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Foto na titulní straně: Jarní počasí láká do přírody tisíce amatérských a rekreačních vyznavačů 
sportu. Ti mohou využít po celé České republice pestrou nabídku akcí v rámci projektu České unie 
sportu – Tipsport Sportuj s námi.
 Foto: Tipsport Sportuj s námi (Velká cena města Touškova)
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VV ČUS zareagoval na zpoždění  
státní podpory

Letošní páté zasedání Výkonného výboru České 
unie sportu se uskutečnilo 17. května v Praze na 
Strahově. V jeho úvodu se zabýval předseda ČUS 
Miroslav Jansta situací související s financová-
ním českého sportu. 

Vzhledem ke zdržení vyplácení státní podpory 
sportu v důsledku pozdního schválení státního 
rozpočtu pro rok 2022 a také stále komplikova-
nější struktuře a administraci svazových žádostí 
rozhodla Rada ČUS o vyplácení mimořádných 
půjček z vlastních zdrojů národním sportov-
ním svazům. „Během posledního týdne využilo 
této možnosti, která slouží k tomu, aby se sva-
zy nestaly dlužníky vůči zdravotním pojišťovnám 
a správě sociálního zabezpečení, nebo také k za-
jištění státní reprezentace, už sedm z nich. Po-
dle aktuálních informací však Národní sportovní 
agentura při administraci dotací se zástupci svazů 
intenzivně komunikuje a lze předpokládat, že ve 
velmi krátké době většina svazů finanční podporu 
obdrží,“ řekl Miroslav Jansta.

Česko/Czechia jednotně v Paříži 2024
Předseda ČUS seznámil členy VV ČUS s průbě-

hem a závěry společné konference sportovního 
prostředí a Ministerstva zahraničí ČR, jejímž té-
matem bylo nahrazení politického názvu Čes-
ká republika při státní sportovní reprezentaci 
zkráceným zeměpisným názvem Česko/Cze-
chia. Ke standardizaci zeměpisného názvu Česko 
přitom došlo už krátce po vzniku České republiky 
v roce 1993. Ke zpoždění jeho používání a zažití 
u veřejnosti přispěla nedůslednost státních insti-
tucí, které výsledky národní standardizace ná-
zvu státu oficiálně oznámily OSN až po 23 letech 
v roce 2016. VV ČUS vyjádřil podporu koordi-
novanému postupu Ministerstva zahraničí, Čes-
kého olympijského výboru i Národní sportovní 
agentury na přípravě jednotné prezentace ná-
zvu Česko/Czechia pro sportovní prostředí tak, 
aby pod ním vystupovali čeští reprezentanti na 
Olympijských hrách v Paříži 2024.

Miroslav Jansta se krátce pozastavil nad ně-
kterými kritickými výstupy ze strany Českého 
olympijského výboru, které nedávno odezněly 

v souvislosti se zvýšením finanční podpory olym-
pijských kolektivních sportů ze strany Národní 
sportovní agentury. „ČOV tímto negativním a ne-
pochopitelným přístupem paradoxně nepřeje 
podporu a úspěch kolektivním sportům, které 
jsou tradiční součástí olympijského programu. 
Jeho zájem by měl být přesně opačný.“ uvedl 
předseda ČUS.

Příprava 40. valné hromady
V dalším průběhu jednání se VV ČUS věnoval 

přípravě nadcházející 40. valné hromady ČUS 22. 
června v Nymburce. Byly schváleny zásadní doku-
menty – finální verze Zprávy o činnosti VV ČUS od 
minulé valné hromady v roce 2021, dále Zprávy 
o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2021, která byla 
doplněna o výsledky auditu, a také Zprávy o stavu 
majetku ČUS k 31. prosinci 2021. Generální sekre-
tář ČUS Jan Boháč informoval, že jako host valné 
hromady potvrdil svou účast předseda NSA Filip 
Neusser, zatímco premiér Petr Fiala se omluvil 
kvůli zaneprázdnění. Bude však požádán, aby de-
legáty sportovního prostředí ČR oslovil zprostřed-
kovanou zdravicí a tlumočil názor nové vlády na 
činnost sportovních organizací.

Rozpočty a prioritní investice
VV ČUS se rovněž zabýval návrhem rozpočtu 

ČUS pro rok 2022. Z diskuse vyplynulo, že je ab-
surdní projednávat rozpočet organizace v květnu 
daného roku, bez znalosti výše státní podpory. 
Sportovním spolkům, které jsou financovány 
z veřejných zdrojů a prostředky přijímají až 
v průběhu roku, však nezbývá, než tento ne-
efektivní způsob plánování svého hospodaření 
akceptovat. Plány pro hlavní i hospodářskou čin-
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nost ČUS jsou zásadně ovlivněny stále dozníva-
jícími protipandemickými omezeními podnikání 
a skokovým nárůstem cen energií. 

Rozbor hospodaření ČUS za první čtvrtletí roku 
2022, který přednesl ředitel ekonomických agend 

Dopingové případy českých sportovců bude nově 
řešit jako odvolací orgán Národní rozhodčí soud 
pro sport. Tento orgán nahradil Arbitrážní komisi 
Národní sportovní agentury a jeho předsedou se 
stal Jan Brodec.

„Naším cílem je transparentní a nezá-
vislé rozhodování kauz, a to v souladu 
s mezinárodními pravidly a zásadami 
spravedlivého procesu. Soud bude jed-
notlivé kauzy rozhodovat v tříčlen-
ných rozhodčích senátech a předse-
dat mu bude pětičlenné předsednictvo 
jmenované předsedou NSA. Podmínkou 
pro zápis na seznam rozhodců je právní vzdě-
lání, praxe v oboru sportovního práva a znalost an-
tidopingových pravidel,“ uvedl Jan Brodec.

První instancí v případě pozitivního testu spor-
tovců zatím zůstávají disciplinární komise jed-
notlivých svazů. Záměrem NSA je však řešit do-
pingové kauzy u rozhodčího soudu hned v první 
fázi. „Svazy to musejí upravit ve svých stano-

vách a předpisech, což by mohlo nastat od roku 
2023,“ uvedl Filip Neusser, předseda NSA.

,,Špatné fungování Arbitrážní komise a celého 
dřívějšího systému rozhodování dopingových spo-

rů v ČR a nutnost přenastavení tohoto sys-
tému rozhodování se potvrdilo při auditu 

Světové antidopingové agentury WADA. 
Je nezbytné, aby hned v první instanci 
rozhodoval zcela nezávislý panel slo-
žený z expertů na tuto problematiku 
– proto přistupujeme k tomu, že jak 

první instance, tak odvolací řízení bude 
probíhat před Národním rozhodčím sou-

dem pro sport. Budou samozřejmě nasta-
veny odpovídající mechanismy, aby se předešlo 
jakémukoli případnému střetu zájmů či ohro-
žení nezávislosti. Děkuji sportovním svazům za 
vstřícný přístup k tomuto řešení, které samozřej-
mě bude vyžadovat změnu předpisů vydávaných 
ADV, ale i změnu předpisů sportovních svazů,“ 
prohlásil ředitel ADV ČR Jiří Janák.

Zdroj: Antidopingový výbor ČR

Dopingové kauzy bude řešit Národní rozhodčí soud pro sport

Pavel Benda, ukázal, že propad hos-
podaření proti stejnému – poslednímu 
„necovidovému“ – období v roce 2019 
činí 3,9 milionu korun. Výbor konsta-
toval, že to je při nárůstu cen vstupů 
a energií, nejistému prostředí pro pod-
nikání, chování klientů a k celkové in-
flaci dobrý výsledek. 

VV ČUS dále projednal prioritní in-
vestice z vlastních zdrojů ve svých spor-
tovních střediscích v roce 2022. V pří-
padě Sportovního centra Nymburk 
se jedná mimo jiné o opravu výtahu, 
střechy a výměnu umělého trávníku na 
venkovním fotbalovém hřišti, v Plavec-
kém areálu Podolí dojde k vybudování 
nového zařízení pro letní využití a v Ly-

žařském areálu Zadov začne výstavba retenční 
nádrže Puchr na zajištění dostatku vody pro za-
sněžování v zájmu udržitelnosti zimního provozu 
tohoto areálu. 

Autor: KT ČUS
Foto: archiv ČUS

Plavecký areál v Podolí
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Předseda NSA zahájí jednání s Ministerstvem financí 
ohledně výzvy Provoz a údržba. Podpořili ho poslanci

Vzhledem ke kritické situaci sportovišť způso-
bené vysokým nárůstem cen energií v posledním 
půl roce požádal předseda Národní sportovní 
agentury Filip Neusser o jednání ministra financí 
Zbyňka Stanjuru. K tomuto jednání získal před-
seda Neusser podporu všech členů Podvýboru 
pro sport Poslanecké sněmovny. 

Na jednání Podvýboru pro sport Poslanecké 
sněmovny 4. května byla jedním z bodů pravidel-
ná zpráva o činnosti Národní sportovní agentury, 
po které následovala rozprava ohledně aktuálních 
témat a problémů v českém sportu. Přítomní po-
slanci se s předsedou NSA Filipem Neusserem 
jednoznačně shodli, že situace sportovišť je 
vzhledem k neustálému růstu cen energií již 
dlouhodobě neudržitelná a je nutností vypsání 
dotační výzvy Provoz a údržba s dostatečnou 
alokací tak, aby se zabránilo dalším krachům 
a omezování provozu sportovišť. 

rem financí ohledně navýšení finančních prostřed-
ků tak, abychom mohli vypsat výzvu s adekvátní 
alokací,“ uvedl předseda NSA Filip Neusser. 

„Sport samotný má za sebou těžké období a te-
prve se vzpamatovává z covidových restrikcí. Na-
víc za sebou nese již tři desetiletí vnitřní dluh 
vůči sportovní infrastruktuře. To samozřejmě 
nelze vyřešit okamžitě, a proto potřebujeme 
alespoň zázemí v běžné údržbě sportovišť. 

V současné době, kdy strmě narůstá 
cena energií, by vláda měla všechny tyto 
dopady zohlednit. Podvýbor pro sport 
proto jednoznačně podpořil předsedu NSA 
v jednání, které tuto skutečnost zohlední, 
ale bude zároveň rozpočtově odpovědné.“ 
vysvětlil předseda Podvýboru pro sport 
Jakub Janda. 

Dvě možnosti navýšení prostředků
Podvýbor v usnesení navrhl dvě možné 

cesty k nezbytným financím. Mohly by se 
na účet agentury převést nespotřebova-
né peníze z roku 2021, přičemž by ideál-
ně neměly být účelově vázané, nebo by 
se mohly při očekávané úpravě státního 
rozpočtu navýšit prostředky na sport.

Letos má NSA hospodařit se 4,6 miliar-
dami korun, které přerozděluje sportov-

ním organizacím prostřednictvím dotací. Původní 
rozpočet, který před volbami schválila předchozí 
vláda Andreje Babiše, však počítal s částkou 5,9 
miliardy korun. V loňském roce přitom NSA na do-
tacích vyplácela téměř sedm miliard korun.

Zdroj: NSA
Foto: Tipsport Sportuj s námi

Sto milionů nestačí
„V současné době je pro výzvu Provoz a údržba 

v rozpočtu Národní sportovní agentury určená alo-
kace necelých 100 milionů korun, což je v dnešní 
době, bohužel, nedostatečné. Proto jsem velmi 
rád za podporu poslanců z Podvýboru pro sport, 
kteří mě požádali a podpořili v jednání s minist-
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Skokový nárůst cen energií má negativní dopady  
na 70 procent klubů a jednot

Česká unie sportu v posledních týdnech regis-
truje stále vyšší počet komentářů, stížností 
a kritických hlasů ze strany mnoha sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot, jejichž téma je 
společné – negativní reakce na skokové zdražení 
cen energií a následné dopady na jejich činnost. 
Převážné většině z nich to přináší finanční sta-
rosti a obrovské komplikace se zajištěním pří-
pravy a soutěží pro jejich členy. Předseda ČUS 
Miroslav Jansta tuto mimořádně složitou situaci 
vnímá a připomíná, že ČUS se snaží v této sou-
vislosti opakovaně apelovat na představitele 
Ministerstva financí, poslance i vedení Národní 
sportovní agentury o navýšení rozpočtu nebo 
o vypsání programu Provoz a údržba. Zde je jeho 
podrobnější komentář:

„Na skokové zdražení energií není spolkový 
sport, žijící z příspěvků členů a veřejných dotací 
a grantů vůbec připraven. Reálně se s tímto pro-
blémem potýká více než 70 procent klubů, kte-
ré vlastní nebo mají v dlouhodobém pronájmu 
sportovní zařízení či sportoviště. Česká unie 
sportu dlouhodobě prosazuje vypisování samo-
statného dotačního programu na provoz a údržbu 
sportovišť, který potřebuje drtivá většina spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot. Vzhledem 
k letošnímu opětovnému snižování státní podpory 
sportu není jisté, zda program Národní sportovní 
agentura vůbec vypíše. Zrovna v tomto roce by 
však opravdu zásadně chyběl. 

Od zástupců klubů dostáváme informace, že 
nebudou mít prostředky na úhradu energií, budou 
muset zdražovat tréninky a přípravu dětí. Někte-
ré kluby neví, zda budou v činnosti pokračovat. 
Statutární zástupci klubů na sebe berou obrov-
ské riziko, nechtějí klub dostat do extrémních 
dluhů a uvažují o ukončení činnosti. 

Když se škrtají finance, první jde sport
Sportovní infrastruktura v ČR je dlouhodobě 

v žalostném stavu. Stát před třiceti lety převedl 
sportoviště na kluby, avšak kluby na jejich provoz 
a obnovu nedostávají od státu dostatečné pro-
středky. V zemích na Západ od nás je běžné, že 
sportoviště jsou součástí obecní infrastruktury 

a na jejich provoz a obnovu pamatují samo-
správní rozpočty. Naše kluby jsou bez podpory 
z veřejných zdrojů v pasti. Investice ze státního 
rozpočtu do sportovišť prakticky neexistují. Když 
jsou, odčerpají je sportoviště ve vlastnictví měst. 
Samosprávy pro obnovu svých sportovišť logicky 
nejdříve poptávají státní rozpočet. Když neuspě-
jí, teprve pak investují ze svého rozpočtu nebo 
taky v jejich rozpočtu investice do sportovišť po-
třebnou prioritu nedostane. V plánování obnovy 
a výstavby sportovišť v ČR je tak chaos. 

Česká unie sportu dlouhodobě informuje 
politiky a veřejně prohlašuje, že je nutné ze 
strany státu více podporovat sport. Snažíme se 
dokladovat, že podcenění podpory pravidelných 
pohybových aktivit občanů a sportu je strategické 
pochybení. Argumentujeme studiemi, průzkumy, 
příklady a zkušenostmi ze zahraničí, že vyspělé 
státy reagují na zhoršující se fyzickou kondici 
všech věkových skupin lidí. U nás zůstává vše bez 
odezvy. Když se škrtají finance, první jde sport. 

Počet chorob z nedostatku pohybu v ČR drama-
ticky roste, s tím náklady na zdravotnictví. Sport, 
pravidelný pohyb, a výchova k němu je nejlepší 
zdravotní prevencí – státem zatím absolutně ne-
využívanou. Podle stále platné státní koncepce 
rozvoje sportu z roku 2016 měl mít letos sport 
podporu ze státního rozpočtu roku 2022 více jak 
15 miliard korun. Skutečnost je 4,6 miliardy. Klu-
by proto na zdražení energií zcela jistě doplatí.“

Autor: KT ČUS
Foto: Petr Skála
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Česko bude při evropském předsednictví  
prosazovat udržitelná sportoviště

Česká republika bude ve 
druhé polovině roku 2022 
předsedat Radě Evropské 
unie. Národní sportovní 
agentura jako ústřední 
správní úřad pro oblast 
sportu má v rámci před-
sednictví svou nezastupi-
telnou pozici, která je v zajištění činnosti „Pra-
covní skupiny Rady EU pro vzdělávání, mládež, 
kulturu a sport“ (EYCS). 

V rámci předsednictví v Radě Evropské unie 
Česko bude prosazovat dostupnou a udržitelnou 
sportovní infrastrukturu. NSA chce také podpo-
řit sportoviště, která trpí rostoucí cenou energií 
a jejich provoz tak výrazně prodražuje. 

Na Národní sportovní agenturu se denně obrací 
sportovní organizace, kterým výdaje na energie 
vzrostly o 200 až 300 %. „Ceny 
energií raketově rostou a pro 
sportoviště to bývá likvidační. 
Řešením je opět vypsat program 
provoz a údržba. Loni v něm bylo 
550 milionů korun, letos je to za-
tím jen 100 milionů, a to je ne-
dostatečné,“ řekl předseda NSA 
Filip Neusser. 

Průměrné sportoviště v Česku 
je staré padesát let. „Sportov-
ní infrastruktura je zastaralá. 
V době jejího vzniku nikdo ne-
řešil, jak sportoviště zateplit 
a ušetřit energie,“ zdůraznil Fi-
lip Neusser. 

V rámci předsednictví chce 
NSA otevřít především téma 
udržitelnosti a dostupnosti sportovní infra-
struktury, a to z pohledu sociální i environmen-
tální udržitelnosti. 

„Předsednická země se ocitá v pozici mediá-
tora. Nastavuje věcná témata a oblasti, kterými 
se zabývají poradní orgány Rady EU během da-

ného období,“ vysvětlil Filip 
Neusser. NSA bude mimo jiné 
řídit jednání Pracovní skupi-
ny pro sport, což je pracovní 
orgán Rady EU, kde se setká-
vají odborníci na sportovní 
problematiku na úrovni člen-
ských států. 

Infrastrukturu poskytne i Polsko
Briefingu, který proběhl v rámci kulatého stolu, 

se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělový-
chovy Petr Gazdík.

„Cestou může být sdílení sportovišť. Připravu-
je se memorandum s Polskem. Poskytne možnost 
českým sportovcům využívat velké sportovní in-
frastruktury, které buduje,“ uvedl Petr Gazdík, 
který bude ve sportovních tématech zastupovat 
Česko při jednání Rady EU na úrovni ministrů. 

Dalším tématem, které chce NSA otevřít, je 
podpora evropských hodnot prostřednictvím spor-
tovců v roli vzorů. Chce tím motivovat lidi k so-
lidaritě, toleranci, inkluzi, pohybu a zdravému 
životnímu stylu.

Zdroj: NSA
Foto: archiv ČUS



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 5/2022

8 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Poradna: Sportovní organizace v ČR,  
jejich funkce a vzájemné fungování

Uspořádání českého sportovního 
prostředí je založeno na spolkovém 
principu, když výkon sportu je v Čes-
ké republice (ČR) realizován z největ-
ší části v rámci spolkové činnosti jako 
projev aktivní občanské společnosti. 
V současné době má více než 90 pro-
cent sportovních organizací charakter spolku, což 
platí jak o národních sportovních svazech, které 
jsou zpravidla představiteli příslušného sportov-
ního odvětví na území ČR z titulu svého členství 
v mezinárodní sportovní federaci, tak pro většinu 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot pů-
sobících na regionální úrovni krajů a obcí. Totéž 
platí pro střešní sportovní organizace a Český 
olympijský výbor.

Základní charakteristika spolku 
Mezi základní zákonné definiční znaky spolku 

(viz §214 občanského zákoníku) patří „společný 
zájem“ zakladatelů a následně členů směřující 
k založení a dlouhodobé existenci spolku, který 
bude naplňovat stanovený účel. Již ze samotné 
povahy spolkové činnosti tak vyplývá, že tento 
účel je zaměřen především ve prospěch členů da-
ného spolku a jeho hlavním úkolem je tak podpo-
ra členů a hájení jejich zájmů.

Rovněž se předpokládá podíl členů na realizaci 
činnosti spolku, který je u většiny spolků působí-
cích ve sportovním prostředí vyjádřen mimo jiné 
i úpravou struktury spolkových orgánů. Statutární 
a výkonné orgány jsou zpravidla ustavovány (vo-
leny, jmenovány) nejvyšším spolkovým orgánem, 
který je tvořen buď všemi členy či jejich určený-
mi zástupci. Statutární a výkonné orgány, které 
realizují samotnou spolkovou činnost, tj. naplňují 
účel spolku, pro který byl tento založen, jsou tak 
odpovědny členské základně a jsou povinny po-

stupovat tak, aby byla naplňována 
vůle členů. 

 Funkce a úkoly sportovních  
organizací v ČR
Sportovní organizace v ČR 

představující a zastupující určité 
sportovní odvětví tradičně fungují na principu 
střešního systému, a to v hierarchii mezinárodní 
sportovní organizace (světová, případně organi-
zace s působností dle jednotlivých kontinentů), 
národní sportovní organizace, regionální (místní) 
sportovní organizace (sportovní kluby a tělový-
chovné jednoty). 

• Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty pře-
stavují nejnižší článek působící ve sportovním 
prostředí ČR, v jehož rámci je realizována, orga-
nizována a provozována samotná základní spor-
tovní činnost a související aktivity, a to zpravidla 
na regionální úrovni (kraje, obce). Jedná se jak 
o jednooborové kuby zaměřené pouze na jedno 
sportovní odvětví, které jsou zpravidla současně 
i členy příslušného národního sportovního svazu, 
nebo o víceoborové kluby se zaměřením na něko-
lik sportovních odvětví.

• Národní sportovní svazy

Národní sportovní svazy, členové příslušných 
mezinárodních organizací, jsou státem uznávaný-
mi představiteli jednotlivých sportovních odvětví 
a jsou odpovědny za výkon a podporu svého spor-
tovního odvětví na celém území ČR. Svazy jsou ve 
svém sportu jako jediné oprávněny organizovat 
a pořádat sportovní soutěže, v rámci kterých se 
lze kvalifikovat k účasti na mezinárodních spor-

Jaká je aktuální struktura a poslání sportovních organizací v České republice? Jaký je jejich 
charakter a jak mezi sebou spolupracují a vzájemně fungují? Jaké jsou v této souvislosti role 
České unie sportu a Českého olympijského výboru? Právě tyto i další podobné dotazy z řad členů 
sportovních klubů, tělovýchovných jednot, ale i veřejnosti a médií v poslední době zaznamenalo 
ústředí ČUS v Praze na Strahově. Bližší orientaci v této problematice umožňuje následující doku-
ment, který připravila Legislativní rada ČUS. 
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tovních soutěží. Národní sportovní svazy jsou 
rovněž jako jediné oprávněny k pořádání meziná-
rodních sportovních soutěží na území svého státu, 
a to na základě pověření příslušné mezinárodní 
organizace, jejímiž jsou členy. Současně jsou od-
povědny i za přípravu státní sportovní reprezen-
tace.

• Střešní sportovní organizace

Funkcí a účelem střešních sportovních organi-
zací je především zajištění specializovaného ser-
visu a potřebných služeb svým členům. Jedná se 
zpravidla o pomoc a podporu při obstarávání po-
vinností vyplývajících z obecně platných právních 
předpisů, při správě finanční, dotační a daňové 
agendy sdružených členů apod. Účelem střešních 
sportovních organizací, pro jehož naplňování se 
jejich členové sdružili, je tak především zajištění 
administrativní odborné podpory pro fungování 
sportovních spolků tak, aby tyto měly větší pro-
stor pro realizaci samotné sportovní činnosti. 

ních odvětví, tak sportovní kluby a tělovýchovné 
jednoty, v nichž se realizuje základní sportovní 
činnost na regionální úrovni. ČUS tak prezentu-
je zájmy většiny sportovního prostředí v ČR, a to 
v souladu se svými stanovami prostřednictvím vý-
konného výboru. 

Výkonný výbor ČUS jako orgán, který je svo-
bodně volen zástupci členské základny, má tou-
to volbou dáno oprávnění, ale i povinnost hájit 
a prosazovat zájmy svých členů nejen ve vztahu 
ke státním institucím či orgánům místní samo-
správy, ale i v rámci právnických osob či orga-
nizací, jejichž je ČUS členem, nebo ve kterých 
má majetkovým podíl. Na druhou stranu je však 
členskou povinností všech členů ČUS respektovat 
rozhodnutí a postupy Výkonného výboru ČUS ja-
kožto voleného spolkového orgánu (viz ustanovení 
§233 občanského zákoníku, čl. IV. odst. 5 stanov 
ČUS). Výkonný výbor je tak mimo jiné oprávněn 
a povinen prosazovat a chránit zájmy členů ČUS 
v rámci Českého olympijského výboru a dalších 

spolků, jejichž řádným členem ČUS 
je. Členové ČUS jsou pak povinni 
v tomto směru rozhodnutí Výkonného 
výboru ČUS plně respektovat a nemě-
li by svým jednáním či opominutím 
jeho činnost mařit. 

• Český olympijský výbor

Český olympijský výbor (ČOV) má 
v rámci sportovních organizací v ČR 
specifické postavení, a to zcela mimo 
shora výše uvedenou hierarchii spor-
tovních organizací realizujících a za-
jišťujících výkon, provozování a pod-
poru samotné sportovní činnosti. 
Jeho specifická role vyplývá výhradně 
z činnosti a fungování mezinárodního 
olympijského hnutí a ze stanovených 

podmínek pro konání olympijských her a podmí-
nek účasti sportovců ČR na olympijských hrách.

Podle Olympijské charty je základním poslá-
ním národního olympijského výboru rozvíjet, 
propagovat a chránit olympijské hnutí ve své 
zemi. Současně má výlučnou pravomoc zastupo-
vat svou zemi na olympijských hrách a má právo 
využívat olympijskou symboliku. Základním úko-
lem a funkcí ČOV je tedy řídit olympijské hnutí 

• Česká unie sportu

Česká unie sportu, z. s., (ČUS) je největší 
střešní sportovní organizací v ČR, když sdružuje 
většinu národních sportovních svazů (75) a přes 
7 tisíc sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not. Současně je ČUS i unikátní střešní sportovní 
organizací. Jejími členy jsou totiž jak národní 
sportovní svazy coby státem a na mezinárodním 
poli uznávaní představitelé jednotlivých sportov-
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na území ČR, které představuje pouze 
určitou část činnosti sportovního pro-
středí ČR. Plní tak zcela jinou roli než 
sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, 
národní sportovní svaz i střešní spor-
tovní organizace a jeho úkolem není 
realizace výkonu a organizace samotné 
sportovní činnosti (plní SK/TJ a národní 
sportovní svazy), ani servisní podpora 
činnosti sportovních organizací (plní 
střešní sportovní organizace) vyjma ak-
tivit směřujících k zastupování – repre-
zentaci ČR na olympijských hrách. 

Vzhledem k tomu, že ČOV je ustaven 
jako spolek dle českého právního řádu, 
není vzájemný vztah mezi ním a jeho 
členy vztahem nadřízenosti a podříze-
nosti. Současně má dle svých stanov nastavenu 
úpravu svých orgánů obdobně jako je tomu u ji-
ných sportovních spolků, tj. statutární a výkonné 
orgány jsou odpovědné při své činnosti členské 
základně, jsou povinny pracovat v její prospěch 
a hájit její zájmy. Určitou výjimku může před-

LittleHero je nová mobilní apli-
kace, kterou je možné stáhnout 
zdarma na App Store nebo Goo-
gle play. Je určena v podstatě 
všem dětem od 5 do 15 let. 

Nabízí obdobu získávání Fo-
glarových bobříků a zábavným 
způsobem, na základě plnění 
pohybových úkolů a sportov-
ních aktivit, umožňuje pro-
střednictvím aplikace sbírat 
Dědovy sportíky. Úkoly ne-
jsou podloženy plněním žád-
ných výkonnostních limitů, 
ale jsou zaměřeny na osvoje-
ní si základních pohybových 
a zdravotních návyků, takže jsou určeny všem, 
kteří si chtějí hrát s mobilem na základě vlastních 
pohybových aktivit bez rozdílu fyzické zdatnosti. 
Složitost úkolů je odstupňována do celkem tří 
věkových kategorií – pro děti od 5 do 8 let, pro 
děti od 9 do 12 let a pro děti od 13 do 15 let.

Děti plnění pohybové úkoly za-
znamenají na mobil a prostřednic-
tvím této mobilní aplikace sbírají 
obrázky celkem 40 sportujících 
zvířátek, která jsou představena 
v knížce říkanek Michala Krause Dě-
dovi sportíci. Publikace vyšla v na-
kladatelství Autreo a je k dostání 
v knihkupectvích i na e-shopu. Pro-
jekt podporuje řada našich význam-
ných sportovců a zhruba dvacítka 
známých influencerů a youtouberů.

Aplikace je ale také určena rodi-
čům dětí, které budou Sportíky svým 
pohybem získávat, protože děti 
budou navíc při plnění úkolů získá-

vat body, které promění ve slevy, díky kterým 
jim rodiče budou moci nakoupit levněji sportovní 
zboží, hračky či suvenýry.

Další informace o hře je možné získat na 
www.dedovisportici.cz. 

Tip na letní soustředění a prázdninové sportovní tábory

www.autreo.cz

Chceš se naučit, jak se správně hýbat a jak zdravě žít?Chceš se stát úspěšným sportovcem?Chceš získat správné sportovní dovednosti, znalosti či schopnosti a naučit se správnému životnímu stylu?
Ať js i malý, nebo velký, přidej se k nám a začni si s námi hrát.

Michal Kraus
Ilustrovala Veronika Balcarová

Michal Kraus

h lavní mediáln í partner

Dědovi Sportíci_potah_rozkres.indd   1

27.08.2021   9:00:28

stavovat jen plnění některých povinností souvi-
sejících s olympijským hnutím, kde je třeba re-
spektovat i předpisy mezinárodního olympijského 
hnutí.

Autor: Legislativní rada České unie sportu
Foto: Jana Nekolová a Tipsport Sportuj s námi

http://www.dedovisportici.cz
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Česká republika, Česko nebo Czechia? Označení 
země na sportovních reprezentačních dresech se 
různí. To by se však do budoucna mohlo změnit 
a název sjednotit. Na tom se shodli zástupci spor-
tovního prostředí společně s jazykovými profesory, 
ale také s Ministerstvem zahraničních věcí na konfe-
renci pořádané nedávno v Praze k tomuto tématu. 

Například fotbalisté měli na dresech napsané 
Česká republika, ale nad vlajkou menšími písme-
ny zase Česko. To softbalisté využívají na dresech 
Czech Republic a na kšiltovce velkými písmeny 
mají napsané CR. 

„Jenže právě CR znamená Costa Rica. Už dlou-
hodobě pozoruji, že reprezentační dresy v růz-
ných sportech to mají nastavené zcela různorodě. 
Tím celý svět naprosto mateme,“ upozornil Martin 
Dvořák, náměstek ministra zahraničí. „Dřívější název 
Československo se svět naučil používat. Proč? Protože 
jsme ho zavedli. Skoro 30 let nyní ztrácíme čas tím, 
že se zabýváme diskusí, jak se máme nazývat.“ 

Po změně volá Národní sportovní agentura, 
Česká unie sportu, Český olympijský výbor a také 
Česká obec sokolská. A mnoho dalších sportovních 
svazů. Překážkou je totiž nejednoznačnost. Při-
tom největší kolektivní sporty už zavádějí jedno-
slovní název – přistoupil k tomu jak lední hokej, 
tak nově také fotbal. „Tématem je to pro nás na-
prosto zásadním. Těch argumentů pro zjednodu-
šení je mnoho. Třeba v roce 2024 bychom mohli 
být na dresech jednotní,“ dodal Filip Neusser, 
předseda NSA. „Fanoušci odjakživa skandují na 
stadionech Češi, Česko. Nikdo nikdy nefandil na 
stadionu tak, že by skandoval Česká republika.“

V rámci konference konané na ministerstvu za-
hraniční vystoupila řada odborníků. „Czechia je 
nejvěrnějším překladem Česka. Bohemia zname-
ná pouze Čechy. Czech Land je nevhodný. Ozna-
čení Czechia je známé už od roku 1541. Řada lidí 
v zahraničí neví, jak se naše země jmenuje kvůli 
špatně uváděnému názvu,“ vysvětlil profesor 
Petr Pavlínek z Karlovy univerzity. 

„Pro sportovní organizace je jednodušší vystu-
povat s jednoslovným krátkým názvem. Máme 

Sportovní prostředí diskutuje o jednotném označení 
země. Sjednotí se před olympiádou v Paříži?

v tom nyní ´pelmel´. Někde se na dresech obje-
vuje Czech Republic, Česko nebo Czechia. Sjed-
noťme se, ať vystupujeme ve světě jednotně 
a společně,“ dodal Roman Kumpošt, místopřed-
seda Českého olympijského výboru.

Bohaté zkušenosti s jednoslovným názvem na 
dresech má Miroslav Jansta. „Byl jsem zastán-
cem České republiky, vůbec mě nenapadlo, že by 
se mělo něco měnit. Neměl jsem chuť. Jenže díky 
diskusi jsem začal přemýšlet, co vlastně hájím. 
V roce 2017 jsem už na basketbalové federaci na-
vrhoval použití slova Czechia. Návrh neprošel,“ 
popisoval předseda ČUS a České basketbalové fe-
derace. „Po několika letech jsem navrhoval slovo 
Česko na našich dresech, zejména pro olympijské 
hry v Tokiu. A to už prošlo.“

„Dokázal bych si představit, že stát vydá ně-
jaká doporučení, kterými by tento svůj zájem 
vyjádřil a kterými by se mohly řídit národní spor-
tovní svazy. Prostřednictvím NSA by se potom vše 
mohlo posunout dál v téměř jednotném formátu. 
Musí se myslet také na to, že výměna názvu přine-
se svazům i finanční náklady,“ dodal Jan Boháč.

„Byl bych moc rád, kdyby tuto změnu podpo-
řily státní orgány, abychom během dvou až tří 
let dospěli k jednotnému názvu. Pravděpodob-
ně dojdeme ke shodě na označení Česko, ale ani 
Czechia bych se nebál určitě použít. Stejně už nás 
takto v zahraničí nazývají. Důležité je, aby nás ci-
zina vnímala jednoslovně,“ uvedl Miroslav Jansta. 

Autor: KT ČUS, foto: Ročenka ČUS

Basketbalisté jako jedni z prvních používali název Česko
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Jaroslav Větrovský: Senátor, který se upsal sportu
Mgr. Jaroslav Větrovský je od roku 2016 sená-
torem za jihočeský volební obvod Tábor. Kromě 
toho působí také jako starosta města Mladá Voži-
ce. Je to velmi aktivní člověk. Pokud ho chcete 
zastihnout, tak bývá nejen v jeho senátní kan-
celáři, ale určitě ho potkáte na nějaké sportovní 
akci, na které není pouze divákem, ale velice 
často i jejím aktivním účastníkem. Navíc patří 
mezi nepočetnou skupinu současných politiků, 
jimž není lhostejná aktuální situace s financo-
váním českého sportu ani podmínky v klubech 
a jednotách, ve kterých vyrůstají především 
mladí sportovci.

na v programech týkajících se provozu a údržby 
sportovišť, což v současné době začíná nabývat na 
aktuálnosti. Druhým směrem je prosazení a pod-
pora Národního programu pro ozdravění populace 
České republiky aneb pohyb jako prostředek zdo-
konalování člověka. Ale věnujeme se i důležitým 
dílčím věcem, které mají vliv na kvalitu českého 
sportovního prostředí. 

 Jak tomu máme rozumět? To jste řešili i jednotli-
vé kausy, které v nedávné době hýbaly sportovním 
světem?

Ano. Třeba jsme opakovaně vyhodnocovali 
českou účast na olympijských hrách, na nichž 
se nám sportovně daří čím dál hůř. Projedná-
vali jsme nejen slabší výsledky a jejich příčiny 
na zimních hrách v Pekingu, ale opakovaně i ne-
činnost Českého olympijského výboru při řešení 
kontroverzního „covidového“ letu na OH v To-
kiu, kdy jsme dokonce svolali společné jednání 
podvýborů pro sport Senátu PČR a Poslanecké 
sněmovny PČR a také jsme požádali Nejvyšší 
kontrolní úřad o kontrolu veškerých vynalože-
ných finančních prostředků ČOV na realizaci za-
jištění české účasti na Hrách v Tokiu. Ale jsou 
i příjemnější a užitečnější témata. Třeba jsme 
se zabývali fungováním Českého paralympijské-
ho výboru, otázkou bezpečného pohybu na ho-
rách, řešením vzdělání a kvalifikace rizikových 
horských profesí, dotačními programy pro sport 
a spoustou dalších věcí. Jsme také aktivně zapo-
jeni do pracovní skupiny sportovních osobností, 
která pracuje na revizi školských Rozvojových 
výchovných plánů v oblasti sportu.

 Proč jste si zvolil právě práci v podvýboru pro 
sport?

Jsem profesí pedagog. Učil jsem na ´základ-
ce´, byl jsem i ředitelem základní školy a mateř-
ské školy, a tak moc dobře vím, jak je sporto-
vání a zdravý pohyb důležitý pro děti a mládež. 
Je nenahraditelný. A to nejde jen o dobré zdraví 
a fyzickou kondici – to je jasné, ale stejně důleži-
té jsou sociální návyky, smysl pro kolektiv a fair-
-play, psychická odolnost, dodržování pravidel 
a dnes čím dál důležitější branná připravenost 
v širokém slova smyslu – třeba pro práci a sport 
u dobrovolných hasičů, bez nichž se většina obcí 
v Česku neobejde. Jako starosta také moc dobře 

 V Senátu jste členem Podvýboru pro sport Vý-
boru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice. Čím se podvýbor zabývá?

Podvýbor má několik základních priorit. Hlav-
ní je podpora sportu jako takového, a zejména 
potřeba motivace děti a mládeže k pravidelnému 
sportování. Naposledy jsme zde například dopo-
ručili, aby Národní sportovní agentura zvýšila fi-
nanční podporu amatérskému sportu, a to zejmé-
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vím, že sport je ve většině obcí u nás základem 
komunitního života. Je to sport, který tmelí obec, 
je zdrojem povědomí o pospolitosti lidí. Sportovní 
nasazení a nadšení je úžasná věc hlavně v dnešní, 
spíše smutné době. Sport přináší lidem pozitivní 
emoce.

 Je vidět, že ke sportu máte vyloženě osobní 
vztah – čím vás naplňuje?

To tedy mám! Bez sportování a pohybu bych 
nemohl žít, nevydržel bych asi sedět dlouhé hodi-
ny v senátních lavicích, což někdy bývá úmorné. 
Miluji sport. Bohužel, už jen rád sleduji fotbal, 
ale stále aktivně jezdím na kole, hraji tenis, ly-
žuji a příležitostně běhám. Jako starosta i jako 
senátor se snažím sportu pomoci, kde to jen jde. 
Jsem pyšný třeba na populární ročníky vytrvalost-
ního běhu v Mladé Vožici nebo i na to, že Tábor 
mohl hostit finálový turnaj poháru ve volejbale 
žen. Vrcholem letošního sportovního dění v na-
šem městě bude pořádání společného mistrovství 
Česka a Slovenska v silniční cyklistice. Akce bude 
opravdu na výborné sportovní úrovni, což zaru-
čují jména jako Peter Sagan, Zdeněk Štybar či 
Martina Sáblíková. Všechny milovníky cyklistiky 
a sportu tedy zvu do Mladé Vožice o víkendu 25. 
a 26. června, určitě bude co sledovat. Mým osob-
ním cílem je podpořit sport hlavně v regionech. 

Česko, Morava i Slezsko opět znatelně 
prokoukly díky dobrovolnickým aktivitám 
v rámci kampaně Ukliďme Česko, do kte-
rých se zapojily také desítky sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot z řad České 
unie sportu. Úklidy letos na jaře proběh-
ly na bezmála 4000 lokalitách a podaři-
lo se při nich odstranit z přírody, měst 
a obcí na 1 800 tun odpadů. 

Letošní zájem o dobrovolnic-
ké uklízení byl vskutku rekordní. 
Celkový počet zaregistrovaných 
úklidů již nyní přesáhl počet akcí 
za celý (doposud nejúspěšnější) 
předcovidový rok 2019. A další 
třicítka úklidů je ještě napláno-
vána na červen. Více informací 
ZDE.

Rekordní účast v letošní kampani Ukliďme Česko

7. června  Celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot 
(okresních sdružení ČUS) – Praha-Strahov

8. června Celostátní porada zástupců národních sportovních svazů – Praha-Strahov

22. června 40. valná hromada České unie sportu – Sportovní centrum Nymburk

Termíny důležitých jednání České unie sportu v nejbližší době

Snažím se o to i jako předseda senátorského klubu 
PROREGION. Zkrátka myslím, že základ sportu je 
v regionech. A proto jsem rád, že u nás v jižních 
Čechách patříme k nejaktivnějším.

Autor: KT ČUS
Foto: archiv Jaroslava Větrovského

http://www.uklidmecesko.cz
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu

Květnová nabídka akcí v rámci projektu České 
unie sportu – Tipsport Sportuj s námi byla velice 
pestrá a zájemce o aktivní pohyb vytáhla pře-
devším do přírody. Soutěžilo se v běhu, sedlech 
kol, na vodě či na fotbalových, tenisových nebo 
volejbalových hřištích. Organizátoři některých 
akcí se tradičně podělili o ilustrační fotografie 
z jejich průběhu.

Sprint, skok do dálky a hod činkou museli 
absolvovat aktéři atletického Memoriálu 
Augustina Rebce v Mělníku.

Originální soutěž ve skákání 
přes švihadlo (rope skippingu) 
pro všechny věkové kategorie se 
uskutečnila v Černošicích.

Den Labe v Ústí nad Labem–Vaňově byl pro amatérské 
vyznavače dračích lodí potřinácté příležitostí změřit své síly.

Turistický pochod Babička provedl 1327 účastníků z Velkých 

Svatoňovic krásnou krajinou spisovatelky Boženy Němcové.  

 Foto: Tipsport Sportuj s námi

Více než 1700 
turistům –  
a zejména dětem 
– zpestřily trasu 
pochodu Za 
pohledy Rybí také 
různé pohádkové 
bytosti. 
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Červnový kalendář projektu 
Tipsport Sportuj s námi nabízí  

rekordních 120 akcí

Rekordní počet 120 akcí tentokrát obsahuje červnový kalendář projektu České unie sportu – Tipsport 
Sportuj s námi. Na své si v něm přijdou především děti a mládež, protože mnoho turnajů, závodů  
a soutěží je spojeno s blížícím se koncem školního roku.

Výběr z nejzajímavějších akcí – červen 2022:
1. 6. Tablet z nich superhrdiny neudělá různé sporty České Budějovice

3. 6. Ostrava Cup 2022 florbal Ostrava

4. 6. Hradecké sportovní hry sportovní den Hradec Králové

4. 6. Měřínská padesátka turistika Měřín

5. 6. Majorettes Cup mažoretky Nymburk

12. 6. 50 Podralsko cyklistika Osečná

17. 6. MegaMini Liberec 2022 házená Liberec

18. 6. Po stopách bojů války z roku 1866 turistika Studnice

18. 6. Hornettlon a Noční triatlon triatlon Ralsko

18. 6. Příbramský půlmaraton atletika Příbram

18. 6. Raftuj s námi kanoistika Roztoky

23. 6. Brno Opengame 2022 florbal Brno

24. 6. Běhej s námi orientační běh Plumlov 

25. 6. Velišskej přespolňák atletika Veliš (Benešov)

25. 6. Sportuj s koňmi jezdectví Ostrava

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.

Pozvánka na TOP akce
HRADECKÉ SPORTOVNÍ DNY: Jedná se o festival 
streetové kultury plný sportu a her pro širokou 
veřejnost v centru Hradce Králové u řeky Labe. 
Sportovní turnaje proběhnou ve streetballu, stre-
etfotbalu, fotbalu 1 na 1, hokejbalu, roundnetu, 
pétanque, stolním fotbálku či teqballu a dalších 
netradičních disciplínách. Zařazeny jsou i turnaje 
mládeže, pro děti bude připraven sportovní den s 
pohybovými aktivitami a atrakcemi. 

50 PODRALSKO: Cyklistický závod na horských 
kolech vede v oblasti bývalého vojenského pro-
storu mezi Mimoní, Stráží pod Ralskem, Hamrem 
na Jezeře a Osečnou. Dává možnost příjemného 
ježdění na lesních zpevněných cestách s krásnými 
výhledy na dominanty tohoto kraje, kterými jsou 
Bezděz, Děvín a Ralsko. Hlavní závod na 58 km 
odstartuje ve 12 hod., kratší trať 25 km o 10 
minut později.

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Komise rovných příležitostí ocenila desítky trenérek  
za vytrvalou i mimořádnou činnost

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého 
olympijského výboru již po patnácté ocenila 
dlouhodobou práci trenérek a trenérů. Na slav-
nostním vyhlášení Trenérky, cvičitelky roku 
2021 převzalo pamětní listy 24 žen ve čtyřech 
kategoriích – profesionální trenérka, objev 
roku, dobrovolná celoživotní činnost trenérky/
cvičitelky a také v kategorii Silnější pro život. 
Gymnastický kouč František Hnízdil byl oceněn 
za mimořádný přínos pro sport žen.

„Dobrovolné cvičitelky, trenérky i muži nám 
pomáhají k tomu, abychom v České republice ší-
řili lásku ke sportu,“ řekla předsedkyně komise 
Ilona Burgrová a dodala: „Díky jejich mravenčí 
práci a vedení si sportovci a sportovkyně plní sny 
a získávají medaile.“ Celkem 19 žen obdrželo 
ocenění za celoživotní dobrovolnou činnost. 

Profesionální trenérka
V kategorii určené ženám, které se trénování 

věnují na profesionální úrovni a se svými svěřen-
ci či svěřenkyněmi slaví úspěchy po delší dobu 
na národní či mezinárodní úrovni převzala oceně-
ní Dana Kocková. V rámci projektu Děti na startu 
se zaměřuje na základní pohybovou průpravu dětí 
ve věku od 3 do 9 let. Za dvacetiletou trenérskou 
kariéru připravila řadu úspěšných sportovců. Ně-
kolik let rovněž trénuje závodnice v odvětví spor-
tovního aerobiku a fitness.

Objev roku
Karolína Klusová reprezentuje Českou repub-

liku v thajském boxu muaythai. Je dvojnásobnou 
mistryní světa, vicemistryní Evropy IFMA, mistryní 
republiky a v červenci se jako jedna z osmi nej-
lepších boxerek ve své váhové kategorii zúčastní 
Světových her v USA. „Všech sedm tam zválcuji,“ 
s úsměvem předpovídala. Vášeň pro tento sport 
rozšiřuje dál, jelikož otevřela dívčí pobočku klu-
bu Como-3 gym, na kterou dochází nejvíce dívek 
ze všech boxerských klubů v republice. 

Silnější pro život
V této kategorii byly oceněny tři cvičitelky 

a trenérky, které ve svém životě musely překonat 
zdravotní, sociální nebo jiné problémy. Navzdory 

tomu se ale dokázaly ke sportu vrátit, nadále se 
mu věnovat a inspirují ostatní. „Příklady táhnou 
a jsou tady neuvěřitelné příběhy, které chceme 
sdílet dál,“ popsala kategorii předsedkyně Ilona 
Burgrová. Pamětní listy si převzaly Iveta Hájko-
vá, Daniela Smutná a Kateřina Šmídová.

Trenérku stolního tenisu Danielu Smutnou před 
několika lety postihlo pravostranné ochrnutí. Rok 
strávila na invalidním vozíku a vidina návratu 
ke sportu byla jednou z jejích hnacích sil při re-
habilitacích. Dokázala se postavit zpět na vlastní 
nohy a v době covidové pandemie připravila pro 
děti pohybovou výzvu, protože podle jejích slov 
může právě pohyb děti nejlépe připravit pro život.

Mimořádný přínos pro sport žen
Také muži vychovávají generace sportovkyň či 

prosazují rovné příležitosti ve sportu, a právě pro 
ně je od roku 2019 určena tato kategorie. Letos 
byl oceněný František Hnízdil, jenž zastává už 
38 let roli předsedy Klubu moderní gymnastiky 
ve Zlíně. Pod jeho vedením odrostly stovky mo-
derních gymnastek a klub dosáhl mnoha úspěchů 
včetně nejméně padesáti medailí na mistrovství 
České republiky nebo dvojnásobné účasti na mis-
trovství světa.

Zdroj: ČOV (Vendula Holková)

Dana 
Kocková

http://www.colmex.cz
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Zasaď strom pro svůj klub!
Snad každý sportovní fanoušek má své oblíbe-
né fotbalové týmy nejen mezi profíky. V srdci 
uchovává i menší klub spojený se svým rodiš-
těm nebo místem, kde žije. Někteří borci ka-
ždý týden propotí dres v okresních soutěžích, 
další patří mezi činovníky a skalní fanoušky. 
Všechny tyto nadšence a patrioty oslovuje 
Nadace Tipsport s grantovou výzvou: Máte 
šanci zvelebit prostředí, ve kterém váš tým 
hraje.

Jeden milion na výsadbu...
Milion korun od Nadace Tipsport. Takovou hod-

notu má grantová podpora na výsadbu stromů či 
keřů v blízkosti fotbalových hřišť a sportovišť pro 
letošní rok. Chcete zvelebit prostředí, kde spor-
tujete, fandíte, setkáváte se s přáteli a trávíte 
volný čas? Neváhejte a vyplňte žádost online. Po-
stup najdete ZDE.Nadace Tipsport žádosti přijímá 
do 30. června 2022.

...a další milion na péči o trávník
Hlásit se mohou sportovní kluby, spolky, obce, 

svazky obcí a obecně prospěšné společnosti. 
Jeden žadatel může získat na výsadbu stromů 
a keřů grantovou podporu od 5000 Kč do 50 000 
Kč. To ale není všechno! Stejnou částku, tedy až 
50 000 Kč, dostane každý úspěšný žadatel i na 
údržbu trávníku (např. provzdušnění, vertikutaci, 
dosetí atd.).

Kompletní pravidla grantové výzvy jsou TADY.

Rozhodnou i sázkaři Tipsportu
O tom, kteří žadatelé získají grant, rozhodne od-

borná komise. Záležet bude i na hlasování tipérů 
Tipsportu. Členové největší komunity sázkařů vybe-
rou navíc další tři návrhy, které je nejvíce osloví.

Přehled úspěšných žadatelů Nadace Tipsport 
zveřejní na začátku srpna 2022. Realizace projek-
tů se uskuteční letos na podzim. Je pravděpodob-
né, že se do sázení stromů a keřů v okolí hřišť 
zapojí i známá jména z fotbalové scény.

Smysl výsadby stromů
Nadace Tipsport se sázení stromů věnuje od 

roku 2020. Výsadbu podpořily i sportovní hvězdy: 
famózní zimní obojživelnice Ester Ledecká a ho-
kejová legenda Jaromír Jágr. Spolu s dalšími or-
ganizacemi se podařilo v různých lokalitách Česka 
vysadit už dva miliony stromů.

Nadaci záleží na tom, jak se tu bude žít příštím 
generacím. Stromy přinášejí vláhu, stín, biodiver-
zitu, zadržují vodu...

Vše o nadaci
Nadace Tipsport byla založena v roce 2017. 

Působí v Česku, část projektů má přesah i na 
Slovensko. Cílí na podporu a ochranu životního 
prostředí, zkvalitnění života. Podporuje sportov-
ní legendy, vzdělání i kulturní dědictví. Veškeré 
informace o tomto grantu a ostatních aktivitách 
Nadace Tipsport naleznete ZDE.

Sázíme na dobrou věc

Zasaď strom

pro svůj klub!
Získej peníze na sázení stromů u hřiště

a příspěvek na údržbu trávníku ve stejné výši. 

Podej přihlášku do 30. 6. 2022

 Více na www.nadacetipsport.cz 

https://www.nadacetipsport.cz/zasad-strom-za-svuj-klub-2022
https://www.nadacetipsport.cz/wp-content/uploads/2022/04/Grantova-vyzva-Zasad-strom-za-svuj-klub.pdf
https://www.nadacetipsport.cz/zasad-strom-za-svuj-klub-2022
https://www.nadacetipsport.cz
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Vstupte do největšího světa
prémiového obsahu

Vyzkoušejte
pouze za 

na první 
měsíc

1 Kč

Prémiový obsah

Filmy a video

Přednostní vstupenky na akce

Noviny a časopisy

Výhody pro zdraví

Knihy a audioknihy

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Vstupte na idnes.cz/premium


