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Tisková konference ČUS - příčiny a dopady
současného výpadku financí pro sport

Nepodceňujte! Soudy začaly kontrolovat nedostatky
v zápisech klubů ve spolkovém rejstříku
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 20.6.2017
Jednání červnové schůze VV ČUS se přes
rozsáhlý program točilo především kolem
zásadních problémů s letošním financováním sportu.
Výkonný výbor České unie sportu se
20.června v Praze zabýval kritickou situací
ve financování sportu poté, co do poloviny
letošního roku Ministerstvo školství nevyplatilo dotace. Navíc ministryně Kateřina
Valachová schovává neschopnost úřadu za
policejní vyšetřování, které se hodí jako falešné alibi. MŠMT je nefunkční a dalšími neodbornými rozhodnutími situaci jen zhoršuje – svou aroganci vůči sportu přehnalo,
význam sportovního prostředí podceňuje a
zdržení dotací se snaží zahladit nepravdivými mediálními výstupy. Negativní důsledky
už se dostavily – kvůli nedostatku peněz se
v okresech začínají uzavírat servisní střediska ČUS.
Letos mělo být vyplaceno do 31. března národním sportovním svazům na činnost 1,3 miliardy
korun, 180 milionů korun na činnost dalším
sportovním organizacím a 250 milionů na údržbu a provoz sportovních zařízení. Další finance
nebyly vyplaceny na významné sportovní akce
a v dalších dotačních programech.

paradoxně na sport nevztahují – a ještě je nedodržuje. Nyní chaoticky posílá peníze subjektům na účty, aniž by mělo rozhodnutí a podmínky
pro
užití
těchto
peněz,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.
Dopad i na neprofesionální soutěže
Postupující kolaps českého sportu už počítá první oběti. Servisní pracoviště ČUS, poskytující servis a administrativní podporu 7 411
sportovním subjektům s 1 113 000 členy, která
jsou odkázána na prostředky z MŠMT, přerušují činnost.
„Zpravidla dvoučlenné týmy, které zajišťují kontinuální administrativní podporu sportovním
klubům a tělovýchovným jednotám, odcházejí
na pracovní úřad. Od začátku roku neobdržely
ani korunu na provoz kanceláře a v polovině
roku jim došly prostředky na nákupy, služby a
na výplaty pracovníků. V nejbližších dnech
ukončí činnost pět okresních sdružení –
v České Lípě, Chomutově, Sokolově, Třebíči
a Uherském Hradišti – a do konce prázdnin i
většina ostatních v celé České republice,“ uvádí Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

První oběti dotační krize – okresy uzavírají servisní střediska České unie sportu
„Ministerstvo v minulých týdnech vůbec nereagovalo na situaci ve sportovním prostředí. Naopak – ministryně opakovaně lhala veřejnosti i
vládě, protože její obecná prohlášení a interpretace postupu MŠMT neodpovídaly skutečnosti. Ministerstvo při financování sportu
přitom nerespektuje a porušuje stanovené
zákonné a podzákonné normy a pravidla. A
to i ty, které jí už ve svých nálezech vytkl
Národní kontrolní úřad v letech 2014 a
2016. Ministerstvo také nevytvořilo pravidla pro
financování sportu, jak mu ukládá vládní usnesení z 27. 6. 2016 č. 593. Navíc si financování
sportu zjednodušilo aplikací zásad, které se
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„V současné době nemáme peníze na provoz.
Konkrétně servisní centrum sportu v Sokolově
má na účtu 15 000 korun. Není na mzdy zaměstnanců, kteří poskytují klíčovou pomoc
dobrovolným funkcionářům ve sportovních klubech. Zpracováváme například účetnictví, pomáháme s žádostmi a s vyúčtováním grantů,
provádíme právní poradenství. Bez této pomoci by mnoho sportovních subjektů nemohlo vůbec fungovat. Nedostatek finančních prostředků bude mít v další fázi také
bezprostřední dopad na existenci
neprofesionálních soutěží. Ministerstvo
spustilo lavinu, kterou nebude možné
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zastavit,“ říká Jitka Peřina, referentka Krajské
organizace ČUS v Karlovarském kraji.
Poté, co prezident Miloš Zeman přijal v pondělí 19.
června demisi Kateřiny Valachové, bude muset
krizi ve financování českého sportu řešit urychleně
její nástupce, se kterým již bylo jednáno o krocích
k nápravě.
„Z pohledu sportovního prostředí se nabízejí dvě
varianty. Buď vyplatit dotace podle původních
pravidel schválených a již akceptovaných
v únoru letošního roku, nebo upravit ve spolupráci se sportovním prostředím nový program
V, neboť jeho verze z pera ministryně Valachové je nepoužitelná. Ostatní dotační programy je
také třeba ihned uvolnit. Klíčovým úkolem pro
nového ministra však bude také příprava dotačních programů na rok 2018 podle platných zákonných a podzákonných norem vycházejících ze zákona o sportu, zákona o rozpočtových pravidlech
a vládní koncepce pro sport na období 20172025,“ dodává Miroslav Jansta.
DOTAČNÍ KRIZE VE ČTYŘECH BODECH – NESCHOPNOST ŘÍZENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ
1. SCHVÁLENÉ PROGRAMY NEPLATÍ
MŠMT vyzvalo ústy ministryně na setkání
s předsedy svazů v roce 2016 celé sportovní prostředí ke spolupráci na přípravě dotačních programů 2017. Zástupci sportu se na jejich přípravě podíleli a programy rámcově vyhovovaly potřebám
sportu, přestože byly svázány „zásadami pro financování neziskových nestátních organizací,“
které pro financování sportu neplatí. MŠMT programy I – X pro rok 2017 takto schválilo a vypsalo
a teď o nich tvrdí, že nejsou v pořádku. Z těchto
programů byly dva zásadní v květnu 2017 zrušeny
(V a III) a další nevyplaceny.
2. MŠMT NESPLNILO USNESENÍ VLÁDY
MŠMT
nevytvořilo
vlastní
pravidla
pro financování sportu, jak mu ukládá usnesením
vláda ze dne 27. června 2016 č. 593 - Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2017.
Ministerstvo si zjednodušilo práci aplikací
„zásadami pro financování neziskových nestátních
organizací,“ které se na sport nevztahují, a ani ty
ve finále nedodržují (MŠMT nerozeslalo dotace
oprávněným žadatelům včas – do 31. 3. 2017).
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3. OPAKOVANÉ VÝTKY NKÚ VŮČI MŠMT
MŠMT vypsalo ve zmatku v červnu 2017 nový
program V na činnost sportovních svazů, který je
neakceptovatelný a v praxi nepoužitelný. Úřad
nereaguje na výzvy sportovního prostředí, nadále porušuje zákonné a podzákonné normy a koncepční dokumenty, což ministerstvu opakovaně
vytýká Národní kontrolní úřad (NKÚ) v nálezech
z roku 2014 a 2016, což lze kdykoliv dokázat.
4. NOVÝ PROGRAM V TÉTO PODOBĚ NELZE
PŘIJMOUT
Ministryně mate veřejnost i vládu, protože její
obecná prohlášení a interpretace postupu MŠMT
neodpovídají skutečnosti. Není také pravdou, že

přísnější pravidla nově vypsaného programu
V svazy nechtějí přijmout – ony ho ve skutečnosti nemohou přijmout. Přijetí dotace za podmínek,
jak byly vypsány, neumožňují financovat činnost
svazu, aniž by téměř ze 100 % nehrozilo vrácení
dotace, neboť by byla porušena rozpočtová pravidla. Po následné nezbytné úpravě nepoužitelných podmínek v tzv. rozhodnutí (učiněné ve
spolupráci se sportovním prostředím), které je
pro čerpání dotace závazné, tak vznikl zásadní
rozpor
mezi
podmínkami
stanovenými
v nově vypsaném programu V a podmínkami stanovenými v rozhodnutí. I toto v minulosti napadl
a vytkl ministerstvu NKÚ.
Vladimír Zemánek
koordinátor komunikace ČUS

ČUS na tiskové konferenci vysvětlila, jaké jsou
skutečné příčiny a dopady krize ve sportu
Česká unie sportu zorganizovala v úterý 20. června po výkonném výboru tiskovou konferenci. Cílem
bylo veřejnosti vysvětlit, jaké jsou skutečné příčiny kritické situace ve financování sportu, zároveň se
mluvilo o aktuálních dopadech. Na tiskovou konferenci se dostavila všechna klíčová média a během
dne se tématu podrobně věnovala. Novináři a televizní redakce ocenili zejména předložené přehledné,
aktuální informace o programovém financování sportu z ministerstva školství, podrobně se také zajímali o kolabující servisní střediska ČUS v jednotlivých okresech.
Konference se zúčastnil předseda ČUS Miroslav Jansta, místopředseda ČUS Marek Hájek, člen výkonného výboru ČUS a předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, Jitka Peřina - členka VV
ČUS a referentka Krajské organizace ČUS v Karlovarském kraji, a generální sekretář ČUS Jan Boháč.
Česká televize v relaci Branky, body, vteřiny uvedla, že se do problémů dostávají nejen svazy,
ale také činnost servisních center na okresních úrovních. Klubům a jednotám pomáhají s administrativou. „Okres Sokolov je na tom velice špatně. Ty už vlastně chodí do práce z lásky, že nechtějí nechat,
aby to padlo. Zatím nájem mají zaplacený. Vary a Cheb ještě do nějakého září přežijeme,“ prohlásila
pro ČT Jitka Peřina.
Také TV Nova uvedla, že ministerstvo školství po skandálu s rozdělováním dotací stále neproplatilo
velkou část peněz sportovním organizacím a ty začínají kolabovat. „Přestanou pískat rozhodčí, nebude
na proplácení údržby, nebude na proplácení dalších věcí, a to pak nebude mít efekt ,“ řekl
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pro Sportovní noviny Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. To Jana Boháče v Českém rozhlasu zase překvapila informace, že MŠMT poslalo pro Českou obec sokolskou mimořádnou
dotaci v podobě 50 milionů korun. „Je to další nesystémový a netransparentní krok, proč jenom Česká
obec sokolská, proč ne Česká unie sportu, proč ne další, které patří do Programu III., který zatím nebyl
vypsán a podle čeho paní ministryně přidělila,“ ptal se Boháč v publicistickém pořadu Ozvěny dne.
Marek Hájek se zase na ČT 24 v pořadu Události, komentáře rozpovídal o tom, zda sport potřebuje
samostatné ministerstvo. „Rozhodně. Ukázalo se to v letošním roce, ale průběžně to monitorujeme už
dlouhodobě. Na ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy oblast sportu je poddimenzována, personálně, erudicí, nejsou tam odborníci, není tam legislativa pro sport. Vyloženě potřebujeme minimálně
agenturu nebo ještě lépe ministerstvo sportu,“ dodal Hájek ve večerním diskuzním pořadu České televize.
Deník Sport zase zajímal nově jmenovaný ministr Stanislav Štech, a zda je možné, že patovou situaci
ohledně rozdělení neinvestičních dotací co nejrychleji vyřeší. „Situace ve sportovních svazech je kritická. Není pravda, že krize sportu skončila, krize sportu vrcholí,“ říkal předseda atletického svazu Libor
Varhaník. „Pevně věřím, že co bylo, bylo. Nastoupí nový pan ministr. Doufám, že kolaps sportu svým
rychlým jednáním odvrátí.“

Přehled výstupů po TK
České unie sportu
SITUACE SPORTOVNÍCH SVAZŮ
ČT 1 Branky, body, vteřiny
Reportáž najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=Ub1NNZ01aBU
KAUZA DOTACÍ DO SPORTU
ČT 24 Události, komentáře
Reportáž najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=mhVEJqgxEAM
DOTAČNÍ KRIZE! OKRESNÍ
SDRUŽENÍ KOLABUJÍ
TV Nova Sportovní noviny
Reportáž najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?
v=s6Jgtr-jOdE
VÝMĚNA MINISTRA ŠKOLSTVÍ
Radiožurnál 20.06.2017
Záznam zde:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/
zaznamy/#/2017-06-20/18
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SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI VĚŘÍ V DOHODU
S NOVÝM MINISTREM ŠTECHEM
isport.cz 20.6.2017

Rozhovor zde: http://isport.blesk.cz/clanek/
ostatni/306460/jansta-zadrzeni-pelty-zacalo-seutocit-na-fotbal-ale-ten-nic-neprovedl.html

Článek:
http://isport.blesk.cz/clanek/livesport/306284/sportovni-funkcionari-veri-v-dohodu
-s-novym-ministrem-stechem.html

Další rozhovory na iSport.cz:

SKONČÍ S NOVÝM MINISTREM KRIZE VE
SPORTU? FUNKCIONÁŘI V TO DOUFAJÍ
sport.iDNES.cz 20.6.2017
Článek:
http://sport.idnes.cz/dotace-sportmiroslav-jansta-ceska-unie-sportu-fr4-/
sporty.aspx?c=A170620_140500_sporty_mt2
SPORT KOLABUJE. RUŠÍ SE KEMPY PRO
MLÁDEŽ A DALŠÍ AKCE
Článek:
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/
clanek/894320-sport-kolabuje-rusi-se-kempy-pro
-mladez-a-dalsi-akce.html

Varhaník: Situace je fatální, český sport se
dotýká dna
Rozhovor:
http://tv.isport.blesk.cz/
video/3507936/varhanik-situace-je-fatalni-ceskysport-se-dotyka-dna.html
Předseda České unie sportu Jansta: Věřím,
že s novým ministrem najdeme společnou
řeč
Rozhovor:
http://tv.isport.blesk.cz/
video/3507947/predseda-ceske-unie-sportujansta-verim-ze-s-novym-ministrem-najdemespolecnou-rec.html

JANSTA: ZADRŽENÍ PELTY? ZAČALO SE
ÚTOČIT NA FOTBAL, ALE TEN NIC NEPROVEDL

Jiří Uhlíř
manažer komunikace ČUS

Poznámka redakce těsně před uzávěrkou
Nově jmenovaný ministr prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. již dva dny po svém jmenování jednal
se zástupci sportovního prostředí, včetně předsedy ČUS, Miroslava Jansty. Seznámil se se situací, vyslechl názory zástupců sportu, představil svůj připravený scénář k řešení současné situace sportu a přislíbil co možná nejrychlejší řešení zpožděného financování.
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Jak MŠMT v čele s Kateřinou Valachovou
od května mátlo veřejnost
Česká unie sportu nabízí veřejnosti výčet nepravd, které bývalá ministryně školství Kateřina
Valachová vysílala v souvislosti s krizí ve financování sportu do médií. Pro ukázku vybíráme
některé z nich a rovnou uvádíme, jaký je reálný a
aktuální stav věcí. Posuďte sami.
1) Valachová: Svazům budou v červnu vyplaceny zálohy
Začátkem května policie zadržela a vyšetřovala
několik lidí ze sportovního prostředí kvůli podezření, že domlouvali rozdělování peněz na investice. Ministryně školství Kateřina Valachová obratem úplně zastavila vyplácení některých neinvestičních programů. 12. května ale v prohlášení
veřejně přislíbila, že „…v červnu budou vyplaceny svazům zálohy (z Programu V, pozn. red.) ve
výši minimálně poloviny loňské dotace. A neinvestiční dotační programy nově složená komise
prověří.“
Realita: Žádné zálohy svazům se nekonaly.
Přitom peníze z Programu V na provoz svazů
měly být vyplaceny do konce března. Na účtech
MŠMT již byly prostředky k dispozici. Místo toho
MŠMT vyhlásilo novou výzvu v Programu V,
ovšem se zcela novým výkladem zásad, které
navíc ani nejsou určeny přidělování dotací ve
sportu, které jsou pro financování svazů zcela
nevhodné, a řada stanovených podmínek je pro
sport zcela nesplnitelných. Nová výzva je současně v rozporu s řadou zákonných a podzákonných norem, včetně Zákona č. 115/2001 o podpoře sportu a usnesení vlády z 27. června 2016
č. 593 - Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči
Mediální partneři ČUS

nestátním neziskovým organizacím pro rok
2017. Takto pokřivené podmínky přijalo jenom
28 svazů, z drtivé většiny s malou členskou základnou. Do dnešního dne (27. června) je 80%
sportovních svazů bez peněz, minimálně do srpna, dle aktuálního vyjádření nového ministra,
bez peněz nadále budou.
ZDROJ:
https://sport.aktualne.cz/fotbal/
valachova-pristi-tyden-uvolni-penize-na-provozsportovnich-s/
r~6756a40a396211e78f16002590604f2e/
2) Valachová: Téměř polovina svazů se do
nově vypsaného Programu V přihlásila
Bývalá ministryně Kateřina Valachová 2. června
vypsala nový dotační neinvestiční Program V,
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který 80% národních svazů pro jeho nedokonalost společně odmítlo. A ministerstvo však pro
ČTK ze dne 13. června v tiskové zprávě tvrdilo,
že „…o peníze v nově vypsaném programu zažádala téměř polovina sportovních svazů, které
své peníze obdrží do konce června“.
Realita: Ve skutečnosti se přihlásila do nově
vypsaného programu pouze necelá pětina sportovních svazů, konkrétně 28 ze 144 svazů. To
rozhodně není „téměř polovina“. Kromě Českého
svazu cyklistiky a Autoklubu se jednalo spíše o
svazy s malou členskou základnou. Dá se například uvést crossminton nebo mažoretky či sport
přetahování lanem. Zbytek svazů (116) si po
odepření první výzvy vyjednal s MŠMT a
s novým ministrem vypsání druhého kola výzvy
(23. června), a to již narovnanými podmínkami
pro čerpání dotace.
ZDROJ: https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/
clanek/892610-velke-sportovni-svazy-odotace-za-novych-podminek-nezadaly.html
3) Valachová: Mluvit o kolapsu sportu je přehnané
15. června vydala bývalá paní ministryně prohlášení, že mluvit v souvislosti s nynější situací ve
financování sportu o kolapsu českého sportu je
přehnané. Valachová současně vyjádřila lítost
nad požadavkem zástupců sportovních spolků a
největších svazů rozeslat sportovní dotace z ministerstva podle původního rozdělení dotací zveřejněného ministerstvem vedeným Valachovou
letos v únoru. Úřad prý sportovcům opakovaně
vysvětlil důvody, které ho vedou k vypsání nového programu.
Realita: Žádný z ministryní uváděných důvodů,
proč byl Program V zrušen, nebyl podepřen konkrétním argumentem. A hmatatelné negativní
důsledky zastavení financí už se dostavily – kvůli
nedostatku peněz nemá ČOS prostředky na provoz sokoloven, v okresech se začínají uzavírat
první servisní centra sportu ČUS, které poskytují
administrativní podporu klubům a tělovýchovným
jednotám. Navíc jsou stále v ohrožení sportovní
soutěže, například svaz lyžařů byl nucen mezinárodní federaci oznámit zrušení pořádání tradiční Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě, některé svazy zvažují rušení republikových soutěží.
ZDROJE: http://www.tyden.cz/rubriky/sport/
kolaps-sportu-prehnane-mysli-si-ministrynevalachova_434460.html
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/
clanek/894320-sport-kolabuje-rusi-se-kempy-pro
-mladez-a-dalsi-akce.html
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4) Valachová: Prostředky pro mládež už ke
klubům míří
Po tiskové konferenci České unie sportu dne 20.
června přišla Kateřina Valachová s veřejným vyjádřením, že prostředky už míří ke sportovním
klubům, kde cvičí děti a mládež, (Program VIII,
pozn. red.). „Nemáme žádnou zpětnou informaci
od sportovních klubů nebo oddílů, že by tam byly
nějaké problémy. Naopak jsou velmi rádi," řekla
Valachová.
Realita: Dvě třetiny klubů ke dni 20. června
nebyly doposud vyplaceny. Některé kluby už prohlásily, že musí z nedostatku peněz rušit letní
soustředění a další akce, a proti zpoždění dotací
do klubů se z oddílů a klubů valí na konání paní
ministryně vlna kritiky.
ZDROJ:
https://sport.aktualne.cz/svazydostanou-dalsi-sanci-zadat-o-penize-druhe-koloma-na-s/
r~a2352be455ca11e7b65b0025900fea04/
5) Sedm kroků k férovému financování sportu
a rejstřík sportovišť
Na stránkách MŠMT vyšel 20. června článek o
sedmi krocích k férovému financování sportu.
Jedním z bodů bylo, že „byly zakotveny rejstříky
sportovišť a rejstřík sportovců. Tyto kroky obsahuje prosazená novela zákona o podpoře sportu,
jsou tedy zveřejněny tak, aby byly plně kontrolovatelné a transparentní.“
REALITA: Žádné rejstříky zveřejněné a kontrolovatelné nejsou. To je bohužel transparentní
fakt a další lež bývalé paní ministryně. Zkuste si
nějaký takový transparentní rejstřík na stránkách
MŠMT najít. Nenajdete. Jediným rozsáhlým
sportovním rejstříkem v ČR je Informační systém
ČUS (https://iscus.cz ), pro členy ČUS, který má
v evidenci 7308 tělovýchovných jednot a klubů,
14 752 sportovních oddílů, 994 308 evidovaných
členů a 8 363 sportovních zařízení. S ním však
paní ministryně při férovém financování sportu
nepracovala.
ZDROJ:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/
novinar/sedm-kroku-k-ferovemu-financovanisportu

Mediální partneři ČUS

Finále Sportovní ligy ZŠ ozdobily
špičkové výkony
Atletika
Městský sportovní stadion Sletiště v Kladně se
stal 6. června přívětivým hostitelem dvou republikových finále v atletice – 49. ročníku Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou a 3. ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství. Ačkoliv tartanovou dráhu i jednotlivé sektory
občas pokryly dešťové kapky, pranic neubraly na
nasazení, bojovnosti ani na vynikajících výkonech více než čtyř stovek mladých vyznavačů
královny sportu. Ti reprezentovali třiatřicet nejlepších školních družstev z celé České republiky
v kategoriích mladšího a staršího žactva.
Důležitými aktéry vrcholné mládežnické soutěže
byli také atletičtí patroni Sportovní ligy základních škol. A v Kladně se sešli hned tři z řad skvělých českých atletů: letošní – čtvrtkař Pavel
Maslák, loňský – mílař Jakub Holuša a předloňský – desetibojař Adam Sebastian Helcelet. Společně s talentovanou sprinterkou Nikolou Bendovou, bronzovou medailistkou z mistrovství Evropy do 17 let, je před hlavní tribunou čekala autogramiáda, nezbytné fotografování a Pavla Maslá-

Mediální partneři ČUS

ka i dva dvěstěmetrové úseky, coby vodiče běžců na 1 500 metrů!
„Samozřejmě mám radost, že mohu být patronem této akce. Na podobné závody ze svých
školních let si už moc nepamatuju. Není to sice
úplně dávno, ale nemám v tomhle směru dobrého ´pamatováka´. V Kladně mě to bavilo, hlavně
že jsem mohl rozdávat podpisy i fotky a udělat
tak radost dětem. A moje rada mladým sportovcům? V jejich věku je nejdůležitější, aby je atletika bavila. Aby se nechtěli už teď stát nejlepšími,
ale užívaly si to. V průběhu dalších let by se pak
rozhodnou, zda se sportu chtějí skutečně věnovat profesionálně, nebo ne,“ svěřil se Pavel
Maslák.
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Volejbal
Chlapci ze ZŠ Vítězslava Hálka z Odoleny Vody
a děvčata ze ZŠ Pod svatou Horou z Příbrami se
stali volejbalovými šampiony 3. ročníku Sportovní
ligy základních škol o Pohár ministryně školství.
O vítězích se rozhodlo ve dvoudenním turnaji 1. a
2. června v libereckých halách Dukly a Technické
univerzity, jehož se zúčastnila nejlepší školní
družstva z České republiky v kategorii staršího
žactva. Tradičně vysokou úroveň republikového
finále umocnily i výborné výkony jednotlivých
účastníků a záznam přenosu obou finálových duelů na kanálu ČT sport.
Pozorným divákem dívčího finále ZŠ Pod svatou
Horou, Příbram – Gymnázium Lanškroun byl také
volejbalový patron Sportovní ligy základních škol
a hráč Dukly Liberec Lubomír Staněk: „Finále mělo úžasný průběh a byl jsem upřímně překvapený

NEJLEPŠÍ VOLEJBALISTÉ JSOU STŘEDOČEŠI – POHÁRY Z FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY
SMĚŘUJÍ DO ODOLENY VODY A PŘÍBRAMI!
z toho, co v něm holky z obou družstev předvedly. Celý turnaj mě nadchl, protože nejen v tomto
utkání se ukázalo, že volejbal u nás opět začíná
na základních školách fungovat a jeho kvalita
stoupá.“
Vítězky 3. ročníku Sportovní ligy ZŠ ve volejbalu
ze ZŠ Pod Svatou Horou v Příbrami prožily v
pondělí 19. 6. 2017 výjimečné chvíle na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
https://youtu.be/g4B-YHHd8xg

Minifotbal
Kroměříž určila další vítěze letošního, 3. ročníku
Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně
školství – v republikovém finále staršího žactva
v minifotbalu triumfovali chlapci 33. ZŠ Plzeň a
dívky ze ZŠ Eden v Praze. Areál Hanácké Slavie Kroměříž nabídl všem účastníkům vrcholné mládežnické soutěže výborné podmínky a odměnou pečlivým
organizátorům byly většinou dramatické
a bojovné výkony jednotlivých družstev.

další motivaci. Školních soutěže by měly nabízet
radost ze hry, nikoliv jejich aktéry stresovat – a to
se v Kroměříži vrchovatě splnilo,“ komentoval
průběh republikového finále Zdeněk Grygera,
fotbalový patron Sportovní ligy a manažer FC
Fastav Zlín.

„Také já jsem nadšený z toho, jak
v obou dnech tento turnaj probíhal. Vyšlo
perfektní počasí a také úroveň zápasů
v obou kategoriích byla vyšší, než jsem
očekával. Hráči a hráčky všech týmů se
maximálně snažili, bojovali a utkání náležitě prožívali. Někdo byl úspěšnější, dalšímu se třeba tolik nedařilo, ale za nejdůležitější považuji to, že účastníci si
turnaj užívali, fotbalem se bavili a získali
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Právní poradna

UPOZORNĚNÍ
Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy
ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě.
Všechny sdružené národní sportovní svazy a
SK/TJ upozorňujeme, že rejstříkové soudy již
započaly s kontrolou splnění této zákonné
povinnosti, což znamená následující:
Zjistí-li rejstříkový soud, že spolek doposud
nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku,
vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy, a
to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato
tzv. dodatečná lhůta marně (tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek
z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci.
Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování,
je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a daly si své záležitosti do pořádku.
V této souvislosti je třeba ještě upozornit na
to, že rejstříkový soud provádí zápisy do

navržených údajů. V tomto usnesení však
soud neupozorňuje na skutečnost, že ve
spolkovém rejstříku je třeba mít zapsány i
další údaje jako např. účel spolku, způsob
jednání statutárního orgánu, název nejvyššího orgánu spolku, kontrolní orgán (je-li zřízen) atd.

Rejstříkové soudy již začaly spolky vyzývat k odstranění
nedostatků v zápisech ve spolkovém rejstříku.
spolkového rejstříku pouze a jenom na základě návrhu. Není-li návrh kompletní v tom
smyslu, že není navržen zápis všech povinných údajů, soud na to spolek nikterak neupozorňuje. To může vést k mylné domněnce,
že má spolek vše v pořádku.
Příklad:Spolek navrhne jen zápis svého názvu, sídla a členů statutárního orgánu. Nic
dalšího. Soud provede navrhovaný zápis, o
čemž spolek informuje usnesením o zápisu
Mediální partneři ČUS

Je tedy třeba doporučit všem spolkům, tj. i
těm, které již zápisy do spolkového rejstříku
provedly, aby si zkontrolovaly, že tam mají
skutečně všechny zákonem požadované
údaje (viz zejména §25 až §30 zákona o veřejných rejstřících). V případě nejasností opětovně nabízíme služby Servisních center
sportu ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS.
Legislativně právní odbor ČUS
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D O TA Z
Jak postupovat v případě, že jeden člen tříčlenné RK zemře (odstoupí) a VH je za 2 roky a nechci svolávat mimořádnou VH. Mohu nechat komisi běžet ve dvou členech - pokud se na všem
schodnou? (situaci nemám řešenou ve svých
stanovách). Mohu podle nového OZ kooptovat
nového člena - kdo ho zvolí? Jaký je přesný postup?

Podmínky a způsob kooptace mohou být
upraveny stanovami libovolně. Je-li tomu
tak, řídí se postup kooptace úpravou ve stanovách. Není-li kooptace ve stanovách spolku nikterak upravena, je možné postupovat
podle ustanovení §246 odst. 2 občanského
zákoníku. Podmínky zákonné kooptace jsou
tyto:

Jak postupovat v případě kooptace člena orgánů SK/TJ.

Počet členů kolektivního orgánu spolku je
stanoven buď zákonem, nebo stanovami.
V obou případech je třeba, aby orgán pracoval v daném počtu členů nikoli nižším s tím,
že není rozhodující, zda se případní zbývající
členové na všem shodnou či nikoli. Fungování kolektivního orgánu v nižším počtu členů je možné jen výjimečně a po nezbytnou
dobu (např. v mezidobí mezi zánikem funkce
a novou volbou) nebo pokud to stanovy výslovně umožňují.
V případě revizní komise jakožto kontrolního
orgánu spolku je však minimální počet jejích
členů (3) stanoven přímo zákonem (viz §262
občanského zákoníku). Není tak možné, aby
dlouhodobě fungovala v nižším počtu členů,
a tuto skutečnost nemohou upravit ani stanovy.
Pokud tedy v průběhu volebního období zanikne funkce některého člena revizní komise
(odstoupí, je odvolán, zemře), pak je třeba
postupovat tak, že bude v co nejkratší možné
době chybějící člen „dovolen“ (bude např.
svolána mimořádná valná hromada) nebo
bude chybějící člen kooptován.
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· počet členů orgánu neklesl pod polovinu;
· náhradního člen kooptují zbývající členové
daného orgánu;
· kooptovat náhradního člena lze jen do nejbližšího zasedání orgánu příslušného
k volbě (toto je třeba vykládat tak, že se
bude jednat o nejbližší zasedání valné hromady, i kdyby tato nebyla plánována jako
volební; nelze tedy čekat až do řádné volební valné hromady).
Legislativně právní odbor ČUS

Mediální partneři ČUS

Antidoping

Nezávislí komisaři
Na základě doporučení Mezinárodního olympijského výboru a některých mezinárodních sportovních federací ustanoví Světová antidopingová agentura WADA skupinu nezávislých dopingových komisařů („Independent Testing Authority“, zkratka ITA) , kteří budou provádět antidopingové testy (moče i krve) sportovců po celé zeměkouli.
Od tohoto kroku si všechny zainteresované strany slibují větší nezávislost komisařů, kteří budou vybráni z různých zemí všech kontinentů.

Plná nezávislost
Pracovní skupina Světové antidopingové agentury WADA zpracovává návrh materiálu, jehož
schválení by mělo přinést prohloubení nezávislosti sportovních federací a zároveň i národních
antidopingových organizací.
Z praxe je zřejmé, že v mnoha zemích celého světa dochází k vměšováním vlád do práce sportovních subjektů a někdy také národních antidopingových organizací. Existují také případy, kdy
sportovní subjekty zasahují do práce národních antidopingových organizací, což je nepřípustné.
A právě tento materiál by měl těmto snahám ovlivňovat práci jiných učinit přítrž.

Promluv!
Výkonný výbor Světové antidopingové agentury WADA kvitoval pozitivní účinnost programu
pod názvem: „Speak up“ (Řekni to nahlas!), který inicioval bývalý mnohonásobný medailista
z olympijských her i mistrovství světa v rychlobruslení na dlouhých tratích Johann Koss
z Nizozemí.
Tento nový program podporuje ty sportovce a funkcionáře, kteří chtějí promluvit o nekalých
praktikách ve svém okolí, především v oblasti dopingu, ale i dalších porušeních fair play ve
sportu, jako je uplácení a černé sázky.
WADA též podepsala memorandum o spolupráci s nezávislým hnutím FairSport, jehož zakladatelem je právě Koss, a které má za úkol pomoci k očistě sportu od všech negativních prvků
včetně 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.

Mediální partneři ČUS
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html

ČUS - Sportuj s námi!
„Noví patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“

317 tis. zhlédnutí

1. 7. 2017
1. 7. 2017
1. 7. 2017
1. 7. 2017
1. 7. 2017
1. 7. 2017
2. 7. 2017
3. 7. 2017
5. 7. 2017
5. 7. 2017
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2,5 tis. zhlédnutí

Turnaj v minikopané O pohár TJ Spar- 5. 7. 2017
tak
Netradiční Špindl No 4 -Špindlerův
5. 7. 2017
Mlýn
turnaj mužů a žen Hodslavice 2017 8. 7. 2017
Hodslavice
8. 7. 2017
Author Znovín Cup – Vinařská 50 Šatov
8. 7. 2017
Mezinárodní turnaj v kopané mladších
žáků -Opava-Zlatníky
8. 7. 2017
Fotbal horní vs dolní -Čkyně
O pohár starosty obce Kobylí (turnaj
8. 7. 2017
týmů v malé kopané) -Kobylí
Sportuj s Duklou -Praha
9. 7. 2017
Dálkový etapový pochod Putování za
mistrem Janem -Rakovník
13. 7. 2017
Pohádkový les -Roprachtice
15. 7. 2017

1 tis. zhlédnutí

Turnaj O kalich mistra Jana Husa Pustějov
Turnaj pánů dříve narozených v malé
kopané -Hvozd
Polnička Cup 2017 -Polnička
Strakonické slalomy (28. ročník) Ostrov na Podskalí
Čas-OFF-ka na Šerák 2017 -Bělá pod
Pradědem
Městský běh Karvinou -KarvináFryštát
Turnaj v minikopané o putovní Květ Vilémov u Šluknova
Pardubice STABEDO Open 2017 Pardubice
Grand Prix Silesia 2017 -Černá Voda
Memoriál Jana Urbana -Kostelec nad
Černými
Mediální partneři ČUS

15. 7. 2017 Den otevřených dveří TJ Kotva Braník
-Praha
15. 7. 2017 Běh na Hvězdu -Police nad Metují
15. 7. 2017 XI. ročník míčových sedmibojů do 15 a
25 let -Bezděkov
15. 7. 2017 Volejbalový turnaj smíšených družstev
-Kralupy nad Vltavou
15. 7. 2017 20.ročník Kopřivnický drtič – hobby
cyklobike maraton -Kopřivnice
15. 7. 2017 Šumavský pohár horských kol -Stachy
15. 7. 2017 Sportovní utkání 3 obcí Ostrovec,
Smetanova Lhota, Vráž u Písku Ostrovec
16. 7. 2017 MTB Kritérium Okolo hradeb -Písek
21. 7. 2017 Noční turnaj v malé kopané -Valašská
Senice
22. 7. 2017 Hurá na hřiště -Velký Beranov
22. 7. 2017 Bernard Cup – Dětský den -Humpolec
22. 7. 2017 20. ročník běhu do vrchu: Rokytnice
nad Jizerou – Dvoračky -Rokytnice
nad Jizerou
22. 7. 2017 Memoriál Vladimíra Stehlíka -Hamry
nad Sázavou
22. 7. 2017 Double Cup -Stříbrná Skalice
22. 7. 2017 9. ročník závodu horských kol Jeřáb Červená Voda
22. 7. 2017 11. ročník outdoorového florbalového
turnaje RG Cup Prostějov -Prostějov
22. 7. 2017 Elite Heroes 2017 -Lhenice
29. 7. 2017 SAPELI Cup – Mankovo sportovní odpoledne -Polná
29. 7. 2017 Mramorový pohár 2017 (20 ročník) Vyskytná
29. 7. 2017 Severskou chůzí letem Světem kolem
Třeboně -Třeboň
29. 7. 2017 Hostěnický triatlon -Brozany nad Ohří
29. 7. 2017 HolbaCup 2017 -Malá Morava
30. 7. 2017 Hradecký terénní triatlon -Hradec Králové
30. 7. 2017 Železný muž Vyžlovky 2017 -Vyžlovka
31. 7. 2017 Futsal Camp 2017 -Chrudim
SRPEN
1. 8. 2017
5. 8. 2017
5. 8. 2017

Modrá stuha Lipna 2017 O Pohár Lulče 2017 -Luleč
Grand Prix Forman 2017 -Starý JičínJanovice
5. 8. 2017 Českokrumlovský trojboj -Český
Krumlov
11. 8. 2017 Memoriál MUDr. Zdeňka Šilera Kroměříž

12. 8. 2017 Fotbalový turnaj mini žáků a mladších
žáků1 -Vřesina
12. 8. 2017 Reuter run Boršov nad Vltavou Boršov nad Vltavou
12. 8. 2017 Vnorovská desítka -Vnorovy
12. 8. 2017 Rumcajsovy míle -Brada
13. 8. 2017 Žebrácká pětadvacítka 2017 -Žebrák
13. 8. 2017 Slopenská desítka -Slopné
13. 8. 2017 64. Volejbalová Dřevěnice -Dřevěnice
16. 8. 2017 Dětský tenisový sportovní den Ostrava
18. 8. 2017 Valašská olympiáda pro osoby se zrakovým postižením a širokou veřejnost Lešná
19. 8. 2017 Turnaj v nohejbale – Velká cena Tesáku – Celostátní sraz neslyšících Rajnochovice
19. 8. 2017 FORCE Rusavská 50 -Rusava
19. 8. 2017 Všesportovní den obce Vysočina Hlinsko
19. 8. 2017 Mokrolazecká 60 – mistrovský závod
SPAC1 -Mokré Lazce
19. 8. 2017 Sportuje celá obec (2. ročník) -Jílové
19. 8. 2017 Memoriál Miroslava Šafaříka v kopané
-Říčany
24. 8. 2017 Zdravý florbal -Křižanov
24. 8. 2017 Příměstský sportovní kemp -Praha
25. 8. 2017 Sportovní hry tělesně postižených Hrabyně
26. 8. 2017 Sportovní dětský den – ukončení
prázdnin -Malšice
26. 8. 2017 Pohádkový les -Ostrava-Stará Bělá
26. 8. 2017 Rozloučení s prázdninami (sportovní
den) -Valeč
26. 8. 2017 Moravskoslezský CUP U-9 (5. ročník) Kravaře
26. 8. 2017 Tondův memoriál smíšených družstev
ve volejbale 2017 -Osoblaha
26. 8. 2017 Karlův krok -Boží Dar
26. 8. 2017 Káranské sportovní hry -Káraný
26. 8. 2017 MTP 2017 (Mezinárodní turnaj přípravek) -Šumperk
26. 8. 2017 SPOKE MTB Maraton Kralovice Kralovice
26. 8. 2017 Sportovní dětský den -Hrazánky
26. 8. 2017 Turnaj o Pohár starosty Prahy -Praha
26. 8. 2017 Turistický pochod Cestami Jaroslava
Haška -Světlá nad Sázavou
26. 8. 2017 MTB Jevíčko -Jevíčko
26. 8. 2017 Ve Víru běháme všichni 2017 -Vír
27. 8. 2017 7. ročník turnaje O pohár starosty Města Náchoda -Náchod

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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Bikeři si užili nádherný letní den na Orlíku
i chladnější počasí ve Vrchlabí
Další povedené akce seriálu Kolo pro život 2017, jehož podporovatelem je i ČUS, se uskutečnily v okolí Orlické
přehrady a na našich nejvyšších horách.
Na Orlík Tour si účastníci užili všechny lahůdky správného bikování. Nechyběly technické prudké výjezdy, kamenité sjezdy, táhlé kopečky, průjezd vodou nebo rovD, Honza: „Pěkně jsme se zapotili. Běžně jezdím
né úseky pro oddych. Právě průjezd orlickou předelší trasy, ale dnes jsem jel se 6letou vnučkou
hradou je asi tou nejchutnější třešničkou místní
Fitness jízdu. V životě mi nebylo takové vedro. A
trasy. Na mnoha místech je možné spatřit odlesky
co teprve jí! Jela poprvé tak dlouhou trasu, v kood hladiny místní nádrže, na které se ladně pohupečkách jsme kola vedli, často jsme se i zastavili.
pují plachetnice a další vodní plavidla. Organizátoři
.. Ona to ale nevzdala, dala to!
si letos dali opravdu záležet a časový harmonogram
jednotlivých tras nově naplánovali tak, aby se závodníci vzájemně neomezovali, ať už se na závodních trasách B a C snažili o co možná nejlepší výsledek nebo si přijeli užít nezávodní vyjížďku trasy
D na pohodu s dětmi.
Generální mediální partner seriálu Kolo pro
život 2017, Česká televize, připravila pro příznivce seriálu Kolo pro život další deseti a dvaceti minutové reportáže. Tentokrát televizní
štáb spolu s 1600 závodníky zamířil do našich Krkonoš.
Nepříznivá předpověď počasí, která proklamovala v Krkonoších na sobotu 17. června
déšť, se naštěstí nevyplnila. Po ránu sice byla
pěkná "kosa", ale s tou se v horách musí počítat v kterémkoliv ročním období. Bikeři poslechli rady doporučené v aktualitách na webu Kolo pro život a na všechny trasy se pořádně přioblékli, včetně dětí, které měly na
dopolední závody nejchladněji a při odpolední
jízdě na lanovce v rámci exkluzivní Fitness
jízdy s rodiči byly dobře vybavené a jízdu si
díky tomu mohly naplno užít.
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Vysílací časy reportáží ze závodu Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO na programu ČT Sport:
Čtvrtek 22. 6. 2017, 11:10 - 10minutový záznam
Pátek 23. 6. 2017, 14:50 a 16:25 - 20minutový záznam
Kdo nestihne premiéry, může se stejně jako na všechny ostaní reportáže ze závodů KPŽ 2017 podívat v reprízách nebo ze záznamu na ivysílání ČT.
Další zastávky seriálu.
Bikemaraton Drásal České spořitelny
01.07.2017
Partnerský závod - Salzkammergut Trophy 2017

15.07.2017

Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

22.07.2017

Šumavský MTB maraton České spořitelny

29.07.2017

Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny

12.08.2017

Manitou Železné hory České spořitelny

19.08.2017

Výběr zážitkového Birell segmentu na trase závodu Bikemaratonu Drásal České spořitelny určitě potěší cyklistické fajnšmekry. Místní tento úsek dobře znají a rádi se sem na biku vrací cestou na Rusavu. V sobotu 1. července
si ho můžete užít i vy!
Birel segment si můžete projet ZDE

Redakce ČUS

V Říčanech si mužný sport vyzkoušela tisícovka
dětí včetně čtyřletých
V rámci akce ČUS - SPORTUJ S NÁMI proběhl v Říčanech dětský den na rugby. Areál Rugby Club
Mountfield Říčany se v sobotu 10. června proměnil v obří ragbyovou arénu. Už od rána ho zaplavila
téměř tisícovka nejmenších vyznavačů šišatého míče v rámci 13. ročníku Dětského dne na rugby – a s
doprovodem rodičů přišly tři tisíce návštěvníků. Opět zde sledovali zajímavé ukázky mužné hry, nejrůznější soutěže i bohatý doprovodný program.
Tato populární akce se na stadionu Josefa Kohouta v Široké ulici pořádá nepřetržitě od roku 2003 pouze se dvěma výjimkami, kdy se nekonala kvůli povodním a požáru klubového zázemí.
„Je to skvělá propagace tohoto sportu i příležitost oslovit další mladé adepty. Snažili jsme se dětem
představit ragby od úplných základů a seznámení s míčem až po jednotlivé herní činnosti. Využili jsme
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pomůcek, s nimiž poté trénují – kužele, překážky, skákací žebříky a narážeče, kopalo se také na velkou ragbyovou branku,“ vysvětlil David Frydrych, prezident Rugby Club Mountfield Říčany.
Na travnaté hrací ploše bylo připraveno dvacet stanovišť a na vedlejším hřišti dalších jedenáct atrakcí. Pořadatelé dětem vydávali karty, se kterými jednotlivá stanoviště obcházely, a za splnění zadaných úkolů získávaly potřebná razítka. Čekala na ně například překážková dráha, slalom mezi tyčkami, běh v holínkách,
skákání v pytlích, běh s míčem na lžíci, ale i speciální ragbyové dovednosti – hod ragbyovou šiškou na válec nebo do území, kop na „háčko“, narážení do nárazníků, probíhání mezi válci, položení pětky a mnoho
dalších aktivit.
„Součástí akce byl také turnaj hráčů ve věku čtyř-pěti let, aby se návštěvníci sami přesvědčili, že ragby je
bezpečný a gentlemanský sport. Jestliže snad měli rodiče některých dětí přece jen určité obavy ze zdánlivé
tvrdosti, po této ukázce jejich změnili názor,“ řekl David Frydrych.
O hladký průběh akce se postaral organizační megatým čítající více než 150 členů. V rolích pořadatelů se
představili i mladí říčanští ragbisté, kteří sami začínali svou kariéru účastí na Dětském dnu s rugby.

Sdružené svazy
MČR škol v šachu
Na finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů v šachu přijelo celkem 90 družstev a 397
dětí. Hrálo se v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně ve třech kategoriích – 1. až
5. třída ZŠ, 6. až 9. třída ZŠ a střední školy. Turnaj byl vyvrcholením celoročního projektu MČR škol. Do
nejnižších okresních kol se zapojilo celkem 809 školních týmů, přes následná krajská kola se postupně
90 nejlepších družstev probojovalo do republikového finále.
Turnaj se hrál na 9 kol švýcarským systémem, čtyřčlenné týmy proti sobě nastupovaly na čtyřech šachovnicích. V kategorii nejmladších dětí prvního stupně základních škol zvítězilo družstvo 1. ZŠ Petra
Bezruče z Frýdku-Místku. Ač byli až desátí nasazení, osm kol soutěže prošli bez porážky a prohráli až
v posledním kole, kdy už měli první místo jisté. V konečném pořadí měli velký čtyřbodový náskok na ZŠ
Kuřim Tyršova a ZŠ Zlín-Malenovice.
Mezi družstvy druhého stupně se radovalo Gymnázium Jírovcova České Budějovice před 6. ZŠ FrýdekMístek a ZŠ Elišky Krásnohorské z Frýdku-Místku. Tradiční bašta mládežnického šachu ve FrýdkuMístku potvrdila své kvality, většina dětí z úspěšných týmů prošla známou Beskydskou šachovou školou.
Velmi vyrovnaná byla kategorie středních škol.
Vydařeným finišem nakonec získalo zlaté medaile družstvo Gymnázia P. Bezruče FrýdekMístek, když předstihlo Gymnázium Uherské
Hradiště. Každý z členů vítězného týmu dostal
od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabídku
stipendia ve výši 50 000 Kč, pokud bude na
univerzitě studovat. Celkem tak stipendium pro
4 vítěze může dosáhnout výše 200 000 Kč.
Nejvíce bodů z vítězného družstva (8 z 9) nasbíral Matěj Kuchař: „Kritické pro nás bylo páté
kolo, které jsme prohráli s Uherským Hradištěm, i když jsme v zápase stáli dobře. Naštěstí
jsme pak v osmém kole vyhráli vysoko 4:0 a
Hradiště jsme předskočili, tak jsme rádi.“
Vítězné družstvo kategorie středních škol za šachovnicí. Partii Ondřeje Havelky (vpravo) přihlíží Matěj
Kuchař, autorem fotografie je Vavřinec Havlíček.
Stránky pořadatelů: www.sachzlin.cz Podrobné výsledky : 1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední školy.
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2x ZLATO pro ČR z Mistrovství Evropy v cheerleadingu 2017!
V Praze se o víkendu 24. -25. 6. uskutečnil sedmý ročník
Mistrovství Evropy ve sportovním cheerleadingu. Česká
reprezentace během soboty, kdy probíhala seniorská část
soutěže, získala hned dva tituly mistrů Evropy. A to v kategorii Senior AllGirl Elite a Senior Coed Ellite. České týmy
Lady Eagles a JNS Thunderbirds se tak v uvedených kategoriích stávají mistry Evropy ve sportovním cheerleadingu. Pro Českou republiku je to obrovský úspěch – první
zlato na ME! V neděli pak porota hodnotila výkony soutěžících v juniorských kategoriích.
Národní barvy na Mistrovství reprezentovalo celkem 303 sportovkyň a sportovců z 11 klubů z celé ČR. Soutěžilo se ve tříminutových dynamických choreografiích, které předvádělo 16-25
sportovců najednou. Česká reprezentace je tvořena vítězi z
Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu, které proběhlo
letos v polovině května.
Mistrovství Evropy v Praze se účastnilo 3 500 sportovců, 500
trenérů a Tipsport arénu navštívilo přes víkend více než 3 000
diváků. Ti zažili vzrušující atmosféru a ukázku toho nejlepšího,
co současný evropský sportovní cheerleading nabízí. Soutěžící předváděli náročné choreografie obsahující tanec, akrobacii
na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Jak už právě zmíněný výčet aktivit napovídá, diváci se mohli přesvědčit,
že cheerleading je náročnou sportovní disciplínou, která vyžaduje pravidelnou a systematickou sportovní přípravu. Řadí se mezi koordinačně estetické sporty s důrazem na obtížnost jednotlivých prvků a
technické provedení stuntovacích technik, gymnastiky a akrobacie ve vzduchu.
Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2016 byl uznán Mezinárodním Olympijským výborem a byl přijat jako oficiální sportovní odvětví v sekci neolympijských
sportů. Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím (od roku 1993), jehož členskou základnu v současné době tvoří více než 1 550 cheerleaders ve 33 týmech z celé ČR, ve
všech věkových kategoriích.
Víkendové
Mistrovství
Evropy
v cheerleadingu nebyl jen další
úspěšný ročník, rozdané tituly a
ceny. Bylo to především setkání
sportovců z celé Evropy, které akce motivovala do dalších tréninků,
pocit pospolitosti a jedinečné atmosféry, kterou tento sport má.
Pořadatelem Mistrovství Evropy
byla Česká asociace cheerleaders.
Kompletní
výsledné
pořadí:
ecueuropeans2017.eu/
results.php
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