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Přehled dotačních programů MŠMT pro sport na rok 2018
Sportovní prostředí varuje
před zanedbanou infrastrukturou

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 17.4.2018
Uskutečnilo se jednání zástupců Výkonných výborů ČUS a ČOV
Na zasedání Výkonného výboru České unie sportu 17. dubna v Praze informoval jeho členy
předseda Miroslav Jansta o společném jednání zástupců Výkonných výborů České unie
sportu a Českého olympijského výboru. Cílem této schůzky bylo narovnání vzájemných
vztahů obou organizací, rozdělení rolí při zastupování a hájení zájmů českého sportu či jejich společný postup vůči státní správě při zlepšení podmínek pro financování sportu
v České republice.
Další informace se týkala kontinuálně probíhajících jednání představitelů České unie sportu
a předsedů národních sportovních svazů s vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR směřujících k nápravě financování sportovního prostředí – především vzniku
vládní agentury pro sport, předložení novely zákona o sportu a akčního plánu k vládní Koncepci podpory sportu 2016–2025.
VV ČUS se zabýval přípravou 36. valné hromady České unie sportu, která se uskuteční 20.
června ve Sportovním centru Nymburk. Projednal a schválil základní materiály včetně programu valné hromady i návrhu zprávy o činnosti VV ČUS v polovině čtyřletého funkčního
období. Seznámil se také se zprávou o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2017 a vzal na vědomí pozitivní ekonomickou bilanci – hospodářský výsledek v hlavní činnosti představoval
zisk 5,533 milionu Kč a v běžné hospodářské činnosti 10,435 milionu Kč.
V rámci projektu „ČUS Sportuj s námi !“ schválil rozdělení finančních prostředků mezi pořadatelé 521 zařazených akcí v roce 2018 ve výši 4,7 milionu korun. Stále přitom probíhají
jednání s dalšími potenciálními partnery projektu. Otazník však dosud zůstává nad dotačními prostředky z ministerstva školství, neboť v letošním roce nebyl vypsán Program X,
z něhož ČUS loni obdržela čtyři miliony korun na projekty určené sportování veřejnosti
(ČUS Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů). V tomto roce ČUS požádala ministerstvo školství v Programu „Organizace sportu 2018“ o tři miliony korun na tento projekt, ale výsledek
dotačního řízení, resp. výše přidělené částky je dosud neznámá.
VV ČUS rovněž schválil v jednotlivých okresních městech zakládání Servisních center sportu ČUS jako pobočných spolků. Tato „záložní“ varianta představuje právní opatření, které
umožní čerpat finanční dotace z ministerstva školství, ať už se jedná o pobočné nebo sdružené spolky.
VV ČUS vyhověl žádosti České rugbyové unie o půjčku z Rezervního fondu sportovních
svazů sdružených v ČUS ve výši jednoho milionu korun, neboť z důvodů opoždění státních
dotací nemá svaz potřebné finance na činnost. Tyto prostředky budou využity pro financování nákladů na zápas mistrovství Evropy Česko–Moldavsko a na účast ženské reprezentace na červnovém ME na Ukrajině.
Autor: KT ČUS
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Sportovní prostředí varuje před
zanedbanou infrastrukturou
Česká unie sportu, Česká obec sokolská, Sdružení
sportovních svazů ČR společně se Svazem měst a
obcí ČR trvají na tom, aby stát plnil svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení sportovních klubů či tělovýchovných
a tělocvičných jednot. A to nejlépe v rámci samostatného Programu IV, který pro letošní rok Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR nevypsalo. Z něho
v minulém roce navíc nemohlo čerpat 90 procent klubů a jednot a situace je už v některých případech kritická.
Průměrné stáří hřišť a sportovních areálů v České republice je 48 let, drtivá většina z nich (92 %) byla postavena před rokem 1989. „Sportoviště jsou zastaralá
a jejich provoz je ekonomicky náročný. Jsme znepokojeni tím, že v roce 2018 doposud nebyla ze strany ministerstva školství připravena samostatná podpora
v této oblasti a není zajištěna ani dostatečná alokace
pro zabezpečení nejnutnějších potřeb sportovních klubů a jednot,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Přijde nám, že letošní dotační Program MŮJ KLUB je pro tyto účely nastaven neuspokojivě. Kluby, které nepracují s mládeží, se do něho navíc nemohou přihlásit.“
Pomíjí se historická hodnota budov
Podstatnou část majetku stát převedl sportovním klubům a jednotám v rámci změny institutu trvalého užívání v roce 2002, sokolským jednotám byl vrácen na
základě restitučních zákonů. Sportovní subjekty ho ale
zdědily v leckdy havarijním stavu. „Funkcionáři z klubů
se o rozpadlé nebo zchátralé areály musejí starat, ale
scházejí jim peníze. Místo toho, aby trávili čas trénováním dětí, tak ho marní při přípravě náročných žádostí o dotace a sháněním prostředků na to, aby opravili šatny či další nezbytné věci,“ konstatoval Miroslav
Jansta, předseda ČUS.
Pro Českou obec sokolskou je zase velkým problémem zejména skutečnost, že metodika programu
oprav a údržby sportovních objektů dosud nebrala v
úvahu historickou hodnotu budov. „Naše sokolovny
jsou často desítky let staré, v některých případech i
památkově chráněné, přitom podle pravidel programu
na jejich údržbu a opravy paradoxně získáváme méně,
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než kdyby byly nové,“ uvedla
starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Podle Sdružení sportovních svazů České republiky neexistuje
koncepce výstavby a rozvoje
sportovišť. Jejich rozmístění je
nerovnoměrné, v některých regionech je dostatek kvalitních sportovišť, jinde je jich málo nebo
jsou ve špatném stavu. „V mnoha
místech musí lidé za sportem dojíždět do větších měst, což často
vede k tomu, že nesportují vůbec. Stát by se měl starat nejen o
špičku pyramidy, tedy o zajištění
podmínek pro vrcholové sportovce-reprezentanty, ale především
o to, aby umožnil přístup ke sportu všem občanům. Důležité je
najít možnosti financování a rozvoje zejména obecních a spolkových sportovišť,” prohlásil Zdeněk
Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky.

Města a obce pomáhají – to však nestačí
Česká unie sportu iniciovala v únoru dotazníkovou studii, do které se zapojilo 2000 klubů a jednot. Z ní vyplynulo, že 42 % klubů a jednot vlastnících nebo dlouhodobě spravujících
sportoviště čerpalo v předchozích letech prostředky z Programu IV MŠMT na údržbu a
provoz sportovních zařízení. 80% z nich potvrdilo, že zrušení Programu IV pro ně znamenalo citelný zásah do rozpočtu. Náhradní zdroje kluby a jednoty získaly tak, že si musely půjčit,
zvýšily členské příspěvky, dostaly od sponzorů,
či je vůbec nezískaly. Největší jistotu pro ně
představovala místní samospráva.
„Svaz měst a obcí vnímá stav sportovišť jako
vysoce alarmující! Mnohdy dezolátní stav odráží
nedostatečnou politiku státu v otázce financování českého sportu. Více než ¾ tělovýchovných
jednotek a sportovních klubů chybí finanční prostředky na jejich základní fungování. To sebou
samozřejmě nese dalekosáhlé dopady spojené
se zdravím obyvatelstva. Na místo státu musí
vstoupit obce, kraje a zdroje domácností, aby
udržely existenci sportovišť,“ prohlásil František
Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR.
„Řešení spatřujeme v podobě navýšení státních
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výdajů určených na sport a obnovu sportovní
infrastruktury. Dále bychom přivítali zjednodušení dotací pro TJ/SK a aktivní roli státu při podpoře sportu.“
Katastrofální situací sportovišť se zabýval i Senát Parlamentu České republiky, který tento neblahý stav projednal 7. prosince 2017 na svém
plénu a přijal usnesení vyzývající MŠMT
k nápravě a vypsání Programu IV. K němu se
přidal svým prohlášením také Svaz měst a obcí
ČR. Česká unie sportu navíc zaslala premiérovi
Andreji Babišovi 1. března dopis, ve kterém ho
informovala o výsledcích dotazníkového výzkumu a skutečnosti, že z neznámých příčin chybí
Program IV.
Sportovní prostředí očekává, že příslušné státní
orgány budou situaci nyní urychleně řešit tak,
aby infrastruktura v regionech nebyla zanedbána
a aby se vlastníci a správci majetků nedostávali
do existenčních potíží.
Program IV
Program byl ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvořily významnou část provozních zdrojů. V rámci Programu IV
měly jen prostřednictvím ČUS přijít peníze více
než 600 sportovním subjektům vlastnícím nebo
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dlouhodobě spravujícím sportoviště, daleko více
takových se pak přihlásilo o dotaci přes národní
sportovní svazy. Jedná se o příspěvky na úhradu
provozních nákladů venkovních i krytých hřišť,
šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a
jednot, často však i velkých sportovních komplexů, včetně sportovních hal a stadionů.

ho programu plánovalo čerpat prostředky 42
% TJ/SK. Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 % klubů a
jednot žádné náhradní zdroje nesehnalo. Jedenáct sportovních subjektů pak kvůli tomu muselo
uzavřít svá sportoviště. Výpadkem dotace nebyla
dotčena sportoviště ve vlastnictví a správě měst
a obcí, která na tuto dotaci nemají nárok.

Zrušení Programu IV ovlivnilo rozpočet TJ/SK
Komplikací v rozvoji klubů a jednot představovalo zrušení Programu IV určený na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Z tohoto dotační-

Autor: Redakce

Předseda ČUS v DVTV
O zanedbané sportovní infrastruktuře v České republice hovořil Miroslav Jansta v pořadu DVTV.
Na záznam se můžete povídat zde: https://video.aktualne.cz/dvtv/jansta-sportu-chybi-miliardyolympiada-je-nesmysl-stadiony-b/r~e42256cc422211e88b47ac1f6b220ee8/. V rozhovoru
s Danielou Drtinovou se zároveň dotkl témat kolem druhé sloky státní české hymny a o potřebě
ministerstva sportu.
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Pozvánka pro kluby:
Zapojte se do oslav všesokolského sletu
Česká unie sportu a Česká obec sokolská navázaly
těsnější spolupráci v roce oslav 100 let novodobé
české státnosti. Součástí oslav je také XVI. všesokolský slet. Letošní slavnostní ročník bude otevřený
všem sportovním organizacím. Jednou z forem konkrétní spolupráce je možnost účasti sportovních klubů a oddílů ČUS na akcích ČOS pořádaných
v rámci sletu. Veřejnosti se tím otevře řada příležitostí, jak poznat výsledky dřiny, kterou odvádějí
v regionech tisíce vašich dobrovolníků a nadšenců.
První možností prezentace jsou krajské sportovní
prezentace. Budou se konat v devíti krajích a jsou
zaměřené nejen na pódiová vystoupení. Vhodné
mohou být i další maloformátové prezentace sportovních odvětví typu basketbal 3x3, ukázky úpolových sportů a bojových umění, až po například
představení talentů kolektivních sportů (driblování
míčem apod.) a sportu pro zdravotně postižené sportovce.
Další nabídkou pro sportovní subjekty z celé ČR je vystoupení v Praze, v rámci sletového týdne 1. až
6. července 2018. V plánu je bohatý sportovní program včetně čtyř pódií na frekventovaných místech
v Praze, mimo jiné i na Staroměstském náměstí, kde bude možné s ukázkami vašeho sportu vystoupit po dohodě i opakovaně.
„Věříme, že tato mimořádná nabídka bude pro kluby a oddíly velice atraktivní. V případě bližšího zájmu se obracejte na krajské kontakty,“ doporučil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
V Brně již proběhla prezentace dne 21.4.2018
Ve Středočeském kraji proběhne prezentace dne 4.-5.5.2018 a pořadatelem je Dana Fischerová email: dana.fisch@seznam.cz, mob. 605 540 763
V Hradci Králové proběhne prezentace dne 11.5.2018 a pořadatelem je Monika Prockerová e-mail:
monika.prockerováj@seznam.cz, mob. 776 670 206
V Pardubicích proběhne prezentace dne 9.-10.6.2018, pořadatelem je Lenka Pařízková e-mail: kancelar@zupa-pippichova.eu, mob. 725 485 885
V Plzni proběhne prezentace dne 16.6.2018 a pořadatelem je Pavel Strejček e-mail: pastrej@seznam.cz, mob. 606 718 845
V Olomouci proběhne prezentace dne 23.6.2018 a pořadatelem je František Kráčmar, e-mail: zolomoucka@seznam.cz, mob. 777 301 600
Prezentace proběhnou na vyvýšených pódiích rozměru 13x13m, které zajistí pořadatel.
Český sport byl jedním z pilířů zrodu a udržení české státnosti. Je také její současnou tváří, která by
měla na tradice sportovního odhodlání, soudržnosti a vlastenectví navazovat.
„Proto pokládám možnost sportovců ČUS předvést široké veřejnosti ukázky své činnosti v rámci sletových aktivit za velmi vhodnou. Je to další z atraktivních příležitostí, jak ukázat, že sport a pohyb je nedílnou součástí naší společnosti a že jeho podpora je dobrou investicí do zdraví a schopností občanů
naší země. Věřím, že nabídnuté příležitosti v oddílech a klubech různých sportů využijete,“ dodal Miroslav Jansta.
Kromě oslav stoleté státnosti Česká unie sportu a Česká obec sokolská postupují společně vůči státu
při vyjednávání podmínky pro zlepšení situace ve sportovním prostředí.
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Výzvy „Ukliďme Česko“ se zúčastnily i SK a TJ
Ukliďme Česko – s dobrovolníky sbírala odpadky také Gabriela Koukalová
Více než 76 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo o víkendu 7. a 8. dubna přes
1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. Zapojilo se tak zhruba o 10 % dobrovolníků více než na jaře loňského roku. Byli mezi nimi také mnozí členové sportovních klubů a
tělovýchovných jednot. Navíc Česká unie sportu je partnerem tohoto projektu.
Také díky nádhernému jarnímu počasí letos vyrazilo zlikvidovat černé skládky i drobný nepořádek více
dobrovolníků, než v předchozích letech a beze zbytku naplnili motto letošních jarních úklidů – Každý
kousek se počítá. „Nakonec těch kousků bylo jen za tento víkend odhadem na 3,5 miliónu. Je to jen
odhad, protože na přesné počítání není při úklidu čas, ale když vezmeme v průměru 50 odpadků na
jeden naplněný pytel, nebudeme daleko od pravdy“, sdělil za pořadatele akce Miroslav Kubásek. „Při
vyjádření v tunách evidujeme poměrně přesná čísla, konkrétně bylo sesbíráno 1 031 tun odpadů“, dodává.
Mezi aktivními brigádníky se objevila také biatlonová mistryně světa Gabriela Koukalová, která byla
navíc i patronkou této záslužné akce. „Chci teď chvíli dělat i jiné věci. Momentálně si nedokážu představit návrat k závodění. Chtěla jsem to oznámit nějak oficiálně v příštím týdnu, ale při akci Ukliďme
Česko mě napadlo, že si uklidím i duši a už řeknu
to, co ve mně několik týdnů zrálo,“ přiznala Gabriela
Koukalová.
Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko však
zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno
dalších zhruba 650 úklidů a další se postupně registrují. Na začátku května pak vyhlásí organizátoři
akce výsledky fotosoutěže snímků pořízených během úklidových akcí. Je až neuvěřitelné, co vše se
dá nalézt při rozebírání černé skládky, nebo i při
pochůzkovém úklidu. Proto jedna ze čtyř soutěžních
kategorií nese název „Kuriozita“. Letos dobrovolníci
našli u řeky Labe v Rosicích nad Labem dokonce
protitankovou
minu
(naštěstí
cvičnou,
ale
k nerozeznání od ostré, jak konstatovali i přivolaní
pyrotechnici)!
Organizátoři akce děkují všem účastníkům a pokud
jste mezi nimi nebyli, nevadí. Pro ty, kterým není
lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme, je tu aplikace ZmapujTo.cz, pomocí které mohou hlásit výskyt nejen černých skládek, ale i řady dalších nešvarů a problémů ve svém okolí. Tato hlášení se
dostanou jednak k příslušným obcím, jejichž území
se týkají, ale mohou být také využita pro podzimní
termín úklidové akce. Ten letos proběhne v sobotu
15. září v rámci celosvětového úklidu, který je naplánován ve 128 zemích po celé planetě a bude se
nepochybně jednat o největší globální dobrovolnickou akci v historii.
Tisková zpráva Ukliďme Česko z.s.
a Českého svazu ochránců přírody

Mediální partneři ČUS

7

Výstupy statistického šetření v ČUS
za rok 2017
K přelomu roku byl zaznamenán stav členské základy, do které jsou zapojeny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou členy ČUS .
Statistická data ukazují, že ČUS k 31. 12. 2017 sdružovala 7270 SK a TJ s 1.127.484 členy. To představuje meziroční úbytek cca 3.776 osob, což je menší úbytek než v roce 2016, kdy jsme zaznamenali
snížení členské základny zhruba o 8 tis. členů, ale stále se nejedná o celkový růst. Pozitivem je opětovné navýšení členské základny v oblasti mládeže, kde již druhým rokem vykazujeme růst.
V důsledku toho se mění věková struktura členské základny ČUS, která nám celkově mládne. Vzhledem ke skutečnosti, že dynamika nárůstu členské základny mládeže je výrazně vyšší než demografický vývoj v této oblasti, je zřejmé, že synergií všech činitelů a motivačních prvků vede k celkově vyššímu zapojení mládeže do pohybových aktivit.
Na aktualizaci a validitu dat ze sdružených SK a TJ dohlíží 75 okresních sdružení ČUS a v Praze
Pražská tělovýchovná unie. Připravuje se úprava software IS ČUS i pro možnost vkládání členské základny nesdružených subjektů do informačního systému ČUS.
Graf1: Vývoj počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

Graf1: Vývoj zastoupení mládeže na celkovém počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

8

Mediální partneři ČUS

Graf2: Vývoj počtu mládeže v České republice ve věku 6 až 14 let, dle statistik ČSÚ, v porovnání s počtem členů
ČUS do 14 let.

Graf3: Vývoj meziročního přírůstků a úbytků počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

Autor: Redakce
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KOLO PRO ŽIVOT
Seriál Kolo pro život zahájily téměř letní Trans Brdy
17. ročník populárního závodu Trans Brdy odstartoval v sobotu 21. dubna již 19. ročník seriálu závodů
Kolo pro život. Jedním z institucionálních partnerů je Česká unie sportu. Oblíbená trať napříč brdskými
brdky, kouzlo otvíráku sezóny, záruka kvalitní organizace a letos i nevídaně luxusní počasí, zkřížilo v
Dobřichovicích cesty téměř dvěma tisícovkám bikerů. Ať už pohodáři, kteří berou závod jako společenskou akci a výlet s přáteli nebo rodinou, tak zarytí závodníci, lačnili poměřit kvalitu zimní přípravy se
soupeři. Každý z téměř 2000 aktivních účastníků si na Brdech našel to své.
Počasí pokračovalo v letním kurzu posledních dní. Zatímco loni stihl touto dobou sotva roztát sníh,
letos místo hřejivých mastí nastoupily opalovací krémy. Teploty se zpočátku pohybovaly kolem příjemných 20 stupňů, ale po poledni slunce na jasné obloze pořádně přiložilo vodík do kotle a v rozpáleném
koloproživotním městečku vyhnalo teploty vysoko ke třicítce. Nějaký ten bronz si tak kromě závodníků
umístivších se na stupních vítězů mohl domů odvézt každý.
I pro letošek zůstala zachována vysoká úroveň služeb a doprovodný program jak v Brdech, tak i v
rámci celého seriálu. Odpolední zábavu pro děti nabídnul Dětský klub, Bike Academy, Dětská Modrá
zóna České spořitelny, Pumptrack a další. Nechybělo tradiční - technické depo, mytí a úschovna kol i
závodníků, prádelna na očistu dresů, množství stánků s různými cyklistickými doplňky a samozřejmě
catering s teplým jídlem a studeným nápojem pro každého účastníka.
Více informací o seriálu a závodu na www.kolopro.cz . Další závody:

28.4. Hustopeče

12.5. Mladá Boleslav

26.5. Orlík - Vystrkov

16. 6. Karlovy Vary

19.5. Úpice

23. 6. Vrchlabí
Autor: Redakce
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Přehled o neinvestičních dotačních
programech MŠMT
Informace o neinvestičních dotačních programech MŠMT vyhlášených pro sportovní spolky na
rok 2018
Ministerstvo vyhlásilo na rok 2018 dotační programy, které z části vycházejí z vládou schválené Koncepce
SPORT 2025, přijaté pro rozvoj sportu. Oproti minulým rokům byly programy vyhlášeny se značným zpožděním, daným administrativním přetížením úřadu ministerstva. Všechny dotace dosud tak zdaleka nejsou
rozděleny, ale situace se pomalu začíná stabilizovat. Pro přehlednost uvádíme výčet všech vypsaných
programů a také odkazy na informace o rozdělení dotací, uváděné na webu MŠMT.
Situaci aktuálně sledujte na webu MŠMT o rozdělení dotací v programu „MŮJ KLUB“ zde.
Vyhlášené programy:
Vyhlášení Rozvojového programu pro sportovní gymnázia pro rok 2018, http://www.msmt.cz/sport-1/
rozvojovy-program-pro-sportovni-gymnazia-pro-rok-2018
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 25. října 2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-sportovani-bez
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 22. listopadu 2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018, http://
www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-vyznamne
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 22. listopadu 2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018 http://www.msmt.cz/sport-1/
vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 1. prosince 2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018, http://www.msmt.cz/sport-1/
vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-repre-na-rok
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 1. prosince 2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018, http://www.msmt.cz/sport-1/
vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-talent-na-rok
Vyhlášeno na stránkách MŠMT 1. prosince 2017
Dne 13. února 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační neinvestiční program
Organizace sportu 2018, č.j. 2778/2018. Program Organizace sportu 2018 je určen pro celostátní
sportovní organizace a nově se skládá ze samostatných výzev rozdělených podle věcného zaměření a
určených okruhů žadatelů. Zároveň byly dne 13. února na stránkách MŠMT spolu s programem Organizace sportu 2018 uveřejněny i Výzvy 1 až 7.
Výzva 1: Podpora školního a univerzitního sportu
Výzva 2: Organizace sportu pro všechny
Výzva 3: Podpora zastřešujících sportovních organizací
Výzva 4: Podpora zastřešujících sportovních organizací reprezentujících olympijské nebo paralympijské
hnutí
Výzva 5: Podpora sportovních svazů – sportovní hry
Výzva 6: Podpora sportovních svazů – olympijské sporty
Výzva 7: Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu
Mediální partneři ČUS
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Dne 6. března 2018 byly na stránkách MŠMT uveřejněny i zbývající Výzvy 8 a 9 :
Výzva 8: Podpora sportovních svazů bojových a úpolových sportovních odvětví, které nejsou zařazeny na
program olympijských her,
Výzva 9: Podpora sportovních svazů v oblasti motoristického sportu
V průběhu měsíce března pak byly na stránkách MŠMT uveřejněny dodatky k některým výzvám uveřejněným k vyhlášenému programu Organizace sportu 2018, na jejichž základě byly částečně změněny podmínky uvedené v původně uveřejněných výzvách,
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory
Informace o rozdělení finančních prostředků
pro jednotlivé vyhlášené neinvestiční programy 2018 uveřejněné do 24. 4. 2018 webu MŠMT.
Rozdělení finančních prostředků pro sportovní gymnázia 2018, Rozvojový program „Podpora přípravy
sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-pro-sportovni-gymnazia-2018
Uveřejněno 2. března 2018
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu TALENT, rozdělení finančních prostředků v rámci
dotačního neinvestičního programu státní podpory - Sportovně talentovaná mládež na období roku 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-talent
Uveřejněno 2. března 2018
Podle sdělení některých sportovních svazů byly po převzetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválené
finanční prostředky v měsíci dubnu připsány na účty uvedené v žádostech o dotaci.
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu REPRE, rozdělení finančních prostředků v rámci
dotačního neinvestičního programu státní podpory - Sportovní reprezentace na období roku 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-repre
Uveřejněno 2. března 2018
Podle sdělení některých sportovních svazů byly po převzetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválené
finanční prostředky v měsíci dubnu připsány na účty uvedené v žádostech o dotaci.
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)-Podprogram
C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu
Uveřejněno 16. března 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) v podprogramech A, B, D (VSA kat. A),
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-1
Uveřejněno 22. března 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory Významných sportovních akcí na období roku 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-vyznamne
Uveřejněno 27. března 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB – 1. část,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-muj-klub
Uveřejněno 3. dubna 2018 Jedná se o uveřejnění pouze 1. části rozdělení finančních prostředků
v programu MÚJ KLUB. V následujícím období bude MŠMT uveřejňovat i rozdělení finančních prostředků
pro ostatní schválené žadatele. Vzhledem ke značnému množství žadatelů nelze vyloučit, že takové rozdělení bude MŠMT uveřejňovat i nadále po částech. Sledujte proto tyto webové stránky ministerstva.
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Rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 5 – Podpora sportovních svazů – sportovní hry dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-2
Uveřejněno 3. dubna 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 6 – Podpora sportovních svazů – olympijské sporty
dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-3
Uveřejněno 3. dubna 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 7 - Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené
do olympijského programu dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, http://
www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-4
Uveřejněno, 3. dubna 2018
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) - Podprogram
C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS - 2. část,
http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-financnich-prostredku-v-dotacnim-programu-5
Uveřejněno 16. dubna 2018

Reklama
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Povinnosti trenérů působících jako OSVČ k
České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v roce 2017, i jen po část roku,
vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat přehled o příjmech
a výdajích příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud tak ani po výzvě neučiní, hrozí jí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Ve sportovním prostředí se tato povinnost týká tisíců osob, zejména trenérů, proto si
ČUS dovoluje, vzhledem k aktuálnímu datu, na tuto povinnost upozornit (převzato
z veřejných zdrojů).
Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší veřejné zdroje několik rad
a tipů pro bezproblémové podání přehledu o příjmech a výdajích za loňský rok.
Kdy přehled podat
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy
jste podali své daňové přiznání. Nejzazším termínem tak je letos středa 2. května 2018.
V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, jste povinni tuto skutečnost příslušné
správě sociálního zabezpečení oznámit nejpozději do 30. dubna. Termín podání přehledu se ve vašem
případě posouvá na 1. srpna 2018.
Pokud vám finanční úřad prodloužil lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, jste povinni podat přehled
do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty.
I v případě, že jste nebyli jako OSVČ povinni podat daňové přiznání, přehled podat musíte, a to
nejpozději do 31. července 2018.

Jakými způsoby lze přehled podat
Přehled můžete osobně podat na vyplněném papírovém tiskopisu na podatelně příslušné správy sociálního zabezpečení. Poslat ho samozřejmě můžete i poštou. V tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání.
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Snadno a rychle je možné ho podat i v elektronicky prostřednictvím služby e-Podání nebo datové
schránky. Klientům je na webu ČSSZ k dispozici interaktivní formulář, který funguje i jako kalkulačka
a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné.
Co hrozí, když přehled nepodáte
Pokud přehled neodevzdáte včas, příslušná OSSZ vás na to upozorní a vyzve vás ke splnění dané
povinnosti. Jestliže přehled není podán včas nebo vůbec, může být dle zákona uložena pokuta až do
výše 50 tisíc korun.
V případě, že OSVČ přehled nepodá, může příslušná OSSZ vystavit platební výměr o pravděpodobné
výši pojistného, a to podle údajů o daňovém základu, který OSVČ uvedla pro finanční úřad. Toto rozhodnutí stanovení pravděpodobné výši pojistného vás však nezbavuje povinnosti přehled podat.
„Není-li podán přehled ani zaplacené pojistné na základě stanovení pravděpodobné výše pojistného,
nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro důchodové nároky,” upozorňuje ČSSZ.
Kdy nejpozději uhradit doplatek na pojistném
Pokud vám na základě podaného přehledu vznikl doplatek na pojistném, je vaší povinností ho zaplatit
nejpozději do osmi dnů po dni, kdy jste podali přehled. Za den platby pojistného se považuje den jeho
připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ.
Na základě přehledu vám bude stanovení výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. Od měsíce,
ve kterém byl nebo měl být podán přehled, musí OSVČ platit zálohy na pojistné v nové výši. Za pozdní
úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 procenta dlužné částky za
každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.
Zdroj: www.novinky.cz, ČSSZ

Čtvrtý ročník Sportovní ligy základních škol
nabízí republiková finále
opět před televizními kamerami
Čtvrtý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství nezadržitelně spěje ke svému vrcholu. V průběhu jara čeká nejvýznamnější soutěž školní mládeže v České republice série republikových finále v šesti odvětvích. O cennou trofej v kategorii staršího žactva budou bojovat nejlepší chlapecká a dívčí družstva v atletice, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu. V září k nim
přibude také sedmá disciplína – plavání.
Budoucí hvězdy českého sportu se navíc stejně jako loni ocitnou na televizních obrazovkách. Generálním mediálním partnerem soutěže se opět stala Česká televize, která prostřednictvím přímých přenosů na ČT
sport vysílá rozhodující fáze republikových finále
ve všech odvětvích. Všechny záznamy ze Sportovní ligy jsou umístěny na stránkách pořadu na
webu
ČT
(http://www.ceskatelevize.cz/
porady/12195480557-sportovni-liga-zakladnichskol-2017-2018/).
„Sportovní liga základních škol je akcí, která se
vyznačuje špičkovou sportovní i organizační kvalitou. Její význam násobí přímé televizní přenosy
z jednotlivých republikových finále, což je v této
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věkové kategorii naprostý unikát. Rodiče, školáci i široká veřejnost se tak mohou na vlastní oči přesvědčit o její úrovni. To je však pouhý vrchol ledovce, neboť tato soutěž vytváří především obrovskou
sportovní základnu ve školách, zapojujících se do místních, okresních či krajských kol až po republiková finále.
Termíny a dějiště republikových finále
Jako první změřili síly
v republikovém finále ve
dnech 19. a 20. března
v Praze florbalisté a 19. a
20. dubna ve FrýdkuMístku házenkáři. Basketbalisty hostila 25. a 26.
dubna sportovní hala Armex Sportcentrum Děčín.
Kluci a děvčata holdující minifotbalu se nastěhují
24. a 25. května do Uherského Hradiště na plochu
moderního stadionu Miroslava Valenty, který je domácím
hřištěm pro 1. FC Slovácko.
Nejlepší školní volejbalisty
pozve 31. května a 1. června komplex KV Areny
PODÍVEJTE SE NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU!
v Karlových Varech. Moderní hala hostila například
v roce 2011 mistrovství Evropy mužů a bývá pravidelným dějištěm nejrůznějších kvalifikačních střetnutí.
Mladým atletům bude tradičně stačit jediný den – 12. červen, kdy jim své zázemí nabídne atletický stadion v Olomouci. Tento stánek s umělým povrchem a osmi dráhami patří
k nejútulnějším v České republice a konají se na něm nejvýznamnější domácí soutěže ve všech věkových kategoriích.
Program čtvrtého ročníku Sportovní ligy základních škol poté uzavře 13. září plavecké finále v Bazénu
Slovany v Plzni.
V akci deset patronů
Sportovní liga základních škol však zdaleka není pouze bojem o branky, body a vteřiny. Její organizátoři se v průběhu jednotlivých republikových finále
starají o zajímavou sportovní, společenskou i edukativní nadstavbu. Jiné to
nebude ani v tomto roce.
Po skončení soutěžního pořadu úvodního dne – s výjimkou jednodenního finále atletiky – čeká účastníky bohatý zábavný a akční program nazvaný All Star Game. Do něj se zapojí nejen samotní žáci, ale také
patroni sportů. Školáci tak po boku svých velkých vzorů absolvují nejrůznější dovednostní soutěže, exhibice a modelové tréninky,
součástí budou opět besedy, rozhovory, autogramiády i společné fotografování.
Česká unie sportu je partnerem akce.
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Doplňte svůj klub do databáze
projektu Sportvokoli.cz
Využíváte pro nábory nových členů do svého klubu či tělovýchovné jednoty všechny možné komunikační prostředky? Tento projekt by k tomu mohl být významným nástrojem. Sportvokoli.cz disponuje
největší databází sportovních klubů v České republice. Od letošního roku má navíc přesnější vyhledávání. Web spravuje Český olympijský výbor a spolupracuje na něm s Českou unií sportu.
Nabídka internetového projektu Sportvokoli.cz je koncipována pro nejširší veřejnost k zapojení do systematické sportovní činnosti. Návštěvníci díky tomu jednoduše najdou ve svém okolí kluby vybraného
sportu, kam mohou přihlásit sebe nebo své děti. Web je celoročně vysoce navštěvovaný, ve spolupráci se školami má vysoký potenciál při náborech v exponovaných ročních obdobích.
Je však důležité, abyste zkontrolovali na www.sportvokoli.cz, zda máte v databázi svůj klub zapsaný.
Pokud ne, můžete ho sami rovnou vložit kliknutím na tlačítko „přidat klub“ a vyplněním formuláře, který
se vám zobrazí.
Jestli už váš klub v databázi je, zkontrolujte si správnost a aktuálnost údajů. Pokud by něco nesedělo,
stačí na stránce s vaším klubem kliknout na tlačítko „aktualizovat údaje“ a upravit informace.
Pokud byste si s něčím nevěděli rady, neváhejte a napište svůj dotaz či problém na emailovou adresu sportvokoli@olympic.cz.
A pokud pořádáte také sportovní akce pro veřejnost, můžete využít web Sport v okolí k jejich propagaci. Podobně jako klub si totiž jednoduše můžete založit v kalendáři akcí vaši sportovní událost. Stačí
kliknout na webu na tlačítko „přidat akci“ a stejně jako v případě klubu vyplnit informace o akci do formuláře.
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Vzorový formulář - Souhlas se zpracováním
osobních údajů (GDPR)
Jak již bylo dříve avizováno, ČUS zajistila na své náklady vypracování vzorového formuláře souhlasu
se zpracováním osobních údajů a formuláře ke splnění informační povinnosti vůči členům sportovních
spolků. Tento formulář byl i s průvodním dopisem rozeslán na Okresní sdružení ČUS a sdruženým
sportovním svazům, které jej měly dále předat klubům a jednotám.
Členům klubu, TJ, musí být podrobně vysvětleno, že požadavek na poskytnutí jejich osobních údajů
není samoúčelný. Spolek potřebuje své členy jednoznačně identifikovat, aby jim mohl mimo jiné zajistit
plnohodnotné využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Zdůraznit je třeba zejména potřebu
jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolek žádá o dotaci či grant a podmínkou je velikost členské základny.
Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů klubů a TJ, byly
tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první
harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Následně bude třeba přijímat další opatření jako je zpracování určitých vnitřních předpisů, které budou
upravovat nakládání s osobními údaji v rámci činnosti spolku, jejich zajištění proti zneužití ve formě
zabezpečení počítačů či mechanického zajištění místností, kde budou uloženy v papírové podobě dokumenty obsahující osobní údaje apod. I pro realizaci těchto dalších opatření bude možné využít závěrů a doporučení odborné firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a to poté, kdy bude mít
ČUS tyto k dispozici. Informace pak budeme obratem distribuovat do všech sdružených subjektů.
Přestože je v současné době v ČR projednávána změna zákona na ochranu osobních údajů, která by
mohla do určité míry přinést zjednodušení úpravy GDPR či její zmírnění na národní úrovni, nelze očekávat, že se toto bude vztahovat i na povinnost sportovních spolků informovat své členy o způsobu
zpracování jejich osobních údajů nebo na povinnost mít k některému zpracování osobních údajů souhlas.
Z tohoto důvodu je tedy třeba, aby kluby, jednoty, případně národní sportovní svazy nově informovaly
své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a rovněž je třeba nově zajistit jejich souhlas se zpracováním osobních údajů (podpisem na vzorovém formuláři). Takto je třeba postupovat u
všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících.
Je třeba důsledně dbát na to, aby dokument byl podepsán samostatně. Nelze ho tedy, na rozdíl od dosavadní praxe, vtělit např. do přihlášky do klubu či jednoty. Důvodem je skutečnost, aby takový souhlas nemohl být považován za tzv. souhlas vynucený.
Vzorový formulář byl zpracován odbornou firmou a dle jejího stanoviska je plně v souladu s GDPR a
současně pokrývá veškeré potřeby standardního sportovního spolku.
Pokud stávající člen odmítne souhlas udělit, bude možné jeho osobní údaje zpracovávat jen v rozsahu
potřebném pro plnění zákonných povinností spolku (např. pro účely rejstříku sportovců vedeným
MŠMT). Nový zájemce o členství nebude muset být za takové situace za člena přijat.
V tomto směru lze doporučit, aby členům klubu, TJ bylo podrobně vysvětleno, že požadavek na poskytnutí jejich osobních údajů není samoúčelný. Spolek potřebuje své členy jednoznačně identifikovat,
aby jim mohl mimo jiné zajistit plnohodnotné využívání všech práv a výhod spojených s členstvím.
Zdůraznit je možné zejména potřebu jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolek žádá
o dotaci či grant a podmínkou je velikost členské základny.
Připravuje se také soubor odpovědí na nejčastější dotazy (FAQ), které z klubů přicházejí. Naleznete je též na webu ČUS.
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Antidoping

V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR
ITA komise
V areálu univerzity v Lausanne se uskutečnilo pravidelné třídenní sympozium Světové antidopingové
agentury WADA (21. – 23. března) - v rámci vystoupení se také představila Valérie Fourneyronová
z Francie, která je novou vedoucí Mezinárodní testovací agentury („International Testing Authority“ –
zkratka ITA, seznam členů komise je uveden na webových stránkách WADA – www. wada-ama.org).
ITA byla založena na popud Mezinárodního olympijského výboru a WADA. Základním úkolem této komise bude boj proti dopingu, zlepšení účinnosti dopingových kontrol a zajištění jejich větší nezávislosti.
Sídlo ITA bude ve švýcarském Lausanne. Již dnes je jisté, že budou provádět kontroly hlavně na největších mezinárodních akcích typu OH, MS a ME. Zatím projevilo zájem spolupracovat a využívat služby ITA více než 40 mezinárodních sportovních federací a organizací.
Základním programem ITA jsou dopingové kontroly, udělování terapeutických výjimek a řešení dopingových prohřešků a kauz.
Celý článek najdete v Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV

Připomínkového řízení ke stávajícímu Světovému antidopingovému kodexu WADA, který platí
od 1. ledna 2015 až do 31. prosince 2020.
Julien Sieveking z centrály WADA v Montrealu nejdříve připomněl dřívější revize Kodexu z let 2009 a
2015. K té dostali téměř 4.500 připomínek, ze kterých byla ve stávajícím Kodexu schválena a uplatněna zhruba polovina.
K novému Kodexu probíhají v současnosti velice intenzivní jednání, protože bude třeba provést mnoho úprav, zásadních změn a doplnění, především v oblasti lidských práv, ochrany osobních dat a
v neposlední řadě rozšíření a pohloubení programu vzdělávání. Do Kodexu bude také zcela nově zařazena charta sportovce, kterou navrhla komise sportovců WADA pod vedením Beckie Scottové.
Návrhová komise pro zpracování nového Kodexu čítá celkem sedm osob a jsou mezi nimi mj. právníci, sportovci a profesionální zaměstnanci WADA. Uzávěrka 1. kola připomínek ke stávajícímu Kodexu
byla stanovena do 31.března 2018. Závěrečné kolo proběhne do 31.srpna 2019.
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.
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Projekt „ČUS Sportuj s námi!“
Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
Redakce z akcí vybírá:

Baseballový den s Ježky proběhne v náhradním termínu 10. května
Druhý májový čtvrtek – 10. května – se v areálu Základní školy Otakara Březiny v Jihlavě uskuteční
osmý ročník originální náborové akce pro děti a mládež nazvaná Baseballový den s Ježky Jihlava.
„Původně byl nábor naplánován již na 3. května, ale protože základní školy, které se akce chtějí zúčastnit, požádaly o odložení, rozhodli jsme se akci přesunout na další týden,“ uvádí důvod změny
Martin Tulis z organizačního týmu Baseballového klubu
Ježci Jihlava.
Celodenní program má několik částí. Dopoledne žáci
prvních a druhých tříd ze tří jihlavských základních škol
sehrají mezi sebou turnaj a následně je vystřídají děti
z Mateřské školy Mašinka. Odpoledne bude patřit široké
veřejnosti. Organizátoři předpokládají, že během dne si
baseball vyzkouší kolem čtyř stovek sportovních nadšenců.
„Dopolední turnaj je připraven tak, aby si žáci co nejvíc
zahráli. Nevyhlašujeme žádné vítěze, ale všichni mladí
účastníci, kteří se zapojí, dostanou pamětní diplom a
nějakou sladkost. V průběhu turnaje si žáci vyzkoušejí dovednostní soutěže jako například hod do dálky, hod na přesnost, odpal na trenažéru a další. Součástí odpoledního programu bude také ukázkový
baseballový trénink dětí, kde se zájemci pod vedením zkušených trenérů mohou stát baseballistou na
zkoušku,“ upřesňuje Martin Tulis.
Vedení klubu pro návštěvníky připravuje také výstavku trofejí dosavadních úspěchů jihlavského baseballového týmu a zájemcům rozdá informační letáčky o možnosti zapojení zájemců do klubu.

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
KVĚTEN 2018
1. 5. 2018 Turnaj ve volejbalu šestek -Kralovice

4. 5. 2018 Běh do schodů -Brozany nad Ohří

1. 5. 2018 Turnaj rodin v národní házené -Žatec

5. 5. 2018 44. ročník POCHODU OKOLO MOŘKOVA - Mořkov

1. 5. 2018 Prvomájový pochod údolím Kačáku Unhošť
1. 5. 2018 Memoriál Jaroslava Bašty -Staré Hradiště
1. 5. 2018 Běh kolem Poličských hradeb -Polička
1. 5. 2018 Železňák-Cidliňák -10 ročník Železnice
1. 5. 2018 31. ročník soutěže pohybových skladeb -Blansko
3. 5. 2018 Šikovný školák -Sokolov
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5. 5. 2018 Putování Moravským Slováckem Vřesovice
5. 5. 2018 Pochod kolem Semechnic - Semechnice
5. 5. 2018 BABIČKA 2018 -Velké Svatoňovice
6. 5. 2018 Závod horských kol okolo vodního
hradu ŠVIHOV -Švihov
6. 5. 2018 Běh Kalichem -Koberovy
6. 5. 2018 Velká cena Pardubic v atletice handi-
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Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
KVĚTEN 2018
capovaných 2018 -Pardubice

18. 5. 2018 Sever proti Jihu, aneb s basketbalem
do škol … - Strakonice

8. 5. 2018 Bílovický koláč 2018 -Bílovice nad Svitavo
19. 5. 2018 Drásovská stopa -Drásov
8. 5. 2018 BĚH ČERNOU HOROU, Memoriál
MUDr Jaroslava Hubky -Černá Hora

19. 5. 2018 Papírový muž – žena – nejstarší pražský triatlon - Praha

8. 5. 2018 47. ročník BĚHU OSVOBOZENÍ DÍLY
-Díly

19. 5. 2018 Bučis Games (party) 2018 -Praha 3

8. 5. 2018 Mochtínský přespolní běh -Mochtín
8. 5. 2018 Dětská kopaná a tenis ve Strašicích Strašice
8. 5. 2018 48. ročník Memoriálu obětí fašismu Čechtice
8. 5. 2018 Běh vítězství Pravčicemi -Hulín
10. 5. 2018 Baseballový den s Ježky Jihlava Jihlava
10. 5. 2018 Fotbalový náborový den ZŠ čtyř obcí
-Mirotice
11. 5. 2018 Regionální atletická soutěž pro děti a
mládež -Zdíkov
11. 5. 2018 Hokejbal proti drogám – Přebor základních a středních škol v hokejbalu -Praha 8 Libeň
12. 5. 2018 Sportovní den s MFK Karviná Karviná
12. 5. 2018 Běh o pohár starosty aneb běh za
újezdskou sovou -Praha

19. 5. 2018 Velodrom pro každého -Praha
19. 5. 2018 Memoriál Otakara Blažka -Nymburk
19. 5. 2018 Pochod pohádkovým lesem -Semily
19. 5. 2018 HLINECKÉ CROSS COUNTRY MTB
2018 -Hlinsko
19. 5. 2018 Barevný běh – Lešná RUN 2018 Lešná
19. 5. 2018 Vodácký maraton na Berounce Dolany
20. 5. 2018 Běh přírodou -Postřelmůvek
20. 5. 2018 Koloběžkové a cyklistické závody o
mistra Bořitova -Bořitov
20. 5. 2018 Zlatnický víceboj – 3 ročník -ZlatníkyHodkovice
23. 5. 2018 Sportovní den se stolním tenisem pro
děti v Lednicko-valtickém areálu -Břeclav
23. 5. 2018 Pohybem ke zdraví 2018 -Chomutov
23. 5. 2018 Den orientace v přírodě -Studenec

12. 5. 2018 2. REBELSTYLE COMPETITION Dobřichovice

24. 5. 2018 Memoriálu JUDr Ferdinanda Bušty,
mezinárodní cyklistický závod – soutěž škol Suchdol nad Lužnicí

12. 5. 2018 19. ročník Memoriálu Pavla Schülera
-Rychnov nad Kněžnou

25. 5. 2018 Albrechtická modifikovaná „25“ – „13“
– „7“ -Město Albrechtice

13. 5. 2018 Memoriál Jana Kováře 1 -Hošťálková

25. 5. 2018 Havířovská Liga základních škol ve
stolním tenise -Havířov

13. 5. 2018 Memoriál Václava Vomáčka, O pohár
starosty města Jaroměře 1 -Jaroměř
16. 5. 2018 Zážitková orientace 1 -Hostivice
17. 5. 2018 (Od)startuj s námi -Čáslav
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25. 5. 2018 Kamenická 15 -Kamenice

26. 5. 2018 Memoriál Fr Říhy v šachu - Říčany

25. 5. 2018 MINIZMRZLIŇÁK 2018 -Lupenice

26. 5. 2018 Brdská 25 - Bohutín

26. 5. 2018 Sportovní den pro veřejnost -Karviná

27. 5. 2018 33. ročník silničního závodu „O cenu
Krnova“ - Krnov

26. 5. 2018 Závišický pedál -Závišice

27. 5. 2018 Hněvošická desítka a Barevná Hně26. 5. 2018 Víkend plný sportu s Mamutem 2018 vošická 2018 - Hněvošice
Přerov
30. 5. 2018 Atletický mítink mládeže - Brno
26. 5. 2018 5. Policejní pochod ČR -Ostravice
30. 5. 2018 Louka plná dětí 2018 - Znojmo
26. 5. 2018 Veřejný závod cestovních kanoí Kojetín
30. 5. 2018 Běh naděje - Sedlec-Prčice
26. 5. 2018 Sokolský den s posezením -Dolní
Studénky

30. 5. 2018 Den dětí Mateřských škol - Ostrava

14. ročník 2 Dětský pětiboj – -26. 5. 2018 Dobšice
26. 5. 2018 Mukařovská kecka 2018 - Mukařov
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