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Česká unie sportu podporuje pravidelný pohyb
a celý český sport.
Děkujeme Vám, že jste v tom s námi!

Vánoce plné radosti
a v roce 2022 mnoho osobních,
pracovních i sportovních úspěchů
přeje Česká unie sportu
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VV ČUS ocenil záměry nové vlády v oblasti sportu
i rozhodnutí o pokračování NSA
V Praze na Strahově se 9. listopadu uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V jeho
úvodu se zabýval předseda ČUS Miroslav Jansta aktuálním vývojem v souvislosti se sestavováním nové
vlády. Vyzvedl, že vládní prohlášení, které podepsali zástupci všech koaličních stran, věnuje pozornost
oblasti sportu a pohybovým aktivitám a že příslušná
kapitola přiměřeně odráží základní rámec potřeb
i požadavků sportovního prostředí.
„Do jednání s představiteli nového vládního uskupení se zapojili i představitelé sportovního prostředí včetně České unie sportu. Naším hlavním cílem
bylo, aby také v dalším volebním období spravovala
sport Národní sportovní agentura se samostatnou
rozpočtovou kapitolou. Za velice důležité považujeme to, že vládní prohlášení počítá s investicemi
do sportovní infrastruktury, usiluje o zavedení vícezdrojového financování sportu a zahrnuje i administrativní podporu klubů vyjádřenou podporou
sportovních center. V minulosti jsme už však zaznamenali mnoho různých prohlášení, která následně
vláda neplnila důsledně. Věříme, že nyní – i vzhledem ke covidové pandemii, narůstajícímu počtu
obézních lidí a akutní potřebě pohybových aktivit – to
bude jiné. Pro naplnění jednotlivých záměrů je ČUS
i nadále připravena jednat nejen s NSA, ale také se
zástupci politických stran zastoupených v příslušných
parlamentních výborech řešících oblasti související
se sportem, vzděláváním, zdravotní prevencí a zdravým životním stylem“ řekl Miroslav Jansta.
Předseda ČUS dále informoval o připravované
konferenci ve spolupráci s Českým olympijským výborem o společném a koordinovaném přechodu
na zavedení krátkého jména Česko/Czechia při
české sportovní reprezentaci. Konference se uskuteční 9. prosince v Praze – pozváni byli představitelé
sportovních svazů a zástupců sněmovních či senátorských sportovních podvýborů. Na akci vystoupí se
svými přednáškami rovněž experti z řad geografů,
historiků, jazykovědců a odborníků na marketing.

Další ekonomický propad
po covidové pandemii

Generální sekretář ČUS Jan Boháč seznámil
členy VV ČUS s rozsahem žádostí ČUS o státní
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podporu z dotačních programů NSA na rok 2022
v celkové výši 162 milionů korun. Žádosti jsou
rozděleny do čtyř tematických kapitol se zaměřením na zabezpečení provozu a rozvoje územních
pracovišť ČUS, na činnost centra ČUS a jeho zaměstnanců, na údržbu a provoz sportovních center a infrastruktury ve vlastnictví ČUS a realizaci
projektů pro sportování veřejnosti. „Klíčová je
pro nás zejména podpora 89 územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu působících
na krajské a okresní úrovni. V poslední době navíc registrujeme značný nárůst poptávky ze strany
klubů o jejich služby, které se netýkají pouze zpracování a vyúčtování dotací, ale přibývají i nové
požadavky týkající se například nových registrů,
typově evidence skutečných majitelů, a problémů, které přináší postupující digitalizace státní
administrativy. Bez výraznější finanční podpory
však činnost ani další personální rozvoj územních pracovišť není možný,“ uvedl Jan Boháč.

Ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil VV ČUS rozbor výsledku hospodaření ČUS za
období leden až září 2021. Propad hospodaření
v porovnání se stejným obdobím roku 2019, což
byl poslední rok nepostižený covidovou pandemií, činí 65,02 milionu korun – ze zisku 26,6
milionu korun za stejné období 2019 se dostalo
do ztráty 38,4 milionu korun v letošním roce. Vysoké finanční ztráty způsobené několikaměsíčním
nuceným uzavřením všech středisek ČUS (Podolí, Nymburk, Strahov, Zadov) poté, co stát svými
zásahy výrazně omezil podnikání, přitom nelze
nahradit ani maximálním využitím státních kompenzačních podpor Covid-19 a výzev, o něž mohla
Česká unie sportu žádat.
Autor: KT ČUS
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Dotační kauza: ČUS a její zástupce soud
očistil a zprostil obžaloby
Po více než čtyřech letech jsou Česká
unie sportu, její předseda Miroslav
Jansta a generální sekretář Jan Boháč nepravomocně očištěni od všech
obvinění. V pátek 26. listopadu vynesl Městský soud v Praze verdikty –
největší sportovní spolek v České republice společně s oběma jejími zástupci zprostil obžaloby
v celém rozsahu. Potvrdilo se tak, že veškeré
počínání ČUS bylo v souladu s právem.
„Důkazy u soudu prokázaly, že naše jednání nebylo protizákonné a žaloba vůbec neměla být podána,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České
unie sportu.
Obvinění České unie sportu a jejích představitelů padlo v červnu roku 2017 a týkalo se rozdělování peněz z dotačního neinvestičního Programu
III pro činnost sportovních organizací, který tehdy
vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podle státního zástupce představitelé ČUS, byť jako členové Národní rady pro sport
nebo expertní hodnotící komise, nebyli oprávněni vstupovat do běžícího dotačního řízení a bylo
jim kladeno za vinu mimo jiné zjednání výhody
v rámci veřejné soutěže a způsobení škody velkého rozsahu. Jen MŠMT se přihlásilo se škodou ve
výši přes miliardu korun.

Ministerstvo školství bez férového systému

Od té doby ČUS trpělivě vysvětlovala svůj postup i argumenty. U soudu vystupovali také jako

Jan Boháč, generální sekretář ČUS
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svědci z řad bývalých úředníků MŠMT,
kteří potvrdili, že ministerstvo tou
dobou skutečně nemělo nastavená
žádná pravidla na rozdělení peněz
do sportu a právě od expertů očekávalo řešení.
„Stát prostřednictvím bývalé ministryně
školství Kateřiny Valachové nezajistil férové
a kompetentní rozdělení peněz, což se u soudu prokázalo. My jsme na to pouze upozornili
a stát prostřednictvím státního zástupce nás za
to chtěl potrestat,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Miroslav Jansta, předseda ČUS

Soudkyně Cihlářová: K protiprávnímu
jednání nedošlo

Podle slov soudkyně Lenky Cihlářové však
k žádnému protiprávnímu jednání ze strany ČUS
a jejich představitelů nedošlo. Přitom jak předseda Miroslav Jansta, tak generální sekretář ČUS
Jan Boháč si v posledních letech prošli velmi nepříjemnými momenty. A to jak v profesním, tak
v osobním životě.
„Po sdělení obvinění jsem chtěl v čele ČUS
skončit, nikdy proto nezapomenu na to, jak se
mě moji kolegové zastali a přesvědčili mě, ať tohle jednoznačně nedělám. ČUS toto obvinění poškodilo, zároveň nás to ale interně velmi semklo,“
uvedl Miroslav Jansta, který i přes obvinění byl na
Valné hromadě ČUS v Nymburce drtivou většinou
delegátů v minulém roce opět zvolen do čela ČUS.

5

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

9/2021

Několikaleté negativní dopady

Celá dotační kauza největší sportovní spolek
v Česku na několik let negativně ovlivnila – například v rámci jeho sportovních projektů pro veřejnost neumožnila v předchozích letech navázat
spolupráci s komerčními partnery.
„Počkáme na pravomocný rozsudek, a pokud
bude výrok Městského soudu potvrzen, vyhodnotíme, zda budeme požadovat odškodnění. Zejména
ze strany České unie sportu, protože její jméno
bylo bezprecedentně poškozeno. Od začátku
kauzy jsme vyšetřovatelům a státnímu zástupci
předkládali stejné argumenty jako soudu. Bylo od
začátku zřetelné, proč a jak vše ve skutečnosti proběhlo. Mám za to – a také se to ukazuje,
že soudní proces byl v našem případě zbytečný
a stál daňové poplatníky spoustu peněz,“ podotkl Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

Stanovisko FAČR

„Chtěl bych v tomto směru vyzdvihnout a poděkovat za práci nejen našim obhájcům, kteří prokázali, že asociace jako taková v dotačních řízeních
postupovala v souladu se zákony. Věřím, že toto rozhodnutí uklidní mimo jiné i částečně mnohdy zbytečně rozbouřené vody českého sportu, kde by se
mělo v první řadě myslet vždy na sportovní stránku
naší práce,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.
FAČR se rozhodla, že prvoinstanční rozhodnutí
soudu směrem k jiným subjektům či fyzickým osobám, nebude nijak konkrétně komentovat, protože
respektuje svrchované právo na odvolací proces.

Miroslav Pelta s vysokým trestem

Kromě představitelů České unie sportu Miroslava Jansty a Jana Boháče i právnických osob ČUS
a Fotbalové asociace ČR Městský soud v Praze
zprostil v kauze sportovních dotací obžaloby také
exředitele odboru sportu na MŠMT Zdeňka Břízu.

Miroslav Pelta, bývalý předseda Fotbalové asociace ČR

Naopak vysoké tresty nepravomocně uložil
bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi – šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve
statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest. Někdejší náměstkyni Simonu
Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, na
šest let jí zakázal výkon funkcí ve veřejné správě a dal jí také dvoumilionový peněžitý trest.
„Je potřeba vidět, že se pohybujeme v dolní
polovině trestní sazby, přesněji v její čtvrtině,“
řekla soudkyně Lenka Cihlářová.
Obžalovaní mohli dostat trest v rozmezí 5-12
let, teď mají právo podat odvolání do osmi dnů
od doručení rozsudku. Oba se také na místě proti
rozsudku odvolali k Vrchnímu soudu v Praze.
„Je to poločas, takže uvidíme, co dál. Překvapilo mě to, tak samozřejmě, jako každý
nepodmíněný trest je překvapení pro každého,
kdo si myslí, že je nevinný,“ komentoval soudní
verdikt Miroslav Pelta.
Předpokládá se, že odvolací soud proběhne
zhruba za půl roku.
Autor: KT ČUS, foto: archiv

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.
Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.
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Koaliční smlouva představila priority
nové vlády v oblasti sportu
Novou českou vládu sestaví pětice stran a hnutí –
ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a Piráti se
STAN. V pondělí 8. listopadu zástupci této pětikoalice podepsali v Poslanecké sněmovně v Praze koaliční smlouvu. Kabinet by měl mít osmnáct
členů včetně premiéra, kterým se stane předseda ODS Petr Fiala. Vláda se bude opírat o 108
hlasů poslanců ve sněmovně.
Dvaačtyřicet stran koaliční smlouvy obsahuje
také kapitolu nazvanou „Školství, vysoké školy,
věda a sport“, která stanovuje priority nové vlády právě v oblasti sportu na příští, čtyřleté období.

SPORT
• Přeměníme Národní sportovní agenturu ve
funkční organizaci, která bude transparentně
rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb
dětí a mládeže.
• Aktualizujeme investiční plán Národní sportovní agentury tak, aby zohledňoval možnosti
regionů a měst a jasně určoval, jak se budou
podílet na sportovních aktivitách a investicích.

své činnosti a rozvoje. Neinvestiční programy
nastavíme tak, aby se daly čerpat jednodušeji
a už od začátku roku.
• Při budování sportovišť jsou prioritou školní
a multifunkční sportoviště, odpovídající parametrům konkrétních sportů.
• Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat
sportovci v příbuzných oborech. Podpoříme
vznik sportovních center.
• Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry mezinárodních požadavků.
• Budeme podporovat dostupná sportoviště pro
děti, rodiny, seniory a handicapované sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.

• Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové financování.

• Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné
aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.

• Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby
sportovní organizace měly jistotu financování

Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Projekt ČUS Tipsport Sportuj s námi chce
rozhýbat veřejnost také v roce 2022
Projekt České unie sportu Sportuj s námi se stal
hned od své premiéry před sedmi lety největším seriálem sportovních akcí, který se dosud
konal na území České republiky. Až do března
roku 2020, kdy ho zastavila covidová pandemie,
každoročně rozhýbal více než 200 000 aktivních účastníků, převážně rekreačních sportovců. V polovině letošního roku však epidemická
situace opět umožnila konání hromadných akcí,
a tak se projekt vrátil zpět na stadiony, hřiště,
do tělocvičen i do přírody – s omezeným půlročním kalendářem a také s novým názvem Tipsport
Sportuj s námi podle titulárního partnera. Výkonný výbor ČUS vyhlásil na rok 2022 osmý ročník, takže v průběhu listopadu mohou pořadatelé své akce elektronicky přihlašovat.
Cílem projektu je motivovat veřejnost a nabídnout jí příležitost k širšímu zapojení do sportovních aktivit v pestrých a přitažlivých podobách
a současně přilákat neregistrované sportovce
a občany k pravidelnému pohybu. Jeho prostřednictvím se ČUS také snaží zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve
sportovním prostředí.

Pomoc pořadatelům zaběhnutých akcí

„Nechceme v rámci projektu vymýšlet zbytečně žádné nové kampaně a soutěže, ale především pomáhat pořadatelům akcí, které jsou
už zaběhnuté a mají tradici. Těm poskytujeme
finanční, organizační a mediální podporu. Statis-
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tiky poukazující na počty obézních lidí v České
republice jsou alarmující. Nadváhou či dokonce
obezitou zde trpí 71 % mužů a 57 % žen. Tuto
skutečnost ještě zvýraznila covidová pandemie. Hlavní příčinou je životní styl s nedostatkem pohybu. Jsme jeden z nejtlustších národů na
světě. Náklady související s léčbou obezity představují přibližně 30 miliard korun ročně,“ předkládá předseda České unie sportu Miroslav Jansta
argumenty, proč v roce 2014 ČUS projekt Sportuj
s námi iniciovala.
Kalendář projektu každoročně zahrnuje okolo 500 vybraných sportovních akcí, které vždy
od ledna do prosince pořádají členské subjekty
ČUS ve všech regionech České republiky. Tradičně nejčastěji zastoupeným odvětvím bývají
atletika zejména s běžeckými závody, míčové hry
jako fotbal, basketbal či volejbal a turistika s dálkovými pochody. Program však zahrnuje i méně
tradiční odvětví jako jóga, šachy, karate, bouldering nebo kuželky.

Rok 2021 – vstup významných partnerů

Po nástupu pandemie nemoci Covid-19 musel
být v březnu 2020 projekt v důsledku mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví
předčasně ukončen. Znovu zahájit se ho podařilo až letos krátce před prázdninami. V mezidobí
však probíhala intenzivní a úspěšná jednání s významnými partnery, kteří spojili své jméno s projektem Sportuj s námi. Titulárním partnerem
se stala společnost Tipsport, generálním partnerem společnost Car4Way a dalšími partnery
jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Radiožurnál.
„Tipsport je klíčovým partnerem českého
sportu, mnoha soutěží, klubů, reprezentací i samotných sportovců. Sport ovšem hraje nezastupitelnou a důležitou roli i v životech statisíců
amatérů, nadšenců a občasných atletů. Jsme
rádi, že prostřednictvím projektu Tipsport
Sportuj s námi můžeme podpořit právě je, a to
zásluhou několika stovek akcí po celé naší zemi
– navíc v moha případech jde o tradiční události
s historií udržovanou po desetiletí. Tipsport je
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největší ´sázkovkou´ v Česku, největší komunitou
sázkařů, která každý den žije sportem a zábavou
kolem něj. Zásluhou tohoto projektu jsme teď
blízko i komunitám, které žijí sportem ve svých
regionech a často v těsném sepětí s přírodou.
I to je téma, která je nám blízké, protože prostřednictvím Nadace Tipsport podporujeme řadu
enviromentálních projektů,“ říká Petr Knybel,
generální ředitel Tipsport, a. s.
„Jsem rád, že můžeme pomoci rozhýbat Česko a přispějeme k zajištění stovek sportovních
aktivit pro děti i dospělé. České unie sportu
dáváme k dispozici 94 automobilů na celý rok,
které zapůjčujeme prostřednictvím společnosti
Car4Way, jediné společnosti, poskytující všechny
služby mobility od minutového pronájmu – carsharingu – přes půjčovnu až po dlouhodobé pronájmy vozů,“ říká majitel Car4Way Pavel Louda.
Car4Way je součástí holdingu Louda, který je současně největším prodejcem vozů Škoda a Huyndai
v ČR a velký dealer dalších devíti značek. Louda
Holding je stálým podporovatelem sportu v ČR.
Vedle podpory ČUS půjčuje přes 250 vozů fotbalovým klubům z nejvyšší a druhé nejvyšší fotbalové ligy. Dlouhodobě také podporuje český hokej
a basketbal.

V roce 2022 opět 500 akcí

„Podpory všech partnerů si nesmírně ceníme a spolupráce s nimi se ukázala i v letošním,
zkráceném období velice přínosná. Pomohli nám
projekt ještě více zviditelnit, a co je důležité,
poskytli finanční prostředky organizátorům zařazených akcí. Navíc získané partnerské vztahy

by měly zajistit financování projektu i na další
roky, neboť část uzavřených kontraktů je dlouhodobých,“ uvádí Miroslav Jansta.
Termín přijímání přihlášek do osmého ročníku
projektu Tipsport Sportuj s námi 2022 byl stanoven od 1. do 30. listopadu 2021. Předpokládá se,
že do finálního výběru bude opět zařazeno 500
akcí napříč sporty – zpravidla s větším počtem
účastníků, pořádaných členskými subjekty ČUS
každoročně, s ověřenou tradicí, známou dobrou
sportovní i společenskou úrovní a rozsahem.
Více informací o projektu Tipsport Sportuj
s námi ZDE.
Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi

NSA: Ukončení příjmu žádostí v programu
Standardizovaná infrastruktura
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých
webových stránkách Oznámení o předčasném
ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020–2024.
Ke dni 26. 10. 2021 bylo podáno 12 žádostí. NSA
předpokládá, že bude pracovat na nových standardech Výzvy, případně bude usilovat o rozšíření portfolia možných sportovišť. V této chvíli se
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jeví, že standardy jsou nastaveny příliš striktně.
Výzva předčasné ukončení termínu příjmu žádosti umožňuje bodem 7.2. Výzvy s tím, že termín
předčasného ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace bude NSA zveřejněn min. 30 dní předem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využívá
NSA své právo na ukončení příjmu žádostí.
Kompletní informace naleznete ZDE.


Autor: Národní sportovní agentura
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Projekt Tipsport Sportuj s námi
objektivem fotoaparátu
V průběhu měsíce listopadu nabídl kalendář projektu
Tipsport Sportuj s námi po celé České republice především běhy v přírodě, ale také netradiční outdoorové
aktivity – hokejový šprtec, halový bouldering nebo
turnaj karatistů. Z bohaté fotodokumentace od pořadatelů opět nabízíme obrazový pohled na několik nejvydařenějších, které se v tomto období uskutečnily.

Na 20. ročníku Velké ceny Ústí nad Orlicí
v karate soutěžily více než dvě stovky
účastníků v kategoriích kata a kumite.
Unikátní turnaj se
konal v Mostu, kde si
v průběhu čtyřiadvacetihodinového
maratonu mohli zahrát aktéři tři druhy
stolního hokeje včetně
klasického šprtce.
Už 79. ročník Běhu
sady Vodranty přivítal
běžce všech kategorií na
domovském stadionu, na
němž s atletikou začínala Jarmila Kratochvílové.

V rámci Ruzyňské ligy v Praze si mladí vyznavači
boulderingu vyzkoušeli všechny olympijské disciplíny.

10
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Vyškovský Mikulášský běh si
ze 150 závodníků nejvíc užily děti.
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Sdružení sportovních svazů České republiky
oslavilo 30 let své činnosti
Ve čtvrtek 4. listopadu se v prostorách
Letenského zámečku v Praze uskutečnilo setkání zástupců sdružení Sportovních
svazů České republiky a jeho členských
svazů u příležitosti oslav 30 let novodobého působení této organizace. Pozvání
na slavnostní akt, přesunutý kvůli epidemiologické situaci z listopadu 2020,
přijali také předseda Národní sportovní
agentury Filip Neusser a předseda České
unie sportu Miroslav Jansta.
V rámci oslav tohoto kulatého výročí se
předseda Sdružení JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
rozhodl ocenit vybrané osobnosti z řad
funkcionářů a bývalých i současných sportovců členských svazů a Sdružení samotného. Na
setkání byly přítomny nejen oceněné osobnosti,
ale také zúčastnili se také zástupci svazů, a to
zakládajících i přidružených, které se do Sdružení
přidaly v posledních dvou letech.
„Gratuluji Sdružení sportovních svazů České
republiky k jubileu a přeji mu spoustu dalších let
úspěšného fungování i díky kooperaci s Národní
sportovní agenturou. Jsem rád, že akce – původně odložená kvůli covidové situaci – mohla proběhnout a společně jsme ocenili tolik sportovních
osobností. Děkuji všem oceněným za jejich celoživotní práci pro český sport,“ řekl Filip Neusser.
Spolu se Zdeňkem Ertlem předával oceněným
medaile rovněž Filip Neusser, jenž v závěru vyznamenal medailí za zásluhy v oblasti sportu
Zdeňka Ertla a také Miroslava Janstu.
Osobnosti na ocenění nominovali zástupci zakládajících členských svazů Sdružení, stejně jako
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které
je od roku 2011 nedílnou součástí SSSČR, a také
sekretariát Sdružení. V Letenském zámečku bylo
oceněno celkem 39 osobností ze Sdružení sportovních svazů České republiky a jeho členských svazů.

Druhá největší sportovní organizace v ČR

Sdružení sportovních svazů České republiky,
z.s., je s počtem více než 547 000 členů druhou
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Předseda NSA Filip Neusser (vpravo) předal
u příležitosti oslav 30. výroční činnosti Sdružení
sportovních svazů ČR medaili za zásluhy v oblasti
sportu jeho předsedovi Zdeňku Ertlovi i předsedovi
ČUS Miroslavu Janstovi.

největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje
dvacet jedna členských svazů, jejichž sportovci
patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům
České republiky na vrcholných mezinárodních
soutěžích a každoročně získávají desítky medailí
z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.
Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje
na rozvoj amatérského a mládežnického sportu
i na každodenní činnost v jednotlivých svazech
v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí
zájem veřejnosti a mladé generace především
o technické sporty.
Svaz OCRA CZ se na základě přidruženého členství přidal k Sdružení v roce 2019, v roce 2021
však bylo jeho členství ukončeno. V roce 2020
byly také na základě přidruženého členství přijaty svazy Česká asociace parkouru, Česká federace Okinawa karate a kobudo a Asociace Český
Gymnathlon. Ve stejném roce se do Sdružení vrátil Aeroklub České republiky, v červnu 2021 se ke
Sdružení přidal Svaz učitelů tance a v září pak
byla přijata Česká asociace esportu.
Text a foto: SSSČR
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Tip na knihu, která inspiruje malé
čtenáře ke sportu
Hledáte netradiční způsob, jak ideálně motivovat své děti ke sportu a pravidelnému pohybu?
Chybí vám vhodný doplňkový celoroční program
pro činnost sportovních kroužků a sportovních
oddílů – zejména proChceš
letní
a zimní soustředění
se naučit, jak se správně hýbat
a jak zdravě žít?
Chceš se stát úspěšný
nebo přípravné tábory? Recept
však
existuje!
m sportov cem?
Chceš získat správné sportov ní
dovedno sti, znalosti či schopno sti
Nabízí ho kniha „Dědovi aSportíci“,
jejímž
autonaučit se správné mu životním
u stylu?
rem je Michal Kraus Ať– jsipolitik,
podnikatel, ekonomalý, nebo velký, přidej se k nám
a začni si s námi hrát.
mický expert, poradce České unie sportu a především celoživotní sportovec.

Michal Kraus
Veronik a Balcaro vá

Ilustrova la

hlavní mediální partner

Michal Kraus

Své postřehy, zážitky a zkušenosti ze sportu promítl do knihy pro malé čtenáře nazvané
„Dědovi Sportíci“. Kniha říkanek a veršovánek
dětem představuje 41 sportujících zvířátek,
jejich pohybové dovednosti, schopnosti, znalosti a také jejich zdravý životní styl. Vtipným
a nenásilným způsobem je motivuje k tomu, aby
si vyzkoušely různé sportovní aktivity. Do prodeje byla uvedena 25. listopadu slavnostním křtem,
který provedli moderátor rádia Impuls Vlastimil
Korec, autor projektu Michal Kraus a youtoubeři
Silly Toons-erik, Jan Hanko a Nasta.the.russ.
www.autreo. cz

Dědovi Sportíci_potah_rozkres.indd

1

Čtenáři budou moci po splnění jednoduchých
pohybových úkolů získat obrázky sportujících zvířátek na mobilní aplikaci Little Hero, kterou najdou ve svých mobilech na Google play a App sto-

re. V této aplikaci budou také moci získat různé
upomínkové předměty, hračky a slevy na nákup
sportovního zboží od partnerů aplikace. Pokud
děti získají kompletní sbírku všech 41 Dědových
Sportíků, budou se moci zúčastňovat setkání se
známými youtoubery či úspěšnými sportovci.
27.08.2021 9:00:28

Podrobné informace ZDE.

NSA představila nové složení Arbitrážní komise
Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser jmenoval k 1. listopadu 2021 nové složení Arbitrážní komise Národní sportovní agentury. Novou předsedkyní komise se stala JUDr.
Markéta Vochoská Haindlová.

zemí. „Chceme, aby arbitrážní komise fungovala
na stejném systému jako je například v Německu nebo Švýcarsku. Usilovně na tom pracujeme,
změna by měla být již v průběhu letošní zimy,“
nastínil další plány předseda NSA Filip Neusser.

„Markéta Haindlová má pověst experta, který
chce problémy sportovního prostředí řešit férově a transparentně a dokáže je posunovat dopředu. Proto jsme jako předsedkyni vybrali ji,“
komentuje výběr předseda NSA Filip Neusser.

Novými členy Arbitrážní komise NSA jsou:

Vedení NSA připravuje ve fungování arbitrážní komise revoluci, která by měla změnit její
fungování po vzoru evropských a světových
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 ředsedkyně: JUDr. Markéta Vochoská
P
Haindlová, LL. M
Tajemník: JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
 lenové: Ing. Ivana Vohnická; doc. JUDr. Petr
Č
Šustek, PhD.; JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.;
PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Zdroj: NSA
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Průzkumy odhalují negativní dopady pandemie
na běžnou populaci – méně sportu, více kilogramů
V poslední výrazně přibývá nejrůznějších průzkumů, v nichž se veřejnost vyjadřuje ke svému
vztahu ke sportu a pravidelnému pohybu. Není
divu, protože pandemie nemoci Covid-19 jasně
poukázala na to, že nejpostiženějšími a nejohroženějšími jsou lidé s nadváhou či obezitou
a rovněž nesportovci. Zajímavé statistiky v této
souvislosti nabídly například průzkum, který realizovaly společnosti SANEP ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR, a také Instant Research ve spolupráci s Výživovými centry Victus.

odpovídali občané i v předchozím průzkumu, který proběhl letos v lednu.

Je však nutné uvést, že tyto výzkumy se týkaly
běžné populace, nikoliv lidí zapojených do organizovaného sportu ve spolcích, v nichž je přece
jen odlišná situace. Na neorganizované části
společnosti se totiž výrazně podepsala covidové pandemie – lidé přestali v takové míře navštěvovat fitness centra, chodit do bazénů, účastnit
se hromadných sportovních a turistických akcí.

1x za dva týdny

Dodejme, že po pozitivních zkušenostech
z let 2018 a 2020 i Česká unie sportu opět iniciuje počátkem letošního prosince reprezentativní průzkum ve svých členských subjektech.
On-line dotazníky distribuované prostřednictvím
územních pracovišť ČUS budou určené představitelům sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Ti budou jednoduchou a rychlou formou odpovídat na otázky týkající se zejména financování
sportovní činnosti klubů, následků covidové pandemie a zájmu mládeže. Při posledním průzkumu
tímto způsobem získala unikátní reakce od 2 500
zástupců SK/TJ.

SANEP: Třetina vůbec nesportuje

Hýbeme se hodně nebo málo? Podporuje naše
sportování stát? Staráme se dostatečně o svoje
zdraví? Jak nás a naše děti ovlivnila pandemie
Covid-19? To jsou jen některé otázky, na něž
v září tohoto roku hledal odpovědi exkluzivní
průzkum na téma „Sport a stát“, který realizovala společnost SANEP ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR.
Průzkumu SANEP se aktivně účastnilo 3 536 respondentů ve věku nad 18 let. Na stejné otázky
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JAK ČASTO SE VĚNUJETE SPORTU
NEBO PROVOZUJETE POHYBOVÉ AKTIVITY?
(vyjádřeno v %)

17,6

2x týdně
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1x týdně

13,7

9,2

11,6

28,2

příležitostně

27,3

34,2

nesportuji
0

5

10

15

20

září 2021

25

28,1
30 35

leden 2021

Z grafu jasně vyplývá, že letos na podzim se
občané věnovali pohybovým aktivitám výrazně méně než na jeho začátku – zejména nárůst
nesportujících o 6,1 % je alarmující. Více než
třetina občanů nesportuje vůbec a většina ostatních věnuje sportovním aktivitám malý časový
prostor.
JAK ČASTO SE VĚNUJETE SPORTU NEBO
PROVOZUJETE POHYBOVÉ AKTIVITY?
(vyjádřeno v %)
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sportovišť a stravovací návyky vzaly z mnoha důvodů za své,“ potvrzuje Martin Cvrkal, psycholog a vedoucí terapeut sítě poradenských center
Victus. „Překvapením je ale vysoké procento lidí,
kterým pandemie výrazně změnila obvyklé sportovní návyky: 15 % dříve sportujících Čechů se
už ke sportu nevrátí – to je opravdu nečekaně
vysoký počet.“
Průzkum společnosti Instant Research odhalil,
že za omezením pohybu v průběhu pandemie stálo především uzavření sportovišť. Na to doplatili
především lidé z velkých měst, v Praze to byla
téměř polovina respondentů. Výsledky ukazuje
následující graf:
VRÁTIL/A JSTE SE UŽ K PŮVODNÍMU
SPORTOVNÍMU REŽIMU
Zatím ne a asi se
ani nevrátím

Z uvedených odpovědí je vidět jasný posun od
organizovaného k individuálnímu sportování dospělých, i když podíl organizovaných pohybových
aktivit byl i v lednu velmi nízký. Dlouhodobě se
totiž ukazuje, že po pohybu toužící občané dávají výrazně přednost individuálnímu sportování
před tím organizovaným. Z jednoho pohledu je
sice dobré, že se člověk snaží sportovat sám, ale
v tom případě je odkázán na nevelké portfolio
sportů, které je možné provozovat individuálně.
Z druhého úhlu pohledu je nepochybné, že se
tím zmenšuje počet sociálních interakcí, s nimiž
souvisí mnoho společensky prospěšných hodnot.
A opět si lze všimnout výrazného nárůstu nesportujících občanů.

INSTANT RESEARCH: Nárůst váhy o 5 kg

Výše popsaný trend potvrdil také průzkum
agentury Instatnt Research, který hledal mezi
tisíci respondenty důvody, proč dvě pětiny Čechů v průběhu pandemie přibraly. Vyplynulo
z něj, že překvapivě vysoké procento Čechů
donutila pandemie přestat sportovat. A co víc,
část z nich se ke sportu podle svých slov nevrátí.
„Řada lidí musela ze dne na den zůstat doma,
byl úředně omezený pohyb osob, zavřela se část
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15,1 %

36,3 %

Pandemie mě
v tomto ohledu
neomezila

25,3 %
Zatím ne, ale
doufám, že se
k němu vrátím

23,2 %
Už ano

Ať už šlo o méně pohybu, důsledky psychicky
náročného období nebo změnu stravovacích návyků k horšímu, celá situace se logicky podepsala
i na přírůstcích váhy. „Z průzkumu jsme zjistili,
že během pandemie přibralo na váze 40 % dotazovaných, polovina z nich přiznala nárůst o více
než 5 kg. A to opravdu není málo,“ konstatoval
Martin Cvrkal.
To vše se děje v situaci, kdy stojíme na prahu
další covidové vlny. „Může z toho být začarovaný
kruh, ale cesta ven existuje. Vedle sportování je
však především potřeba upravit stravu,“ dodal
Martin Cvrkal.
Zdroj: Průzkumy SANEP pro SSSČR
a Instatnt Research pro Výživová centra Victus
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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NSA zjistila při kontrole žádostí
„nadregionů“ vysoký počet chyb
Národní sportovní agentura
zjistila při kontrole žádostí
dotační výzvy „Nadregionální sportovní infrastruktura
2021“ vysoký počet chyb.
V současné době probíhá mezi
Národní sportovní agenturou
a dotyčnými žadateli komunikace, zda bude
možné tyto vady odstranit či nikoli.
V rámci kontroly dotačních výzev byly vady
zjištěny u výrazné většiny žádostí. „Naším cílem
není žadatele šikanovat, nebo vyřazovat kvůli
malým chybám. Pokud to zákon a dotační pravidla umožní, dovolíme žadatelům chyby napravit, aby nemuseli být z dotačního řízení vyřazeni,“ vysvětluje aktuální situaci předseda Národní
sportovní agentury Filip Neusser.
„Chtěli jsme mít žádosti zkontrolované a vyhodnocené do konce listopadu. V současnosti probíhá komunikace se žadateli, zda budou schopni

vady odstranit, takže se vyhodnocení, bohužel, zpozdí.
Nechceme nikoho zbytečně
vyřadit, obzvlášť, když jsou
chyby u většiny žadatelů, ale
musíme postupovat přesně podle zákona a dotačních pravidel – pokud opravu vad dovolí, tak to žadatelům
umožníme,“ přibližuje následný postup 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta
Kabourková.
„Na čem ale trvám, je vyhodnocení žádostí
před vánoci,“ uvedl předseda NSA Filip Neusser.
Dotační výzva „Nadregionální sportovní infrastruktura 2021“ je největší investiční dotační výzvou, kterou Národní sportovní agentura vypisuje
– jeden žadatel může získat až 300 milionů korun.
Alokace v letošním roce pro tuto dotační výzvu je
900 milionů korun.
Zdroj: NSA

Rada expertů ADV ČR byla doplněna o nové členy
Jeden z hlavních poradních orgánů ředitele Antidopingového výboru ČR byl v průběhu listopadu doplněn o nové členy.
Jejím členem se stal také zástupce České unie sportu Ladislav Malý.
Rada je nyní složená ze specialistů se
zaměřením na problematiku medicíny, sportovní pedagogiky, chemie, ekonomie, médií a dalších oblastí. Projednává především dlouhodobé
programy a koncepce činnosti ADV ČR, posuzuje
návrhy opatření na podporu boje proti dopingu
a projednává hodnocení plánu činnosti Antidopingového výboru ČR. Díky svému širokému portfoliu
dokáže poskytnout své stanoviska ke všem agendám, kterým se ADV ČR zabývá.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo doplnit
Radu expertů ADV ČR o tak významné osobnosti. Mým primárním cílem je mít v Radě expertů
ADV ČR zastoupeno co nejvíce oblastí, které
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se určitým způsobem dotýkají dopingu.
Proto se novými členy rady stali přední
odborníci z oblasti chemie, ekonomie,
epidemiologie či boje proti zneužívání
návykových látek. Do budoucna plánuji
Radu expertů ADV ČR dále rozšiřovat,“
říká ředitel ADV ČR Jiří Janák.
Aktuální složení Rady expertů ADV ČR:
PhDr. Vladimír Drbohlav (Česká televize),
brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych (Národní
protidrogová centrála SKPV PČR), PaedDr.
Ladislav Malý (Česká unie sportu), prof. Dr.
RNDr. Pavel Matějka (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., Ph.D. (AGEL Říčany), doc.
Ing. Miroslav Ševčík, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze), prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA (3. Lékařská fakulta UK).
Zdroj: ADV ČR
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