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Foto na titulní straně: V Chýnově na Táborsku vstoupili dospělí i děti do nového roku velice aktivně. 
Třiadvacátého ročníku silničního Běhu milénia se zúčastnily dvě stovky zájemců všech věkových 
kategorií. Foto: Tipsport Sportuj s námi
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VV ČUS projednal návrh rozpočtu na rok 2023 a vyzval 
ČOV k diskusi nad připomínkami k novele stanov 

První jednání Výkonného výboru České unie 
sportu v roce 2023 se uskutečnilo 17. ledna 
v Praze na Strahově. V rámci aktuálních informa-
cí shrnul předseda ČUS Miroslav Jansta závěry 
ze setkání zástupců největších střešních spor-
tovních organizací v České republice s novým 
předsedou Národní sportovní agentury Ondře-
jem Šebkem na sklonku loňského roku. 

Za klíčové považuje, že NSA stihla vyplatit spor-
tovním klubům státní dotace na úhradu energií 
a dalších provozních výdajů za rok 2022 ve výši 
385 milionů korun ještě do konce prosince 2022. 
Současně však zdůraznil, že prioritním úkolem 
agentury v příštím období bude vyjednat výraz-
né navýšení státních prostředků pro český sport.

Předseda ČUS současně připomněl, že právě 
na základě veřejné argumentace představitelů 
České unie sportu Poslanecká sněmovna Parla-
mentu ČR pomocí poslaneckého pozměňovacího 
návrhu rozhodla ještě před schválením státního 
rozpočtu na rok 2023 o přesunu částky 710 milio-
nů korun z investičních programů na posílení ne-
investičních dotací. Nicméně i tak zůstane pod-
pora českého sportu v důsledku inflace v oblasti 
neinvestičních dotací v reálných cenách znatel-
ně nižší než v minulém roce. Miroslav Jansta 
také ocenil, že NSA včas vypsala dotační výzvy 
na rok 2023 a přislíbila národním sportovním sva-
zům vyplatit finanční prostředky v průběhu měsí-
ců března či dubna letošního roku.

Diskutovaným tématem na zasedání bylo pro-
jednávaní prvního návrhu novely stanov Čes-
kého olympijského výboru. VV ČUS následně 
schválil stanovisko, v němž zformuloval své při-
pomínky a výhrady k této novele, a vyzval ČOV 
k další diskusi. Na nedokonalost stanov ČOV upo-
zorňuje Česká unie sportu již déle než pět let. Jed-
ná se především o jejich nesoulad s právním řádem 
České republiky a Olympijskou chartou, ale i o ne-
možnost části členů ČOV uplatňovat svá členská 
práva. Z tohoto důvodu ČUS opakovaně informuje 
sportovní prostředí o potřebě novelizace stanov 
ČOV a v minulých třech letech toto úsilí vyvrcholilo 
i přijetím usnesení Valné hromady ČUS. 

„Cílem ČUS je, aby stanovy ČOV byly plně 
v souladu s občanským zákoníkem i Olympijskou 
chartou a umožnily rozhodování skutečným čle-
nům ČOV, nikoliv různým skupinám mimo vliv 
členů ČOV. Národní sportovní svazy, jako členové 
ČOV, by měly mít zájem na tom, aby se odvíjela 
především z jejich většinové vůle budoucí činnost 
a naplňování poslání ČOV,“ uvedl Miroslav Jansta. 

VV ČUS schválil také osnovu zprávy o hospodaření 
a majetku ČUS k 31. prosinci 2022 a první verzi roz-
počtu ČUS pro rok 2023, které předložil ředitel eko-
nomických agend Pavel Benda. Ten přitom upozornil 
na negativní důsledky vývoje cen energií na hos-
podářskou činnost ČUS, které i při jejich aktuální 
fixaci znamenají roční nárůst nákladů o 25 milionů 
korun a mají navíc bezprostřední dopady na ceníky 
v jednotlivých areálech ČUS (Plavecký stadion Podo-
lí, Sportovní centrum Strahov, Lyžařský areál Zadov). 

Výkonný výbor ČUS byl seznámen také s vyhodno-
cením plnění závazných a nezávazných aktivit ČUS. 
Rada ČUS projednala a schválila návrh závěrečné 
zprávy vypracované jako součást vyúčtování dotace 
Národní sportovní agentury pro střešní organizace 
na rok 2022. V dalším průběhu jednání VV ČUS od-
souhlasil zařazení akcí a finální podobu kalendáře 
projektu Tipsport Sportuj s námi na období únor–
prosinec 2023, který zahrnuje 535 sportovních 
příležitostí pro veřejnost v mnoha sportovních 
odvětvích napříč regiony České republiky.

VV ČUS vyhověl rovněž žádosti České rugbyové 
unie v souvislosti s plánovanými výdaji při zajištění 
série zápasů mistrovství Evropy žen a mužů schvá-
lením půjčky z rezervního fondu sportovních svazů 
ČUS ve výši jednoho milionu korun. Autor: KT ČUS
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Stanovisko ČUS k první verzi novely stanov ČOV:  
Většina nedostatků stále přetrvává

Jak vyplývá ze zprávy z lednové-
ho zasedání Výkonného výboru 
České unie sportu (ve zpravodaji 
na straně 3), jeho členové se za-
bývali podrobně také chystanou 
novelou stanov Českého olym-
pijského výboru, neboť ČUS je jeho členem. 
Jejich první návrh předložila pracovní skupina 
ČOV pro novelizaci stanov 6. ledna letošního 
roku a současně vyzvala k zaslání písemných 
připomínek do 20. ledna. 

ČUS v uplynulých pět letech opakovaně upo-
zorňovala na nedokonalost stávajících stanov 
ČOV. Jedná se především o jejich nesoulad s čes-
kým právním řádem či Olympijskou chartou, ale 
i o nemožnost části členů ČOV uplatňovat svá 
členská práva. Z tohoto důvodu ČUS opakovaně 
vyzývala ČOV k úpravám stanov a informovala 
sportovní prostředí o potřebě jejich novelizace.

Po obšírné diskusi vzal Výkonný výbor ČUS 
na vědomí, že první návrh pracovní skupiny 
ČOV napravuje pouze jeden ze čtyř hlavních 
nedostatků stanov a jeden částečně. VV ČUS 
proto přijal k aktuálnímu návrhu novely stanov 
ČOV stanovisko včetně doporučení k dalším 
úpravám, které následně adresoval Českému 
olympijskému výboru. Současně uložil rozeslat 
informaci a doporučení členským subjektům 
ČUS, neboť se jedná o součást plnění usnesení 
39. Valné hromady ČUS.

Výkonný výbor ČUS vyzývá 
ČOV k odstranění přetrvávají-
cích nedostatků v návrhu novely 
stanov ČOV (verze z 6. 1. 2023), 
a to zejména:

-  Umožnit účast všech členů ČOV (právnických 
osob) na Plénu ČOV.

-  Nastavit rovný proces vzniku členství v ČOV 
(fyzickým osobám, na rozdíl od osob právnic-
kých, vzniká členství bez přijímacího procesu 
Pléna ČOV).

-  Zajistit, aby o statutu a členství ve složkách 
rozhodovalo Plénum ČOV (členové ČOV).

-  Umožnit členům ČOV (právnickým osobám) za-
stoupení na Plénu ČOV v souladu s jejich sta-
novami a obecně závaznými právními předpisy.

-  Zajistit, aby v rámci hlasování Pléna ČOV bylo 
hlasování umožněno výhradně členům Pléna 
ČOV, jak jsou definováni ve stanovách (čl. VIII).

-  Doplnit volbu člena VV ČOV za Komisi sportov-
ců na úrovni Pléna ČOV (stejně jako již bylo 
novelou vyřešeno u nominantů ČKSOI).

-  Nadále se zabývat otázkou členství organi-
začních složek státu v ČOV, protože stát by 
měla zastupovat pouze jedna organizační 
složka státu, nikoliv více, a otázkou snížení 
počtu členů VV ČOV a snížení počtu členů 
Pléna ČOV – fyzických osob nominovaných ze 
složek ČOV.

Podle prvního návrhu novely se bude podílet 
na řízení ČOV (Plénum ČOV) 41 fyzických osob 
ze složek a komisí a 42 zástupců členských sva-
zů olympijských sportů. Celkem 23 členských 
subjektů ČOV (právnických osob) nadále nebude 
mít možnost zúčastňovat se jednání a rozhodová-
ní Pléna ČOV. Na úkor těchto 23 členů ČOV jsou 
přiznány na Plénu ČOV kompetence fyzickým oso-
bám nominovaným ze složek.

Autor: KT ČUS
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Potvrzení o úhradě členských příspěvků
Název klubu, IČO tímto potvrzuje, že přijal od jméno, příjmení, rodné číslo
členský příspěvek v níže uvedené částce, na základě kterého může provádět pravidelnou pohybo-
vou aktivitu v klubu v roce 2023.

Částka: Datum:

Částka: Datum:

Podpis a razítko

Poradna: Důležité informace  
pro členy České unie sportu

Nezapomeňte vyúčtovat a vypořádat státní dotace poskytnuté  
Národní sportovní agenturou

Možnost příspěvků od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity

Příjemci jsou povinni provést vyúčtování do-
tace a vypořádání finančních vztahů se státním 
rozpočtem do 15. 2. 2023. Pro sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty jako příjemce dotací se 

jedná především o Výzvy Můj Klub 2022 a Provoz 
a údržba 2022. Doporučujeme se s pomocí vyúč-
tování těchto Výzev obrátit na územní pracovi-
ště České unie sportu. Kontakty ZDE.

Všechny sportovní kluby a tělovýchovné 
jednoty mohou připomenout svým čle-
nům možnost využití příspěvku od zdra-
votní pojišťovny na pohybové aktivity.

I v roce 2023, tak jako v minulých letech 
je možné téměř u všech zdravotních pojiš-
ťoven využít příspěvku na úhradu nákladů 
na pohybové, respektive sportovní aktivity. 
Příspěvek lze například využít na úhradu 
nákladů spojených s členskými příspěvky 
ve vašich klubech. 

Členové k získání příspěvku od zdravot-
ní pojišťovny potřebují vystavit ze strany klubu 
potvrzení o úhradě členských příspěvků. Některé 
pojišťovny používají k potvrzení o úhradě vlastní 
formuláře. Pro ty pojišťovny, které nemají pře-
depsaný formulář k potvrzení, přikládáme vzor:

Konkrétní informace o příspěvcích a dalších be-
nefitech naleznete na webových stránkách zdra-
votních pojišťoven.

Autor: Management sportu  
a Servisní centra sportu

https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
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ČUS připravuje sérii vzdělávacích programů pro své 
odborné pracovníky z územních pracovišť

Vedení České unie sportu se v rámci zkvalitňo-
vání služeb poskytovaných svým sdruženým sub-
jektům rozhodlo ve spolupráci s Vyšší odbornou 
školou ČUS nabídnout odborným pracovníkům 
z okresních i krajských územních pracovišť ČUS, 
další, rozšiřující vzdělávání. 

Po konzultacích s nimi byla vybrána následující 
témata:

- Spolkové právo
- Ekonomika a účetnictví
- Daně
- Informační technologie

Všechna témata jsou koncipována tak, aby 
zájemcům přinesla nejen nové poznatky v jed-
notlivých oblastech, ale především co nejužší 
propojení těchto poznatků s každodenní praxí 
pracovníků územních pracovišť ČUS. Získané zku-
šenosti a dovednosti následně budou moci využít 
při servisu, který poskytují dobrovolným funkcio-

nářům sportovních klubů, tělovýchovných jednot 
a národních sportovních svazů.

V únoru letošního roku začne první blok vzdě-
lávacích programů věnovaný spolkovému právu. 
Jeho ukončení je naplánováno na červen 2023. 
V rámci tohoto bloku se uskuteční pět celodenních 
odborných seminářů, které budou kombinovány 
prezenční i on-line formou. Po skončení tohoto 
vzdělávacího programu obdrží všichni účastníci 
certifikát o absolvování odborného vzdělávání ČUS 
v oblasti: základy spolkového práva.

Mezi pracovníky okresních a krajských pra-
covišť je o tuto formu dalšího vzdělávání vel-
ký zájem. Lze předpokládat, že podobně tomu 
bude tak i v případech dalších vybraných témat. 
Cílem je, aby celý proces vzdělávání pracovníků 
byl završen zkvalitněním podpory všem členským 
subjektům České unie sportu.
Autor: Management sportu a Servisní centra sportu

Stravné, zahraniční stravné a pohonné hmoty v roce 2023

Národní sportovní agentura 
na svých stránkách zveřejnila vý-
zvu Movité investice – Rozvoj ma-
teriálně technické základny spor-
tovních svazů 2022-2023 – ZDE.

 
Datum vyhlášení: 20. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023 ve 12 hodin
Alokovaná částka: 250 milionů korun

Jedná se o průběžnou nesoutěž-
ní výzvu. Žádosti budou přijímány 
(a evidovány) kontinuálně a hod-
noceny v pořadí podle okamžiku 
podání. 

Podání žádosti je možné pouze DATOVOU 
ZPRÁVOU na ID 3c2r9xd v souladu s bodem 
16.3. Výzvy.

Oznámení ke stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného a stanovení stravného 
a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2023:

Stejně jako v minulých letech byla pro úče-
ly členských subjektů České unie sportu vydána 

oznámení o stanovení výše základních sazeb zahra-
ničního stravného a o stanovení stravného a výše 
průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2023. 

Oznámení naleznete na webových stránkách 
České unie sportu ZDE. 

Výzva Movité investice – Rozvoj materiálně  
technické základny sportovních svazů 2022-2023

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/movite-investice-2022-23/
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html
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Ankety Nejúspěšnější sportovec regionu po dvou  
covidových letech opět v tradiční podobě

Po předcházejících dvou letech covidové pande-
mie, které provázely nejrůznější organizační pro-
blémy a omezení, se letos vrací vyhlášení anket 
Nejúspěšnější sportovec regionu (okresu či kraje) 
opět do své klasické podoby. Hlavním posláním 
tradiční ankety je ocenění nejúspěšnějších spor-
tovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, 
kraje nebo Českou republiku na domácí i zahranič-
ní scéně. Na její organizaci se pravidelně podílejí 
téměř ve všech územních celcích okresní sdružení 
nebo krajské organizace České unie sportu. 

Česká unie sportu anketu Nejúspěšnější spor-
tovec regionu podporuje a velice oceňuje její 
význam, protože plní důležité poslání. Jejím 
prostřednictvím může také účinně propagovat svou 
činnost a cíle, pozici ve sportovním prostředí jako 
největší sportovní organizace v České republice 
i význam územních pracovišť ČUS. Tím, že anketa 
vyzvedává regionální sportovní hrdiny a osobnosti, 
se podílí nejen na propagaci lokálního sportu či jeho 
tváří v obcích, městech a krajích, ale také přibližu-
je mládeži místní vzory a motivuje je tak k jejich 
napodobení a pravidelné sportovní činnosti.

„Věřím, že letos už vše proběhne normálně a bez 
veškerých omezení. Navštívíme třicet měst České 
republiky, do regionů, kde se naši partneři z řad 
České unie sportu, měst, krajů a sportovních klubů 
znovu a s vervou vrací k našemu společnému pro-
jektu. Jsme nesmírně potěšení, že po letech znovu 
zavítáme do Sokolova a poprvé budeme oceňovat 
i v Trutnově. A to vše díky podpoře našich partnerů 
z řad České unie sportu, měst, krajů a sportovních 
klubů,“ připomněl Radek Šilhan, jednatel společ-
nosti Sport Action a hlavní organizátor ankety.

Premiéra na jihu Čech
Anketa o Nejúspěšnějšího sportovce regionu 

si stále uchovává důstojnou úroveň a vysokou 
organizační a společenskou prestiž. Záštitu nad 
jednotlivými galavečery přebírají hejtmani, primá-
toři a starostové měst, hosty bývají také poslanci 
a senátoři. Každý slavnostní večer či odpoledne 
provází zajímavý doprovodný program obsahující 
umělecká a sportovní vystoupení, v nichž často do-
stávají příležitost místní kolektivy. Vstup na tyto 
akce je navíc pro zájemce zdarma.

Série anket Nejúspěšnější sportovec regionu, 
která se uskuteční od ledna do poloviny dubna 
letošního roku, však měla premiéru už loni 13. 
prosince 2022, kdy se vyhlašovalo krajské kolo Ji-
hočeského kraje v Českých Budějovicích. Do hla-
sování veřejnosti se zde zapojil vysoký počet  5542 
fanoušků. Ti rozhodli, že Cenu diváků obdržela taek-
wondistka Nikola Kaprálová. Kategorii Jednotlivců 
dominovali házenkářka Iveta Korešová ze Sokolu 
Písek, volejbalista Josef Polák z Jihostroje České 
Budějovice a hokejista Lukáš Pech z HC Motor Čes-
ké Budějovice. Do síně slávy vstoupil volejbalista 
a kouč René Dvořák, zvláštní cenu převzal motokro-
sař Evžen Zadražil. Kategorii kolektiv ovládli hokejis-
té HC Motor České Budějovice a sportovními objevy 
se stali volejbalista Tomáš Brichta, vodní slalomářka 
Kateřina Švehlová a fotbalista Ondřej Čoudek.
Autor: KT ČUS, foto: nejuspesnejsisportovecroku.cz

Zhruba polovinu těchto slavnostních anket 
produkčně zajišťuje agentura Sport Action, s. r. o. 
Léta 2020 a 2021 však patřila v důsledku opaku-
jících se vln covidové pandemie k nejsložitějším 
v historii této akce. Spousta vyhlášení musela být 
kvůli epidemickým opatřením zrušena, termíny 
dalších se přesouvaly. Ankety v okresech a krajích 
se tak většinou vyhlašovaly online na webu pro-
jektu nebo na kanálu YouTube.

Součástí slavnostního galavečera bývají 
i zajímavá vystoupení místních sportovců
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Závěry konference Pohyb a zdraví: České děti  
se málo hýbou. Chybí podpora státu i motivace

České děti se málo hýbou, chybí podpora státu 
i motivace. K tomuto závěru dospěli účastníci 
konference Pohyb a zdraví, která se uskutečni-
la v prosinci 2022 na Univerzitě Karlově v Praze. 
Shodli se také v tom, že pohyb pozitivně ovlivňu-
je zdravý vývoj člověka a jeho budoucí tě-
lesnou i duševní kondici. Navzdory tomu 
se pohybu většina dnešních dětí vy-
hýbá. Příčinou je podle účastníků 
konference laxní přístup rodičů 
i státu. Českou unii sportu na akci 
zastupoval její předseda Miroslav 
Jansta.

Jako možné řešení se probíra-
lo zavedení třetí hodiny tělocvi-
ku. Náměstek Ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys si ale myslí, 
že toto opatření by problém nevyřešilo. 
„V médiích proběhly diskuse o zařazení třetí ho-
diny tělocviku do školního řádu, podle mě osobně 
je ale víc na místě pomoci školám, aby děti vůbec 
motivovaly k větší pohybové aktivitě mimo školní 
výuku,“ uvedl náměstek.

„Takto rozsáhlé testování se konalo v Česku 
po dlouhých třiceti letech. Školy budou posílat 
své reporty do března 2023 a výsledky se poté 
budou analyzovat, hledat se příčiny a důsledky 
a řešení, co s tím dál,“ doplnil Ondřej Andrys.

Prokáže testování nedostatky?
Předseda Sdružení sportovních 
svazů ČR Zdeněk Ertl věří, že vý-
sledky testování prokážou fyzic-
ké nedostatky současné mláde-
že. Vychází z velkého průzkumu 
mezi rodiči, který realizovala spo-
lečnost SANEP. Z něj vyplynulo, že 
alespoň hodinu denně se pohybu 

věnuje pouhých 14 procent českých 
dětí. Více než 40 procent dětí pravi-

delně nosí do školy omluvenky z tělocvi-
ku. Přes 50 procent rodičů pak neřeší dopad 

stravování svých dětí na jejich hmotnost a zdraví.

„Utrácejí se miliardy za lékařskou péči, ale 
minimálně se dbá o prevenci. A s tím se jako spo-
lečnost nemůžeme smířit. Ve světě se to řeší, 
u nás je nulový zájem. Některé země to udělaly 
jednoduše – navýšily daně na tabák a alkohol, 
a zavedly daň na cukr. Část z těchto peněz pak 
jde na výzkum a celostátní projekty. Je třeba ce-
lou problematiku dostat na vědeckou úroveň, aby 
stát uvolnil peníze na výzkum. Pak může vzniknout 
státní strategie, jak se s těmito negativními jevy 
vypořádat,“ vysvětlil Zdeněk Ertl.

Vzorem může být Kanada
Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, 

upozornil na smutný fakt, že 20 procent dětí 
se po skončení pandemie koronaviru nevrátilo 
ke sportu. Změna by podle něj měla nastat při vý-
uce tělocviku na školách. „Je třeba vrátit dětem 
radost ze hry a také pomoci k návratu jejich 
spontánní pohybové aktivity do ulic, jak tomu 
bylo dřív, kdy se děti na obyčejných pláccích 
věnovaly jakýmkoliv hrám,“ prohlásil šéf ČUS.

Správně podle něj postupuje Kanada, která 
před dvaceti lety řešila stejný problém. Pohy-
bové aktivity proto u dětí dnes v zemi rozvíjí už 

Andrys na konferenci uvedl, že na základních 
a středních školách právě na podzim loňského roku 
začalo testování tělesné zdatnosti žáků. Testoval 
se například člunkový vytrvalostní běh, leh sed či 
skok z místa. Testů se účastnili žáci 3. a 7. roč-
níků základních škol a 2. ročníku středních škol. 
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od předškolního věku a fyzické aktivity podporují 
obce, města a kraje tak, že udržují sportoviště 
u škol a poskytují šatny a kvalitní zázemí. Že se 
snaha Kanady vyplácí dokazuje mimo jiné sku-
tečnost, že kanadská fotbalová reprezentace se 
poprvé od roku 1986 účastnila mistrovství světa 
a kanadští tenisté poprvé získali Davisův pohár.

Nebezpečím jsou závislosti
Alena Plíšková z Masarykovy univerzity 

v Brně na konferenci upozornila, že dnešní děti 
od sportu odlákává řada závislostí. Třeba kombi-
nace energetických nápojů s alkoholem a užívání 
psychoaktivní látky kratomu i závislost na interne-
tu. Stále více mladých lidí například tráví mnoho 
svého času ve virtuálním světě hraním videoher.

Na popularitu videoherního průmyslu a e-spor-
tu se proto rozhodla reagovat Fakulta tělesné vý-
chovy a sportu Univerzity Karlovy. Jejím cílem je 

propojit hraní a tělesnou aktivitu. Letos v červnu 
proto například uspořádala akce Esport Battle 
a Fitness Challenge. „Dopoledne jsme poměřili 
virtuální síly ve dvou videohrách a odpoled-
ne se soutěžilo v osmi pohybových aktivitách 
na atletickém oválu. Tam se najednou ti ́ game-
ři´ začali zamýšlet nad svou fyzičkou. Slíbili, že 
budou více trénovat a příště budou lépe připra-
veni, klidně i na víc pohybových aktivit,“ popsal 
událost děkan fakulty Miroslav Petr.

V budoucnu se fakulta plánuje ještě víc ori-
entovat na propojení e-sportu a fyzické aktivity. 
FTVS je momentálně první státní vysokou školu 
v Česku, s e-sportovním oddělením. Tam chtějí 
naučit hráče správné návyky, které by zlepšily 
jejich tělesné a duševní zdraví. Příští rok fakulta 
navíc otevře moderní e-sportovou učebnu.

Zdroj a foto: www.vysokeskoly.cz  
(Vendula Kreplová)

„Darujeme kroužky dětem“ je voucherový sys-
tém podpory, který pomáhá českým, ale i ukra-
jinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhra-
dou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt 
organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolu-
práci s Nadačním fondem Eduzměna. Výzva pro 
zájemce na druhé pololetí tohoto školního roku 
byla zveřejněna 5. ledna – ZDE.

Rodiče mohou prostřednictvím tohoto projektu 
zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě 
na úhradu tréninků či kroužku. Celkem se bude 

nyní rozdělovat částka převyšující pět milionů 
korun a přednost samozřejmě dostanou rychlejší 
žadatelé. Kluby mohou o této možnosti rodiče 
dětí informovat.

Příspěvek lze využít u poskytovatelů pravidelných 
volnočasových aktivit registrovaných v systému Ak-
tivní město, což jsou například sportovní organiza-
ce, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické či právnické osoby po-
skytující volnočasové aktivity na školách – více ZDE.

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o při-
dělení příspěvku doložením potřebných dokumen-
tů a následně po schválení vybere organizaci, 
které budou peníze převedeny (například určité-
mu kroužku nebo klubu). Prostředky lze poté po-
užít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, 
členských příspěvků nebo potřebného materiálu. 
Z peněz je tedy možné platit náklady na účast 
na aktivitách kroužků, sportovní klubů, dále půj-
čovné za sportovní vybavení, soustředění, trénin-
ky apod. Online systém neslouží jako rezervační 
systém pro účast v kroužcích, ale pouze pro pře-
vody peněz od České rady dětí a mládeže.

 Zdroj: Česká rada dětí a mládeže

Projekt Darujeme dětem kroužky nabízí  
příspěvek na volnočasové aktivity 

https://www.darujemekrouzky.cz/
www.aktivnimesto.cz
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Vzhledem k nepříznivému 
zimnímu počasí a přede-
vším nedostatku sněhu se 
v měsíci lednu uskutečnilo 
pouze jedenáct akcí v rámci 
projektu Tipsport Sportuj  
s námi. Nabízíme obrazovou 
připomínku několika z nich, 
kterou nám zaslali jejich 
organizátoři.

Více než tři stovky vyznavačů pohybu přilákal 
do Oseka u Hořovic Běh partyzánskou stezkou.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

Netradiční relaxaci po 

silvestrovských oslavách zvolili 

v Lázu na Příbramsku aktéři 

Novoročního brdského koupání.

Vítězi Běhu milénia v Chýnově se na trati 5900 metrů stali osmnáctiletý triatlonista z Tábora Jakub Homola a mezi ženami jeho oddílová kolegyně Martina Hubáčková.

Silvestrovský výstup na Mehelník přilákal 1362 pochodníků, 
kteří na nejvyšším vrcholu Píseckých hor dostali a následně 
i opekli zaslouženou odměnu.

Závodu 
Brněnské 
zimní ligy 
Poháru 
Legendy  
v orientačním 
běhu se 
zúčastnily 
téměř tři 
stovky 
závodníků.
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V únorovém kalendáři projektu 
Tipsport Sportuj s námi lyže, běh, 

krasobruslení, hokejbal či gymnastika

Únorový kalendář projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi zve na devatenáct akcí. Na 
programu budou lyžařské závody, běhy v přírodě, hokejbal, gymnastika, krasobruslení, šipky, šachy 
či veslování na trenažeru.

Výběr z nejzajímavějších akcí – únor 2023:
4. 2. Kladecká lyže 2023 alpské lyžování Kladky

4. 2. Začni s mistry gymnastika Příbram

4. 2. Hokejbalová míchačka U15 a U12 hokejbal Pardubice

5. 2. Orlický maraton klasické lyžování Deštné v Orlických horách

5. 2. Českotřebovská pirueta krasobruslení Česká Třebová

11. 2. Zlatá lyže Šumavy klasické lyžování Železná Ruda

11. 2. Telnická 15 klasické lžování Telnice

11. 2. O pohár města Světlá nad Sázavou šachy Světlá nad Sázavou

13. 2. Veslujeme do středu země veslování-trenažery Bohumín

16. 2. Memoriál Pepy Šlaka alpské lyžování a snowboarding Nový Rychnov

18. 2. Karlův běh klasické lyžování Karlovy Vary

18. 2. 2. Královéhradecký Master UŠO šipky Hradec Králové

18. 2. Cena skřítka Ostružníka alpské lyžování Ostružná

25. 2. Vltavský slalom alpské lyžování Horní Vltavice

25. 2. Rohálovská 10 běh Prusinovice

25. 2. O vítězství v únoru orientační běh Sokolov

Pozvánka na TOP akce
CENA SKŘÍTKA OSTRUŽNÍKA: Jedná se o veřejný 
závod v alpském lyžování v obřím slalomu pro děti 
od 3 let, mládež i dospělé na lyžařské sjezdovce SKI 
Řetězárna v Ostružné. Závodníci jsou rozděleni do 
čtrnácti kategorií. V těch dětských je odměněno prv-
ních pět v pořadí, v kategoriích pro juniory a dospělé 
vždy první tři. Závod je mezi účastníky a jejich rodiči 
velmi oblíbený, zejména pro dobrou organizaci, pěkné 
ceny a přátelskou atmosféru. Tradičně jsou vyhlášeni 
a oceněni také nejmladší účastníci – dívka i chlapec.

ROHÁLOVSKÁ 10: Mezinárodní silniční běh Rohálov-
ská 10 oslaví již třicet let své existence. Za tuto dobu 
si získal pevné místo v kalendáři sportovních akcí 
nejen ve Zlínském kraji. Silničního běhu se pravidelně 
účastní přední běžci z celé České republiky i ze za-
hraničí. Před hlavním závodem na 10 km se uskuteční 
hned čtrnáct mládežnických závodů pro všechny 
věkové kategorie. V rámci doprovodného programu 
je připraven také skákací hrad a proběhnou různé 
soutěže pro děti.

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

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Startuje tradiční kampaň Suchej únor  
aneb Nepít je umění!

Nepít je umění! S tímto heslem startuje 11. ročník 
tradiční zdravotně osvětové kampaně Suchej únor, 
která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah 
k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem 
je nadměrná spotřeba alkoholu v České republi-
ce. Rizikově u nás pije více než milion lidí. 
Kampaň Suchej únor v roce 2023 podpoří 
a současně se bude podílet na její pro-
pagaci také Česká unie sportu.

Loni si měsíc bez alkoholu vyzkou-
šelo na 900 tisíc lidí a každý druhý 
přitom konzumaci omezil i po úno-
ru. Letošní ročník má navíc specifický 
podtext – téma střízlivého posouvání 
hranic totiž rámuje prostřednictvím au-
tentické tvorby a kreativity: Nepij a tvoř!

„Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na první 
dobrou jednoduše. Jenže ve skutečnosti je za tím 
odvaha zkusit něco nového, schopnost podívat se 
upřímně sám na sebe, síla vykročit ze zajetých 
kolejí a jít svou vlastní cestou. To všechno se dá 
říct taky o umění: z dálky možná žádná velká prá-

ce, ale ve chvíli, kdy člověk sám čelí prázdnému 
plátnu, světlu na jevišti nebo bílé stránce, chápe 
hodnotu díla úplně jinak,” uvedl manažer kampa-
ně Petr Freimann.

Kampaň Suchej únor podporují také mno-
hé osobnosti společenského, kulturního 

a sportovního života. V nedávné minu-
losti to byli například fotbalisté Petr 
Čech a Lukáš Vácha, hokejista Pat-
rik Bartošák nebo boxerka Fabiana 
Bytyqi.

 „Úspěšně dokončenou měsíční 
abstinenci deklaruje zhruba 90 % lidí, 

kteří se do kampaně zapojí. Kampaň 
Suchej únor přitom znají více než čtyři 

pětiny oslovených a významná většina z nich – 
78 % – s ní také sympatizuje,” komentovala Hana 
Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere.

Účastníci „Sucháče” se mohou registrovat k vý-
zvě – ZDE.

Zdroj: www.suchejunor.cz

Vyšší odborná škola ČUS vychovává sportovní manažery
Vyšší odborná škola ČUS poskytu-
je vzdělání v oboru Management 
sportu a v oboru Wellness specia-
lista. Studium v obou oborech je 
tříleté, zakončené absolutoriem 
a je možno je studovat v denní 
i kombinované formě. 

Studium obsahuje teoretic-
kou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se 
studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je 
přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou 
oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích ja-
zyků, kdy si každý student může zvolit z anglické-
ho a německého jazyka.

VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního 
sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat 
akademických mistrovství ČR nebo Univerziád.

Profil absolventa a uplatnění 
absolventa Management sportu 
ZDE a Wellness specialista ZDE.

V čem jsme jiní?
VOŠ ČUS si zakládá na osob-

ním přístupu ke svým studen-
tům. Jsme malá škola s menším 
počtem studentům, a to nám 

umožňuje osobní přístup ke každému našemu stu-
dentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské at-
mosféře, kdy nám nejsou lhostejné názory i osob-
ní problémy našich studentů, a ty se pak s nimi 
snažíme řešit. Každého studenta se také snažíme 
provést studiem až k jeho zdárnému zakončení. 
U nás totiž není jen čárka v seznamu.

Více informací na: https://vos-cus.cz

http://www.suchejunor.cz
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/management-sportu
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/wellness-specialista
https://vos-cus.cz
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Zvýhodněná cena
na potisk PVC plachet a bannerů

www.reklamniplachty.cz

Nejdříve se
registrujte jako

Premium Partner
(Tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu)

V košíku zajdejte
slevový kód

ČUS2022

Poté se přihlaste

Vyberte produkt
a zadejte rozměry.

Poté vložte produkt
do košíku.

Vyplňte další údaje
a odešlete

objednávku

Automaticky máte
nejlevnější

produkt na trhu!

bannery na anonce akce, zápasu, turnaje, závodu označení startu a cíle, navigace v rámci areálu

reklamní bannery: komunikace a vizibilita komerčních, mediálních a ostatních partnerů

mesh (prodyšné) bannery s potiskem na ploty areálů, oplocení sportovišť, ochrana travnaté plochy prostor střídaček

a mnohem více...

Objednat můžete také mailem na obchod@reklamniplachty.cz.
Nezapomeňte na slevový kód ČUS2023.

od 143 Kč/m2 od 98 Kč/m2 od 143 Kč/m2 od 350 Kč/m2

PVC banner
PREMIUM
Kvalitní litý PVC banner s UV
tiskem vhodný pro dlouhodo-
bé kampaně.

PVC banner
PROMO
Laminovaný PVC banner se
solventním tiskem vhodný pro
krátkodobé kampaně.

PVC banner
MESH
Vzdušný a lehký PVC banner
s tiskem vhodný pro opravdu
velké plochy.

PVC banner
REFLEX
Reflexní PVC banner se sol-
ventním tiskem vhodný do
tmy, protože odráží světlo.
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 Objevte exkluzivní 
sportovní zpravodajství

 

Vstupte na idnes.cz/premium

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Přednostní
vstupenky

Prémiový
obsah

Noviny
a časopisy

Filmy
zdarma

iDNES Premium  
Sport

Knihy 
zdarma

iDNES Premium  
Zdraví

Audioknihy 
zdarma


