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Výkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém únorovém jednání v Praze zabýval přípravou 34. 
valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. Na pro-
gramu valné hromady zazní pravidelné výroční zprávy o činnosti ČUS, jejím hospodaření a majetku, 
návrh rozpočtu na rok 2017 či návrhy na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem a Sporthotelu Olym-
pia na Zadově. 

V souvislosti s ekonomickou situací ČUS vyznívají pozitivně předběžné výsledky hospodaření k 31. 
prosinci 2016. Předpokládaný zisk ve výši zhruba 17,5 milionu korun potvrzuje v porovnání 
s předešlými roky stále vzestupný trend i maximální efektivitu hospodaření organizace. Závěrečná 
zpráva o hospodaření ČUS bude předložena delegátům valné hromady. Výkonný výbor ČUS se se-
známil také s druhou verzí rozpočtu na rok 2017. Finální verze bude dopracována na základě upřesně-
ní konkrétní výše dotací z Ministerstva školství. 

V dalším průběhu Výkonný výbor ČUS ve funkci valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, 
s.r.o., projednal činnost této společnosti a současně vysoce ocenil výsledek jejího hospodaření za rok 
2016 – i ve zkráceném období do 31. srpna 2016 vykázala zisk ve výši 1,111 milionu korun. Po pře-
počtení na standardní rok by tato částka dosáhla 1,66 milionu korun. Tento zisk je důsledkem výraz-
ných systémových změn iniciovaných novým vedením VOŠ ČUS, které se dotkly ekonomického fungo-
vání, administrace i personální oblasti v podobě snížení počtu zaměstnanců. 

Výkonný výbor ČUS vyslechl také závěrečnou zprávu o realizaci projektu ČUS – Sportuj s námi za rok 
2016. Projekt úspěšně navázal na předcházející dva ročníky. Kalendář uskutečněných akcí zahrnoval 
514 nejrůznějších sportovních aktivit, jichž se zúčastnilo přes 209 000 sportovců všech věkových i vý-
konnostních kategorií. Tento projekt se stal účinným prostředkem podpory organizátorů sportovních 
akcí pro veřejnost a hlavním marketingovým produktem České unie sportu. Je vysoce pozitivně vní-
mán tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby či veřejností a zdařile pokračuje i v roce 2017. 

Výkonný výbor ČUS schválil udělení záštity České unie sportu včetně poskytnutí příspěvku ve výši 
300 000 korun na seriál sportovních náborových akcí pro mládež v sedmi krajských městech Sporťá-
ček a 150 000 korun na seriál šestnácti turistických výšlapů na významné vrcholy v České republice 
Koruna Česka aneb Nahoru na horu. Záštitu udělil rovněž projektu Svazu lyžařů ČR Lyžování dětem 
2017. 

Během jednání schválil Výkonný výbor ČUS jednohlasně znění otevřeného dopisu všem sportovcům a 
sportovním příznivcům, v němž jednoznačně vítá a podporuje aktivity Českého svazu biatlonu i dalších 
sportovních svazů a organizací v antidopingové prevenci. V tomto dopise vyjádřil maximální podporu 
všem sportovcům, trenérům i funkcionářům, kteří to s bojem proti dopingu myslí vážně. V nejbližší do-
bě vyzve všechny členské sportovní svazy, které tak dosud neučinily, aby boj proti dopingu zakotvily 
do svých stanov.  

 

 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS  

Zpráva z jednání Výkonného výboru 

 České unie sportu  

ze dne 14. února 2017 
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Vážení sportovci a sportovní příznivci, 

Česká unie sportu považuje boj proti dopingu za 
jeden z prioritních úkolů v oblasti vrcholového spor-
tu. Čistý vrcholový sport, kdy veřejnost může výko-
nům sportovců skutečně věřit a kdy mají děti – od 
žáků, přes dorostence až po juniory – na sportoviš-
tích správné sportovní vzory, patří mezi základní 
stavební kameny budoucích olympijských medailí. 
Česká unie sportu proto vítá a podporuje aktivity 
všech sportovních svazů v antidopingové prevenci. 

Vedení České unie sportu si v této souvislosti veli-
ce váží postoje Českého svazu biatlonu i jeho jed-
notlivých reprezentantů, kteří se aktivně zapojili do 
boje proti dopingu. Tímto otevřeným dopisem sou-
časně vyjadřuje Česká unie sportu podporu všem 
požadavkům, které vznesli. Jmenovitě jde přede-
vším o zvýšení pokut za prokázaný doping, snížení 
reprezentačních kvót pro národní federace 
s přistiženými závodníky a o podstatné prodloužení 
délky zákazu startů. 

Jsme si vědomi toho, že bez spolupráce národních 
olympijských výborů s Mezinárodním olympijským 
výborem a Světovou antidopingovou agenturou 
WADA nelze v této oblasti dosáhnout pokroku. 
Protest takřka dvou stovek špičkových biatlonistů a 
trenérů z celého světa včetně českého týmu však 
může být impulzem, který sportovní svět posune 
v boji proti dopingu o velký kus dopředu. 

Česká unie sportu však zároveň varuje před sna-
hou o uplatňování kolektivní viny například 
v podobě zákazu účasti jednotlivých států na mis-
trovství světa nebo olympijských hrách. Podobně 

 

Česká unie sportu vítá a podporuje 

aktivity všech sportovních svazů 

v antidopingové prevenci 
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jako v občanském životě by i ve sportu měla být 
vina řádně vyšetřena a po předložení důkazů 
uplatněna individuálně. Česká unie sportu také 
vyzve v nejbližší době všechny své členské 
sportovní svazy, aby do svých stanov – pokud 
ještě tuto formulaci neobsahují – zakotvily boj 
proti dopingu. 

Česká unie sportu touto cestou také vyjadřuje 
maximální podporu všem sportovcům, trenérům 
i funkcionářům, kteří to s bojem proti dopingu 

myslí vážně. Čistý sport se zachováním ducha 
fair play se musí stát prioritou nás všech. 

 

V Praze, 14. února 2017         

 Miroslav Jansta   

    předseda České unie sportu 

Získat grant na projekt z evropského programu 
„Erasmus + Sport“ bude od roku 2017 zase o 
něco jednodušší. V roce 2014, kdy sedmiletý 
program odstartoval, získalo podporu z unijního 
rozpočtu pouze 38 projektů a šest neziskových 
sportovních akcí. V roce 2017 by mělo jít až o 
78 projektů „partnerství“, 85 projektů „malých 
partnerství“ a 12 sportovních akcích, z nichž 
zhruba čtyři by měly být zaměřeny na Evropský 
týden sportu. 

Celkový rozpočet programu pro rok 2017 je 
39,25 milionu eur. Z toho připadá 22,84 milionu 
eur na „Partnerství pro spolupráci“ (nejméně 5 
organizací z 5 různých zemí), 5 milionu eur na 
„Malá partnerství pro spolupráci“ (3 organizace 
ze 3 různých zemí, maximální hodnota grantu 
60 000 eur) a 4 miliony eur jsou určeny na nezi-
skové sportovní akce. Právě tzv. malá partner-
ství otevírají nové možnosti. Nejsou tak ná-

ročná na koordinaci většího počtu partnerů a 
administraci. 

 

Šance sportovních organizací získat grant se 
zvýší i díky zásadním pozitivním změnám v 
podmínkách programu, které se podařilo prosa-
dit i díky intenzivnímu lobbingu EU kanceláře 
Evropských olympijských výborů, kde má Česká 
republika svou zástupkyni Janu Janotovou, za-
stupující zde ČOV. 

 

O jaké změny se jedná? 

1) Finanční management projektů se výrazně 
zjednodušil. Ve většině rozpočtových kapitol se 
využijí předem stanovené tabulkové náklady na 
jednotku. Odpadne tak z velké části nutnost pří-
mého spolufinancování, stejně jako složitá admi-
nistrativa při dokládání reálných nákladů. 

Program EU na podporu sportu Erasmus+ 

Sport – více peněz, méně administrativy 
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2) Malé projekty zahrnující místní sportovní klu-
by budou do jisté míry zvýhodněny. Malá part-
nerství pro spolupráci by měla zahrnovat nejmé-
ně jeden místní/regionální sportovní klub, což 
dosud nebylo podmínkou. 

3) Mezi prioritami programu se poprvé objevila 
podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím 
sportu s důrazem na rozvoj schopností. 

Shrnutí všech informací, včetně detailů o rozdě-
lení rozpočtu, termínech, a podmín-
kách naleznete ZDE. Další podrobnosti si pak 
můžete dohledat v Průvodci programem Eras-
mus + a na webových stránkách Výkonné agen-
tury Evropské komise. 

 

V předchozích ročnících se z českých žadatelů 
podařilo získat grant Erasmus + Českému horo-
lezeckému svazu, Festivalu Sporťáček a nyní 
také Českému olympijskému výboru s projektem 
olympijských parků, který odstartoval v lednu 
2017.  

Je zřejmé, že se nejedná o dotační titul, který 
zásadně vylepší podmínky pro sport v ČR. 
Přesto může pomoci odstartovat některé uži-
tečné, zejména přeshraniční sportovní pro-
jekty, pro které zatím nebylo možné najít fi-

nanční podporu. Pokud budete potřebovat 
další informace, můžete se obrátit s do-
tazem na Janu Janotovou na 

email:  janotova@olympic.cz. 

 

Redakce ve spolupráci s ČOV 

http://www.olympic.cz/upload/files/Erasmus-PLUS-2017.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
mailto:janotova@olympic.cz
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Také jednotlivé okresy a kraje České republiky 
se pyšní sportovními hvězdami a hrdiny, kteří je 
proslavili svými výkony a úspěchy. Stalo se už 
milou tradicí, že počátkem nového roku se i 
v těchto regionech vyhlašují nejlepší sportovci, 
trenéři a kolektivy. Sport je důležitou součástí 
společenského života a úspěšným sportovcům 
ale i dobrovolným funkcionářům se touto cestou 

dostává zaslouženého uznání na veřejnosti. 

Na organizaci a pořádání populární ankety o Nejú-
spěšnějšího sportovce okresu / kraje za rok 2016 se 
téměř ve všech územních celcích podílí Česká unie 
sportu, její okresní sdružení nebo krajská organiza-
ce. Zhruba polovinu slavnostních vyhlášení anket po 
celé republice opět produkčně zajišťuje agentura 
Sport Action, s. r. o. Spolupořadatelem anket a hlav-
ním mediálním partnerem je Deník. V mnoha místech je pak spolupořadatelem také město nebo něko-
lik měst okresu, v případě krajských anket i příslušný kraj. To se odvíjí podle místních podmínek a tra-
dic jednotlivých lokalit. 

Letošní ročník provází silná mediální kampaň v příslušných regionálních Denících, partnerského média 
České unie sportu, která podrobně informuje o nominacích sportovců a trenérů, přípravách slavnostní-
ho vyhlášení i jeho průběhu. Právě čtenáři Deníku spolurozhodují svými hlasy o konečném pořadí 
v jednotlivých kategoriích. 

„Česká unie sportu tuto anketu podporuje a velice oceňuje její význam, protože plní důležité poslání. 
Tím, že vyzvedává regionální sportovní hrdiny a osobnosti, se podílí nejen na propagaci lokálního 
sportu či jeho tváří v obcích, městech a krajích, ale také přibližuje mládeži místní vzory a motivuje je 
tak k jejich napodobení a pravidelné sportovní činnosti v našich tělovýchovných jednotách a klubech,“ 
říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. 

Hlavním cílem ankety je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okre-
sy, kraje a Českou republiku doma i v zahraniční. Slavnostní vyhlášení probíhá v různých scénářích, 
všude však velmi důstojně, s vysokou prestiží, podle možností a podmínek jednotlivých pořadatelů. 
Záštitu nad galavečery přebírají hejtmani, primátoři a starostové. Každý slavnostní večer či odpoledne 
provází tradičně bohatý doprovodný program. Návštěvníci akcí se mohou těšit na část večera, kterou 
vyplní zpěváci, hudební skupiny a další atraktivní sportovně umělecká vystoupení. Vyhlašování anket 
v produkci agentury Sport Action se vyznačuje jednotným formátem, profesionální scénou i moderová-
ním a prezentací partnerů akce. „Letošních vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců okresu se zúčastní 
na dvacet tisíc diváků. Sály bývají zaplněné – a nejen proto, že vstup na akce je zdarma. V případě 
našich produkcí diváky čekají vrcholná artistická vystoupení, laser show, pole dance nebo vystoupení 
regionálních talentů vybraných ze sportovních oddílů a tanečních klubů," uvádí Radek Šilhan z pro-
dukční agentury Sport Action, s. r. o. Ten také působí i v roli moderátora akcí s občasnou alternací 
Radka Jirgla. 

V anketě za rok 2016 se vyhlašují zpravidla tyto kategorie – nejlepší jednotlivec (dospělí i mládež), nej-
lepší tým (dospělí i mládež), Hvězda Deníku (vybírají čtenáři), Krajánek roku (nejlepší sportovec půso-
bící za hranicí okresu či v zahraničí). Do Síně slávy se také uvádějí slavné sportovní regionální legen-
dy a uděluje se i Zvláštní cena za přínos sportu. 

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS   

Vyhlašování nejúspěšnějšího sportovce roku v Příbrami. Autor Jiří Kubík 

Okresy hledají své největší sportovní hvězdy  

za rok 2016 
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Jak prezentovat co nejlépe svůj sport a jeho soutěže na veřejnosti? Jak oslovit mládež, aby se 
zapojovala do připravovaných aktivit? A jak přitáhnout ke spolupráci potenciální partnery či 
sponzory? Na tyto, ale i na mnohé další otázky hledaly odpověď dva odborné semináře zaměře-
né na oblast sportovního PR, komunikace a marketingu. Pro zájemce z řad sportovních svazů 
ČUS a dalších sportovních subjektů je uspořádali organizátoři z Komise na podporu činnosti 

sportovních svazů ČUS, Vyšší odborné školy ČUS a společnosti Pro ČUS servis, s.r.o.  

Semináře se uskutečnily ve dvou víkendových blocích 28.-29. ledna a 18.-19. února v Praze. Příleži-
tosti k rozšíření svých dovedností a znalostí využilo celkem 27 účastníků ze čtrnácti sportovních odvět-
ví. Podle původního záměru se přihlásilo nejvíc zástupců ze sportovních svazů, ale nechyběli ani před-
stavitelé sportovních klubů včetně dvou působících v nejvyšší hokejové a basketbalové soutěži či regi-
onálního sdružení ČUS. 

„Účastníci, kteří nejsou profesionály v oborech komunikace a marketingu, se dozvěděli základní infor-
mace na téma, jak efektivně komunikovat svůj sport. Obsah seminářů tvořily dva hlavní bloky – PR 
blok a marketingový blok. Byly koncipovány tak, aby poskytly ucelený výklad, které komunikační a mar-
ketingové nástroje jsou nejvhodnější pro prezentaci konkrétního sportovního subjektu a jak s těmito 
nástroji zacházet. Jednu z možností představují vlastní informační kanály v podobě webových stránek 
či Facebooku, další variantou je už spolupráce s médii. Obě tyto oblasti účastníkům přiblížili odborníci, 
kteří mají s komunikací a marketingem velké zkušenosti,“ popsal náplň seminářů Filip Hobza, člen Vý-
konného výboru ČUS a předseda Komise na podporu činnosti sportovních svazů. 

Přednášejícími byli tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý, lektoři VOŠ ČUS Lu-
cie Krausová a Jiří Brych či zástupce agentury Sun Marketing Jan Schöppel. Ve svých vystoupeních 
kladli důraz především na praktickou využitelnost zkušeností v rámci každodenní činnosti účastníků 
semináře. Ti se také dozvěděli, jak komunikovat s novináři, napsat poutavou tiskovou zprávu a uspořá-
dat úspěšnou tiskovou konferenci nebo jak reagovat v krizových situacích. Marketingová část je sezná-
mila například s moderními formami a nástroji marketingu, vztahem ke klubu a fanouškům i se zásada-
mi sponzoringu. 

„Jak vyplynulo i z výsledků dotazníku spokojenosti, který byl po akci distri-
buován mezi účastníky, naprostá většina z nich považuje získané infor-
mace za prospěšné a především využitelné v praxi,“ uvedla Veronika 
Szabó, jednatelka Vyšší odborné školy České unie sportu. 

„Seminář byl navíc příkladnou ukázkou optimalizace a synergie jednotli-
vých složek a organizací v rámci České unie sportu. Pevně věřím, že 
nešlo o poslední akci svého druhu. Naopak – máme mnoho dalších ná-
padů, jak pomáhat sportovnímu prostředí orientovat se co nejlépe 
v různých oborech souvisejících s jeho činností,“ dodal Filip Hobza. 

 
 

Text Redakce ve spolupráci s Filipem Hobzou, foto: www.johnyhozapisky.cz  

Poučný pohled za kulisy sportovní  

komunikace a marketingu 

http://www.johnyhozapisky.cz/
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ČUS Stopa pro život 

ČT Šumavský Skimaraton 2017 potěšil dálkové běžce z 15 zemí světa 

Na letošní ČT Šumavský Skimaraton, který se jel jako 4. akce seriálu běžeckého lyžování ČUS Sto-
pa pro život, a současně jako součást evropské série dálkových běhů Euroloppet, se přihlásilo více 
než 1100 účastníků z 15 států světa. Na startu se díky tomu čeští závodníci potkali třeba se zástupci 
severských velmocí Norska a Finska, nebo s Rakušany, Švýcary, Francouzi, Italy, Rusy, Slováky, 
Maďary..., ale i s účastníky dalekého australského kontinentu. Nejpočetněji zastoupenou zemí kro-
mě domácích bylo Německo, které do závodu vyslalo okolo stovky lyžařů. Na Kvildu si přijelo za-
sportovat také spousta malých nadějí. V sobotu se do jednotlivých dětských soutěží zapojilo přes 
160 dětí. Šumavák dokázal, že má co nabídnout elitním běžcům, ale také obrovské skupině amatér-
ských milovníků běžeckého lyžování. 

Průběh počasí týdne před závodem s vytrvalými teplotami nad 10 stupňů a silný vítr i v nejvyšších 
partiích tradičně nejchladnějšího místa v republice se měnil ze dne na den, a v pátek před závodem 
pořadatele přiměl ohlásit definitivní změny. Zatímco zázemí akce a dětské stopy zůstaly na Kvildě, 
hlavní závody dospělých byly přesunuty do vyšších partií na novou trasu se startem na Modravě a 
cílem na Kvildě. Závodníci, kteří byli původně přihlášeni na okruhy 23 km nebo 45 (46) km, jeli všich-
ni v sobotu i neděli totožnou trasu dlouhou 28,5 km. Pořadatelé ze Ski klubu Šumava Vimperk, tak 
jako již několikrát v minulosti, opět prokázali svoji pohotovost i obětavost a především to, že ani z 
horších klimatických podmínek se nemusí nikdo hned rozbrečet. Jak potvrdili účastníci po dojezdu 
co cíle, náhradní trať byla perfektně připravená pro ty vepředu i vzadu, z Kvildy, kde se nacházelo 
parkoviště, zázemí a prezence, jezdily pendlo-
vací autobusy, které stihly stovky lyžařů včas 
přepravit na start. Na Modravě měl každý zá-
jemce možnost odložit své svršky a nepotřebné 
věci do pojízdné úschovny Základny 211, která 
všechno v čistých pytlích převezla k vyzvednutí 
do zázemí. 

Sobota a neděle také nabídla účastníků trochu 
rozdílnou tvář a podmínky. Štěstí bylo, že ta lep-
ší a jarně prosluněná připadla na sobotu, kdy 
byly na pořadu dopolední dětské závody na 1, 
2, 4 a 8 km volnou technikou. Skvělou atmosfé-
ru dotvořili fandící rodiče a kamarádi, kteří ne-
šetřili hlasitým povzbuzováním a potleskem pro 
všechny v cíli i bezvadný catering pro život, kde 
si každý vybral, co mu chutná nejvíc. 

Dospělé „volnostylaře“ provázelo slunce po celé 
nádherné trase z Modravy, přes Ptačí a Černo-
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Aktuální informace ke kolektivní smlouvě pro sportovní 

subjekty s OSA a Intergram 

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a ji-
ných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA  a nezávislou společností výkonných 
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouvy pokrývají 
všechny subjekty sportovního prostředí ČR, definované v přílohách smluv, včetně všech členských 
organizací ČUS. Dle dodatku č. 2 s OSA se smlouva automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, 
pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví. Smlouva je v současnosti platná mini-
málně do 31.12.2017. Smlouva se společností Intergram je uzavřena na dobu neurčitou.  

Ze smluv vyplývá,  že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem 
nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu. Výjimkou užití jsou společenské a kulturních  akce, 
jako koncerty, taneční zábavy apod., nebo produkce hudby na ubytovacích zařízení provozovaných 
podnikatelsky. V žádném případě se smlouva nevztahuje na subjekty, které nejsou založeny jako spol-
ky, byť působí ve sportu, či jsou členy SK, TJ či svazu ( např. fyzická osoba podnikající na základě 
živnostenského listu - cvičitel aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.) 

horskou nádrž k Modravskému mostu až na pověstné stoupání na Černou horu, odkud se sjíždělo k 
Pramenům Vltavy s občerstvovací stanicí. Po doplnění nezbytné energie se lyžaři vraceli na Kvildu přes 
Hraběcí Huť. Nejšťastnější v cíli byli Petr Javůrek (Kasper – Swix) a mladinká Němka Anna- Maria Diet-
ze (Pusschlag Neuhausen), zlatá z kratší trasy předchozího závodu Stopy – Karlův běh České spořitel-
ny. Petr Javůrek: „Připravoval jsem se na dlouho. Když pořadatelé trasy sloučili, stejně jsem si řekl, že 
bych chtěl obhájit vítězství z loňska a mám radost, že se to podařilo. V prvním kopci jsem se pokusil na-
stoupit a hned to vyšlo, odjel jsem ostatním a pak už jsem vlastně jel závod sám se sebou. V neděli se 
mi na klasice podařilo zlomit hůlku. Trn z paty mi vytrhli kolegové z konkurenčního týmu Rossignol, tak-
že díky nim jsem mohl závod dokončit. V neděli nesvítilo slunce, takže byl závod rychlejší a pro mě 
vlastně lehčí.“ 

V neděli dopoledne přivítala běžkaře na Modravě identická trasa, ale klasickým stylem. Slunce se zpoza 
mraků nevylouplo, teploty oproti předchozímu dnu trochu klesly a povrch trasy pevně držel. Právě tyto 
podmínky zřejmě skvěle sedly Janu Šrailovi z týmu Pioneer Investments – Craft. Přihnal se do cíle na-
prosto osamocen v čase 1:17:54, usměvavý, jako by za sebou ani neměl 28 kilometrů. Teprve za čtyři a 
půl minuty proťali pásku další. Stejně skvěle si vedla Kamila Knopová z Rossignol racing. Také ona na-
dělila druhé Němce Ulle Hornfeck jeden a půl minuty a potvrdila po sobotním stříbru svoji všestrannost a 
skvělou formu. Vítěz Jan Šrail ohodnotil svůj výkon: „Minulý týden jsem bojoval s nachlazením, tak jsem 
nevěděl, jak to dnes pojede. Cítil jsem se dobře, tak jsem za to na osmém kiláku vzal a trhnul jsem se. 
Náskok jsem si pohlídal. Musím pochválit pořadatele, trať byla perfektně připravená.” 

A co ještě vypíchnout na závěr? Určitě potěšila přítomnost starosty obce Kvilda, Václava Vostradského, 
který s kolegou v historickém obleku a s vojenskou kšiltovkou na hlavě také projel cílovou bránou. 
Všichni vítězové kromě medailí a pohárů dostali speciální cenu – krásnou půllitrovou láhev limitované 
edice místního šumavského ležáku a absolutní vítěz tradiční týmové soutěže "Šumavák tým 2017", tým 
Kasper Swix, si domů dokonce dokutálel celý soudek piva z pivovaru Vimperk. 

Všem, kteří o víkendu 25. – 26. února zavítali s běžkami na Šumavu, děkujeme a gratulujeme k dosaže-
ným výsledkům. Věříme, že jste si odvezli pěkný sportovní zážitek a příští rok se zase na Šumavě uvidí-
me.  

ČUS  Stopa pro život 
Zveme vás na poslední díl seriálu ČUS Stopa pro život na Krkonošskou 70 LAWI  dne 

04.03.2017 ;  areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, počasí má být ideální 

http://www.cuscz.cz/files/1921OTI.pdf
http://www.cuscz.cz/files/226NDk.pdf
http://www.stopaprozivot.cz/zavody-spz/detail/488
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Sdružené subjekty již organizaci OSA a Intergram žádné poplatky za veřejné provozování děl při spor-
tovních akcích neplatí. SK, TJ a okresní sdružení svou příslušnost k ČUS a skutečnost, že se na ně 
daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem člena ČUS. 

Dotaz: Chtěl bych se dotázat, zda nám kolektivní smlouva umožňuje: 
 zveřejnování videozáznamu na webových stránkách (oddílové, Youtube, facebook) z na-

šich akcí, kde je reprodukovaná hudba jako hudební podkres či doprovod (například v na-
šem případě videozáznam z ukázkové hodiny )  

 zveřejnění video sestřihu, kde je hudba přidaná jako tematické ozvučeni (původní ozvuče-

ni je zcela utlumeno nebo výrazně potlačeno). 

Smlouva se nevztahuje na dodatečné ozvučení děl, která jsou poté zveřejněna na internetu či  
facebooku Vašeho spolku. Lze zveřejnit záznam z dané akce bez dodatečného přidání hudby.  

Ve smlouvě s OSA jsou taxativně vyjmenované případy, kdy se na produkování hudebního díla vzta-
huje tato licenční smlouva se sportovními spolky a jedná se pouze o produkování hudby během spor-
tovní události, případně  provozování hudebních a jiných děl televizním či rozhlasovým vysíláním. 

David Opatrný, Management sportu 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ - NOVÝ KONTAKT 
Dotaz: 

Je pravda, že podávání hlášení pojistných událostí (úrazů), prostřednictvím nové smlouvy uza-
vřené s pojišťovnou Kooperativa od 1.1.2017 jde pouze listinou poštou nebo osobně na poboč-

ce? Není zde možnost formulář a přílohy naskenovat a zaslat na pojišťovnu elektronicky?  

Veškerou komunikaci lze vyřešit i elektronicky, ale k zasílání takových podkladů musíte použít  mak-
léřskou firmu Renomia. Minulý týden nám byl sdělen nový kontakt na Sabinu Římanovou z oddělení 
likvidace tel.: 221 421 744, email: sabina.rimanova@renomia.cz - na tuto adresu lze zasílat kompletní 
podklady v elektronické podobě. 

Vice informací na: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html 

 Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České re-
publiky http://www.uklidmecesko.cz. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořá-
dek. Společně, v sobotu 8. dubna 2017. K podpoře iniciativy se vedle Ministerstva pro místní rozvoj, 
řady českých médií, českých firem i nadnárodních korporací, připojila i Česká unie sportu. 

Kdo uklízí 

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České 
republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, sportovci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na 
koho si vzpomenete. Uklízí všichni společně! 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

mailto:sabina.rimanova@renomia.cz
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html
http://www.uklidmecesko.cz
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Na podzim roku 2011 stál tehdejší Český svaz tělesné výchovy, jehož dnešním nástupcem je 
Česká unie sportu, před strategickým rozhodnutím. Největší sportovní spolek v České republi-
ce byl po pádu Sazky zadlužený 800 miliony korun a navíc každý rok vznikaly této organizaci 
v běžné činnosti ztráty v desítkách milionů korun. Zdálo se, že jediné řešení, jak vylepšit eko-
nomickou situaci, představuje prodej majoritních podílů ČSTV v horských střediscích ve Špin-

dlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Harrachově. Jaká je skutečnost nyní? 

„Akciové společnosti provozující tato střediska byly podinvestované, vybydlené, vysáté dividendami a 
měly zastaralé technické vybavení. Tlak na jejich prodej ze všech stran byl obrovský. Znalecké posud-
ky přitom oceňovaly naše podíly ve všech třech skiareálech částkou 240 milionů korun. Nové vedení 
ČUS však nakonec uvážilo, že jde o majetek všech sportovců, a uznalo, že by bylo chybou se ho zba-
vovat. Proto navrhlo jiný a efektivnější model ve formě dlouhodobých pronájmů skiareálů komerčním 
subjektům a valná hromada ČUS tento krok jednoznačně schválila,“ připomíná předseda ČUS Miro-
slav Jansta. 

Skiareál Špindlerův Mlýn si pronajala na dvacet let s opcí společnost Melida, skiareál v Peci pod 
Sněžkou na stejně dlouho dobu společnost Mega Plus. Od roku 2012 mnohonásobně klesla zadluže-
nost obou skiareálů, naopak vzrostly investice do infrastruktury a zvýšil se také zisk. Například jen ve 
Špindlerově Mlýně v období 2013–2016 společnost Melida investovala 470,574 milionu korun, což je 
5,5krát víc než v letech 2008–2011. Důležité je, že z pronájmů získávají akcionáři každoročně zhruba 
60 milionů korun. 

Bez vyřešení vlastnictví nebudou investice 

Podobný model se však dosud nepodařilo prosadit ve středisku Harrachov. „Areál v Harrachově jsme 
nepronajali i proto, aby v něm zůstal prostor pro mládežnický, výkonnostní a vrcholový sport a také z 

Pozemky ve skiareálu Harrachov – poslední  

naděje lobbistů, kteří nezískali před lety majoritu 

ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou 

 Jak to funguje 

Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a 
zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh 
akce. Organizátoři celé akce k tomu poskytují know-how, v době hlavních úklidových vln (předem oh-
lášených velkých úklidů na jaře a na podzim) také distribuují pevné pytle na sesbíraný odpad a kdyko-
liv během roku veškerou další potřebnou podporu. 

Organizátoři kteří mají "pod palcem" skupinku dobrovolníků (například dobrovolníků ze sportovního 
klubu) a chtějí se organizovaně zapojit do akce,  vyplní registrační formulář a na interaktivní mapě úkli-
dů , si vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí.  V termínu akce se pak sejdou na 
"místě činu" a společně uklidí kousek Česka. 

Více informací k iniciativě najdete na webu http://www.uklidmecesko.cz. Pokud se do akce zapojíte, 
dejte nám vědět ! Rádi zveřejníme váš příklad ve Zpravodaji. 

Redakce 

http://www.uklidmecesko.cz.
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důvodu diverzifika-
ce rizik. Působí 
zde několik sub-
jektů, které mají 
svá sportoviště v 
chátrajícím stavu 
na státních po-
zemcích a pronají-
mají si je. Proto, 
aby mohly tyto 
subjekty investo-
vat v rámci vybu-
dování celku – 
sportovního cen-
tra, je potřeba nej-
prve vykoupit stát-
ní pozemky,“ vy-
světluje Miroslav 
Jansta. 

ČUS je pouze akcionářem jednoho ze subjektů – Sportovního areálu Harrachov (ČUS 56,5 %, Svaz 
lyžařů ČR 37,6 %, město Harrachov 4 % a společnost Sportlease 1,9 %), který provozuje skiareál. Cí-
lem ČUS v Harrachově je přitom od počátku vybudování sportovního centra pro přípravu české repre-
zentace. Bez vyřešení vlastnictví pozemků, z nichž 98 % je zastavěno trvalými stavbami SAH a navíc 
tvoří funkční celek, není možné realizovat připravené významné investice do modernizace technického 
vybavení a zázemí.  

V této souvislosti sehrává negativní roli město Harrachov. Jeho starostka Eva Zbrojová a na ni napoje-
né neprůhledné podnikatelské subjekty po celou dobu vyjednávání postupuje v rozporu se soudní judi-
katurou a zajištěním funkčního celku a chce nejdříve pozemky získat bezúplatně, pak část pozemků 
za 1 korunu a následně je odkoupit za 40 miliónů korun. Lobbuje a postupuje proti zájmům SAH a 
znehodnocuje tak v něm nejen podíl města, ale poškozuje svým jednáním i ostatní akcionáře. Pro svůj 
zájem využívá politiky, poslance, státní úředníky (Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí) a některé novináře – magazín Reportér a pořad 
Reportéři ČT (Miroslav Petráček). Tato média zcela neprofesionálně šíří zavádějící informace, dezin-
formace nebo dokonce úplné lži a hájí tak zájmy lobbistů vystupujících v této kauze. 

„Na schůzce 10. listopadu 2016 v budově Ministerstva školství za účasti náměstkyně Kratochvílové, 
hejtmana Libereckého kraje Půty, starostky Harrachova Zbrojové, poslance Ploce a představitelů ČUS 
– předsedy Jansty a místopředsedy Pelty a koordinátora zamýšleného Sportovního centra Harrachov 
Dlouhého to bylo právě vedení ČUS, které navrhlo Libereckému kraji a městu Harrachov, že ČUS je 
připravena buď pozemky sama vykoupit, nebo na ně půjčit s tím, že jediným zájmem je vznik velkého 
sportovního areálu, v němž budou hlavními vlastníky Svaz lyžařů ČR, město Harrachov, případně i 
Liberecký kraj. Později – podle ekonomické situace města Harrachova, Svazu lyžařů ČR a Liberecké-
ho kraje – je ČUS připravena prodat své podíly za nabývací cenu jednotlivým subjektům. Tento návrh 
všichni účastníci jednání pozitivně kvitovali,“ uvádí Miroslav Jansta. 

Jednání v zájmu developerů? 

Jediné, skutečně „lukrativní“ pozemky, které se ve skiareálu nacházejí, vlastní již třicet let SAH a na-
cházejí se v blízkosti dojezdu u sjezdovky a spodní stanice lanové dráhy Alfa. Plochou jde o necelé 
dva hektary, na kterých chce v budoucnu SAH vybudovat hotel a zázemí pro lyžaře. 

„Cíl lobbistů postupujících proti SAH je jasný – když nezískali majoritu ve skiareálech ve Špindlerově 
Mlýně a v Peci pod Sněžkou, snaží se získat právě tyto pozemky. Jsou také zřejmě motivem města 
Harrachova či paní starostky pro nelogické jednání, kterým poškozuje zájmy SAH i obyvatelů a podni-
katelských subjektů v Harrachově – jejich získání by totiž mohlo být zajímavé pro následný odprodej 
developerům,“ uzavírá Miroslav Jansta. 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí 
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AŠSK, opravdu jen čtyři písmena?  
V tomto rozhovoru představujeme prezidenta Asociace školních sportovních klubů ČR a 

kandidáta na tuto funkci i pro následující období Mgr. Václava Lešanovského. 

Co je AŠSK ČR? 

AŠSK je multisportovní  spolek zaměřený na mimoškolní soutěžní i nesoutěžní aktivity organizované ve 
školních sportovních klubech, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury základních a středních škol. 
Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu 
ke sportu. Jedná se zároveň o nabídku alternativy  trávení volného času jako prevenci civilizačních cho-
rob, kouření a zneužívání návykových látek. Domníváme se, že AŠSK ČR je unikátní organizace, jejíž 
hodnotu charakterizuje pevná a velmi rozvětvená organizační struktura. Zahrnuje 3000 školních spor-
tovních klubů, 84 okresních a 14 krajských rad s celorepublikovým pokrytím a dosahem i na zbytek 
škol, které nejsou členy asociace. V současné době to také představuje 110 000 aktivních členů asocia-
ce. Jedinečnost AŠSK je v propojení vzdělaných pedagogických pracovníků s programem mimoškol-
ních aktivit na školách přizpůsobených konkrétním podmínkám dané školy. 

Jaká je historie Vaší práce v AŠSK? 

Jako tělocvikář jsem měl k organizování sportovních soutěží velmi blízko a již od osmdesátých let jsem 
působil v pozici metodika tělesné výchovy pro okres Děčín. Na začátku devadesátých let mi byla nabíd-
nuta role krajského zástupce v AŠSK. Tak jsem se stal současně předsedou ústecké krajské rady, 
předsedou děčínské okresní rady i předsedou školního sportovního klubu na naší škole. Koncem deva-
desátých let převážil v AŠSK názor, že je potřeba personálně posílit krajská pracoviště o pracovní pozi-
ce sekretářů a tak mi přibyla další náplň práce, při čemž 
jsem předával svým nástupcům práci pro školní klub i 
okresní radu. Do funkce prezidenta AŠSK jsem byl zvo-
len v roce 2003 a v této práci pokračoval další dvě vo-
lební období. V dubnu čekají AŠSK nové volby do Vý-
konného výboru a byl jsem znovu navržen jako kandidát 
na pozici prezidenta AŠSK ČR. 

Co považujete za největší přednost AŠSK? Co je na 

druhé straně potřeba? 

Největší předností, kterou si někteří ani neuvědomují, je 
skutečnost, že dobře formulovanou, propagovanou a 
organizovanou nabídkou sportovních aktivit oslovujeme 
celou populaci mládeže naší republiky ve věku 6 – 19 let 
naším programovým projektem „ Sportuj ve škole“. Tato 
skutečnost s sebou však nese potřebu nespoléhat se jen 
na zapálené a dobrovolné organizátory mimoškolní čin-
nosti na všech úrovních, ale hledat také možnosti finanč-
ního, případně materiálního ocenění jejich činnosti. 
V současné době nacházíme v tomto smyslu podporu u 
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vedení MŠMT, se kterým jednáme o možnosti vytvoření metodiků školního sportu, o snížení úvazků 
pro vedoucí školních sportovních klubů i o proplácení přesčasové práce při doprovodu žáků na školní 
sportovní soutěže.  

Jak hodnotíte spolupráci AŠSK s ČUS? 

Pro AŠSK ČR není Česká unie sportu konkurentem, ale významným partnerem. Velmi si vážíme této 
spolupráce, máme dokonce podepsáno Memorandum, které naše vztahy vymezuje a osobně tuto spo-
lupráci a tento dokument považuji za velmi významný. Například spolupráce na projektu Sportovní liga 
základních škol o Pohár ministryně se velmi úspěšně rozvíjí a získal mnoho příznivců i pozornost mé-
dií. V loňském školním roce jsem se v rámci 2. ročníku SLZŠ zúčastnil všech šesti republikových finále 
a jsem přesvědčen, že tento projekt má před sebou výbornou budoucnost.  

Těšíme se na další spolupráci s ČUS! 

Vyšší odborná škola České unie sportu, s. r. o., 
ukončila v měsíci lednu první semestr školního 
roku 2016-2017. Také v jeho průběhu pokračo-
val pozitivní trend, který nastolilo v říjnu 2015 
nové vedení školy. V současné době navštěvuje 
VOŠ sto studentů – z toho však rekordních 52 
v 1. ročníku. Rovněž ekonomická situace vyka-
zuje velice příznivou bilanci a za loňský rok i ve 
zkráceném účetním období do 31. srpna vykáza-
la zisk 1,111 milionu korun. Za celý kalendářní 
rok by tato částka vystoupala na 1,666 milionu 
korun. 

Jedním z důležitých a úspěšných kroků vedení 
školy byl intenzivní a aktivní nábor studentů do 
1. ročníku pro školní rok 2016-2017. Podařilo se 
nastartovat projekt První kariéra a ve spolupráci 
s Českou unií sportu také iniciovat stipendijní 
programy. V rámci sociálních stipendií tak získa-
lo třináct studentů finanční podporu 167 000 Kč, 
v případě sportovních stipendií dvacet studentů 
celkovou částku 40 000 Kč. Do projektu První 

kariéra se zapojilo pětadvacet studentů. Navíc 
v oblasti trenérských kurzů, které organizuje 
VOŠ, se na Ministerstvu školství podařilo získat 
nové nebo prodloužit stávající akreditace.  

Určeno aktivním rodičům 

V současné době však již pracuje VOŠ na nábo-
ru studentů pro školní rok 2017/2018. V této sou-
vislosti připravila nový projekt nazvaný Aktivní 
rodič, zaměřující se na maminky či tatínky na 
mateřské/rodičovské dovolené.  

„Škola se snaží podpořit nejen aktivní sportovce, 
ale i rodiče, kteří jsou s dětmi doma a tento čas 
by rádi využili i pro svůj rozvoj. Vhodná forma 
kombinovaného studia, která se koná jednou za 
měsíc o víkendu, nezatíží příliš časovou nároč-
ností a samostudium si doma může každý upra-
vit podle rytmu svého dítěte. Výhodu, kterou ten-
to projekt nabízí, není jen časová nenáročnost 
s docházkou do školy, ale také finanční podpora, 
neboť školné je v tomto projektu zlevněno o pět 

Vyšší odborná škola ČUS  

pokračuje v pozitivním trendu a chystá další  

zajímavé projekty 
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PRAHA, 7. února 2017 – Gabriel Waage, který od roku 2002 řídí jako předseda svazu český 
softball, byl na kongresu v Srbsku zvolen také prezidentem Evropské softballové asociace. Na 

tomto postu nahrazuje Andrého van Overbeeka z Nizozemska. 

„Ucházet se o předsednictví mi nabídl končící předseda a bylo to potvrzení práce vedené dlouhodobě 
správným směrem. Český softball je hodnocen jako nejlépe organizovaný v Evropě. Účastníme se 
všech mistrovství Evropy, z nichž pravidelně vozíme medaile. Jsme vedoucí zemí v kategorii mužské-
ho softballu a také přinášíme na starý kontinent světovou kvalitu,“ říká čerstvě zvolený předseda. 

Nejdůležitější úkoly: posílit rozpočet z vnějších zdrojů a branding 
Programem nového předsedy pro následující léta je rovnoměrný vývoj všech odvětví, která Evropská 
softballová federace zastřešuje – ženský fastpitch, mužský fastpitch a slowpitch. Důležitým úkolem je 
posílení rozpočtu z vnějších zdrojů a také zapracování na brandingu. „Rád bych tu viděl více akcí 
s mezinárodním přesahem, jako je zápas výběru Evropy proti mistrům světa,“ představuje Gabriel 
Waage svou agendu. 

V souvislosti s návratem pod olympijské kruhy softball také navazuje úzkou spolupráci s baseballem. 
„Věřím, že se podaří uskutečnit společnou akci softballu a baseballu na vrcholné úrovni. Společně 
jsme v rodině olympijských sportů a spojuje nás motivace prezentovat naše sporty v Evropě i za mo-
řem,“ uzavírá bývalý trenér mj. Eagles Praha. 

Kdo je Gabriel Waage 

Dosavadní 1. místopředseda ESF byl zodpovědný za řízení a struktury sou-
těží v Evropě. Nově zvolený prezident Evropské softballové asociace řídí 
český softball nepřetržitě od roku 2002, ve vedení českého svazu pracuje již 
od roku 1993. Je členem výkonného výboru Českého olympijského výboru a 
členem komise pro zahraniční vztahy. Na mezinárodní softballové scéně je 
činný od roku 2005 a ve WBSC SD (Světové Konfederaci Baseballu a Soft-
ballu, divizi softball) působí v komisi pro celosvětové soutěže a pro rozvoj 
mužského fastpitche. 

Více informací o českém softballu najdete na 
www.softball.cz a na Facebooku.  

tisíc korun na školní rok. Uchazeč za něj tedy zaplatí jen 18 000 korun. Tato cena je studentům garan-
tována od nástupu po dobu tří let řádného studia. Rádi bychom, aby tuto možnost maminky nebo tatín-
kové využívali, protože po návratu do pracovního života budou pro své zaměstnavatele perspektivněj-
ší a cennější,“ vysvětluje Veronika Szabó, jednatelka a zástupkyně ředitele VOŠ ČUS. 

Redakce 

Na olympiádu s novým vedením – evropský softball povede Čech 

http://www.softball.cz
https://www.facebook.com/czechsoftball
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 Hříšní trenéři trénují dál 

Podle dalšího dokumentu německé televize ARD ruští trenéři, kteří jsou na černé listině WADA, dál 
připravují přední sportovce své vlasti, což je v příkrém rozporu se Světovým antidopingovým kode-
xem. Těmto sportovcům tak hrozí suspendace, protože podle nového nařízení Kodexu se musí takto 
potrestaným funkcionářům vyhýbat obloukem… 

V současné době nezávislá komise Mezinárodní atletické federace IAAF provádí šetření přímo 
v Moskvě. Cílem pobytu těchto atletických funkcionářů je přímo na místě zjistit, jak se ruská atletika 
popasovala se svým vyloučením z IAAF a zdali došlo k nápravě. A právě tento dokument výrobního 
štábu televize ARD vedeným Hajo Seppeltem dokazuje, že tomu tak v mnoha oblastech není. Němec-
ký investigativní novinář k tomu řekl: „Je to podle mne jenom pokrytectví. Je to lhaní. Předstírají změ-
ny, které nenastaly.“ 

V dokumentu je hlavním antihrdinou trenér Vladimír Kazarin, který byl natočen skrytou kamerou letos 
12.ledna, jak trénuje běžce Natálii Danilovou a Arťoma Denmuchametova, a to i přesto, že by se ne-
měl vůbec ve sportovním prostředí objevovat. 

„Ruský svaz si měl suspendaci tohoto trenéra vynutit. To znamená, že ruský svaz i nadále neplní pod-
mínky pro opětovné přijetí,“ řekl výkonný ředitel IAAF Olivier Gers. Pro Rusy může tento skandál opě-
tovně oddálit jejich zpětné přijetí pod křídla mezinárodní atletiky, a také jejím sportovcům i nadále zne-
možnit účast na závodech. 

Prezident německé atletiky zašel i dál a žádá vyloučení ruského týmu ze zimní olympiády 2018 
v Pchjongčchangu i z letní 2020 v Tokiu, pokud nedojde ke zlepšení stávajícího stavu v této zemi. Do-
slova tento funkcionář prohlásil: „Znamenalo by to jasný signál nulové tolerance dopingu. Pokud ně-
kdo porušuje olympijskou chartu tak jasným způsobem, musí potom dostat co nejtvrdší trest.“  

  

  CAS nesouhlasí 

Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne vyjádřil nesouhlas s vyloučením běloruských rychlostních 
kanoistů z letní olympiády 2016 v Riu. 

Jako neopodstatněné vyhlásil CAS rozhodnutí Světové kanoistické federace (ICF) o tom, že nesmí 
sportovci Běloruska startovat na letních Hrách a ani v dalších mezinárodních soutěžích  po dobu jed-
noho roku. Tímto verdiktem tak zrušil CAS rozhodnutí ICF o potrestání Běloruska. 

Federace tak rozhodla proto, že pět rychlostních kanoistů z této země mělo pozitivní testy na meldoni-
um v průběhu přípravného kempu před olympiádou. Podle výroku arbitrážního soudu však ICF sáhla 
k plošnému trestu neoprávněně, protože neměla dostatek důkazů. 

Tento výrok CAS však v žádném případě nepovede ke zvýšení prestiže ICF ani dalších mezinárod-
ních sportovních federací v boji proti dopingu…   

 

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

Antidoping 

Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno 

zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 27.02.2017;  Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Fotografie do článku Sporto-

vec roku 2016 a na titulku poskytla agentura BPA; Ostatní použité fotografie - archiv ČUS; ISSN 1212-1061 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
http://www.cstv.cz
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ČUS - Sportuj s námi! 

 

 Vybíráme pro vás! 

Dámská jízda na Božím Daru 

Pozor, tohle je pouze pro ženy! Vy jež máte rádi dám-
ské jízdy si nenechte ujít akci „Princezny na lyžích“ 
 a rezervujte si neděli 26.3.2017 ve svém kalendáři. 
Letos to bude již čtrnáctý ročník a akce se koná i v pří-
padě nepříznivých sněhových podmínek. Jednoduše 
se půjde na pěší výlet.   

Březen 

03.03.2017 Brno hraje curling, Brno 

04.03.2017 Dortiáda s Kometou, Brno 

04.03.2017 H.B. mostové jeřáby cup, Prachatice 

04.03.2017 Putování Lázského nemehla po Brdech, 

Láz 

05.03.2017 Lyžařský Pohár Vysočiny, Velké Meziříčí 

05.03.2017 Úpická desítka, Úpice 

11.03.2017 Anaberg cup 2017, Andělská Hora 

11.03.2017 Jarní mítink SK Čéčova České Budějovice  

11.03.2017 Karlíkův běh, Boží Dar 

12.03.2017 Klatovská desítka 2017, Klatovy 

12.03.2017 Lyžařský pohár Vysočiny na Šacberku, 

Jihlava 

16.03.2017 Regionální olympiáda dětí a mládeže,  

Pardubice 

18.03.2017 Borecký půlmaraton, Velký Borek 

18.03.2017 Josefský běh v Cerhovicích, Cerhovice 

18.03.2017 Lesní běh Opatovice, Opatovice 

18.03.2017 Pochod jarní přírodou, Jaroměřice 

18.03.2017 XXXV. ročník Grand Prix vytrvalců,  

Kamenný Újezd 

19.03.2017 Jarní běh – Memoriál Z. Strnada, Zadov 

19.03.2017 Jarní snowboardslalom, Zadov 

19.03.2017 O pohár předsedy OFS Prachatice 

(fotbalový turnaj mladších žáků), Pracha-

tice 

19.03.2017 Pražský MTB pohár 2017, Praha 

21.03.2017 Seniorské rozhýbání, Praha 6 

23.03.2017 Naučme se bruslit všichni, Prostějov 

25.03.2017 AXiS Noční 10, Jihlava 

25.03.2017 Bambini Contest – dětský závod v boulde-

ringu, Praha 7 

25.03.2017 Basketbalová sobota, Jevíčko 

25.03.2017 Jarní fotbalový turnaj mladší a starší pří-

pravky, Teplice 

25.03.2017 Ludgeřovická 15, Ludgeřovice 

25.03.2017 Pochod Českým rájem – Putování za 

Rumcajsem, Jičín 

25.03.2017 Supercross Klínovec 2017, Loučná pod 

Klínovcem 

26.03.2017 Dámská jízda, Boží Dar 

 

 

 

Duben 

01.04.2017 3. Sudetské Tojnárkovo bloudění, Tisá 

01.04.2017 Běh Koutem, Kout na Šumavě 

01.04.2017 Jarní cena Dukly, Praha 6 

01.04.2017 Milevský Pohár, Milevsko 

01.04.2017 Novoveský přespolák, Ostrožská Nová 

Ves 

02.04.2017 Brněnský běžecký pohár (finálový závod), 

Brno 

02.04.2017 Otvírání řeky Svitavy, Blansko 

04.04.2017 Aprílový běh, Praha 3 

04.04.2017 Liga škol v hodech a sprintech,  

Česká Lípa  
 

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

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

http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brno-hraje-curling/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/dortiada-s-kometou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/h-b-mostove-jeraby-cup/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-lazskeho-nemehla-po-brdech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-lazskeho-nemehla-po-brdech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/upicka-desitka-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/anaberg-cup-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-mitink-sk-cecova-ceske-budejovice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karlikuv-beh/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/klatovska-desitka-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny-na-sacberku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny-na-sacberku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-olympiada-deti-a-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-olympiada-deti-a-mladeze/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/borecky-pulmaraton/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/josefsky-beh-v-cerhovicich/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-beh-opatovice/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-jarni-prirodou/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxxv-rocnik-grand-prix-vytrvalcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/xxxv-rocnik-grand-prix-vytrvalcu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-beh-memorial-z-strnada/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-snowboardslalom/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-predsedy-ofs-prachatice-fotbalovy-turnaj-mladsich-zaku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prazsky-mtb-pohar-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/seniorske-rozhybani/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/naucme-se-bruslit-vsichni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/axis-nocni-10/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-zavod-v-boulderingu/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/basketbalova-sobota/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-fotbalovy-turnaj-mladsi-a-starsi-pripravky-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-fotbalovy-turnaj-mladsi-a-starsi-pripravky-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ludgerovicka-15/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/supercross-klinovec-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/supercross-klinovec-2017/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/damska-jizda/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-sudetske-tojnarkovo-bloudeni/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-koutem-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-cena-dukly/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/milevsky-pohar-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novovesky-prespolak/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novovesky-prespolak/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brnensky-bezecky-pohar-finalovy-zavod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/brnensky-bezecky-pohar-finalovy-zavod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/otvirani-reky-svitavy/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/aprilovy-beh-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/liga-skol-v-hodech-a-sprintech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/liga-skol-v-hodech-a-sprintech/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.lkslovan.cz/products/damska-jizda-princezny-na-lyzich/

