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Projekt ČUS Sportuj s námi bude
vyhlášen i pro rok 2017

Sledujte vyhlášení dotačních
programů pro SK a TJ na rok 2017

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva ze zářijového jednání VV ČUS

Po prázdninové přestávce se sešel hned v prvním zářijovém týdnu k pravidelné schůzi
Výkonný výbor České unie sportu.
V aktuální informaci předsedy podal Miroslav Jansta komplexní informaci o procesu
přípravy nového zákona o sportu. Informoval o zatím nepřijatelných návrzích pro sportovní
prostředí, které byly obsaženy v prvním i druhém průběžném návrhu tezí zákona z MŠMT.
Sdělil, že ČUS a Legislativní rada VV ČUS vypracovala a na MŠMT odeslala stanoviska a
návrhy, jak by měl zákon vypadat z pohledu potřeb sportovního prostředí i státu. Zatím je
ze strany státu v návrzích prosazovaná silná a nebezpečná ingerence do sportu a mohutný
nárůst administrativy spolků. ČUS bude na tvorbě zákona nadále s MŠMT spolupracovat a
uplatní všechny připomínky v komisi MŠMT pro tvorbu zákona.
Dále předseda informoval o přípravě dotačních programů MŠMT pro financování sportu ze státního rozpočtu v roce 2017. V pracovních komisích, ustavených MŠMT
k jednotlivým programům (i se zastoupením ČUS), byly během července a srpna vypracovány návrhy, které jsou před dokončením. Znění (současná známá podoba) programů je
již v konsolidovaném znění a pro sportovní prostředí přináší lepší nastavení podmínek.
Problémem zůstává Program III k financování střešních organizací a diskuse je vedena
ještě k parametrům Programu V.
Následně předseda otevřel a VV ČUS projednal problematiku kandidatury do orgánů
ČOV s tím, že ČUS musí mít zástupce v Plénu ČOV. K tomu je potřeba kandidovat zástupce do ČKSOI (Český klub sportovních svazů, organizací a institucí). VV ČUS po projednání schválil, že za ČUS bude navrhován, a to nominací do voleb v ČKSOI, předseda ČUS
Miroslav Jansta, jako kandidát do Pléna ČOV.
V dalším programu schůze se VV zabýval Rozborem výsledků hospodaření ČUS za leden
– červen 2016 a Výrokem auditora k účetní závěrce roku 2015. Písemně zpracované podklady uvedl postupně generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda. Konstatoval
uspokojivé plnění plánu, které dává předpoklad dobrého hospodářského výsledku ČUS za
rok 2016. Jednotlivá hospodářská střediska pracují v souladu s finančním plánem. Ředitel
Pavel Benda rovněž komentoval předložený návrh na prodej Sportovního centra Brandýs
nad Labem a současně zrekapituloval minulé pokusy ČUS zastaralé a nevyužívané středisko prodat. Budovy a zařízení střediska jsou na cizích pozemcích a komplex je nyní pronajat s tím, že dále po stavební stránce chátrá. VV ČUS schválil vypsání výběrového řízení
a zadávací dokumentaci na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem za odhadní cenu s tím,
že vítězná nabídka bude předložena ke schválení na valnou hromadu v roce 2017. Stejně
tak VV schválil Návrh na řešení opuštěného majetku v Dolním Újezdě a Přelíci a uložil
zpracovat smluvní dokumenty ke schváleným převodům.
Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí
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Olympiáda a systém podpory
sportu
V textu bylo využito rozhovoru předsedy ČUS
pro Lidové noviny
Zahájení her v Riu se účastnil prezident Miloš Zeman spolu s ministryní Karlou Šlechtovou a Kateřinou Valachovou. Podle vašich představ by už na
příští olympiádu měl zamířit český ministr sportu?
Ministra sportu bych nepožadoval, kdyby fungoval
propracovaný systém podpory sportu. Do roku 1990
existoval Československý svaz tělesné výchovy, který
ministerstvo sportu suploval. V roce 1990 byl zrušen
bez náhrady. Na sport zbyl odbor na ministerstvu
školství o nějakých patnácti lidech, který ho sotva
mohl nahradit. Navíc stabilita v resortu školství je mizerná. Jen od roku 2009, co šéfuju basketbalový
svaz, bylo sedm ministrů. Při této rotaci se sotva stihnou postarat o školství, natož o sport, který je pro ně
jen takový ocásek. Jestli stát myslí podporu sportu
vážně, tak musí udělat strukturální změny a zřídit mu
samostatnou kapitolu v rozpočtu. Zabezpečit jej alespoň jako kulturu, která dostává okolo dvanácti miliard.
Je k tomu třeba nové ministerstvo s novými úředníky? Nový post přece nezajistí, že se nebude ministr sportu střídat stejně rychle jako šéfové školství.
V době, kdy přibývají úředníci po stovkách a dokonce
po tisících tento argument neobstojí. Stačí čtyřicet
padesát lidí, kteří budou cíleně pracovat na metodice,
jak podporovat sport, na co se zaměřit a kam napřít
síly. Nebudou přívažkem jiného resortu. Ministr bude
správcem agendy a lobbistou sportu ve vládě. Mohou
se střídat, ale bude jasně daná odpovědnost, kdo má
sport na starosti a za kým případné chyby i úspěchy
jdou. Řekněte, kdo je odpovědný za sport teď?
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Náměstek ministra školství pro sport?

14. Evropský týden sportu

Ten nenese politickou odpovědnost. Navíc má složité
postavení. Když je silný ministr, tak nemívá silné náměstky a nenechá jim prostor. A slabý ministr si silné
náměstky taky nepořizuje, protože by ho mohli převálcovat. Žádný náměstek pro sport neměl dostatečný vliv. Měl možnost rozdělovat trochu peněz, ale ne

15. Antidoping
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16. SportFilm Liberec 2016
17. Sportuj s námi 2017
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prosadit něco systémového. Nebyli neschopní nebo hloupí, ale to nastavení jim nic jiného neumožňovalo. A proto sport potřebuje osobnost, která
bude jeho zájmy hájit.

bo 2019, měly přibýt k této sumě i odvody z hazardu.

Máte představu, kdo by to měl být?

Nejsem příznivcem dnešní formy pořádání olympiád, i když teď na ně z titulu funkce jezdím. Podporovat olympijskou myšlenku jako tradici řeckých
her určitě není špatně. Ale olympiáda se částečně
zvrhla v politiku. Mrzí mě, že se stala místem boje
mezi státy a konkrétními politiky místo skutečného
souboje sportovců. Bývá i ekonomicky nezdravě
předimenzovaná. Často na hrách nejsou ani nejlepší sportovci v daném sportu. Proto je pro mě
mnohem srdečnější záležitostí mistrovství světa
nebo Evropy. Na hrách jsem byl hlavně proto,
abych podpořil naše sportovce, podíval se, jak je
to organizačně zajištěné. Musím říct, že česká výprava měla jedny z nejlepších podmínek na hrách.

To je práce politiků, aby vybírali ministry.
Má vytvoření samostatného ministerstva sportu politickou podporu?
Širokou podporu má samostatná rozpočtová kapitola a přesvědčení, že se musí něco změnit. K vytvoření nového ministerstva jsou politici zdrženliví.
Další možností je samostatný úřad pro sport. Jeho
šéf by se účastnil zasedání vlády, třeba bez možnosti hlasovat, ale s poradním slovem. Na školství
by mohla zůstat tělovýchova, kde je třeba hodně
zabrat, protože potřebujeme posílit sport a tělesnou výchovu na školách. Už od těch mateřských,
protože jinak děti nerozpohybujeme a jejich výsledky budou dál tristní a bude chybět základna
pro budoucí úspěšné sportovce, což se projevuje
už dnes. Sportování dětí je třeba podpořit nejvíc,
protože rodiče to často finančně neutáhnou. Skoro
půl milionu dětí je z rodin, které si jejich sportování
nemohou dovolit. Proto jim to musí vynahradit škola. Bez toho bude úpadek sportu pokračovat. Vezměte si, že prvně nebyl na olympiádě žádný kolektivní sport. Jsem smutný, že nás v kolektivních
sportech porážejí Poláci nebo Maďaři. Proč? Protože například v Maďarsku si vybrali šest kolektivních sportů, do kterých sypou miliardy.

Letošní olympiáda byla poprvé na jihoamerickém kontinentu. Jak ji vnímáte?

Co aféra dopingu ruských sportovců a jejich
hromadné vykazování z olympiády?
Ruský doping určitě v Soči i dřív probíhal. Strkat
hlavu do písku a tvářit se, že doping neexistuje, je
hloupost. Doping se rozšířil ve Spojených státech
na přelomu 60. a 70. let. V rámci soutěžení Východu a Západu se ho chopili Sověti a východní Něm-

Takže více peněz sport spasí?
To není samospasitelné. Bez dobrého systému
podpory sportu můžete do sportovního prostředí
nalít dvacet miliard a budou to vyhozené peníze.
Neříkám, že máme mít hned dvanáct miliard jako
kultura, ale postupné navyšování během čtyř pěti
let je to, o co mi jde. A sportovní prostředí se na to
postupně připraví. Vytvoří se koncepce, jak vychovávat nové trenéry, protože ti dlouhodobě chybějí.
Příslib pro sport na příští rok je šest miliard
korun, více než dvě miliardy navíc oproti letošku, a tato suma má být k dispozici i v dalších
letech. Je to dost, aby příště jela na olympiádu
větší výprava?
Částka stačí, aby se podařilo zastavit propad, kterému český sport čelí. Je důležité, že ministr financí Andrej Babiš přislíbil, že by v budoucnu po vzoru Slovenska například, přibližně od roku 2018 ne-
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ci. U nás byl taky, hlavně u silových sportů. Na
aféře má určitý podíl i Světová antidopingová
agentura (WADA). Když měli podezření, proč ruským laboratořím udělili licenci? Proč nepřišli s podezřeními a zjištěními dřív? Jak to, že doping nenašli dřív, ale až po dvou letech? Co se s těmi
vzorky mezitím dělo? Proč vše vygradovalo až
před olympiádou? Tím se to zpolitizovalo a byl neMediální partneři ČUS

místně použit princip kolektivní viny. To sportu nesvědčí. Měli to otevřít před rokem, být radikálnější.
Donutit Rusko změnit systém a dát sportovcům
příležitost se očistit. Teď to nefunguje jako v dobách Sovětského svazu, že to berou všichni povinně. Ostatně, uvidíte, že během krátké doby vyjdou
najevo dopingy i u sportovců jiných států.
Vaše kritika politizování olympiády zní jako
protimluv, když na ní byl i milovník bůčku a
vášnivý kuřák, jako je prezident. On je aktivním
sportovním lobbistou?
Na olympiádě a v jejím zákulisí se nehovoří jen o
vlastním sportování. Hodně se tam jedná a lobbuje např. o obsazení mezinárodního olympijského
výboru, kde Česká republika nikoho nemá, což je
ostuda. Takže už sama přítomnost prezidenta na
hrách měla obrovský význam. Navíc, všechny důležité pokroky ve sportovním prostředí se odehrály
za něj jako premiéra. Byl prosazen první zákon o
podpoře sportu, prvně se navyšovaly výdaje na
sport. On si důležitost sportu skutečně uvědomuje.
Je třeba ho při jeho zdraví obdivovat, že se rozhodl přijet na čtyři dny. Slíbil to šéfovi Mezinárodního
olympijského výboru Thomasi Bachovi, s nímž si
lidsky velmi porozuměli. A to může být velmi zásadní podpora pro český sport, aby se dostal do
vedení mezinárodního olympijského hnutí.
Takže byla nakonec letošní olympiáda český
úspěch nebo neúspěch?
Oboje. Měli jsme nejmenší výpravu v historii České republiky. Nedostal se na ní žádný náš kolektivní sport. Český tým byl na hodnotu medailí nejméně úspěšný od roku 1932. Na druhé straně je fascinující úspěch umístění řady našich sportovců.
Oni vyhráli navzdory současnému systému státní
podpory sportu. Vyhráli nejen nad ostatními sportovci světa, ale především sami nad sebou, proto-

že tím hlavním, čemu vděčíme za jejich úspěch, je
jejich nesmírný talent, bojovnost, nepředstavitelná
dřina, obdivuhodná touha vítězit a také velký díl
vlastenectví, které pro ně bylo pomocným motorem k jejich výkonu. Za to jim patří obrovské poděkování a obdiv nás všech.

Reklama

Mediální partneři ČUS
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Sportovní liga ZŠ o Pohár ministryně školství se připravuje na
další sezónu!
Spousta úsměvů, pohody, vtipných glos a
přátelského špičkování provázela ve středu
15. září start 3. ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství.
Příjemné a neformální atmosféře při zahájení nejvýznamnější soutěže školní mládeže
v České republice napomohlo nejen slunce
či příjemný venkovní foyer Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, ale především skvělá bilance uplynulého ročníku. V šesti sportovních odvětvích
(atletika, basketbal, florbal, házená, minifotbal a volejbal) se do něj v kategorii staršího
žactva zapojilo 113 000 školáků – o 25 000
víc než při premiéře!
Projekt už tři ročníky spolupořádá Česká unie
sportu s Asociací školních sportovních klubů a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Soutěží se v atletice, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu, volejbalu a nově i v plavání.

na tom, aby sportovalo co nejvíce dětí. A jestliže se jich do soutěží ve 2. ročníku zapojilo
113 000, tak jsem nyní slíbila, že jich ve třetím
ročníku bude už o 50 000 víc! Jsem ráda, že do
programu přibyl sedmý sport – plavání. Mám
k tomuto odvětví vztah, přestože vím, jak je obtížné plavecké soutěže zorganizovat. Naší snahou však je, aby právě plavání bylo od roku
2017 součástí tělesné výchovy ve školách,“ řekla ve svém vystoupení Kateřina Valachová.
„Potřebujeme, aby byla mládež v pohybu.
V České republice jsme, bohužel, opustili kult
sportu. Jeho systém je třeba doplnit o školní
sport podobně jako například ve Spojených státech. Tam je možnost reprezentovat svou školu
považována za největší čest a ti, kterým se to
podaří, získávají hrdost na celý život. Jsem velkým propagátorem kolektivních sportů, neboť
vychovávají mladé lidi k bojovnosti, kolektivnímu úsilí a fair play,“ uvedl předseda České unie
sportu Miroslav Jansta.

Projekt má motivovat žáky, pedagogy a trenéry ve školách a zapojit školní mládež do
pravidelné sportovní činnosti, navíc jde o
ideální způsob objevování nových talentů a
budoucích hvězd i nejpřirozenější cestu, jak
doplňovat tělovýchovné jednoty a kluby novými zájemci.

Prezident AŠSK Václav Lešanovský připomenul, že už v minulém ročníku nastaly
v programu Sportovní ligy dvě novinky – přibyl
minifotbal dívek a do rámce atletického Poháru
rozhlasu s Českou spořitelnou byla zařazena i
kategorie mladšího žactva.

„Velice fandíme tomu, aby nebyl pohyb ve ško-

Více na: www.sportovniligazs.cz/

le pouze součástí povinné tělesné výchovy, ale
stal se součástí podobných aktivit, jakou je
Sportovní liga. Každý ministr školství má zájem
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Vyšší odborná škola ČUS
Do nového školního roku startuje Vyšší odborná
škola ČUS s novými programy i logem
Vyšší odborná škola České unie sportu přináší zájemcům o
studium s novým školním rokem 2016/2017 hned několik novinek.

Jiří Zídek, patron projektu
První kariéra

Marek Černošek patron
projektu První kariéra

Mediální partneři ČUS

Kromě možnosti pokračování studia na bakalářských oborech
Vysoké školy finanční a správní, mohou studenti nově kromě
Managementu sportu studovat také obor Wellness specialista.
Česká unie sportu se rozhodla nově podporovat sociálně slabé,
aktivní a profesionální sportovce a startuje tak hned několik
stipendijních programů, na které spolek vyčlenil finanční
prostředky.
Byl nově vytvořen Projekt První kariéra, který umožní studovat a
zároveň bojovat o svoje místo na výsluní vrcholového sportu. A
pokud se to nepodaří, získá v tomto období alespoň vzdělání,
které mu umožní snadněji se zapojit do běžného života.
Program je koncipovaný tak, aby zohledňoval nároky a požadavky
tréninků a závodů/zápasů.
V rámci nového konceptu školy se mění i dosavadní logo školy.
Zcela nová grafická podoba loga klade důraz na propojení
s největší českou sportovní organizací, která školu vlastní a
provozuje - Českou unií sportu.
„Jsme součástí České unie sportu a jsme na to náležitě hrdí,
proto chceme, aby toto spojení a symbióza byla vidět už na
první pohled. Zakomponování loga České unie sportu do
nového loga VOŠ je logickým krokem. Věříme, že s novým
logem bude naše napojení na Českou unii sportu ihned jasné
a zřetelné, “ vysvětlil vznik ředitel školy
Ladislav Malý.
Logo se bude postupně měnit na všech
tištěných i elektronických materiálech školy
stejně tak jako na veškeré mediální
prezentaci školy.
Reklama
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Právní poradna

Vzorové smlouvy pro převod majetku z SK/TJ na obce

Bohužel se stále častěji objevují případy, kdy SK/TJ
již nejsou schopny samy spravovat a provozovat svůj
majetek (hřiště, sportovní areály apod.), a to zejména
z finančních důvodů. S tím souvisí i množící se dotazy,
jakou formou je možné převést sportovní majetek na obce
tak, aby i nadále pokud možno sloužil sportovcům a nebyla
omezena činnost místních SK/TJ.
Z tohoto důvodu byly LPO ČUS zpracovány dvě základní vzorové smlouvy, a to pro bezplatný převod majetku na obec (darovací smlouva) a pro jeho prodej (kupní smlouva).
Obě smlouvy obsahují ustanovení, která je vhodné s obcí sjednat z důvodu zachování
dosavadního účelu sportovního zařízení. Oba vzory jsou k dispozici Okresním sdružením
ČUS a Krajským organizacím ČUS (na zabezpečených internetových stránkách ČUS
v sekci SCS) a sdružené SK/TJ se v případě zájmu o jejich poskytnutí mohou na příslušné pracoviště SCS obrátit.
Závěrem je třeba upozornit, že pokud bude SK/TJ mít v úmyslu svůj majetek převést (a
to jakýmkoli způsobem), je třeba vždy ověřit, zda takovému postupu nebrání některé
okolnosti konkrétního případu. Zejména se může jednat o podmínku při poskytnutí dotací
či grantů spočívající v zákazu převodu majetku na třetí osobu po stanovenou dobu.
V případě prodeje či darování stavby/budovy, která se nestala součástí pozemku, na kterém stojí, je pak třeba splnit nabídkovou povinnost vůči vlastníkovi pozemku (zákonné
předkupní právo).
Legislativně právní odbor ČUS

Elektronická evidence tržeb
Dotaz: Elektronická evidence tržeb a spolky. Existuje v zákoně nějaká výjimka pro

spolky nebo veřejně prospěšnou činnost? Jaká je situace?
Pozn.
SK (NNO, veřejně prospěšné organizace) provozují jako doplňkovou činnost na podporu své hlavní činnosti např. ubytovací činnost, stravovací činnost, placené služby (plaveckou školu-výuku
plavání), parkoviště, kemp, mnohé i v rámci celého sportovního komplexu atd. Vše na základě
živnostenských oprávnění.
Pokud Vás odpověď zajímá, najdete ji na stránkách říjnového Zpravodaje ČUS.
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Dotační programy MŠMT

PRO SK/TJ - DOTAČNÍ PROGRAMY MŠMT
PRO ROK 2017
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejní v nejbližších dnech na svých internetových stránkách "Státní podporu sportu pro rok 2017", ve které budou uvedeny informace a podmínky
pro podávání žádostí o poskytnutí dotací v jednotlivých vyhlášených programech. Pro SK/
TJ se pak jedná zejména o programy č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení a č. VIII Organizace sportu v SK a TJ. Vzhledem k tomu, že od uveřejnění "Státní podpory sportu"
bude pravděpodobně stanovena poměrně krátká doba pro podání žádosti, doporučujeme
všem SK/TJ sledovat, internetové stránky MŠMT / dotace / vyhlášení podpory:
Po uveřejnění na stránkách MŠMT, budou základní informace o vyhlášení Státní podpory
sportu pro rok 2017 uveřejněny i na stránkách České unie sportu, z.s. (http://
www.cuscz.cz/ ) a zároveň bude tyto informace možné získat v Servisních centrech sportu
při jednotlivých Okresních sdruženích ČUS, jejichž pracovníci budou od MŠMT proškoleni pro asistenci klubům v podávání žádostí o podporu.
Odbor vnitřní ekonomiky

MŠMT připravuje pokračování dotačního programu pro
SK a TJ i v roce 2017 (Program VIII).
Po dobrém ohlasu letos nového dotačního Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách - připravuje ministerstvo po vyhodnocení
získaných zkušeností vypsání programu pro rok 2017. Jeho účelové určení i administrační procesy projdou určitými změnami. Regionální organizace ČUS, vyškolené
z MŠMT, budou ve svých regionech během měsíce října poskytovat SK a
TJ osvětu k těmto administračním novinkám u Programu VIII. Sledujte proto dostupné komunikační kanály vašich příslušných regionálních organizací ČUS.
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Sporťáček láká děti k pohybu
Poznat desítky sportů a vyzkoušet si je zdarma u stánků sportovních klubů z vašeho okolí. Vše v jeden
den na jednom místě. Vybrat si pro sebe ideální disciplínu. K tomu možnost potkat se s olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem nebo získat autogram od dalších olympijských medailistů – biatlonisty Ondřeje Moravce a legendy Jana Železného. To vše nabízí festival Sporťáček, největší sportovní náborová
akce v České republice. Poté, co zavítal do Zlína, Karlových Varů, Ostravy, pokračoval hlavní zastávkou
v Praze a v Brně, skončí své putování 24.9. v Plzni v areálu TJ Lokomotiva od 10 do 18 hodin.
Náborový festival pro děti a mládež od 3 do 18 let umí zaujmout vyznavače všech druhů pohybu. Vedle
sebe se v jeden den na jednom místě setkávají tradiční kolektivní hry jako fotbal a hokej, olympijské individuální disciplíny ve formě veslování či tenisu, i netradiční záliby jako kin-ball, parkour a irské tance.
Při zastávce 3. 9. v Ostravě přišel na Městský stadion jako čestný host hokejový idol Jaromír Jágr. „Je to
ohromný posun proti době, kdy jsem si sport volil já. Tolik možností jsme neměli. Měl jsem na výběr fotbal nebo hokej, a jelikož táta usoudil, že na fotbal nemám postavu, bylo rozhodnuto. Na festivalu jsem si naopak všiml během chvíle minimálně deseti sportů, které jsem v dětství neměl šanci dělat,“ popsal 44letý útočník Floridy a nejlepší
Evropan v historii NHL.
Žádné nudné stánky s letáky, Sporťáček představí
na jednom místě sporty tak, abyste si na ně mohli
"sáhnout" a poznat trenéry, kterým vaše dítě svěříte. Zároveň vám umožní získat cenné informace o
všem, co ke sportování patří. V průběhu celého
dne na vás čekají nejrůznější exhibiční vystoupení,
rozhovory se sportovci, autogramiády a další...
„Jsme přesvědčeni o tom, že díky sportu rostou
z dětí slušní lidé. Nevěnujeme se ale jen výkonnostní kategorii. Stejně důležité je pro nás přivést k pohybu i rodiny, které se sportu příliš
nevěnují. Pro ně nabízíme řadu alternativ, například v podobě netradičních zábavných her,“ říká
Jakub Makalouš, ředitel festivalu a tvůrce celé myšlenky. „Letos s námi pořádá nábor na 500 klubů. Lákáme návštěvníky na nová přátelství, na legraci a na fakt, že si s námi vybere sport úplně každý.
Vztah k pohybu je něco, co si člověk dokáže vypěstovat a být na tom pak závislý třeba celý život.
Kdo ještě závislý není, měl by přijít na Sporťáčka.“
„Jsem rád, že můžeme jako Česká unie sportu podpořit takovouto akci. Děti tloustnou a nemají
pro pohyb motivaci, tohle je způsob, jak jim ukázat, že sport je zábava a rozhýbat je. Navíc, český
sport potřebuje mládežnickou základnu, aby měla jednotlivá sportovní odvětví kde čerpat pro reprezentaci,“pochvaluje si myšlenku festivalu Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, který
převzal nad festivalem záštitu stejně jako ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Festival Sporťáček expanduje pod mezinárodní značnou Wannado do polských Katowic a na Slovensko
do Bratislavy. V České republice ho ještě stihněte 24. 9. v Plzni (TJ Lokomotiva). Cíl může znít bláznivě,
ale je jasný. Rozhýbat postupně celý svět.
Více informací najdete na www.sportacek.cz

Lenka Angelika Tichá, mluvčí ČUS
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Olympijský park
Rio - Lipno 2016

Olympijský park na Lipně je minulostí. Sportoviště, která obcím darovala ČUS, v regionu zůstávají.
Nový povrch atletického hřiště ve Frymburku, molo pro jachtaře v Černé v Pošumaví, pumptrack
v Lipně nad Vltavou, pingpongové venkovní stoly, šachové stolky, basketbalové koše nebo bezpečné branky na fotbalová hřiště. To všechno obohatilo sportovní infrastrukturu v obcích, kde po
celou dobu konání Olympijských her v Rio de Janeiru fandili návštěvníci našim sportovcům
v rámci Olympijského parku Rio – Lipno 2016. Sportovní vybavení, které vybudovala Česká unie
sportu společně s Českým olympijským výborem, zůstává na místě i po skončení olympiády.
Největší zájem sklízí právě pumptrack, unikátní dráha pro děti i dospělé na uzavřeném okruhu,
kde se udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi boulemi a klopenými zatáčkami. Dá se na ní jezdit
na kole, koloběžce, bruslích či longobardu. Na Lipně je lidem k dispozici nedaleko vstupu do Království lesa a Stezky v korunách stromů. Dráhu pokřtila sama olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková v doprovodu skikrosaře Tomáše Krause.
„Je to ten nejlepší model, který se vyrábí a je super. Na takovém místě jako tady v kopcích to určitě nikde u nás není, je to bezúdržbové, občas to stačí ostříkat wapkou a jinak to funguje pořád.
Doufám, že to přinese další snowboarďáky, je to hodně podobné, možná o něco těžší a pak jim to
na tom snowboardu půjde. Je to letní zábava a průprava a určitě je to i zpestření pro náš trénink.
Dráha je skvěle navržená, dá se na ní jezdit i po dešti v mokru. Pro mě je to v létě skvělý prostředek na pilování techniky a dává to možnost tréninku na jaře a na podzim,“ pochvalovala si Samková.
„Myšlenka Olympijských parků je zajímavá, my jsme ale chtěli investovat do infrastruktury, která
bude sloužit sportovcům i místním i poté, co olympiáda skončí. Sportoviště budou i v dalších letech sloužit dětem i dospělým a třeba na nich vyroste nějaká další olympijská naděje,“ říká
s potěšením generální sekretář ČUS Jan Boháč.
„Park na Lipně mě příjemně překvapil, hlavně zájem dětí a mládeže. Na jednotlivá sportoviště se
stály fronty. Osobně jsem zastáncem menších akcí tam, kde tím lidé žijí. Tato olympiáda ukázala,
že nápad s olympijskými parky ve městech se lidem líbí. Tohle je cesta, kterou bychom rádi podpořili. Budovat sportovní parky ve městech, kam budou lidé vyrážet za pohybem. A v době konání
Olympijských her se změní na Olympijské parky, kde se bude sportovat i fandit zároveň. To je
způsob, který lidem přinese pohyb i olympijského ducha a přitom se nebudou vyhazovat velké peníze za jednorázové akce,“ vysvětluje záměry ČUS předseda Miroslav Jansta.
Lenka Angelika Tichá, mluvčí ČUS
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Ovlivňování sportovních událostí: sport v ohrožení
První část
V článku níže Vám přinášíme shrnutí diplomové práce Jana Wosky, který osvětluje vznik nového fenoménu podvodů ve sportu -„Match fixingu“. Druhou část uvedeme v říjnovém čísle 2016.
Česká unie sportu se v ČR aktivně podílí na vytvoření koordinovaného systému k rozeznávání
a potlačování sportovního „ Match fixingu“ neboli ovlivňování sportovních událostí za účelem
získání vlastního prospěchu. Bohužel, funkční systém vyžaduje spolupráci několika vládních i
nevládních organizací což se zatím v Čechách nedaří. O spolupráci mezi členskými státy se v
této oblasti snaží i Evropská unie, která si je vědoma rozsahu problému.
Stará hrozba v nových podobách
Match fixing neboli ovlivňování sportovních událostí není ve sportovním světě žádnou novinkou. Podvádění tohoto druhu bychom vystopovali již na antických olympijských hrách. V roce 1915 si s ním zadali fotbalisté nesmiřitelných rivalů z Manchesteru a Liverpoolu. A jen o čtyři roky později „prodali“ baseballisté Chicaga White Sox samotné finále play-off proti outsiderům z Cincinnati.
Z novějších případů se v Evropě dostalo pozornosti především fotbalovým skandálům v první dekádě
21. století. Itálie, Německo nebo i Česká republika – to je jen namátkový výčet těch zemí, ve kterých
ovlivňování sportovních událostí šokovalo
veřejnost. V Česku pak z hlášek hlavních
„hrdinů“ celé aféry vzniklo dokonce komediální divadelní představení.
Neuběhlo mnoho let a veškerá legrace je
pryč. Ovlivňování sportovních událostí je
dnes námětem daleko více pro thriller
nežli humorné zpracování. Bonmoty sportovních funkcionářů z velké části nahradil
slang osob navázaných na rozvětvené
sázkařské mafie. Rozmach on-line sázení
s takřka neomezeným počtem sázkových
příležitostí a obrovský trh nelegálních sázkových kanceláří pocházejících zejména
z Asie – na tyto výzvy sportovní a také
právní prostředí stále není dostatečně připraveno.
Nejedná se zdaleka pouze o fotbal, který
je v souvislosti s ovlivňováním zmiňován
nejčastěji. Může za to nepochybně jeho
celosvětová popularita, objem finančních
prostředků, které v něm proudí a široká
sázkařská nabídka na zápasy vyšších i
nižších soutěží z různých zemí. Předmětem ovlivňování je však velmi často také tenis, jsou zdokumentovány případy z házené, snookeru, kriketu, basketbalu či dokonce sumo zápasů.
Výše uvedený výčet je pouze namátkový a uvědomíme-li si, že v Jižní Koreji běžně dochází dokonce
k ovlivňování počítačových simulací, pak lze snadno konstatovat, že žádný sport není vůči tomuto nešvaru zcela imunní. Bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge o něm hovoří jako o rakovině a dodává: „Doping ovlivňuje jednotlivé sportovce, ale dopad ovlivňování zápasů
postihuje celé sportovní odvětví. A v mnohem větší míře.“
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Pojem ovlivňování sportovních událostí
Nejucelenější definici zabývající se tímto typem podvodného jednání ve sportu nabízí Evropská úmluva o boji proti ovlivňování sportovních utkání (událostí). Ve svém článku 3 uvádí, že „Ovlivňováním
sportovních událostí se rozumí úmyslná dohoda, konání nebo opomenutí směřující k nezákonnému
ovlivnění výsledků nebo průběhu sportovní události v úmyslu úplně nebo částečně odstranit nejistotu,
která je s výše uvedenou sportovní událostí spojena, za účelem získání neoprávněného prospěchu
pro sebe nebo pro jiného.“
Z nabídnuté definice lze vymezit základní charakteristické znaky ovlivňování sportovních událostí. Nezákonnost, úmyslné jednání směřující k úplnému či částečnému odstranění nejistoty, která je se sportem běžně spojena, za účelem získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo pro jiného.
Krom toho je patrné, že ovlivněn může být jak výsledek, tak i průběh sportovní událostí. V případě
ovlivnění výsledku zajímá iniciátora tohoto ovlivnění výsledný stav po skončení sportovní událostí. Jeli ovlivněn „pouze“ průběh sportovní události („spot fixing“), tak se jedná o manipulaci s konkrétní skutečnosti během zápasu, závodu či jiného podniku. Tato skutečnost přitom nemusí mít vliv na konečný
výsledek sportovní události.
Zatímco ovlivnění výsledků může zajímat jak osoby ze sportovního prostředí (funkcionáři, majitelé týmu), tak i sázkaře, v ovlivňování průběhu sportovních událostí budou zainteresováni především nepoctiví sázkaři. Atraktivita tohoto druhu manipulace spočívá v tom, že i v kolektivních sportech stačí
k „úspěchu“ ovlivnit jediného člena týmu. Na jedno fotbalové utkání vypisují sázkové kanceláře i přes
200 sázkových příležitostí (jaký tým bude první kopat roh, jaký tým obdrží první žlutou kartu,…). Manipulace, kdy si fotbalista nechá úmyslně udělit první žlutou kartu, či třeba v kriketu pálkař mine předem
domluvený nadhoz, je přitom daleko obtížněji odhalitelná, než ovlivnění konečného výsledku.
Veškeré toto jednání, jak již bylo zmíněno, je vedeno za účelem získání neoprávněného prospěchu
pro sebe nebo pro jiného. Neoprávněným prospěchem jsou především přímé a nepřímé majetkové výhody. Právě dle toho, zda je
majetková výhoda přímým nebo nepřímým cílem ovlivňování sportovních událostí, rozlišujeme dvě jeho základní varianty.
Základní varianty ovlivňování sportovních událostí
Ovlivňování sportovních událostí motivované sázením
U ovlivňování sportovních událostí, které je motivované sázkami u
legálně, resp. ve většině případů nelegálně provozovaných sázkových kanceláří, je získání majetkového prospěchu hlavním cílem.
Iniciátory jsou zde osoby pohybující se zejména mimo oblast sportu.
Na sportovním úspěchu daného týmu či sportovce jim záleží jen do
té míry, do jaké jim z toho plyne majetkový prospěch.
Strmý nárůst této manipulace se sportem a sázkovým trhem nastal
po roce 2000, k čemuž přispěl zmiňovaný rozmach on-line sázení a trhu s nelegálními sázkovými kancelářemi. Většina z nich pochází z Asie – nejsou držitelem žádné licence a nemusí tak ani dodržovat
žádná pravidla. Kontrola ani finanční limity pro sázkaře u takových sázkových kanceláří neexistují.
Charakter této hrozby je globální. Do jednoho ovlivnění jsou často zapojeny osoby z různých zemí.
Figurují zde prostředníci, kteří navazují kontakty se sportovci či rozhodčími a za nitky tahají zejména
osoby s vazbami na organizované zločinecké skupiny, pro které je taková aktivita „ideálním nástrojem“
praní peněz.
Ovlivňování sportovních událostí motivované sportovními výsledky
V případě ovlivňování sportovních událostí motivovaným dosažením sportovních výsledků je primárním cílem získání sportovní výhody, resp. sportovního úspěchu přímo z výsledku takovéto události.
Motivací je zde vítězství v daném utkání či závodě, postup do vyšší soutěže nebo naopak vyhnutí se
sestupu.
Do tohoto typu ovlivňování jsou často zapojeni samotní představitelé sportovních týmu, resp. členové
týmu sportovců, kteří příslušnou soutěž přímo nebo nepřímo ovlivňují (ovlivnění zápasu, kterého se
daný tým účastní přímo nebo ovlivnění zápasu jejich protivníka v boji o udržení, postup…).
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Ač je zde na prvním místě sportovní výsledek, je zřejmé, že i zde je cílem, byť nepřímým, získání majetkové výhody (pokud by např. hokejový tým sestoupil do nižší soutěže lze očekávat úbytek zájmů
sponzorů, prémií za vítězná utkání, příjmů z prodeje práv na televizní přenosy apod.).
Byť u tohoto typu ovlivňování sportovních událostí v posledních letech nenastal tak strmý nárůst jako u
případů spojených se sázením, nic to neubírá na jeho závažnosti. Stále existuje a nadále je využívaný
k manipulacím a podvodech na všech, kteří jsou do sportu jakýmkoliv způsobem zainteresováni.
Jan Woska, woskajan@gmail.com
Příspěvek vznikl na základě diplomové práce autora s názvem „Ovlivňování průběhu nebo výsledku sportovních
událostí a jeho trestněprávní posouzení“ obhájené na Právnické fakultě UK dne 26. 04. 2016.
FORREST, David. Match Fixing: An Economic Perspective. In: HABERFELD, M., SHEEHAN, D., eds. Match-fixing in International Sports: Existing Processes, Law Enforcement
Evropská úmluva o boji proti ovlivňování sportovních utkání, Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions.
CARPENTER, Kevin. Ovlivňování zápasů – největší hrozba sportu v 21. století? In: KUKLÍK, Jan a kol. Sportovní právo. Praha:
Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5,

Evropský týden sportu
Je čas být aktivní! Bez ohledu na věk, bydliště, původ nebo
fyzickou zdatnost.
Od 10. do 18. září 2016 se sportovní veřejnost mohla v rámci druhého ročníku Evropského týdne sportu zapojit do sportování a pohybových aktivit ve
sportovních klubech, na pracovišti, ve škole nebo kdekoli jinde. Evropský týden sportu je akce pro širokou veřejnost, která je koordinována na území ČR
Českým olympijským výborem. Jak ale název napovídá její rozsah je celoevropský. Sportovní aktivitu může přihlásit kdokoli a přihlášení je zdarma. Pořadatelé Evropského týdne sportu akci podpoří dárky pro účastníky nebo plakáty na podporu Vaší akce.
Do Evropského týdne sportu jsou také zapojeny akce z projektu ČUS
Sportuj s námi www.cus-sportujsnami.cz
Cílem však není sportovat pouze týden v roce! Pod heslem #BeActive sportujte celý rok. Protože sport přináší radost, zábavu, dobrý pocit, spojuje lidi a je
základem zdravého životního stylu. Bez pohybu není život. Nedostatek fyzické
aktivity má negativní dopad na společnost a zdraví lidí.
Akce se každoročně opakuje, a proto využij podpory pro dobrou věc, a příští
rok přihlaš i svoji sportovní aktivitu.
Více informací o letošní akci naleznete ZDE
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Antidoping

Pozdě, ale přece…
Skoro čtyři roky od olympijských her v Londýně 2012 si australský chodec Jared Tallent pověsil na krk
zlatou medaili ze závodu na 50 kilometrů chůze.
Připadla mu po diskvalifikaci Rusa Sergeje Kirďapkina kvůli dopingu.
Nejcennější olympijský kov převzal jedenatřicetiletý atlet v Melbourne od prezidenta australských
olympioniků a zároveň místopředsedy Mezinárodního olympijského výboru Johna Coatese.
„Je to vítězství čistého sportu. Spravedlnosti tak bylo učiněno zadost,“ řekl při ceremoniálu Tallent,
který je současně známý svým nesmiřitelným postojem
k užívání zakázaných látek.
Younger nově jmenován
Světová antidopingová agentura jmenovala dne 16.června 2016
Němce Guentera Youngera do čela oddělení pro vyšetřování a
styk s tajnými službami.
Uvedený původně pracoval pro
německé tajné služby
v Bavorsku a před nedávnem se již zapojil do vyšetřování dopingových kauz a pomáhal při šetřeních Dicku Poundovi a později i
Richardu McLarenovi.
WADA má vzorky
Světová antidopingová agentura získala po dlouhých průtazích
od madridského nevyššího soudu vzorky krve sportovců, kteří
v minulosti spolupracovali s nechvalně proslulým doktorem
Fuentesem.
Výše uvedený byl již dříve odsouzen civilním soudem za dodávky dopingu sportovcům. V současné době figuruje i na černé
listině WADA, kde jsou uvedeny nežádoucí osoby, se kterými se
nesmí sportovci stýkat. V opačném případě jim hrozí trest!
Španělský soud teď vydal celkem 211 krevních konzerv, které byly zajištěny policií již v roce 2006 při
razii pod krycím názvem „Operation Puerto“.
Odborníci ale teď doufají, že se podaří odhalit další dopingové případy na Pyrenejském poloostrově.
Citát na závěr
„Jsem šťastný, že se to stalo. Pro svět sportu je to správný signál.“ Uvedl německý olympijský vítěz a
trojnásobný mistr světa v hodu diskem Robert Hartig v souvislosti s dopingem v Rusku a zákazem
startu jejich atletů v Riu.
(více v bulletinu ADV ČR)
V sekci „Vzdělání“ webových stránek ADV ČR (www.antidoping.cz) 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.
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SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2016
I v letošním roce se bude v Liberci konat festival sportovních filmů, jehož dlouholetým organizátorem je
Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. Tento projekt dlouhodobě podporuje také Česká
unie sportu a letošní ročník se koná pod záštitou předsedy ČUS pana Jansty.
Článek je pozvánkou na letos přihlášené filmy, které můžete shlédnou v Libereckém kině Varšava ve
dnech 4.-9.10.2016. Kompletní program festivalu a něco málo o filmech najdete na stránkách
www.sportfilm.cz. Já osobně bych Vás rád pozval na časosběrný dokument „ Lyžař“, režie Marka Bureše a Produkce BackLight Films. Je to krásné zamyšlení nad tím jestli sport dělaný „amatérsky“, není
víc než současná podoba profesionálního sportu, která se blíží více výkonům cirkusových umělců než
sportovců v původním slova smyslu. Na osobnosti Jana Němce představuje autor nejen „malý sport“,
jímž je lyžování na trávě, ale odkrývá též limity – zdravotní či materiální – které sportovec musí překonávat na cestě k vítězství. Činí tak s vysokou profesionalitou, využívaje obrazovou i hudební složku
filmového vyprávění.
Pro letošní ročník se stala ČT hlavním mediálním partnerem festivalu. A hlavním lákadlem je snímek
“Zátopek„ režiséra Davida Ondříčka a produkce Lucky Man Films a Česká televize.
Liberecký festival je nejstarším účastníkem největší přehlídky filmů a dokumentů se sportovní tematikou WORLD FICTS CHALLENGE 2016 organizovaných FICTS a konaných pravidelně začátkem prosince v italském Miláně.
Garantem této série je Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs, sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř 90 zemí celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského výboru. Z našeho festivalu budou na tuto celosvětovou přehlídku nominovány vítězné snímky
jednotlivých kategorií a celkově vítězný snímek festivalu. O vítězných snímcích a dalších nominacích
rozhodne odborná porota.
David Opatrný, redakce Zpravodaje ČUS

Reklama
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ČUS - Sportuj s námi! - pokračuje v roce 2017
Vyhodnocení akcí ČUS SPORTUJ S NÁMI
Vážení organizátoři akcí v projektu ČUS Sportuj s námi,
pro obdržení finanční podpory od České unie sportu je potřeba po skončení akce věnovat několik minut
vyplnění Vyhodnocení Vámi pořádané akce. Získaná data slouží jako podklad pro přidělení odpovídající finanční podpory. K vyplnění dotazníku budete potřebovat základní údaje o akci, počtu účastníků a
výši nákladů spojených s jejím uspořádáním v členění: materiál a zboží, energie, občerstvení, služby,
cestovné, mzdy, ostatní. Dotazník naleznete ZDE.
Vyplnění dotazníku je podmínkou přidělení podpory. Vyplněné údaje budou přílohou smlouvy o přidělení finanční podpory.

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje i v roce 2017.
11.10.2016 vyhlásí VV ČUS další ročník akce
ČUS - Sportuj s námi!
Sledujte stránky:
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
Září

24.09.2016 Vřesovský výšlap za krásami podzimu,

21.09.2016 41.ročník Beskydského azimutu mládeže v orientačním běhu, Třinec
21.09.2016 Lipenská koloběžka K-Tour 2016 smíšené štafety, Lipník nad Bečvou
23.09.2016 Odpoledne netradičních sportů, Praha 6
23.09.2016 Nábor do oddílů sportu – hokeje, in-line
hokeje a krasobruslení, Rakovník
24.09.2016 2hrady, Bradlecká Lhota
24.09.2016 Bernartický cyklokros, Bernartice
24.09.2016 Extrém Race, Přerov
24.09.2016 Nohejbalový pouťový turnaj, Lukavec
24.09.2016 Severskou chůzí kolem Kladna, Kladno
24.09.2016 Stěžerské šlapačky a cyklačky, Stěžery
24.09.2016 Velká cena mládeže v šachu okresu
Bruntál – jednotlivců a družstev, Třemeš-

Vřesovice
25.09.2016 Borovinská 10, Třebíč
25.09.2016 Cyklokros – Černá Opava, Vrbno pod
Pradědem
28.09.2016 Bee Ball Day 2016, Kostelec nad Orlicí
28.09.2016 Beeball day, Havlíčkův Brod
28.09.2016 Den pohybu a zdraví, Týnec nad Sázavou
28.09.2016 Den věží a rozhleden ČR, České Budějovice
28.09.2016 Valašská in-line mánia, Karolinka
29.09.2016 Festival Dračích lodí Znojmo 2016
29.09.2016 Večerní běh Kaplicí – 49. ročník, Kaplice
30.09.2016 Čusáček Vyškovska 2016, Vyškov
30.09.2016 Kdo sportuje, nezlobí, Strakonice

ná
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Říjen

kovice

01.10.2016 40. ročník Pochodu slováckými vinohrady, Hodonín

14.10.2016 24 hodin stolního hokeje, Most
14.10.2016 Street hockey cup 2016, Plzeň

15.10.2016 Běh Borským parkem 2016, Plzeň
01.10.2016 Běh města Příbrami
01.10.2016 Běh okolo Kuřidla 2016, XVI. ročník me- 15.10.2016 České Kimle 2016, Slatiňany
moriálu Františka Kováře, Strakonice - 15.10.2016 Chřibský maratón, Kroměříž
Habeš
15.10.2016 Lesní běh Kolem Ameriky, Písek
01.10.2016 Lesní běh, 44. ročník, Josefův Důl
15.10.2016 Mělnický festival sportu 2016, Mělník
01.10.2016 Oslavanský podzimní kros, Oslavany
15.10.2016 Vavřinecký potok 2016, Vavřinec
01.10.2016 Telnický lesní běh 2016, Adolfov v Kruš15.10.2016 Velká pardubická cross country, Parduných horách
bice
01.10.2016 Třemošenská 50, Třemošná
16.10.2016 Běh zámeckým parkem, Klášterec nad
01.10.2016 Závod veřejnosti (amatérů), Ostrava
Ohří
02.10.2016 Běh Okolo Panorámy, Jáchymov
16.10.2016 Rio Botičo, Praha
02.10.2016 Huť – Bratříkov – Huť – 44. ročník kro18.10.2016 Seniorské rozhýbání–unicurling, Praha 6
su, Huť
21.10.2016 Memoriál Jiřího Šmrhy, Jihlava
02.10.2016 Kutilka v pohybu, Český Brod
22.10.2016 59. ročník silničního běhu Hronov – Ná05.10.2016 Plavecká soutěž měst, Beroun
chod
06.10.2016 Večerní běh Táborem, Tábor
22.10.2016 Nordic Wakling Tour 2016 Praha – Di08.10.2016 56. Cena Metuje, Nové Město nad Mevoká Šárka, Praha
tují
22.10.2016 Velká cena Plzně 2016
08.10.2016 Běh kolem Hejtmanu, Chlum u Třeboně
23.10.2016 Velká cena Monaka – 37. ročník, Sla08.10.2016 Běh města Pelhřimov
tiňany
08.10.2016 Dálkový pochod „Za Malínským kře27.10.2016 Běh okolo jezera Most
nem“, Kutná Hora
28.10.2016 Florbalový turnaj „O pohár Čertovy hr08.10.2016 Krumlovský Vodácký maraton, Vyšší
batiny 2016″, 2. ročník, Milevsko
Brod
28.10.2016 Týnišťská desítka, Týniště nad Orlicí
08.10.2016 Lesní běh Říčany XCR 2016
08.10.2016 Máchův běh, Litoměřice
08.10.2016 Sportovní atletický víceboj, Cheb
09.10.2016 Běh kolem Klostermannovy studánky,
Rudice
09.10.2016 Běh podzimním parkem Šternberk
09.10.2016 Borský kros 2016, Machov
09.10.2016 Pohár předsedy JKAS – atletika, České
Budějovice
09.10.2016 Vejšlap za Polabskými strašidly, Čelá-
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Studium na univerzitách v USA
Již několik let pořádá agentura Sport&university ve spolupráci s Americkou Ambasádou pro
všechny zájemce o studium na univerzitách v USA bezplatné semináře, kde zástupci agentury
prezentují veškeré základní informace o studiu a možnostech získání akademických a především
sportovních stipendií na univerzitách v USA. Příští semináře proběhnou 5.října v Brně a
18.října v Bratislavě. Bližší informace naleznete na stránkách www.stipendia.cz

Reklama

20

Mediální partneři ČUS

