sportujeme s Kohákem, Poříčí nad Sá-
zavou 
30.04.2016 Turistický pochod Za pohledy z Rybí, 
Rybí 

Květen 

01.05.2016 Běh kolem Poličských hradeb, Polička 
01.05.2016 Jarní atletický Jindřicháč, Jindřichův 
Hradec 
01.05.2016 Náborový den sportů – Břeclavsko, 
Břeclav 
01.05.2016 PAVÉ TOUR MILOVICE, Milovice 
01.05.2016 Písecký kilometr, Písek 
01.05.2016 Turnaj ve volejbalu šestek, Kralovice 
01.05.2016 Zahájení sezony po trase tři vrchy Vy-
sočiny, Horní Cerekev 
02.05.2016 17. ročník Memoriálu Pavla Schülera – 

turnaj dvojic neregistrovaných hráčů v kuželkách, 
Rychnov nad Kněžnou 
03.05.2016 Běh naděje, Velké Opatovice 
04.05.2016 HEAD BIKE MARATON, Horní Bene-
šov 
06.05.2016 24h turnaj, Vrchlabí 
06.05.2016 Bouldering pro všechny, Praha 
06.05.2016 Havířovská liga základních škol, Haví-
řov 
06.05.2016 Mochtínský přespolní běh – 44.ročník, 
Mochtín 
06.05.2016 Závod dračích lodí -Den Labe, Ústí nad 
Labem -Vaňov 
07.05.2016 29. ročník soutěže v pohybových 
skladbách, Blansko 
07.05.2016 BABIČKA 2016, Velké Svatoňovice 
07.05.2016 Hyundai Perun SkyMarathon, Třinec 
07.05.2016 Memoriál Emila Altmanna – 14. ročník, 
Bílina 
07.05.2016 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě, 
Senohraby 
07.05.2016 Pochod kolem Semechnic, Semechni-
ce 
08.05.2016 Běh osvobození v Dílech, Díly 
08.05.2016 O pohár děkana FJFI, Praha 
08.05.2016 Turnaj v kopané přípravek O pohár pre-
zidenta FC Malenovice, Zlín 
12.05.2016 15. ročník přespolního běhu postižené 
mládeže, Praha 
12.05.2016 Malá cena města Chebu, Cheb 
12.05.2016 Sakura 2016, Praha 11 
12.05.2016 Sportovní dny seniorů, Hodonín 
13.05.2016 Hokejbal proti drogám – Přebor základ-
ních a středních škol v hokejbalu, Praha 
14.05.2016 Běh o pohár starosty aneb Běh za 
Újezdskou sovou, Praha 9 
14.05.2016 Dálkový pochod za přerovským 
zubrem, Přerov 
14.05.2016 Dětský pětiboj, Dobšice 
14.05.2016 Mamut Tour a Bike 2016, Přerov 
14.05.2016 Memoriál Otakara Blažka 6.ročník 
2016, Nymburk 
14.05.2016 Nordic walking a strečink Brno, Brno 
14.05.2016 Papírový muž – žena, Praha 4 
14.05.2016 Velká cena Hradce, Hradec nad Mora-
vicí 
15.05.2016 Cyklistické a koloběžkové závody, Boři-
tov 
15.05.2016 Na kole okolo Stražiště, Lukavec 
15.05.2016 Náborový den sportů – Mikulovsko, Mi-
kulov 

http://www.cstv.cz
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh-u-kanalu-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-orientacni-zavod-smisenych-dvojic-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jablonecky-beh-do-pohody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/koberovske-slapoty-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/krajsky-pohar-outdoorovych-sportu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/krajsky-pohar-outdoorovych-sportu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-milose-bartochy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/staropacky-kros-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-mesta-havlickova-brodu-v-sachu-mladeze-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-mesta-havlickova-brodu-v-sachu-mladeze-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vtjz-otava-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zvolsky-rapid-sachy-biz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zvolsky-rapid-sachy-biz/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ratiboricky-mtb-maraton-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ratiboricky-mtb-maraton-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-trispolu-jarni-klasika-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-trispolu-jarni-klasika-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/starobelska-zamciska-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/starobelska-zamciska-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/2-rocnik-zavodu-s-micem-i-bez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/2-rocnik-zavodu-s-micem-i-bez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-chotesovem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-veltruskym-parkem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-veltruskym-parkem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cikanske-toulky-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-otevrenych-dveri/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-otevrenych-dveri-na-golfu-golf-klub-osycina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-otevrenych-dveri-na-golfu-golf-klub-osycina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-olympiada-deti-a-mladeze-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-olympiada-deti-a-mladeze-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/petrvaldska-serpa/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportujeme-s-kohakem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportujeme-s-kohakem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-pohledy-z-rybi-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-pohledy-z-rybi-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-kolem-policskych-hradeb-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-atleticky-jindrichac/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-atleticky-jindrichac/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-sportu-breclavsko/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-sportu-breclavsko/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-sportu-breclavsko/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pave-tour-milovice-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pisecky-kilometr-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-ve-volejbalu-sestek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zahajeni-sezony-po-trase-tri-vrchy-vysociny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zahajeni-sezony-po-trase-tri-vrchy-vysociny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/17-rocnik-memorialu-pavla-schulera-turnaj-dvojic-neregistrovanych-hracu-v-kuzelkach/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/17-rocnik-memorialu-pavla-schulera-turnaj-dvojic-neregistrovanych-hracu-v-kuzelkach/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/17-rocnik-memorialu-pavla-schulera-turnaj-dvojic-neregistrovanych-hracu-v-kuzelkach/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-nadeje-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/head-bike-maraton/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/head-bike-maraton/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/24h-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/bouldering-pro-vsechny/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/havirovska-liga-zakladnich-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/havirovska-liga-zakladnich-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mochtinsky-prespolni-beh-44-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mochtinsky-prespolni-beh-44-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-dracich-lodi-den-labe-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-dracich-lodi-den-labe-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/29-rocnik-souteze-v-pohybovych-skladbach/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/29-rocnik-souteze-v-pohybovych-skladbach/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/babicka-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hyundai-perun-skymarathon/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-emila-altmanna-14-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-emila-altmanna-14-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okolo-hvezdarny-k-ladove-chalupe/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/okolo-hvezdarny-k-ladove-chalupe/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-kolem-semechnic-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-kolem-semechnic-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-osvobozeni-v-dilech-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-dekana-fjfi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-kopane-pripravek-o-pohar-prezidenta-fc-malenovice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-kopane-pripravek-o-pohar-prezidenta-fc-malenovice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/15-rocnik-prespolniho-behu-postizene-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/15-rocnik-prespolniho-behu-postizene-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mala-cena-mesta-chebu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sakura-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-dny-senioru/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hokejbal-proti-drogam-prebor-zakladnich-a-strednich-skol-v-hokejbalu-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hokejbal-proti-drogam-prebor-zakladnich-a-strednich-skol-v-hokejbalu-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-o-pohar-starosty-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-o-pohar-starosty-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/dalkovy-pochod-za-prerovskym-zubrem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/dalkovy-pochod-za-prerovskym-zubrem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-petiboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mamut-tour-a-bike-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-otakara-blazka-6-rocnik-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-otakara-blazka-6-rocnik-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nordic-walking-a-strecink-brno/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/papirovy-muz-zena-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-hradce-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-hradce-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticke-a-kolobezkove-zavody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticke-a-kolobezkove-zavody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/na-kole-okolo-straziste-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-sportu-mikulovsko/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/naborovy-den-sportu-mikulovsko/
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