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Ve Sportovním centru Nymburk se 13. května 
konala v pořadí 34. valná hromada České unie 
sportu. Nabídla velice podrobné ohlédnutí za 
uplynulým rokem v činnosti největšího sportov-
ního spolku v České republice i vizi nejdůležitěj-
ších aktivit a úkolů ČUS pro další období. Sou-
časně však reagovala na aktuální kritickou situ-
aci ve financování sportovního prostředí způso-
benou zastavením dotačních programů ministry-
ní školství. Hostem valné hromady byl ministr 
financí Andrej Babiš. 

Delegáti valné hromady obdrželi v dostatečném 
předstihu veškeré potřebné podklady a vyčerpá-
vající informace včetně ekonomických, podrob-
ně zpracované písemně v podobě třídílné publi-
kace. To umožnilo hladký, rychlý a konstruktivní 
průběh celého jednání. 

Maximálně detailní a také velice pozitivní byla 
zpráva týkající se zcela transparentního hospo-
daření a správy majetku ČUS. Celkový hospo-
dářský výsledek za rok 2016 představoval zisk 
ve výši 17 671 233 korun. Valná hromada poté 
schválila i rozpočet na rok 2017. „V roce 2012 
stála naše organizace před ekonomickým kra-
chem. Nyní už naopak důstojně zastupuje 1,25 
milionu svých členů,“ ocenil předseda ČUS Mi-
roslav Jansta. 

Český sport je v ohrožení 

Předseda ČUS ve svém vystoupení věnoval vel-
kou pozornost aktuální situaci, která nastala 
v souvislosti s rozhodnutím ministryně školství 
Kateřiny Valachové zastavit vyplácení peněz 
zejména v programech III a V a která se bezpro-

středně dotýká národních sportovních svazů i 
sekretariátů a územních pracovišť ČUS. 

„Je ohroženo fungování českého sportu. Situace 
je horší, než byla při pádu Sazky, neboť tehdy 
stát určité prostředky sportu poskytoval. Nyní 
není vyplaceno padesát procent programů, kte-
ré měly být vyplaceny do konce března, což je 
naprosto v rozporu se zásadami vlády pro finan-
cování neziskového sektoru. Tuto situaci však 
nezpůsobil sport, ale politici. Problém je, že čes-
ký sport nemá institucionální zastoupení 
v podobě ministerstva sportu. Pouhých pětadva-
cet úředníků na MŠMT působících v úseku 
sportu naprosto nezvládá agendu a nemá po-
třebnou legislativní ani ekonomickou kvalifikaci,“ 
uvedl Miroslav Jansta. 

Předseda ČUS se zabýval rovněž závěry Ná-
rodní rady pro sport, která se v Praze sešla den 
před valnou hromadou ČUS. Ministryně školství 
po tomto jednání rozhodla, že národní sportovní 
svazy dostanou na svou činnost v červnu vypla-
cenu zálohu ve výši minimálně poloviny loňské 
dotace – zbytek peněz obdrží po novém posou-
zení žádostí. Fotbalovou asociaci ČR naopak 
vyzvala k předložení podrobné zprávy o vnitřním 
financování a teprve po prostudování tohoto do-
kumentu navrhne další postup financování fot-
balu. 

„Jako by fotbal byl něco špatného a nebyl sou-
částí sportovního prostředí. Nemůže však být od 
něj tímto způsobem odstřižen, peníze jsou pře-
devším směřované do klubů a jednot,“ vyslovil 
podporu FAČR Miroslav Jansta. 

Valná hromada ČUS ocenila pozitivní  

hospodaření spolku a vyzvala vládu, aby zajistila 

financování a podporu sportu 
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Po jeho vstoupení přijali delegáti valné hromady jedno-
myslně usnesení určené vládě ČR k okamžitému obno-
vení financování sportovního prostředí v plném rozsa-
hu, k personálnímu posílení úseku sportu MŠMT i k vy-
pracování efektivního systému podpory a rozvoje spor-
tu. 

Andrej Babiš navrhuje vládní agenturu pro sport 

Hostem valné hromady byl také ministr financí Andrej 
Babiš. Zrekapituloval problematiku podfinancování 
sportu a potvrdil, že v roce 2020 by státní podpora 
sportu v ČR měla dosáhnout výše 12 miliard korun. Za-
reagoval také na kritizovanou absenci silného institucio-
nálního zastoupení sportu.  

„Sport v České republice si zaslouží jiné postavení – 
zřízením státní agentury pro sport, která bude mimo 
MŠMT a bude přímo podřízena premiérovi. Jde o to, 
aby rozdělování peněz měli v rukách přímo sportovci. 
Není možné, aby je rozdělovali politici podle toho, kde 
zrovna stříhají pásky. Je také potřeba udělat inventuru 
všech sportovních zařízení, protože tam je obrovský 
deficit. Je nutné investovat obrovské miliardy a navýšit 
provoz, ale především zásadně změnit rozdělování pe-
něz,“ řekl ve svém vystoupení Andrej Babiš.  

Dispozice s majetkem ČUS 

Delegáti valné hromady vyslechli informace týkající se 
majetku ČUS a odsouhlasili další kroky vedoucí k jeho 
optimalizaci. Schválili změnu darovací smlouvy mezi 
ČUS a Fotbalovou asociací ČR o vypořádání majetko-
vých vztahů ve Sportovním areálu Strahov. Tato lukra-
tivní transakce, která přinese ČUS celkový benefit ve 
výši 288,8 milionu korun, navíc zajistí potřebné pozem-
ky pro výstavbu nového Domu sportu, v němž bude síd-
lo ČUS, sportovních svazů i síň slávy českého sportu. 

Valná hromada vyslechla informace o realizaci dlouho-
dobého záměru modernizace Sportovního centra Nym-
burk a o přípravách vybudování sportovního centra 
v Harrachově. Obě investice jsou intenzivně připravová-
ny, v případě Harrachova je zatím brzdou soudní spor o 
stanovení ceny státních pozemků. V případě Sportcen-
tra Brandýs nad Labem rozhodla valná hromada o vy-
psání nového výběrového řízení. Prodej zbytného a 
nevyužívaného majetku ČUS – Sporthotelu Olympia na 
Zadově byl na základě výběrového řízení valnou hro-
madou schválen. Částka 22 milionů korun umožní in-
vestice do zkvalitnění zasněžování i další infrastruktury 
v lyžařském areálu Kobyla.  

Valné hromady se zúčastnilo 142 delegátů ze 154 po-
zvaných. 

 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  
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Po skončení 34. valné hromady České unie 
sportu v Nymburce se za jejím průběhem 
v následujícím rozhovoru ohlédl předseda Miro-
slav Jansta. 

Jak hodnotíte průběh 34. valné hromady? 

S hladkým a bezproblémovým průběhem valné 
hromady jsem byl velice spokojen. Považuji to 
za výsledek pečlivé a bezchybné přípravy veš-
kerých dokumentů, za což děkuji členům výkon-
ného výboru ČUS, generálnímu sekretáři, řediteli 
ekonomických agend, všem pracovníkům sekre-
tariátu ČUS i samotným delegátům. 

Co považujete za nejdůležitější závěry? 

Valná hromada schválila důležité dokumenty 
týkající se hospodaření i správy majetku. Ukázali 
jsme, že jsme opět zlepšili ekonomický výsledek 
a máme vyšší zisk. Museli jsme však reagovat i 
na aktuální situaci v souvislosti se zastavením 
dotačních programů MŠMT. Za velice důležité 
považuji to, že jsme se jednomyslně postavili za 
celé sportovní prostředí. Přijali jsme usnesení 
vyzývající vládu k okamžitému obnovení finan-
cování sportovního prostředí včetně fotbalu a 
k urychlenému posílení úseku sportu na MŠMT.  

Ve vašem vystoupení opakovaně zazněla kri-
tika státu a politické sféry za nezájem a neo-

chotu řešit systémové financování sportu. 
Domníváte se, že se situace v budoucnu 

zlepší? 

Myslím, že bylo třeba, aby největší sportovní 
spolek v zemi ve zlomový okamžik ukázal svou 
sílu a aby vyslal jasný signál politické reprezen-
taci. Více než pětadvacet let není v této zemi 
vybudován systém ani úřad pro financování 
sportu. Ukazuje se však stále naléhavěji, že 
sport musí mít vlastní institucionální zastoupení 
– vlastní ministerstvo sportu. V současné době 
je úsek sportu ministerstva školství ochromen. 
Je bezprostředně ohroženo financování českého 
sportu, protože sportovní svazy a kluby nevědí, 
jak budou plnit své závazky. Že do konce března 
nebyly vyplaceny peníze, se v minulosti ještě 
nikdy nestalo. 

 

Úsek sportu na MŠMT je dlouhodobě v počtu 
úředníků poddimenzován a svou agendu ne-
stíhá. Snažila se v minulosti ČUS iniciovat 

jeho posílení? 

Před třemi lety jsme na toto téma pořádali konfe-
renci Sport nepřítel státu. Zdá se, že sport tím 
nepřítelem zůstal i nadále, i když se hodně udě-
lalo. Počet úředníků úseku však byl rozšířen 
pouze v řádu jednotlivců, ale nebyl posílen o od-

Miroslav Jansta po valné hromadě:  

„Největší sportovní spolek ukázal ve zlomový okamžik svou sílu!“ 
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borníky se znalostí sportovní a ekonomické le-
gislativy. Letos výrazně vázlo zpracování pro-
gramů a rozdělování peněz, protože ti lidé na to 
nestačí. Stát v tomto směru zaspal. Přidává 
úředníky na různá jiná místa, ale ne do tak stě-
žejní oblasti, jakou je sport. Ten byl odložen až 
na poslední místo. Teď budou mnozí ukazovat – 
vidíte, sport je žumpa. Tuto situaci však nezavi-
nil sport, ale politici. 

Co je největší překážkou pro vyjednávání 
státní podpory sportu a nastavení co nejpře-

hlednějšího systému rozdělování dotací? 

Kromě zcela nedostatečné preference sportu u 
politické reprezentace také častá výměna minis-
trů školství. Od roku 2012, kdy jsem předsedou 
ČUS, jsem zažil už šest ministrů, pět náměstků 
pro sport a čtyři vedoucí oddělení pro sport. Jak 
to má fungovat, když vládne diskontinuita. Ohro-
žení českého sportu tedy přichází ze strany stá-
tu. Že se stanou chyby jednotlivce, že zklame, je 
možné, ale nesmí tím být ohrožen systém. A ten 

se ukazuje jako naprosto nefunkční. Sport se tak 
ocitá v bublině, která se koulí a nikdo ji nechce 
rozmáčknout, abychom vyšli a stali se důstoj-
ným partnerem státu. Sport přitom ukázal, že 
když odstaví funkcionáře, kteří zašantročili po 
pádu Sazky majetky, je schopen fungovat. 

Jak daleko jsou případná jednání o vzniku 

ministerstva pro sport? 

Jeho strukturu jsme připravili včetně fungování 
vnitřního chodu, počtu lidí i všech dalších náleži-
tostí už před třemi lety. Zpracovali jsme celý sys-
tém fungování státní správy v oblasti sportu. Má-
me registr sportovců na internetu a také registr 
všech sportovišť - nemovitostí, které patří člen-
ským subjektům ČUS. Udělali jsme pro zprů-
hlednění sportu, co jsme mohli. Zlepšujeme 
služby pro sportovní kluby v okresech. Teď je na 
řadě stát a ten jasně pokulhává.  

Vladimír Zemánek  
 koordinátor komunikace ČUS 

 

Usnesení valné hromady ČUS  

k aktuální situaci financování sportovního prostředí 

 
Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace 

v České republice,  

1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho 

struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu; 

2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním 
způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již 
měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Součas-
ně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla 

obnovena jeho plná funkčnost; 

3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, kte-
rý umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a 

v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR. 

 

13. května 2017 
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Špotáková, Kohák a Cristovao jsou tvářemi pro-
jektu ČUS Sportuj s námi, který vede veřejnost 
k aktivnímu pohybu. 

Projekt České unie sportu ČUS Sportuj s námi 
rozhýbal v loňském roce 209 000 aktivních 
účastníků, převážně rekreačních sportovců, mlá-
deže a dětí. Letos v lednu odstartoval jeho 4. 
ročník s výrazně navýšeným počtem akcí zahr-
nujících všechna sportovní odvětví. Na tiskové 
konferenci v Praze nyní představil nejen kalen-
dář pro hlavní část sezóny, nového titulárního 
partnera, ale také své patrony, jimiž jsou atletka 
Barbora Špotáková, zpěvák Ben Cristovao a re-
žisér, herec a bavič Jakub Kohák. 

  

„ČUS Sportuj s námi je největším sportovním 
projektem, který kdy probíhal na území České 
republiky. Stal se účinným prostředkem podpory 
organizátorů sportovních akcí pro veřejnost a 
také v roce 2017 bude hlavním marketingovým 
produktem České unie sportu. Ve všech regio-
nech České republiky se soustředí 
především na aktivity, které organizují 
naše sportovní kluby, tělovýchovné 
jednoty, národní sportovní svazy nebo 
partnerské sportovní organizace prá-
vě pro širokou veřejnost a mlá-
dež. Cílem však není vymýšlet nové 
kampaně, soutěže a turnaje, ale pře-
devším pomáhat pořadatelům akcí, 
které jsou už zaběhnuté a mají určitou 
tradici. Věřím, že s bohatou nabídkou 
i s novými a atraktivními patrony letos 
oslovíme a přitáhneme ke sportu ještě 
více zájemců,“ říká předseda České 
unie sportu Miroslav Jansta. 

  

V kalendáři přibude 62 akcí 

V roce 2017 nabízí kalendář ČUS Sportuj s námi 
587 akcí, což je o 62 více než v uplynulém roční-
ku. Právě druhé čtvrtletí je obdobím, kdy se koná 
nejvyšší počet nejrůznějších sportovních událostí 
– 263. Celoročně nejčastěji zastoupeným odvět-
vím je atletika zejména s běžeckými závody (150 
akcí), dále míčové hry jako fotbal, basketbal či 
volejbal (85) a turistika s dálkovými pochody 
(49). Program však zahrnuje i méně tradiční od-
větví jako jóga, šachy, karate nebo kuželky. 

  

„Přihlášky do 4. ročníku ČUS Sportuj s námi pro-
střednictvím on-line formuláře nám zaslali do po-
žadovaného termínu pořadatelé 886 akcí ze 
všech regionů České republiky. Do finálního vý-
běru se dostaly zejména ty s větším počtem 
účastníků, které probíhají každoročně a mají 
ověřenou tradici, kvalitní sportovní a společen-
skou úroveň i rozsah. Součástí projektu jsou také 
akce náborového charakteru. ČUS letos pořada-

ČUS Sportuj s námi 

Špotáková, Kohák a Cristovao  

jsou tvářemi projektu ČUS 
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tele podpoří částkou ve výši 6,25 milionu korun 
ze státních a partnerských zdrojů,“ uvádí generál-
ní sekretář České unie sportu Jan Boháč. 

  

Itinerář 587 akcí je však natolik 
různorodý, že zahrnuje závo-
dy masového či rodinného 
charakteru, aktivity za-
měřené převážně na 
mládež nebo naopak 
na seniorskou katego-
rii, stejně jako soutě-
že určené výkonnost-
ním sportovcům. 
Smyslem projektu je 
ukázat, že sportování 
je zábavné a přitažlivé 
pro všechny věkové 
skupiny a má nesporný 
pozitivní přínos pro fyzické 
i duševní zdraví lidí. 
V loňském roce oslovil 209 000 
účastníků – z toho 136 000 mlad-
ších osmnácti let. 

  

Novým hlavním partnerem projektu ČUS Sportuj 
s námi se stala akciová společnost Lucky Money 
se svou internetovou hrou Starliga. Dalšími part-
nery jsou České dráhy – oficiální doprav-
ce, ČEPS a v rámci projektu Česko sportuje ta-
ké Český olympijský výbor. 

  

Kdo půjde na rande s Bárou? 

Pro marketingovou kampaň, která cílí zejména na 
mladou generaci, získal Projekt ČUS Sportuj 
s námi také patrony z řad populárních osobností 

českého sportu i šoubyznysu. Stejně jako v 1. 
ročníku se do ní zapojí herec, režisér a ba-
vič Jakub Kohák. Společně s ním to budou také 

dvojnásobná olympijská vítězka a světová re-
kordmanka v oštěpu Barbora Špotáko-

vá či zpěvák, bývalý reprezentant 
ve snowboardingu a současný 

vyznavač bojových umění Ben 
Cristovao. 

  

V rámci podpory projektu 
vznikl videoklip, jehož 
režisérem je Jakub Ko-
hák, ale ústřední posta-
vou tentokrát není 
on. „Spot zachycuje sou-
boj Jakuba s Benem, kteří 

se při soutěžení v různých 
disciplínách předhánějí 

v tom, kdo z nich je lepší spor-
tovec. Mně připadla role soudce, 

i když ne vždy docela spravedlivé-
ho, který duel posuzuje. Hlavní cenou 

však není žádná trofej, ale jsem to já – tedy 
moje rozhodnutí, se kterým z nich půjdu na ran-
de. Je to především hodně velká legrace a věřím, 
že i tímto způsobem budeme motivovat mládež, 
aby se ještě více zapojila do pravidelného sporto-
vání,“ popisuje obsah videopříběhu klíčová aktér-
ka Barbora Špotáková. 

  

  

Více informací o projektu ČUS Sportuj s námi na-
jdete na webu: www.cus-sportujsnami.cz. 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
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Ještě začátkem letních prázdnin je vhodné si 
připomenout, že pořádaná sportovní soustředění 
pro děti a podobné akce podléhají z hlediska 
splnění určitých podmínek zákonné regulaci. 
I sportovní soustředění lze totiž z hlediska zá-
konné definice považovat za tzv. zotavovací ak-
ci, která je zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně 
veřejného zdraví upravena tak, že se jedná o 
akci zaměřenou na posílení zdraví a zvýšení 
tělesné zdatnosti. Podmínky a požadavky na 
zajištění takové akce jsou pak upraveny zejmé-
na v ustanovení §8až§14 cit. zák. 

 

Zotavovací akcí pro děti a mládež je míněn or-
ganizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 
15 let na dobu delší než 5 dnů. Všechny tyto 
podmínky musí být splněny současně, aby se 
jednalo o akci, na kterou se vztahují níže uvede-
né zákonné požadavky.  

 

Osoba, která akci pořádá je v otázce péče 
o zdraví účastníků povinna zejména zajistit:  

 

 základní péči zdravotníkem, přičemž za oso-
bu způsobilou být zdravotníkem se považuje 
osoba, která má alespoň střední odborné 
vzdělání v oboru všeobecná sestra, dětská 
sestra, porodní asistentka nebo osoba, která 
absolvovala kurs první pomoci se zaměře-
ním na zdravotnickou činnost při zotavovací 
akci nebo student lékařství po ukončení tře-
tího ročníku (blíže viz ustanovení §11cit. 
zák.); 

 vybavení lékárničky; 

 péči praktického lékaře dostupného z místa 
konání akce; 

 vedení zdravotnického deníku a seznamu 
účastníků; 

 informování zákonného zástupce dítěte o 
jeho zdravotních potížích, které v průběhu 
akce prodělalo. 

 

V této souvislosti je rovněž třeba připomenout 
požadavek zákona č. 372/2011Sb. o zdravot-
ních službách ohledně souhlasu rodičů 
s ošetřením dětí, pokud by se jednalo o takový 

druh ošetření, ke kterému by nebylo dítě schop-
no s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspě-
lost dát souhlas samo. Pro tyto případy lze pořa-
datelům důrazně doporučit, aby byli vybaveni 
příslušným zmocněním od rodičů.  

 

Dále má pořadatel zejména tyto povinnosti: 

 

 zajistit umístění akce, zásobování vodou 
a odstraňování odpadků a splaškových vod 
v souladu s hygienickými požadavky; dodr-
žet hygienické požadavky na prostorové 
a funkční členění staveb a zařízení, jejich 
vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stra-
vování a režim dne (upraveno  prováděcím 
předpisem a to vyhláškou Ministerstva zdra-
votnictví č. 106/2001Sb. o hygienických po-
žadavcích na zotavovací akce pro děti); 

 

 jeden měsíc před zahájením akce, 
s výjimkou akce v zahraničí, ohlásit orgánu 

Jak postupovat v případě pořádání sportovních  

soustředění? Co všechno má za povinnost pořadatel? 

 

         Právní poradna 

Sportovní akce pořádaná pro děti 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
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ochrany veřejného zdraví (hygienická stani-
ce) příslušnému podle místa pořádání akce: 

 termín a místo jejího konání; 

 počet dětí zúčastněných na zotavo-
vací akci; 

 způsob jejího zabezpečení pitnou 
vodou a způsob zajištění stravování.  

 

 zajistit, aby osoby působící při akci jako do-
zor a zdravotník byly k tomu zdravotně způ-
sobilé (potvrzení vydává praktický lékař a 
platí 2 roky); osoba činná při stravování musí 
mít ještě zdravotní průkaz; 

 

přijmout k účasti na akci jen dítě, které: 

je zdravotně způsobilé (potvrzení od praktického 
lékaře); 

 nejeví známky akutního onemocnění a není 
infekční, tj. nepřišel v posledních 14 dnech 
do styku s infekční osobou a není mu naříze-

na karanténa (potvrzuje rodič svým prohlá-
šením). 

Poznámka: Bude-li akce pořádaná ve sportov-
ním zařízení, lze mít za to, že většina požadavků 
na technické vybavení a např. i způsobilost osob 
působících ve stravování splněny budou, neboť 
sportovní zařízení jsou pro takové účely kolaudo-
vána a provozována. 

 
Při jiné než definované zotavovací akci pro děti 
(bude-li např. dětí méně nebo akce bude trvat kratší 
dobu) jsou stanoveny méně přísné podmínky, resp. 
je povinností zajistit jen některé z výše uvedených 
(blíže viz ustanovení §12 cit. zák.). 
 
 

Legislativně právní odbor ČUS 

Odborný seminář Spolkové právo – aktuální pro-
blémy, který uspořádal v Praze v úterý 30. květ-
na webový zpravodajský portál SportovníLis-
ty.cz, měl slavnostní úvod. Vedení redakce 
v něm ocenilo vítěze prvního ročníku čtenářské 
ankety Kdo je kdo. Osobností sportu za rok 2016 

se stal Michal Kraus, politik, ekonom, bývalý 
úspěšný sportovec, poté dlouholetý sportovní 
funkcionář a nyní expert pro oblast organizace a 
financování sportu České unie sportu. Plaketu 
v podobě otevřené knihy mu předal olympijský 
vítěz z Rio de Janeira, judista Lukáš Krpálek. 

Michal Kraus převzal ocenění od Lukáše  

Krpálka jako sportovní osobnost roku 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
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V sobotu 13. května ráno se ve Sportovním 
centru Nymburk uskutečnila ještě před jed-
náním valné hromady schůze Výkonného vý-

boru České unie sportu. 

  

Výkonný výbor schválil projekt ČUS zaměřený 
na sportovní a pohybové aktivity pro seniory. 
včetně rozdělení finanční podpory pořadatelům 
jednotlivých akcí ve výši 900 000 korun 
z účelové dotace Ministerstva školství. Tento 
projekt byl vytvořen z iniciativy ČUS, neboť 
vzhledem k demografickému vývoji v České re-
publice se počet seniorů neustále zvyšuje a 
v roce 2020 budou tvořit třetinu veškerého oby-
vatelstva. Současně s tím se však prodlužuje 
jejich průměrný věk i proces tzv. zdravého stár-
nutí. Jedním z důležitých faktorů je přiměřená a 

pravidelná pohybová aktivita, kterou účastníkům 
nad 60 let nabídne připravený seriál 49 akcí ve 
všech regionech ČR. 

  

VV ČUS projednal na základě akceptace MŠMT 
návrh na rozdělení neinvestiční dotace 
z programu MŠMT č. IV „Údržba a provoz spor-
tovních zařízení“ na rok 2017 a schválil její distri-
buci prostřednictvím servisních center sportu. 
Rozhodl vyčlenit částku 10 milionů korun pro 
zabezpečení údržby a provozu sportovních zaří-
zení ve vlastnictví ČUS. Zbývajících 35 milionů 
korun se rozdělí sdruženým subjektům, které o 
dotaci prostřednictvím ČUS požádaly a nebyly 
ze seznamu MŠMT vyřazeny. 

  

Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 13. 5. 2017 

SportovníListy.cz spustily anke-
tu Kdo je kdo už v roce 2015, 
poprvé ji však oficiálně vyhlásily 
až za rok 2016. Redakce do se-
znamu zařadila osm desítek bý-
valých i současných špičkových 
sportovců, činovníků, politiků a 
dalších osobností z České re-
publiky, které jsou spojené se 
sportem, nebo ho svou činností 
bezprostředně ovlivňují.  

„Každý zájemce může celoročně 
hlasovat pro svého oblíbence 
průběžně, ale z jedné IP adresy 
tak lze učinit pouze jedenkrát 
týdně, aby se zabránilo neregu-
lérnímu ovlivnění výsledků,“ řekl 
Radomír Pekárek, jednatel společnosti Sport On-
line Media, která je vydavatelem portálu. 

Vítězi ankety kromě olympijského vítěze Lukáše 
Krpálka zatleskalo 110 sportovních činovníků, 
kteří se zúčastnili semináře, včetně předsedů 
České unie sportu Miroslava Jansty a Sdružení 
sportovních svazů Zdeňka Ertla. 

„Už více než třicet let se snažím jako sportov-
ní činovník uplatňovat zásadu: Kdo chce 
sportu pomáhat, musí mít mozek a srdce na 
správném místě. Za své sportovní úspěchy 
jsem byl odměněn titulem mistra sportu a ja-

ko sportovní činovník oficiálně jako první tím-
to prestižním oceněním v anketě Kdo je kdo. 
Mezi oběma poctami uběhlo nyní právě 
oněch třicet let. Je to pro mě velmi zavazující 
a motivující do dalších let. Jsem velmi rád, že 
sportovní prostředí mou mnohaletou práci 
pro sport vnímá pozitivně a dokáže ji – na 
rozdíl od mnoha jiných – ocenit,“ reagoval na 

prvenství v anketě Michal Kraus. 
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O administrativních změnách pro sportovní subjekty se diskutovalo na odborném semináři – Aktuální 
problémy spolkového práva. Ten uspořádal v úterý 30. května zpravodajský portál SportovníListy.cz 
společně se Sdružením sportovních svazů a Českou unií sportu. Jednání se zúčastnili také předsedo-
vé obou organizací Zdeněk Ertl a Miroslav Jansta. Celkem dorazilo do kongresového centra Hotelu 
Olšanka v Praze 110 sportovních činovníků.  

Hlavním tématem byla práva spolků a hlavně návod na správné vedení jejich spolkové činnosti po 
právní stránce. Nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 totiž ovlivňuje jejich administrativní 
život. Seminář měl účastníkům poskytnout návod a pomoci se zorientovat v legislativě, bez které není 
možné žádat o dotace.  

„Ačkoli úprava spolků je v občanském zákoníku velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpoví-
dá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Můžeme v něm nalézat spoustu překvapení, záhad a podiv-
ností. Týká se to hlavně v rozlišování na spolky hlavní a spolky pobočné,“ prohlásil právník Milan Kindl. 

Důležitým tématem semináře byl zákon o zadávání veřejných zakázek a jejich pravidla. Poslední částí 
byla diskuse přednášejících se sportovními činovníky. „Velice jsem uvítal tento seminář a budu rád, 
pokud se podobná akce zorganizuje také v budoucnu. Nejvíce mě zajímala problematika veřejných 
zakázek, hlavně podmínky pro správné vypsání,“ pochvaloval si Tomáš Fořter, generální sekretář Čes-
ké asociace squashe.  

Problematice spolkového uspořádání se dlouhodobě věnuje také Česká unie sportu. Před nedávnem 
vydala Manuál řízení sportovního klubu a činovníci ze sportovních klubů, tělovýchovných jednot i ná-
rodních sportovních svazů se mohou navíc obracet na Servisní centra sportu ČUS v jednotlivých regio-
nech. 

Jiří Uhlíř  - manažer komunikace ČUS 

Vzhledem k současnému pozastavení dotací ze 
strany MŠMT vyhověl VV ČUS žádosti Česko-
moravského svazu hokejbalu o půjčku 
z Rezervního fondu svazů ČUS ve výši milionu 
korun, v souvislosti s pořadatelstvím nadcházejí-
cího mistrovství světa v ČR a České asociaci 
adventure outdoor extreme sport na zajištění 
účasti reprezentantů na mistrovství světa. 

  

V dalším průběhu VV ČUS pověřil Luďka Sásku, 
ředitele Lyžařského areálu ČUS na Zadově, k 

výkonu členských práv ČUS na valné hromadě 
spolku Asociace horských středisek ČR. VV 
ČUS také schválil termíny svých jednání ve dru-
hé polovině roku 2017: 12. září, 10. října, 14. 
listopadu a 19. prosince. Podzimní celostátní 
porady se uskuteční v těchto termínech: 7. listo-
padu sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, 8. 
listopadu národní sportovní svazy. 

 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace 
ČUS 

Seminář o úskalí spolkového práva  

poradil činovníkům 
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Sportovci reagují na pokyny mezinárodního olympijského výboru 

Mezinárodní olympijský výbor vydal pokyny k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním. 
Současně vyzval národní olympijské výbory, aby je implementovaly do svého systému prevencí. Pro 
tyto účely byla zaslána definice obtěžování a zneužívání. Česká unie sportu tuto iniciativu vítá a infor-
mace bude dál šířit. 

Sportovci - jak se bránit obtěžování a zneužívání? Přečtěte si pokyny 

Sportovci, jejich doprovod, trenéři a funkcionáři musí být seznámeni s definicí obtěžování a zneužívání. 
Také mají být informováni o tom, kde mohou požádat o další informace, poradenství a podporu. Český 
olympijský výbor proto stanovil konkrétní a srozumitelná pravidla i postup při zjištění jakéhokoliv inci-
dentu.  

Členové mají možnost se obrátit na ombudsmana ČOV, který je oprávněn navrhnout a doporučit dotče-
né fyzické osobě řešení. Mezi ně patří například neprodlené nahlášení skutečnosti příslušnému útvaru 

Sexuální obtěžování a šikana ve sportu 

Karel Kovář,  kandidát na prezidenta AŠSK 

Předseda ČUS Miroslav Jansta se setkal s vedením Československé obce legionářské 
k výročnímu hodnocení Memoranda o vzájemné spolupráci, které ČUS a ČOL uzavřely před 
dvěma lety. 

Účastníci zhodnotili práci na projektech 
LEGIE 100 v letech 2015–2020 a 
Sportovci českého století. Pozornost 
věnovali též zhodnocení společných 
potřeb zachovat a prosazovat odkaz 
pokrokových, demokratických a 
humánních tradic československých legií 
a českého sportu a společné sportovní a 
legionářské tradice při formování a 
prosazování československé a české 
státnosti, historického povědomí, 
vlastenectví a budování pozitivních 
vzorů v životě společnosti. 

Bylo shodně konstatováno, že ze strany 
státu není sportu a rozvoji fyzické 
zdatnosti populace věnována stálá 
koncepční péče, náležitá úroveň 
financování a je zcela zanedbáno 
institucionální zastoupení sportu ve 
vztahu ke státní správě. Uvedeným 
stavem je ohrožen nejen závazek 
společné tradice, ale i budoucnosti 
udržení a rozvíjení společně sdílených 
hodnot. 

S legionáři o podpoře českého sportu 

Na fotografii: generálmajor Emil Boček, 1. místopřed-

seda Československé obce legionářské; brigádní ge-

nerál Václav Kuchyňka; pplk. Tichomir Mitrovič  
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Policie ČR, sociálně-právní ochrana dětí, poskytnutí uceleného právního servisu nebo projednání da-
ného podnětu s příslušným sportovním subjektem a spolupráce při dalším postupu. 

MOV bude nadále  zpracovávat a vydávat vzdělávací materiály, vhodné případové studie i další prak-
tické informace jako následnou a soustavnou pomoc. 

Definice „obtěžování“: 

„Obtěžování zahrnuje fyzické nebo psychické týrání, což znamená jakékoliv nepatřičné a nežádoucí 
chování, o kterém by se dalo důvodně předpokládat nebo které může být vnímáno jako urážlivé, způ-
sobující újmu nebo ponížení jiné osobě, a pohlavní zneužívání (může být ve formě fyzického a/nebo 
psychického zneužívání), což znamená jakékoliv nežádoucí, násilné nebo nucené zapojení do sexuál-
ního chování, nežádoucí verbální komunikaci nebo fyzické chování nebo gesto sexuální povahy (např. 
používání urážlivých stereotypů založených na pohlaví, sexuální vtipy, vyhrožování, zastrašování), o 
kterých by se dalo důvodně předpokládat, že mohou být vnímány jako urážka nebo ponížení druhé 
osoby.  

Týká se to obtěžování na základě jakýchkoli důvodů jako například rasy, náboženství, barvy pleti, vy-
znání, etnického původu, tělesné stavby, pohlaví nebo sexuální orientace. Může se jednat o jednorázo-
vou událost nebo sérii takových událostí.  

Obtěžování může být úmyslné, nevyžádané a donucovací.  

Obtěžování a zneužívání často vyplývá ze zneužití autority, tedy ze zneužívání postavení, vlivu a moci 
jednotlivce vůči jiné osobě.“ 

 

Videa Mezinárodního olympijského výboru upozorňují na nejčastější případy diskriminace tohoto druhu ve sportu. 
Více na stránkách ČOV. 

https://youtu.be/8O9yescap4w
https://youtu.be/o4nTGso-K14
https://youtu.be/tWgQhOWK9oA
http://www.olympic.cz/text/obtezovani
https://youtu.be/yAoZdXvmfSw
https://youtu.be/9ojatE5U700
https://youtu.be/kSB8mGfcal0
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Další tresty 

Mezinárodní olympijský výbor provedl novou analýzu odebraných vzorků sportovců z Her v Pekingu 
2008 a v Londýně 2012. Od roku 2016, kdy se zpětně prověřovaly vzorky sportovců z uvedených 
olympiád, bylo zatím uděleno 105 trestů, které obdrželi sportovci z 16 různých zemí a ze šesti sportov-
ních federací včetně 54 medailistů. Dodatečně zjištěné pozitivní vzorky poukázaly na tyto skutečnosti: 

Potrestaných žen bylo o 15 více než mužů 

V 82 vzorcích ze 105 prověřovaných (78%) se objevila jako jediná nebo jedna ze zakázaných látek 
substance turinabol 

V žádném ze 105 vzorků se neobjevil clenbuterol 

Když se podíváme na statistiku potrestaných sportovců dle jednotlivých zemí zjistíme, že přes jednu 
třetinu tvoří Rusové (37), následují Bělorusové (16) a pouze 13 pozitivních hříšníků se rekrutuje ze 
zemí mimo oblast bývalého Sovětského svazu. 

Zpřísnění kritérií Kodexu 

Jonathan Taylor, který je zodpovědný ve WADA za znění Kodexu, představil teď v květnu návrh nové-
ho konceptu připomínkového řízení ke Kodexu, který bude schvalovat řídící výbor WADA na své pravi-
delné schůzi v listopadu letošního roku. Jak je známo z minulých let, připomínky ke Kodexu může po-
slat v podstatě kdokoli. Nejvíce připomínek se však očekává od národních antidopingových organiza-
cí, mezinárodní sportovních federací, Mezinárodního olympijského výboru a v neposlední řadě i od 
sportovců a jejich doprovodu. Možnost zúčastnit se aktivně připomínkového řízení k novému Kodexu 
započne 1. lednem 2018. 

Očekává se zpřísnění kritérií, podle kterých se posuzuje práce jednotlivých národních antidopingových 
organizací i akreditovaných laboratoří. 

„Je velice důležité, aby všichni v jednotlivých zemích pracovali na stejné úrovni. Vrcholoví sportovci 
musejí již po dlouhou dobu splňovat velice přísná antidopingová pravidla a nařízení, a teď je čas, aby 
to učinili i ostatní v zájmu čistého sportu. Komise sportovců WADA je přesvědčena o tom, že tento 
krok povede k další očistě sportu“, prohlásila předsedkyně komise sportovců WADA Beckie Scottová.   

Tak to má být 

26. dubna naskakuje Maria Šapapovová znovu do kolotoče turnajů v německém Stuttgartu díky tomu, 
že se pořadatelé rozhodli jí udělit divokou kartu do hlavní soutěže. Zajímavé je to, že mohla hrát první 
kolo až ve středu, přestože první kola se hrají vždy v pondělí a v úterý.  

„Obdobně jako v Německu se zachovali i další pořadatelé turnajů udělením divokých karet do hlavních 
soutěží, např. v Madridu, Římě…  

Zcela opačně a také správně se rozhodli pořadatelé druhého grandslamu sezóny v Paříži a to tím, že 
jí žádné zvýhodnění v podobě divoké karty po jejím trestu neposkytli, a tak se letošní ročník Roland 
Garros  obejde bez ní. Prezident Francouzské tenisové federace to prohlásil při tiskové konferenci 
v Paříži. Možná však v pozadí tohoto odmítnutí hrálo klíčovou roli rozhodnutí Francouzské vlády, která 
nad rámec svých povinných plateb na konto Světové antidopingové agentury poslala navíc více než 
100 tisíc euro pro boj proti dopingu.  Případná účast Šarapovové na turnaji v Paříži by tak v tomto pří-
padě byla kontraproduktivní a popírala logiku daru Francouzů ve prospěch čistého sportu. Více v Bull-
etinu ADV ČR. 

   

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu. 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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7. 6. 2017   Finále Dětské Zlaté ligy -Olomouc 
10. 6. 2017 Jarní běh Železnorudskem – Belveder-

ské lesní okruhy -Železná Ruda 
10. 6. 2017 Děti v pohybu -Holešov 
10. 6. 2017 Šachový turnaj O Pelhřimovského pěš-

ce -Pelhřimov 
10. 6. 2017 Hlinecké cross country MTB 2017 -

Hlinsko 
10. 6. 2017 Rudolfovská 5-ka 2017 -Rudolfov 
10. 6. 2017 3D Lukostřelecké klání pážat a práčat 

aneb dobytí Brusného -Brusné 
10. 6. 2017 Veselské in-line závody 2017 -Veselí 

nad Moravou 
10. 6. 2017 Otevřený florbalový turnaj mládeže -

Ústí nad Labem 
10. 6. 2017 Mostecká věž -Mosty u Jablunkova 
10. 6. 2017 Dětský den na ragby 2017 -Říčany 

10. 6. 2017 International MTB marathon Malevil 
Cup 2017 -Jablonné v Podještědí 

10. 6. 2017 Závod kol do vrchu -Praha 
10. 6. 2017 Sportovní hry pro děti a mládež -

Brozany nad Ohří 
10. 6. 2017 Bučis Games 2017 -Praha 
11. 6. 2017 Blanenský Plecháč -Blansko 
15. 6. 2017 Zlatá koloběžka – Projeď se na ko-

loběžce -Plzeň 
15. 6. 2017 Trojboj všestrannosti pro 1. – 5. třídy 

ZŠ v Libereckém  
16. 6. 2017 Večerní běh Bruntálem -Bruntál 
16. 6. 2017 MegaMini Liberec 2016 -Liberec 
16. 6. 2017 Dětský triatlon pro každého -Svinary 
16. 6. 2017 Beachhandball Most 2017 -Most 
17. 6. 2017 Velká cena Kolšova MTB -Kolšov 
Lanice 

ČUS - Sportuj s námi! 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017. 

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

https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
https://www.cus-sportujsnami.cz/patroni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/patroni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/
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17. 6. 2017 Český pohár vodáků  43. Letní Blanice -
Strunkovice nad Blanicí 

17. 6. 2017 Sportujeme v Beachcentru -Ostrava 
17. 6. 2017 Fotbalový turnaj O pohár generála Helio-

dora Píky -Štítina 
17. 6. 2017 Leznické taneček -Lesnice 
17. 6. 2017 Bystřický fotbal pomáhá -Bystřice nad 

Pernštejnem 
17. 6. 2017 Kadaňské XC okruhy -Úhoštany u Kada-

ně 
17. 6. 2017 O pohár Okresního sdružení České unie 

sportu Prostějovska -Dřevnovice 
17. 6. 2017 Pomoraví cup 2017 -Jindřichov 
17. 6. 2017 Hornettlon cz -Ralsko 
17. 6. 2017 Ostravský streetbalový den -Ostrava 
17. 6. 2017 6. ročník Streetball challenge Plzeň 

2017 -Plzeň 
17. 6. 2017 Velká cena Železné Rudy 2017 XC -

Železná Ruda 
17. 6. 2017 XTri Ostrov 2017 -Ostrov 
17. 6. 2017 Kadaňský Drak -Kadaň 
17. 6. 2017 Dětské sportovní odpoledne -Loštice 
17. 6. 2017 Náborový závod Saně a jak na ně 2017 

-Ústí nad Labem 
17. 6. 2017 Turnaj přípravek a žáků -Bečov 
17. 6. 2017 Moravská brána 2017 -Černotín 
17. 6. 2017 Hurá na prázdniny -Praha 
18. 6. 2017 Závody v in-line bruslení -Kladno 
18. 6. 2017 Karate nás baví -Česká Lípa 
18. 6. 2017 Sportuj s námi – Cyklo Tour Čermná 

nad Orlicí -Čermná nad Orlicí 
19. 6. 2017 Dny otevřených dveří SK JUDO České 

Budějovice -České Budějovice 
19. 6. 2017 O pohár starosty obce Horní Dvořiště -

Horní Dvořiště 
22. 6. 2017 Běh Naděje -Velké Opatovice 
22. 6. 2017 X. ročník Festivalu dračích lodí Hranice 

s názvem „Hranice Dragons 2017“ -
Hranice 

23. 6. 2017 Sportovní den s mateřskými školkami -
Svitavy 

23. 6. 2017 Čusáček 2017 -Vyškov 
23. 6. 2017 VI Cyklistický závod MUDr. Josefa 

Moudrého -Mikulovice 
23. 6. 2017 Streetball na náměstí -Frýdek-Místek 
23. 6. 2017 Karate – olympijský sport pro mládež -

Písek 
24. 6. 2017 Historické dětské odpoledne -Zábřeh 
24. 6. 2017 Pingpongový turnaj dvojic O mistra Zá-

kladní školy profesora Josefa Brože 
2017 -Vlachovo Březí 

24. 6. 2017 Velíšskej přespolňák (3 ročník) -Veliš 

24. 6. 2017 Konické štrapáce a na kole okolo Konice 
-Konice 

24. 6. 2017 Po stopách bojů z války roku 1866 -
Náchod 

24. 6. 2017 Mámo, táto, sportuj s námi -Nový Rych-
nov 

24. 6. 2017 Vzhůru na prázdniny s nordic walkingem 
-Kladno 

24. 6. 2017 Raftuj s námi -Roztoky u Křivoklátu 
24. 6. 2017 17. setkání slávistických odboček -

Strakonice 
24. 6. 2017 Kamenické obecní hry 2017 -Kamenice 
24. 6. 2017 Turnaj v malé kopané Jeseník nad Od-

rou 2017 -Jeseník nad Odrou 
24. 6. 2017 Letní fotbalový turnaj mládeže -Písek 
24. 6. 2017 Skalský fotbálek pro děti -Protivín 
24. 6. 2017 Čabalala Cup 2017 -Kralupy nad Vlta-

vou 
24. 6. 2017 Pochod Krajem Oty Pavla -Branov 
24. 6. 2017 Sportovní den s Tělovýchovnou jedno-

tou Dlouhá Třebová -Dlouhá Třebová 
24. 6. 2017 Abeceda fotbalu -Turnov 
24. 6. 2017 Dětská Vestecká olympiáda -Vestec 
24. 6. 2017 Sportovní den ve Vítanově -Vítanov 
24. 6. 2017 Turnaj mládeže -Dubicko 
24. 6. 2017 Otevřená loděnice -Březina-Pyšatka 
25. 6. 2017 Petit Prix Jablonec 2017 -Janov nad Ni-

sou-Hrabětice 
25. 6. 2017 Sportovní den -Slavkov 
25. 6. 2017 Golf pro nehráče -Most 
25. 6. 2017 Dětský den se sportem -Budíškovice 
25. 6. 2017 Boulder děti Letná -Praha 
27. 6. 2017 Turnaj v Petanque -Brodek u Prostějova 
28. 6. 2017 Tábor hraje kuželky -Tábor 
30. 6. 2017 Akuna Cup dětí v tenise -Přerov 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017. 

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

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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V sobotu 20. května měl seriál Kolo pro život na programu 4. podnik letošní termínovky – Jestřebí hory 
České spořitelny. Závod, který podporuje i Česká unie sportu, si přijelo užít více než 1000 bikerů. 

Závod v Havlovicích nad Úpou lze charakteri-
zovat jako pravou nefalšovanou bikeřinu. A 
když se dnes řekne, že akce je nejbajkovější, 
kupodivu to některé příznivce horských kol od-
radí... Přitom, právě tady můžete zažít se svým 
kolem to, co dalo kdysi vzniknout samostatné 
a dnes nejoblíbenější cyklistické disciplíně u 
nás a speciálním kolům MTB. Hory, přírodu 
daleko od velkých měst, lesy, louky, pořádné 
výšlapy do kopce i technické sešupy a zákru-
ty. A také nádherné cyklistické zážitky a 
dechberoucí výhledy. 

Celý týden před závodem šplhala ručička tep-
loměru přes 25 stupňů, ale na víkend bylo hlá-
šené dlouho dopředu ochlazení a déšť. Ještě 
v pátek odpoledne zažili, ti, kteří přijeli na tré-
nink nebo jen tak na projížďku s předstihem, 
sluncem zalité trasy, blankytné nebe, omam-
nou vůni lučního kvítí a ohlušující bzukot pil-
ného hmyzu. Všichni, a zejména pořadatelé si 
v tu chvíli přáli jediné - tuhle atmosféru ale-
spoň do soboty večer zakonzervovat. Nako-
nec ale v den závodu všichni s povděkem uví-
tali počasí pod mrakem s teplotami kolem 15 
stupňů. Hlavně, že nekápla jediná kapka deš-
tě. Bahna už letos opravdu bylo dost. 

Dětské závody vyznačili pořadatelé hned ve-
dle prostorného a domáckého zázemí v Hav-
lovicích a během dopoledne se v pěti věko-
vých kategoriích utkali kluci a holky o své me-
daile, včetně nejmenších bombarďáků na od-
rážedlech. Všechny děti, které se závodů zú-
častnily, navíc dostaly krásné dřevěné medaile  a odpoledne, ještě před vyhlášením, se mohly s učiteli 
z Bike Academy zúčastnit soutěže na kole a potrénovat své technické umění a balanc na kole.  

Redakce ČUS 

Kolo pro život 

4. závod KPŽ - biková paráda v Podkrkonoší 

„Trasa je tu moc hezká, zajímavá, opravdu bajko-
vá, ale taky hodně namáhavá. Hodně dobrá trať i 

ty singlíky!“ řekl vítěz Pavel Boudný  
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Dejme společně našim dětem ten 

nejlepší start do života! 

 

Chcete se aktivně zapojit do oslav Olympijského dne, ale nemůžete se zúčastnit některého 
ze závodu T-Mobile Olympijského běhu? Pak přijměte výzvu přes aplika-
ci Endomondo (aplikace je v základní verzi ke stažení zdarma) a zaběhněte si svůj vlastní zá-
vod. Vyběhněte kdykoli v průběhu 21. června na svou oblíbenou trasu a připojte se tak 
k 70 000 běžců po celém Česku. 
 
Pokud ještě chcete přispět na dobrou věc a obdržet startovní balíček s upomínkovými předměty re-
gistrujte se na http://www.olympijskybeh.cz/individualni-vyzva/.  

Tisíce běžců sportem oslaví olympijské ideály a výročí založení Mezinárodního olympijského výboru. 
Ambasadory letošního ročníku jsou kajakář Vavřinec Hradilek a moderní pětibojař Jan Kuf. 

V rámci běhu se vybírají prostředky na olympijskou nadaci. Nadace pomáhá dětem ve věku od 6 do 
18 let, kterým ve sportování brání nedostatek financí. Každý, kdo se rozhodne startovat ve kterém-
koli běhu, na ně přispěje ve výši 20 až 50 korun dle kategorie závodu. Příspěvek je součástí startov-
ného na organizované závody. Běžci se však mohou rozhodnout a přispět i více. V roce 2015 se 
díky běžcům vybralo 175 420 korun, loni 265 000 korun. Letos už má nadace jistých 111 000 korun. 

„Vítáme finanční prostředky, bez kterých bychom nemohli pomáhat. Zároveň ale běžce vyzýváme, 
aby informace o nadaci šířili mezi rodiče dětí, které potřebují pomoc, aby mohly sportovat. Věřím, že 
díky účastníkům T-Mobile Olympijského běhu budeme mít nejen další prostředky, ale také pomůže-
me těm, kteří to nejvíce potřebují,“ říká Martina Voříšková, ředitelka nadace. „ČON prosazuje sport 
pro každého. Každý kdo chce, musí mít ke sportu přístup.“ 

O podporu mohou žádat rodiče dětí. Všechny informace jsou na stránkách České olympijské nada-
ce. „Rádi bychom požádali budoucí žadatele o podporu, kteří se o nadaci doslechli díky účastní-
kům T-Mobile Olympijského běhu, aby při vyplňování žádosti uvedli heslo „běh pomáhá“ v sekci 
„Kde jste se o nadaci dozvěděli“. Díky tomu budeme vědět, že někdo z běžců udělal dobrý skutek,“ 
říká Voříšková. 

Česká olympijská nadace za čtyři roky činnosti podpořila už 1 449 dětí z celé České republiky a to 
částkou 8 297 760 korun. 

 
 

BĚŽCI POMŮŽOU  

ČESKÉ OLYMPIJSKÉ NADACI 

http://www.cstv.cz
https://www.endomondo.com/challenges/32591511
http://www.olympijskybeh.cz/individualni-vyzva/
http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/#wpcf7-f671-o1
http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/#wpcf7-f671-o1
http://www.olympijskybeh.cz/wp-content/uploads/2015_nadace_sek.jpg

