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VV ČUS: Při skokovém nárůstu cen energií na provoz
sportovišť by měla klubům pomoci státní podpora
V Praze na Strahově se uskutečnilo 15. února
druhé letošní zasedání Výkonného výboru České
unie sportu. Jako hosté se zasedání zúčastnili
Jakub Janda, předseda Podvýboru pro sport Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, a Markéta Kabourková, místopředsedkyně
Národní sportovní agentury.
VV ČUS vzal na vědomí aktuální informace
předsedy NSA o celkových finančních zdrojích pro
sport na rok 2022 a o částce na podporu sportu ze
státního rozpočtu v roce 2022. Vyplynulo z nich,
že v rámci snižování rozpočtového schodku vláda
výrazně snížila původně zapsané výdaje na sport.
Proti původnímu návrhu by NSA, která rozděluje státní dotace do sportovního prostředí, měla
z rozpočtu na rok 2022 obdržet pouze 4,6 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 22
procent.
Výkonný výbor ČUS se shodl, že státní rozpočet
na rok 2022 musí být úsporný, neboť většina jeho
kapitol je v návrhu rozpočtu dočasně krácená –
zpravidla však mezi 1 až 10 procenty. Současně
konstatoval, že takový meziroční propad bude
pro mnohé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty likvidační, neboť těm výdaje naopak narůstají
zejména na energiích.
„Chápeme, že vláda musí šetřit, ale tak vysokou korekci považujeme za neudržitelnou. Umíme
si určitě představit například dočasné omezení
investic, přestože sportovní infrastruktura je katastrofálně zanedbaná. Je však potřeba udržet
spolkový sport v chodu a nesmí být ohrožena
podstata fungování sportu – provoz sportovišť,
prostředky na trenéry mládeže, činnost klubů
a sportovních svazů. Navíc sport, který je dlouhodobě podfinancovaný, je aktuálně extrémně
závislý na cenách energií, které pro rok 2022
skokově stouply,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
VV ČUS poukázal na to, že právě s ohledem
na energetickou náročnost sportovišť a prudké
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zdražení cen energií hrozí, že mnozí vlastníci
sportovišť tuto situaci neustojí a omezí nebo
dokonce zastaví jejich provoz. V této souvislosti VV ČUS pověřil předsedu ČUS jednáním
o navýšení podpory sportu ze státního rozpočtu o 0,6 miliardy korun na posílení podpory
provozu a úhrady energií. Tím by meziroční
snížení podpory sportu ze státního rozpočtu
na rok 2022 činilo pouze 12 procent. Současně
VV ČUS upozornil na dlouhodobý koncepční závazek státu na podporu sportu ve výši jednoho
procenta celkové výše státního rozpočtu do roku
2025, stejně jako na podporu kultury. Současná
podpora sportu, která v roce 2016 dosahovala
0,5 procenta se nyní pohybuje pod hranicí 0,3
procenta.
VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal
a schválil výsledek hospodaření společnosti za rok
2021, který je ziskový ve výši 835 184 korun, a to
navzdory stagnujícímu počtu přijatých studentů
v důsledku demograficky slabších ročníků. Kladného výsledku bylo dosaženo vedlejší činností
školy zejména v rámci vzdělávání trenérů a nastavením intenzivnější spolupráce s národními
sportovními svazy.
VV ČUS dále vzal na vědomí závěrečnou
zprávu o realizaci projektu Tipsport Sportuj
s námi v roce 2021. Kvůli covidové pandemii
a nejrůznějším restrikcím omezujícím sportování veřejnosti se uskutečnil tento stěžejní projekt
České unie sportu v období června až prosince
2021. Jeho kalendář pozval vyznavače sportu
a pohybu na 332 nejrůznějších akcí v 55 sportovních odvětvích konaných po celé České republice. V jednotlivých regionech se jich zúčastnilo
125 894 zájemců, přičemž z tohoto počtu bylo
64 907 mládežníků do osmnácti let. K úspěchu
projektu výrazně přispěli také jeho noví partneři – titulárním se stala společnost Tipsport a generálním společnost Car4Way, dalšími partnery
jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Český
rozhlas.
Autor: KT ČUS
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Vláda seškrtala rozpočet na sport,
NSA přijde o více než miliardu korun
Vláda při úpravě státního rozpočtu na letošní
rok, jehož nový návrh schválila 9. února, seškrtala i výdaje na sport. Národní sportovní agentura (NSA), která rozděluje státní dotace určené
na sport, měla podle říjnového návrhu schváleného kabinetem Andreje Babiše dostat 5,9 miliardy korun, ale nová vláda Petra Fialy navrhuje
pouze 4,6 miliardy. Loni přitom NSA rozdělovala
ze státních prostředků bezmála sedm miliard
korun. O konečné podobě státního rozpočtu rozhodne Poslanecká sněmovna.
„Aktuální škrty ve výši 1,3 miliardy se týkají zejména investičních dotačních výzev,“ uvedl
mluvčí NSA Jakub Večerka. Právě zvýšení výdajů
na investice do letité a zanedbané sportovní infrastruktury si přitom NSA při svém vzniku stanovila jako jednu z priorit.
Pokud by vládní návrh v této podobě schválila
Poslanecká sněmovna, mohla by agentura podpořit
méně projektů na modernizaci sportovišť nebo výstavbu nových zařízení. Jednání však ještě neskončila, poslanci totiž ještě mohou vládní návrh upravit.
„Předseda NSA Filip Neusser bude škrty v rozpočtu sportu projednávat s poslanci na nejbližším

x

podvýboru pro sport v Poslanecké sněmovně,“
uvedl Jakub Večerka.
Česko aktuálně hospodaří v rozpočtovém provizoriu, což mimo jiné znamená, že NSA nemůže
vypisovat nové dotační programy na letošní rok.
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby potřebují
zejména prostředky na provoz a údržbu, aby se
mohly vyrovnat s rostoucími výdaji za energie.
Podle schváleného rozpočtu by měly státní instituce začít hospodařit od 1. dubna.

x

x

Miroslav Jansta: „Nechci se dožít plošného
uzavírání sportovišť!“
V souvislosti s vládními škrty v rozpočtové kapitole sportu poskytl předseda České unie sportu Miroslav Jansta rozhovor Lidovým novinám.
V něm popsal, jaké problémy by sportovním
klubům a tělovýchovným jednotám způsobilo
výrazné snížení částky o jednu miliardu korun
a jaké už z jejich strany přicházejí reakce.
 Jaké jsou odezvy ze sportovního prostředí na to,
že oproti roku 2021 klesly peníze určené k přerozdělení přes NSA o 35 %?
Rozpočet je ve fázi návrhu. Reakce z klubů
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a svazů samozřejmě dobré nejsou, protože je patrné, že ostatní kapitoly státního rozpočtu jsou
kráceny od 1 do 10 % a jedna třetina kapitol má
naopak nárůst oproti roku 2021. Kluby provozující
sportovišti se bojí, že je s novými cenami energií
budou muset zavřít. Dobrovolníkům, srdcařům,
co táhnou kluby, je líto, že jejich mnohaletá práce je házena přes palubu, a rezignují. Zaměstnaní
trenéři netuší, zda na ně zbydou peníze. Svazy
v takové nejistotě financování jen těžko budou
pracovat systémově. Ale sportovní prostředí věří,
že alespoň na ceny energií pro sportoviště bude
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připravovaný státní rozpočet ještě trochu reagovat. Dočasné úspory se dají pochopit, ale nesmí
být destruktivní.
 Škrty se týkají především investic. Podle NSA si
letos budou muset s výstavbou sportovišť poradit
samy hlavně samosprávy?
Sportovní infrastruktura v ČR je dlouhodobě
v žalostném stavu. Na západ od nás je běžné, že
sportoviště jsou součástí obecní infrastruktury
a na její obnovu a provoz pamatují samosprávní
rozpočty. U nás se drží praxe centrální podpory
investic. Je otázkou, zda je to udržitelné, protože se ukazuje, že tyto zdroje nestačí a do plánování výstavby přinášejí chaos. Samosprávy logicky
nejdříve poptávají státní rozpočet, a když neuspějí, v jejich rozpočtu už investice do sportovišť
mnohdy potřebnou prioritu nemá. Letos nové peníze na investice z úsporného státního rozpočtu
čekat nelze. Budou dobíhat víceleté investiční
programy NSA. Pro budoucí rozvoj považujeme
za žádoucí, aby se stát a samosprávy dohodly, kdo
bude do čeho investovat.
 Platí od vlády stále závazek, že v roce 2025 půjde na sport 1 % výše státního rozpočtu?
Ten závazek platí od léta 2016 až do konce roku
2025. Při pravidelném navyšování podpory sportu
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to byl cíl reálný. Bohužel, nebyl naplňován. Ministerstvo školství koncepční záměry státu nepromítlo do reality a sportu postupný nárůst nezajistilo. Plnění státní koncepce v první fázi nikdo
nekontroloval a nevymáhal. Startovní stav, který
byl v roce 2017 kolem 0,4 % celkové výše státního
rozpočtu se krátce po vzniku Národní sportovní
agentury přehoupl přes 0,6 %, ale současný návrh
pro rok 2022 je dokonce pod hranicí 0,3 % celkové výše státního rozpočtu. Pokud se nestane něco
mimořádného, tak to vypadá, že do roku 2025
bude splnění závazku státu nedosažitelné. Přinese to však negativní důsledky pro celou společnost. Protože nehovoříme o podpoře vrcholového
sportu a reprezentace, ale o dostupnosti sportu
pro občany, o sportovištích, cvičitelích, trenérech, o sportovní nabídce. Hovoříme o budoucí
zdatnosti a zdraví populace.
 Je tady ještě prostor k vyjednání větších finančních prostředků nad rámec slíbených 4,6 miliardy
korun?
Velká šance tady rozhodně není, rozpočet je
napjatý. Vyjednávat sportovní prostředí samozřejmě bude, ale vše závisí na vůli a rozhodnutí zákonodárců. My dlouhodobě argumentujeme
studiemi, průzkumy, příklady ze zahraničí, že státy reagují na zhoršující se fyzickou kondici všech
věkových skupin lidí. Dramaticky
nás nově trápí nárůst energií pro
sportoviště. Snažíme se působit
i na politiky, že podcenění podpory pravidelných pohybových
aktivit a sportu je strategické
pochybení. Počet chorob z nedostatku pohybu dramaticky roste,
s tím náklady na zdravotnictví.
Vidíte, že to také nejhlasitěji volá
po navýšení podpory z rozpočtu.
Sport, pravidelný pohyb a výchova
k němu, jsou nejlepší zdravotní
prevencí. Státem zatím nepříliš
využívanou. Věřím však, že odborníci z řad poslanců v příslušných
výborech navrhnou při projednávání rozpočtu situaci řešit. Nechci
se dožít plošného uzavírání sportovišť. To nepřeji ani sportovcům,
ani vládě.“
Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi

5

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

2/2022

Téměř třetině klubů chyběly v roce 2021 prostředky
na činnost. Více než polovina neměla finance na trenéry
Přesně 30 % sportovních klubů a tělovýchovných
jednot nemělo v roce 2021 finanční prostředky pro svou základní činnost. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu České unie sportu,
do kterého se během prosince loňského roku
zapojilo skoro 1700 zástupců z tělovýchovných
jednot a sportovních klubů.
Celkově však jde o zlepšení – začátkem roku
2020 zaznamenalo nedostatek prostředků 52 % klubů, kterým přineslo navýšení dotace od Národní
sportovní agentury přes programy Můj klub 2021
a Provoz a údržba 2021. I přes tento pozitivní
trend je většina klubů v problémech – více než
polovina z nich totiž postrádá finance na zaplacení kvalifikovaných trenérů. A do toho přichází
v novém roce skokové zdražení energií.

Samostatné dotační programy mají smysl

Ekonomická situace ve sportovních klubech a jednotách se oproti době bez přímé podpory od státu
zlepšuje. Kluby lépe dosáhnou na dotace od Národní sportovní agentury, v roce 2021 významně pomohla nová samostatná dotace na provoz sportovišť
a pomáhají rovněž města či kraje. Státní prostředky
se čerpají primárně na mládež a děti.
„Například v roce 2018 scházela podle našeho
průzkumu finanční podpora 75 % klubům, v roce
2021 se situace částečně zlepšila. Zhruba 48 %
sportovních klubů a tělovýchovných jednot nám
během prosince potvrdilo, že prostředky spíše
mají, 23 % pak, že určitě mají. Ukazuje se, že samostatné dotační programy na činnost a provoz
základních článků sportu mají smysl a jsou nepostradatelné. Zdražení energií však letos
přinese krizi provozu sportovišť,“ uvedl
Miroslav Jansta, podle něhož ale kluby
nejsou v žádném případě bez problémů.
V této souvislosti zmínil také zatím státem nevyužívanou možnost vyšší podpory
sportu a všech neziskových organizací
ze soukromého sektoru i konec dvouleté
legislativní výjimky, díky které si mohli
soukromí i firemní dárci uplatnit v letech
2020 a 2021 vyšší daňový odpočet.

Zaskakují dobrovolníci nebo rodiče

„V rámci celkové finanční situace klubů a jednot zaznamenáváme posun k lepšímu. Významný
vliv na tom má přímé financování přes program
Můj klub, který vypsala Národní sportovní agentura. Navýšil se objem dotace a také více klubů
dokázalo podat žádost. Klíčová v tomto ohledu
byla činnost územních servisních center ČUS,
která v každém okrese pomáhají klubům s kompletací žádosti o dotace a s následným vyúčtováním. I přes nárůst prostředků nemohou kluby
a jednoty stále fungovat naplno, protože většina
z nich nemá na zaplacení kvalifikovaných trenérů.
Zájem o tuto činnost velký není,“ připomněl Miroslav Jansta, předseda ČUS.
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Většina klubů uvádí, že nemá prostředky určené na zaplacení kvalifikovaných trenérů. To v reprezentativním dotazníkovém průzkumu v závěru loňského roku
potvrdilo 64 % zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Pouze deset procent klubů disponuje dostatkem peněz na odborníky,
kteří učí děti sportovat.
„Tady je situace za poslední roky prakticky stejná. Řada dotací má nastavené různé limity pro
účelové určení. Většina klubů si tak stále nemůže
dovolit spolupracovat s kvalifikovanými trenéry,
což představuje jeden ze zásadních problémů.
Jedná se totiž o lidi, kteří přivádí děti ke sportu
a hlavně je motivují k tomu, aby u něho zůstaly,“
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prohlásil Miroslav Jansta. „V drtivé většině tak
v klubech trénují dobrovolníci nebo rodiče bez odborné kvalifikace. Zároveň je v republice trenérů
nebo trenérek mládeže velký nedostatek. Kdo však
přivede děti zpátky ke sportu, když nejsou trenéři?
V takovém prostředí se velmi složitě hledají nové
talenty a budoucí reprezentanti.“
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a nedostatek trenérů jsou problémy, které už jsou
prakticky pro takto malý fotbalový klub neřešitelné. Pokud neseženeme dostatečný počet trenérů,
budu se muset s určitým počtem dětí v létě rozloučit,“ popsal situaci Dalibor Fišer z FK Slavia
Opava.

Raději jdou na stavbu, než se
věnovat dětem

Jaké jsou důvody této nepříjemné reality? Podle zástupců TJ/SK je
čím dál menší zájem z řad členů klubu o funkcionářskou práci, starost
o fungování klubu a také o vedení
tréninků. To v průzkumu ČUS zaškrtlo 69 % z nich. Panuje obava z obtížné administrativy, odpovědnosti
a časové náročnosti. Druhým nejčastějším důvodem je nestabilita
a nedostatek financí na podporu
práce sportovních klubů.
„Úbytek trenérů je veliký. Zvlášť těch, kteří to
měli jako přivýdělek ve volném čase – a takových
je většina. Ti si museli při uzávěrách najít něco
jiného. Našli si jinou práci a už se k trenéřině
nevrátí," říká mládežnický florbalový kouč Michal
Eisenkolb, který trenéry vzdělává a stojí za facebookovým profilem Trenér dětí.
„Většina lidí, kteří s fotbalem končí nebo se
nechce věnovat trénování dětí, pojí stejná věta:
´Nebudu to dělat zadarmo a nebudu to dělat ani
za 3000 měsíčně. To radši půjdu někam na stavbu
na víkend a peníze mám stejné jako tady za celý
měsíc – a mám to bez nervů´,“ vystihl situaci zástupce z klubu v Hradci Králové, který nechtěl
být jmenován. „Bez financí to opravdu nejde dělat
a za pár let nám skončí několik vesnických klubů.“

Problémy prohloubila pandemie

Problémy prohloubila také koronavirová pandemie, vládní restrikce a lockdowny. V průzkumu ČUS uvedlo 39 % zástupců klubů, že mají potíže s personálním zajištěním sportovní přípravy.
„Uvažujeme dokonce o ukončení činnosti, protože investované úsilí, které průměrně činní měsíčně přes 100 hodin po práci a zadarmo, neodpovídá konečnému výsledku. Nedostatek financí
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„Náš klub urgentně potřebuje dva profesionální
trenéry, které chceme udržet. Je to velká zodpovědnost, a aby náš klub udržel nastavenou laťku,
voláme o pomoc,“ sdělil zástupce z Beach volleyball clubu Chodov.
„Po prvním lockdownu nám trenér mládežnického družstva oznámil, že již nebude trénovat.
Nového trenéra nemáme, takže se nám děti rozutekly. Nyní možná trenéra seženeme, ale nevíme,
jestli jej dokážeme zaplatit. A jestli se vůbec děti
vrátí,“ dodal Jiří Kaiser z AFK Hořín.

Speciální program na trenéry nebude

Jak napsal, zpravodajský portál Sport.cz,
jenž se na základě průzkumu ČUS věnoval v seriálu několika článků podrobně analýze sportovního prostředí, ze začarovaného kruhu se
v současnosti nedá téměř dostat. Stát prostřednictvím Národní sportovní agentury oddílům posílá dotace, které mohou použít i pro trenéry, přes
program Můj klub, v němž ale klíčovou roli hraje
počet mládežnických sportovců. Menší oddíl má
však méně sportovců, a tedy menší příjmy. Že by
NSA přímo vytvořila program na podporu mládežnických koučů, je však momentálně sci-fi.
"Nedostatek lidí je problém napříč všemi odvětvími a obrovský problém je to i pro sport. Ale
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neumím si představit, že bychom měli program,
který by podporoval trenéry, protože to bychom
potřebovali dalších několik miliard v rozpočtu,"
řekl šéf NSA Filip Neusser.
Letos si navíc na peníze z programu Můj klub
sáhne méně organizací. Ministerstvo školství, které program před vznikem NSA vymyslelo, mělo
původně omezení, že o dotace mohly žádat jen
kluby, které měly 12 a více dětí. Pro rok 2021 tuto
hranici předchozí šéf agentury Milan Hnilička zrušil, nicméně jeho nástupce zase zavedl minimální
počet. Teď je to 10 sportovců ve věku 3 až 20 let.
„Museli jsme řešit žádosti, ve kterých se objevovali jen dva až tři sportovci často z jedné rodiny, takže se dělaly malinko podvody a admini-
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strativu NSA to neskutečně zatěžovalo," vysvětlil
Filip Neusser.
Odborníci však právě v penězích vidí jedinou cestu, jak kvalitní a spolehlivé kouče
k dětem dostat. Navrhují, aby ti, kteří budou děti pravidelně trénovat či se jim – nejen ve sportu – ve volném čase věnovat, brali
od státu příspěvek pět tisíc měsíčně. Anebo si
mohli peníze odepsat z daní, což by zřejmě pro
stát byl nejjednodušší administrativní krok.
Zatím ale jediným povzbuzujícím činem, který stát pro trenéry udělal, je, že mají nárok
na týden placené dovolené navíc, aby mohli
s dětmi v létě na soustředění či tábory.
Autor: KT ČUS
Foto: Díky, trenére

Antidopingový výbor ČR nabízí školení
činovníkům sportovních svazů
Počet dopingových kontrol se stále zvyšuje.
Pozitivních případů sice není mnoho, ale velké procento z nich je způsobeno nevědomostí
sportovců a jejich doprovodného personálu.
Proto chce Antidopingový výbor ČR zvyšovat
povědomí v oblasti antidopingu tak, aby zabránil neúmyslnému dopingu, a tím chránil nejen
čistý sport, ale především zdraví sportovců.
Z tohoto důvodu ADV ČR zdarma nabízí činovníkům sportovních svazů školení pod vedením
zkušeného lektora, který disponuje jak znalostmi z oblasti antidopingu, tak bohatými praktickými zkušenostmi z prostředí dopingových kontrol a sportovní medicíny.
Školení v rozsahu 90 minut pokrývá následující témata:
● Co je to doping a jak proti němu bojovat
● Světový antidopingový Kodex 2021
a Směrnice 2022
● Zakázané látky a metody ve sportu
k 1.1.2022
● Genový doping
● Průběh dopingové kontroly, metoda odběru
suché kapky krve
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● Doplňky stravy a jejich nebezpečí
● Terapeutické výjimky
● Systém ADAMS, hlášení míst pobytu
sportovce
● Biologický pas sportovce
(„Athletes Biological Passport“)
● Negativní zdravotní důsledky zneužívání
zakázaných látek
● Role a odpovědnosti sportovců a jejich
doprovodného personálu
● Postih za doping
ADV ČR preferuje interaktivní formu účasti.
Lektor navíc rád zodpoví jakékoliv další dotazy
nad rámec výše uvedených témat. V případě zájmu zašle také online test pro ověření nabytých
znalostí.
Více informací naleznou zájemci ZDE.
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Začala příprava Ročenky ČUS za rok 2021
Česká unie sportu připravuje opět vydání Ročenky ČUS,
která bude detailně mapovat
sportovní rok 2021. Tento významný archivní dokumentem
tradičně nabídne na více než
tři sta stranách bohatý statistický, informační i obrazový
pohled nejen na činnost největší sportovní organizace
v České republice, ale také
jednotlivých národních sportovních svazů.
Ročenka bude rozdělena do tří tematických částí.
V úvodní poskytne obvyklé
základní informace o orgánech České unie sportu,
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od poslední
valné hromady a o projek-

tech organizovaných či
podporovaných ČUS.
Druhá představí vizitky
všech národních sportovních svazů a třetí
část se zaměří na informace týkající se
servisních center sportu, hospodaření a stavu
majetku ČUS či její statistické základny.
Všech 75 členských
sportovních svazů připravuje podrobnou hotnoticí zprávu, výsledkovou listinu největších
domácích i zahraničních
úspěchů, zpřesnění kontaktů a další údaje včetně ilustračních fotografií
za uplynulý rok.

Velký zájem o webináře k programu Erasmus+
Ve spolupráci Českého olympijského výboru
s Domem zahraniční spolupráce a jeho Styčnou
kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu
(CZELO) se v lednu letošního roku uskutečnila
série pěti webinářů zaměřená na program Erasmus+. Pro rok 2023 v něm bylo vyčleněno 51,9
milionů EUR na podporu sportovních projektů
a akcí – uzávěrka výzev vyprší 23. března.

a provést ho konkrétními možnostmi, náležitostmi projektů a samotnými žádostmi. Této možnosti využilo více než 200 registrovaných účastníků.

Infowebináře pod názvem „Erasmus+: Nové
příležitosti pro český sport“ se konaly s cílem
detailně informovat české sportovní prostředí

Výstupy z webinářů představují podrobné prezentace ZDE a dohromady zhruba sedm hodin
záznamu ZDE.

Covid-19 a sport:
Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií
Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

9

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

2/2022

Předseda ČUS o hokejovém fiasku a chudé olympijské
bilanci: „Chybí nám systém a větší podpora sportu od státu“
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta se zúčastnil diskuse na CNN Prima News v pořadu 360°,
kde se v kontextu s koncem účinkování českých
hokejistů v olympijském turnaji v Pekingu hovořilo
také o zájmu státu o zdatného a zdravého občana
a o jeho dlouhodobém postoji k podpoře pohybových aktivit a sportu.
Díky individuálním výkonům Ester Ledecké
a Martiny Sáblíkové získala česká výprava na zimní olympiádě v Pekingu pouze dva cenné kovy.
Žádné další medailové oslavy se už ale nekonaly.
Leckoho navíc šokoval právě výsledek českých hokejistů, kteří na turnaji skončili už v osmifinále
po porážce 2:4 se Švýcarskem.
„Nepřekvapilo mě to, čekal jsem to horší. Dlouhodobě nám v Česku chybí systém a větší podpora
sportu ze strany státu,“ konstatoval Miroslav Jansta k účinkování hokejistů, který následně uvedl
příklady.
„Švýcarsko v roce 2014 dávalo do sportu 33 miliard korun ročně, v posledních třech letech dokonce 40 miliard. Maďarsko za posledních deset
dávalo přes 30 miliard korun, vybralo si šest preferovaných kolektivních sportů, mimo jiné také
lední hokej. Do hokeje jde v Maďarsku v přepočtu
na jednoho hráče v porovnání s Českem dvojnásobek
a za posledních deset let tam postavili dvacet hokejových hal. Takže můžeme očekávat, že za další
roky nás v hokeji bude porážet také Maďarsko, jestli
to tak půjde dál. U nás se systém zastavil, přitom
ve většině vyspělých zemí je ministerstvo sportu.“

Při hledání viníka neúspěchu se „hlas lidu“
téměř jednoznačně shodl, že jím je trenér Filip
Pešán, který hokejový tým nedovedl k medaili ani
v minulém roce na mistrovství světa v Rize.
„Že se všichni vrhnou na Pešána? Ano, možná
udělal chyby. Ale odpovědnost za to, v jakém stavu
je sport, nese i premiér – nejdříve Andrej Babiš,
nyní Petr Fiala. Tomu zatím nemůžeme nic vyčítat,
když vládne dva měsíce. Doufám ale, že změna,
kterou současná vláda slibuje, se projeví od příštího roku i ve sportu. My nemáme sportovního
politika. Jmenujte mi politika, který se za posledních třicet let zasadil o sport. Hokej je náš
národní sport číslo jedna a naše hrdost. To si musí
politici uvědomit, jinak si musíme zvolit jiné. Držím hokeji palce, máme ho všichni rádi,“ uzavřel
své televizní vystoupení Miroslav Jansta.
Záznam z diskuse lze shlédnout ZDE.
Autor: KT ČUS
Foto: Sportovní liga ZŠ

Akce Ukliďme Česko se blíží – hlavní termín je 2. dubna
Jaro už pomalu klepe na dveře a přípravy
tradiční dobrovolnické akce Ukliďme Česko
jsou v plném proudu. Hlavní jarní termín
největší dobrovolnické akce v České republice, kterou podporuje také ČUS, byl stanoven na sobotu 2. dubna.
Do úklidu černých skládek a drobného nepořádku z přírody, měst a obcí se také letos zapojí
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členové mnoha sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. V posledním necovidovém roce 2019 bylo
v akci přes 150 000 dobrovolníků.
Své akce mohou zájemci o uklízení přihlašovat již nyní na www.
UklidmeCesko.cz, kde se také dozvědí další informace.
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Česká obec sokolská si připomněla
160. výročí vzniku
Dne 16. února si připomněla Česká obec sokolská
160. výročí od svého vzniku. V roce 1862 tento
spolek založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner
pod názvem Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola v letu.
Nejviditelnější součástí oslav bylo rozsvícení
významných staveb napříč celou Českou republikou. Právě 16. února se v sokolských barvách
– červené a bílé – rozzářily v Praze Žižkovská
televizní věž, Tyršův dům, Petřínská rozhledna
a Tančící dům. V Ostravě to byla Nová radnice

a most Miloše Sýkory a v Liberci historická budova
radnice. Další budovy se zbarvily také ve Zlíně,
Jihlavě, Uherském Hradišti a Přerově.
K významnému výročí Sokola se vyjádřil také
předseda České unie sportu Miroslav Jansta:
„Sokol ve mně vyvolává povědomí o vlastenectví
a pocit hrdosti na naši státnost, o niž se opakovaně zasloužil. Reprezentuje pro mne původní
čisté ideály sportu, péči o tělo i ducha. Je i v současnosti jedním z těch, kdo přispívá k pohybové
všestrannosti a výchově mladé generace. Přeji
mu, aby byl dál velkou oporou české občanské
společnosti, aby stále šířil pozitivní energii, vedl
lidi k soudržnosti, slušnosti, dodržování pravidel
fair play, motivoval zejména mladou generaci
ke zdraví prospěšným pohybovým aktivitám a byl
oporou celému našemu sportu.“
Česká obec sokolská patří k nejstarším i největším spolkům v ČR. Jeho 180 000 členů se dobrovolně
věnuje sportovním a pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a také kulturní činnosti
především ve folklórních a loutkářských souborech.
Foto: Česká obec sokolská

Šárka Kašpárková se stala držitelkou
Ceny Věry Čáslavské
Bývalá atletka Šárka Kašpárková se
stala osmou držitelkou Ceny Věry
Čáslavské za mimořádné zásluhy žen
ve sportu a olympijském hnutí. Mistryni světa v trojskoku z roku 1997
a bronzové olympijské medailistce
z Atlanty 1996 předali pamětní skleněnou trofej místopředseda ČOV pro
zahraniční vztahy Roman Kumpošt
a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Ilona Burgrová.
Ocenění je pojmenováno po sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské, která
byla výjimečnou sportovkyní i silnou osobností společenského života. Jako vůbec první žena
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obdržela tuto cenu v roce 2014 kajakářka a dvojnásobná olympijská
vítězka Štěpánka Hilgertová.
Přehled dosavadních laureátek
Ceny Věry Čáslavské: 2014 – Štěpánka Hilgertová (vodní slalom),
2015 – Naďa Knorre (předsedkyně
Komise rovných příležitostí ve sportu), 2016 – Věra Růžičková (sportovní gymnastika), 2017 – Barbora
Špotáková (atletika), 2018 – Šárka
Strachová (sjezdové lyžování), 2019
– Petra Kvitová (tenis), 2020 – Květa Pecková (běh
na lyžích),2021 – Šárka Kašpárková (atletika).
Autor: KT ČUS
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Lyže ve všech podobách, ale také
krasobruslení, turistika nebo moderní
gymnastiky tvořily hlavní náplň únorových akcí projektu České unie sportu
– Tipsport Sportuj s námi. Vzhledem
k postupnému uvolňování epidemických restrikcí se jich také zúčastnilo
mnohem více vyznavačů sportu a pohybu z řad veřejnosti. Několik vydařených akcí přibližujeme prostřednictvím
zaslaných fotografií.

V náročných klimatických podmínkách se
51. ročníku Karlova běhu na Božím Daru
zúčastnilo 963 lyžařů všech věkových kategorií.

Ve vzduchu už zavonělo jaro, a tak do přírody vyrazili
také turisté – 27. ročník Opatovského šmajdu na Malé
Hané přivítal 806 pochodníků!

V pořadí 61. ročník Telnické 15 v běhu
na lyžích nezastavila ani nečekaná obleva –
mezi stovkou aktérů závodili i nejmenší děti

Na tratích v okolí skiareálu Jahodová louka na Božím Daru
se vystřídalo v závodu o Štít Krušných hor 158 běžců.
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Krasobruslení
v Česku žije!
Na čtvrtém ročníku
Českotřebovské
piruety startovaly
dvě stovky
účastníků z celé
republiky –
a po dlouhé
covidové přestávce
předvědli kvalitní
výkony.
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V březnu nabídne kalendář Tipsport
Sportuj s námi lyžování, přespolní běhy,
gymnastiku či bojová umění
Klasické i alpské lyžování, moderní i sportovní gymnastika, série přespolních běhů, ale také bruslení,
bojová umění, orientační běh nebo tanec se objevuje v nabídce březnového kalendáře projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi.

Výběr z nejzajímavějších akcí – březen 2022:
5. 3.

Ledové dopoledne

bruslení

Valašské Meziříčí

5. 3.

Rohálovská 10

běh

Prusinovice

5. 3.

Ludgeřovická 15

běh

Ludgeřovice

5. 3.

Začni s mistry

gymnastika

Příbram

11. 3.

Festival de Capoeira

capoeira

Opava

12. 3.

Krkonošská 70

běh na lyžích

Špindlerův Mlýn

18. 3.

Veřejný závod Kyčerka 2022

obří slalom

Velké Karlovice

19. 3.

Grand Prix Kamenný Újezd

běh

Kamenný Újezd

19. 3.

Milevský pohár

moderní gymnastika

Milevsko

19. 3.

Pochod jarní přírodou

turistika

Jaroměřice

19. 3.

Jarní sprint

orientační běh

Praha

19. 3.

Běh Štěpánkou

běh

Mladá Boleslav

26. 3.

Axis Noční desítka

běh

Jihlava

26. 3.

Aprílový turnaj dětí v karate

karate

Písek

27. 3.

Tancuj s námi

tanec

Brandýs nad Labem

27. 3.

Běh Vodranty

běh

Čáslav

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz

Česká justice: Jansta jen dělal to, co musel,
konstatoval soud v případu sportovních dotací

Portál Česká justice publikoval 23. února článek
analyzující rozhodnutí Městského soudu v Praze, které se týká tzv. kauzy sportovních dotací.
Konstatuje se v něm, že Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy nebylo na rozdělování sportovních dotací za ministryně Kateřiny Valachové
vůbec připravené a s aktivní účastí představitelů
sportu se při přípravě jejich rozdělování počítalo. Státní zástupce tak „zcela odhlédl od dalších
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důkazů“ a spolehl se pouze na selektivně vybrané
odposlechy. Vyplývá to z písemného odůvodnění
rozhodnutí senátu Městského soudu v Praze v čele
s Lenkou Cihlářovou, kterým zprostil Miroslava
Janstu a další z obžaloby z ovlivňování rozdělování
dotací do sportu. Podle soudu je tedy zřejmé, že
se Jansta s generálním sekretářem ČUS Boháčem
žádného trestného činu nedopustili.
Kompletní text článku ZDE.
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Zábava, emoce i inspirace – taková je video vzpomínka
na projekt Tipsport Sportuj s námi v roce 2021
Dokonalá ukázka toho, jak bohatá, zábavná a mimořádně pestrá může být sportovní nabídka. Současně
krásná připomínka mimořádného nasazení, vůle,
bojovnosti a tryskajících emocí účastníků. A také
jedinečná inspirace, proč začít s aktivním sportem
a už u něj zůstat v partě skvělých kamarádů. To
vše nepochybně dýchne na diváka po shlédnutí
retrospektivního videosnímku, který mapuje sedmý ročník stěžejního projektu České unie sportu
Tipsport Sportuj s námi za rok 2021.
Navzdory tomu, že kvůli covidové pandemii
a mnoha různým restrikcím výrazně omezujícím
většinu sportovních aktivit, se projekt rozběhl
až koncem června loňského roku, jeho kalendář
pozval vyznavače sportu a pohybu na 332 nejrůznějších akcí v pětapadesáti sportovních odvětvích konaných po celé České republice. Za půl
roku jich pořadatelé v jednotlivých regionech
napočítali 125 894, přičemž z tohoto počtu představovalo 64 907 zájemců mládež do osmnácti let.
Strhující záběry dokumentu z běžeckých terénů, cyklistických sedel nebo vodní hladiny připo-

menou divákům úžasnou atmosféru akcí a sounáležitost jejich aktérů. K tomu, že se loňský ročník
největšího seriálu sportovních akcí na území České republiky vydařil, výrazně přispěli také jeho
noví partneři – tím titulárním se stala společnost
Tipsport a generálním společnost Car4Way. Mezi
další partnery se řadí ČEZ, jeho nadace, Česká
televize a Český rozhlas.
Shrnující video ročníku 2021 lze shlédnout
na YouTube kanálu projektu Tipsport Sportuj
s námi – ZDE.

Zachraňme společně halu Slavia Hradec Králové!
Sportovní hala TJ Slavia potřebuje investovat
pro zachování provozuschopnosti a budoucího
sportování. Vedení TJ Slavia Hradec Králové,
která je členem České unie sportu, se tak rozhodlo vypsat veřejnou sbírku na podporu největší sportovní haly v České republice o rozloze 2700 m2.
Halu využívají mateřské školy, základní i
střední školy, fakulty, sportovní svazy, reprezentace ČR, domácí i externí oddíly a široká veřejnost. Za celý rok se zde prostřídá téměř 30 tisíc
sportovců.
„Děkujeme všem drobným dárcům. Mezi ně
patří slávističtí sportovci, trenéři, rodiče dětí, a
i naši podporovatelé a bývalí členové. Rovněž se
přidaly naše oddíly a z ostatních klubů například
Sokol Pouchov. K těm větším podporovatelům
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patří určitě nadační fond Stašových, bývalý primátor Zdeněk Fink, advokát Kamil Podroužek,
Královéhradecká unie sportu, společnost Juhasz
Logistic a restaurace Slávka,“ shrnuje první fázi
sbírky předseda Jakub Lejsek.
Nezbytně je třeba dokončit rekonstrukci střechy. Potřebné jsou projektové přípravy vzduchotechniky a její realizace. Dalšími projekty
rekonstrukce jsou sociální zařízení, ochozy,
osvětlení, tribuna či světelná tabule. To vše by
bylo možné díky sbírce.
Přispívat je možné prostřednictvím QR
kódu, převodem na účet či po domluvě darovací smlouvou.
Veškeré informace o sbírce najdete na
www.slaviahk.cz.
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Nejrychlejší cesta jak nám pomoci:
100 Kč

250 Kč

500 Kč

1000 Kč

Organizátor sbírky:
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Víta Nejedlého 1216/2
500 03 Hradec Králové
IČ: 00484326
Transparentní účet:
TČÚ TJ Slavia: 5776014349/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0057 7601 4349
KÓD BANKY: GIBACZPX
Datová schránka: e3pnine
Kontakt: 732 857 154, lejsek@cvf.cz
Darovací smlouvu Vám rádi poskytneme.
Kontakt: petra.tomsova@slaviahk.cz
www.slaviahk.cz
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ČUS společně s Petrem Čechem také letos
podpoří kampaň „Suchej únor“

Objevte svět neomezených článků
a zábavy
Již od 1 Kč za měsíc

Více na www.idnes.cz/premium

S předplatným iDNES Premium
získáte všechny následující výhody
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Prémiové
články

iDNES Premium
Sport

Přednostní
vstupenky

iDNES Premium
Zdraví

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Audioknihy
zdarma

Skvělé
soutěže

Digitální
předplatné

... a další
výhody
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