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Oslavy výročí 100 let českého
sportu za účasti legend
Vyhlášení projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019
Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Zpráva z jednání Výkonného výboru
České unie sportu
dne 9.10.2018
Říjnový Výkonný výbor ČUS pozitivně zhodnotil oslavy
100 let českého sportu a řešil problematiku
pojištění sportovců

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 10. října v Praze velice pozitivně zhodnotil průběh oslav 100 let českého sportu organizovaných Českou unií sportu ve spolupráci
s Českou obcí sokolskou a Českým olympijským výborem. Oslavy tohoto jubilea vyvrcholily
28. září společným obědem sportovních osobností a zástupců střešních sportovních organizací s prezidentem republiky Milošem Zemanem na Pražském hradě a poté následným
slavnostním galavečerem českého sportu ve Foru Karlín za účasti bývalých či současných
špičkových reprezentantů a představitelů širokého spektra sportovního prostředí. Zdařilé a
důstojné připomenutí nezastupitelné role sportu v historii samostatného státu sledovaly zásluhou přímého přenosu České televize i statisíce diváků u obrazovek.
Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil členy VV ČUS se stavem projednávání novely zákona o podpoře sportu v poslanecké sněmovně a s aktuálními konzultacemi na toto téma
s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Uvedl, že veškeré legislativní připomínky k předloženému návrhu koordinuje jménem celého
sportovního prostředí ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi.
O situaci kolem dotačních programů Ministerstva školství na rok 2019 informoval generální
sekretář ČUS Jan Boháč. MŠMT počátkem října vyhlásilo program Můj klub, který je tentokrát administrativně jednodušší. Přetrvává však i nadále problém, že kompenzace programu
na údržbu a provoz sportovišť je stále přepočítávána na členskou základnu mládeže, aniž
by přitom byl zohledněn rozsah klubem vlastněného a spravovaného majetku. Územní servisní centra sportu ČUS zahájila intenzivní konzultační a asistenční činnost směrem
k členským klubům, aby všichni zájemci o dotace včas a správně podali na MŠMT žádost.
Vzhledem k tomu, že lze očekávat ze strany sdružených subjektů zvýšený zájem, ale
MŠMT vypsalo na podání žádostí pouze měsíční termín, ČUS bude při jednání
s náměstkem ministra školství usilovat o prodloužení této lhůty.
Česká unie sportu se souhlasným stanoviskem 37 národních sportovních svazů také odeslala na MŠMT dopis, v němž naléhavě žádá o vypsání dotačního programu na pořízení
strojních investic pro státní reprezentaci, což je dotační titul, který nebyl už tři roky vypsán, a
požadavky v jednotlivých svazech se kumulují.
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VV ČUS přijal rovněž usnesení
k informaci Českého olympijského výboru
týkající se zajištění pokračování pojištění
ve dvou klíčových pojistných produktech
pro národní sportovní svazy a sportující
veřejnost, tj. úrazového pojištění sportovců a odpovědnostního pojištění trenérů.
VV ČUS na základě dosud uskutečněných konzultací s předsedy národních
sportovních svazů konstatoval nepostradatelnost obou těchto pojistných produktů, které je v gesci ČOV – z jeho vlastní
iniciativy i z logiky věci – zajišťováno
všem organizovaným sportovním subjektům. Uložil předsedovi ČUS informovat o
této skutečnosti členy Výkonného výboru
ČOV, předsedy národních sportovních
svazů, ministra školství Roberta Plagu i
vládního zmocněnce pro sport Milana
Hniličku. Uložil také předsedovi ČUS projednat požadavek národních sportovních
svazů a ČUS s předsedou ČOV. Současně VV ČUS nabídl součinnost ČOV
v krocích, které umožní pokračovat
v dosavadní dlouhodobé praxi úhrady
pojistného za úrazové pojištění sportovců
a odpovědnostní pojištění trenérů všem
organizovaným sportovním subjektům
ČR v gesci ČOV.
VV ČUS současně projednal vyhlášení
nového ročníku velice úspěšného projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Ten
pouze v letošním roce zahrnul více než
500 sportovních akcí ve všech regionech
České republiky, do kterých se zapojilo
přes 200 000 aktivních sportovců zejména z řad mládeže a veřejnosti. Předpokládaný termín přihlášek je stanoven na období 1. až 30. listopadu 2018 a bude probíhat elektronicky prostřednictvím okresních sdružení ČUS či webových stránek
projektu i ČUS. Rozpočet projektu na rok
2019, stejně jako počet zařazených akcí
zatím není znám v důsledku dočerpání
loterijních zdrojů ČOV do konce roku
2018, otevřených jednání s partnery i
otazníků kolem státních dotací z MŠMT.
Autor: KT ČUS
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Oslavy výročí 100 let českého
sportu za účasti legend
Velkolepé a povedené byly oslavy 100 let českého sportu, které se
uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární sportovce nejprve
přivítal na slavnostním obědě v noblesních prostorách Rudolfovy
galerie pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté
probíhaly na galavečeru ve Foru Karlín, kde se přítomní sportovci i
televizní diváci v přímém přenosu dozvěděli výsledky ankety
nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách. V té aktuální
zvítězila Ester Ledecká.
„Chtěli jsme českému národu ukázat sílu a úlohu
sportu v jeho dějinách při formování české státnosti. A to se nám na základě ohlasů bezpochyby podařilo. Je potřeba poděkovat všem účastníkům z řad slavných sportovců a partnerům včetně České televize,“ prohlásil Miroslav Jansta,
předseda České unie sportu, která akci organizovala.
Současní úspěšní sportovci a dávné legendy.
Taková byla skladba při oslavách 100 českého
sportu, které byly spojeny se stým výročím vzniku samostatného Československa. Dorazil Jaromír Jágr, Ester Ledecká, bratři Pospíšilové, Roman Šebrle, Jozef Pribilinec, Barbora Špotáková, Jan Železný, Kateřina Neumannová, Jan Kodeš, Lukáš Krpálek, Martina Sáblíková a další…
„Mně se to líbí, že je to takhle velké. Oslavy jsme
si užili,“ prohlásil
Lukáš
Krpálek,
olympijský vítěz
z Ria.
Hokejová legenda Jaromír Jágr
si pozvání na akci vážil. „Já jsem
byl strašně rád,
že jsem byl pozvaný. Měl jsem
možnost se setkat se sportovci,
kteří mi ukázali
směr mého života, kteří byli mými
vzory. Chtěl jsem
být jako oni,“ vykládal přítomným
novinářům. Kateřina Neumannová si užívala se-
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tkání se sportovními kolegy. „Můžu být pyšná na
to, že patřím do takové společnosti. Doufám, že
za dalších sto let se potká podobná sportovní
společnost,“ prohlásila.
Sportovce na hradě přivítal prezident Miloš Zeman, který hovořil o síle sportu při reprezentaci
státu a potřebě programu sociální podpory pro
vysloužilé sportovní legendy. „Byl bych rád, kdyby se tady vytvořil systém péče o sportovní legendy, aby nikdo nebyl zapomenut,“ řekl. Od
předsedy České unie sportu Miroslava Jansty k
74. narozeninám převzal první výtisk publikace o
100 letech českého sportu.
Ester Ledecká vítězkou aktuální dekády
Čeští sportovci a významní hosté se poté večer
sešli na galavečeru ve Foru Karlín. Dozvěděli se
výsledky ankety nejvýznamnějších momentů 100
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let českého sportu. Výsledky se vyhlašovaly od
prvního československého olympijského vítěze
Bedřicha Šupčíka po dvojnásobnou šampionku z
Pchjongčchangu Ester Ledeckou. Mezi nejvýznamnější momenty jednotlivých dekád historie
československého a českého sportu nechyběly
úspěchy legend Emila Zátopka, Věry Čáslavské
a Martiny Navrátilové nebo medaile fotbalistů a
hokejistů.
Vítězů bylo nakonec jedenáct. V dekádě na začátku tohoto tisíciletí se o prvenství podělili Kateřina Neumannová a Roman Šebrle. V anketě
rozhodovali diváci České televize i odborná akademie složená z předsedů sportovních svazů a
spolků, sportovních legend, sportovních novinářů
a organizátorů velkých sportovních projektů.

Výsledky ankety
1. dekáda 1918 – 1928
Bedřich Šupčík (šplh) – první olympijské zlato
Bedřich Šupčík získal pro Československo první
zlatou olympijskou medaili v dnes už neexistující
disciplíně, kterou byl šplh na laně bez přírazu. V
Paříži v roce 1924 na otevřeném stadionu
Colombes zdolal osmimetrovou vzdálenost za
7,2 vteřiny. Ve víceboji skončil třetí a o čtyři roky
později v Amsterdamu získal stříbro v soutěži
družstev.
Další ve hře: gymnasta Ladislav Vácha (zlato a 2
stříbra na OH 1928), automobilová závodnice Eliška Junková
(výkon na závodě Targa Florio),
Věra Menčíková (mistryně světa
v šachu 1927)

Hudec (vítěz OH 1936 na kruzích), stolní tenista
Bohumil Váňa (první zlato na MS v osmnácti letech v roce 1938), vzpěrač Jaroslav Skobla
(vítěz na OH 1932)

3. dekáda 1939 – 1948
Zlatí hokejisté na MS 1947 a stříbrní na OH 1948
Pražská Štvanice slavila v roce 1947 premiérový
titul hokejových mistrů světa. Tým brankáře Modrého a vůdce Zábrodského vyhrál i díky zaváhání Švédů s Rakušany. O rok později získalo
mužstvo stříbrné medaile na ZOH ve Svatém
Mořici, za vítěznou Kanadou skončilo po remíze
0:0 druhé kvůli horšímu brankovému rozdílu.
Další ve hře: družstvo sportovních gymnastek
(zlato na OH 1948 po smrti Elišky Misákové),
fotbalista Pepi Bican (300. ligový gól), zlatí kanoisté na OH 1948 (C1 1000 m Josef Holeček, C1
10 000 metrů František Čapek, C2 1000 metrů
Jan Brzák-Felix, Bohumil Kudrna)

4. dekáda 1949 – 1958
Emil Zátopek: Třikrát zlatý na OH 1952
Neopakovatelný zlatý hattrick dokonal nezdolný
vytrvalec na OH v Helsinkách. Vyhrál postupně
závody na 10 000 metrů, slavnou pětku (později
přezdívanou závod století) a nakonec i maraton.
Zlato na pětce získal ve stejný den jako jeho
manželka Dana v oštěpu. Na OH 1948 už získal
zlato na desítce a stříbro na pětce.

2. dekáda 1929 – 1938
Stříbrní fotbalisté z MS 1934
Slavní „Římané“ došli na fotbalovém MS 1934 až do finále.
Legendární tým s Pláničkou,
Ženíškem či Pučem zdolal postupně Rumunsko 2:1, Švýcarsko 3:2 a v semifinále Německo
3:1. Ve finále, které bylo hlavním
rozhodčím Eklindem vedeno
silně proitalsky, podlehli domácímu celku v prodloužení 1:2.
Další ve hře: gymnasta Alois
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Další ve hře: Krasobruslařka Ája Vrzáňová (zlatá
na MS 1949 a 1950), oštěpařka Dana Zátopková
(zlatá na OH 1952), diskařka Olga Fikotová
(zlatá na OH 1956)

5. dekáda 1959 – 1968
Věra Čáslavská: 7 zlatých na OH
Na třech olympiádách v letech 1960, 1964 a
1968 získala gymnastka Věra Čáslavská sedm
zlatých a čtyři stříbrné medaile. Na OH 1968 v
Mexico City startovala krátce po okupaci země
vojsky Varšavské smlouvy. Po vyhlášení prostných ve slavném němém gestu odvrátila tvář od
sovětské vlajky.
Další ve hře: stříbrní fotbalisté z MS 1962 v Chile
a vítěz Zlatého míče Josef Masopust, skokan na
lyžích Jiří Raška (první zlatá ze ZOH 1968), mistři světa ve volejbalu (1966) a házené (1967)
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6. dekáda 1969 – 1978
Fotbaloví mistři Evropy 1976
Památný penaltový dloubák Antonína Panenky
ve finálovém rozstřelu s NSR zajistil fotbalistům
titul mistrů Evropy z šampionátu v Bělehradě.
Výběr trenéra Václava Ježka už v semifinále
senzačně vyřadil Nizozemce. V mužstvu převažovali Slováci, ale oporami byli i Panenka, Nehoda či brankář Viktor.
Další ve hře: hokejoví mistři světa (1972, 1976,
1977), diskař Ludvík Daněk (zlatý na OH 1972),
tenista Jan Kodeš (vítěz Wimbledonu 1973)

7. dekáda 1979 – 1988
Tenisová královna Martina Navrátilová
Jen v této éře vyhrála šestnáct grandslamových
titulů. Celkem má za pasem devět vyhraných
Wimbledonů, osmnáct grandslamů celkem, 332
týdnů na prvním místě žebříčku. Úžasné teniso-
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vé kariéře levoruké útočnice nemůže v tuzemsku
nikdo konkurovat. Zvlášť,
když téhle obojživelnici
připočteme ještě 31 vyhraných grandslamů ve
čtyřhře a 10 ve smíšené
čtyřhře.
Další ve hře: tenista Ivan
Lendl
(třikrát
vítěz
French Open, třikrát vítěz
US Open), atletka Jarmila Kratochvílová (na MS
1983 zlatá na 400 a 800
metrů, 2. ve štafetě), hokejoví mistři světa (1985)

8. dekáda
1998

1989

–

Zlatí hokejisté na ZOH 1998
Za Turnaj století bylo označováno hokejové klání
na olympijských hrách v Naganu, protože poprvé
v historii byla v době Her přerušena NHL. Česko
vedené trenérem Ivanem Hlinkem a kapitánem
Vladimírem Růžičkou v play off porazilo všechny
favority, po semifinálovém rozstřelu s Kanadou
ve finále zdolalo Rusko 1:0 gólem obránce Petra
Svobody. Hrdiny byli i brankář Dominik Hašek a
útočník Jaromír Jágr.
Další ve hře: tenistka Jana Novotná (vítězka
Wimbledonu 1998), kanoista Martin Doktor
(dvakrát zlatý na OH 1996), oštěpař Jan Železný
(celkem trojnásobný olympijský vítěz i mistr světa, světový rekordman)

9. dekáda 1999 – 2008
Desetibojař Roman Šebrle a běžkařka Kateřina
Neumannová
Dekáda má hned dva vítěze se stejným počtem
bodů. Desetibojař Šebrle v roce 2001 ziskem
9026 bodů jako první překonal hranici snů, vyhrál i OH 2004, ME 2002 a 2006 a MS 2007.
Běžkařka Kateřina Neumannová získala na ZOH
2006 při svém posledním olympijském startu zlato v závodě na 30 kilometrů bruslením.
Další ve hře: atlet Tomáš Dvořák (trojnásobný
mistr světa v desetiboji), akrobatický lyžař Aleš
Valenta (olympijský vítěz 2002), fotbalista Pavel
Nedvěd (vítěz Zlatého míče 2003)
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10. dekáda 2009 – 2018
Dvakrát zlatá Ester Ledecká na ZOH 2018
Zimní obojživelnice Ester Ledecká šokovala
olympijský Pchjongčchang, kde jako první žena
na jedněch Hrách zvítězila ve dvou sportech, v
superobřím slalomu mezi sjezdařkami a v paralelním obřím slalomu snowboardistek.
Další ve hře: tenistka Petra Kvitová (vítězka
Wimbledonu 2011 a 2014), rychlobruslařka Martina Sáblíková (třikrát zlatá na ZOH), oštěpařka
Barbora Špotáková (zlatá na OH 2008 i 2012,
bronzová 2016, mistryně světa 2007, 2001 a
2017, mistryně Evropy 2014))

Anketa Deníku Sport
1. Co je pro vás největší událostí sta let českého
sportu?
2. Jaký je největší zážitek vaší sportovní kariéry?
3. Jakého setkání během oslav si nejvíc ceníte?
Kateřina Neumannová (olympijská vítězka
2006 v běhu na lyžích)
1. „Těžko se to vybírá. Já ani nechci vybírat.
Každá desetiletka měla svého hrdinu, svoji událost. Ale porovnávat je mezi sebou prostě nejde.
Myslím, že je fajn si vážit každého, kdo něco
dokázal.“
2. „Pro mě bylo těch okamžiků několik, ale olympiáda je jedinečná, takže Turín je pro mě neza-
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pomenutelný. Ale stejně tak rok nato mistrovství
světa v Sapporu, které jsem vyhrála rozdílem
třídy. To byl asi sportovně nejlepší výkon.“
3. „Vidím tady mnoho lidí, které jsem ráda potkala. Béďa Ščerban, kluky, které jsem znala z
olympijských her v Lillehammeru, fotbalisty… S
některými sportovci se potkávám častěji, Honza
Kodeš, Helena Suková… Je to tady úžasné, je
skvělé, že jsem se se všemi mohla potkat. Škoda že tu není Ivan Lendl. Toho jsem měla nad
postelí. Přečetla jsem si o něm věci z mládí, kdy
se stával nejlepším tenistou na světě. To je pro
mě někdo, kdo si zaslouží nezměrný obdiv.“
Ivo Viktor (fotbalový mistr Evropy 1976)
1. „Já bych vybral asi Emila Zátopka. Ty jeho
olympiády, to byla bomba, která nás proslavila
nejvíc. Zasluhoval by si to i Jarda Jágr, který se
tak dlouho dokázal držet nahoře v NHL, nejlepší
hokejové lize na světě. Nesmím zapomenout ani
na fotbalové vicemistry světa z Chile v roce
1962.“
2. „ Jednoznačně zlaté mistrovství Evropy 1976
v Bělehradě. V porovnání s dneškem se to zdá

jako výsledek z říše snů. Teď jsme, bohužel, někde dole.“
3. „Potkal jsem se s Jardou Jágrem. Byl jsem
šťastný, že jsem se setkal i s Jozefem Štibrányim, vicemistrem světa z Chile. I když se mě
ptal, jestli mi už není devadesát.“
Milan Nový (nejlepší střelec československé
hokejové historie)
1. „Sleduju všechny sporty, ale nejvíce hokej.
Takže musím říct Nagano. Byl to úžasný zážitek,
skvělý turnaj. Vyhrát olympijské hry, to se nepodaří jen tak. Možná že už se to nikdy našemu
hokeji znovu nepovede. Koukal jsem na to, i
když časy v noci byly nepříznivé.“
2. „Měl jsem štěstí, že jsem hrál se skvělými hráči, a vážím si toho, že jsem většinou byl ve vítězných týmech. Takže těžko můžu vypíchnout jeden moment. Vyhrál jsem titul s Jihlavou, několik
s Kladnem, s reprezentací, zažil jsem Kanadský
pohár. Celkově mám krásné vzpomínky.“
3. „Vážím si toho, že jsem dostal pozvánku na
Hrad, už to je samo o sobě zážitek. A moc rád
bych se setkal s Pavlem Nedvědem. Škoda že
nemohl dorazit, věřím, že to vyjde někdy jindy.“
Miloš Mečíř (olympijský vítěz 1988 v tenise)
1. „Myslím, že každý sport je specifický. Je fantastické, když člověk vidí, že se umíme ve světě
představit.“
2. „Strašně těžko se mi vybírá jeden moment.
Vzpomínám si, jak se mi poprvé podařilo vyhrát
kolo na mistrovství okresu, což bylo u nás velmi
prestižní. Na mistrovství kraje jsem dostal pořádný výfuk, to si možná pamatuju víc než vítězství.
Vrchol byl asi olympiáda, ale každý krůček byl
velmi cenný.“
3. „Tady je osobností všude na každém kroku.
Pamatuju si, že když jsem byl žák, na jednom
turnaji jsem viděl bratry Pospíšily a nechával
jsem si je podepisovat. Teď jsem se s nimi zase
potkal a o podpis mě požádali oni. Taky hokejisty
jsem obdivoval, protože hokej byl u nás hodně
populární. Honza Kodeš mně dělal daviscupového kapitána. Když vyhrál Wimbledon, bylo mi
devět let a vůbec jsem netušil, že budu hrát světový tenis. A je tu i Helena Suková, s kterou jsem
vyhrál turnaj v mixu. Škoda že se toho nedožila
Jana Novotná, s níž jsme vyhráli v mixu Key
Biscane…“
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Lukáš Krpálek (olympijský vítěz 2016 v judu)
1. „Okamžiků, na které člověk nezapomene, je
spousta. Přes Zátopka, Čáslavskou, Kratochvílovou, Honzu Železného… Pro mě to bude asi Nagano, devadesátý osmý, který mám ještě v paměti. Seděl jsem v obýváku, nohy jsem měl na
stěně, a vždycky, když padl nějaký gól, jsem vystartoval. Mamka byla zrovna v kuchyni, vařila.“
2. „Nejradši vzpomínám na časy, kdy se mi podařilo vyhrát Rio, mistrovství světa, mistrovství
Evropy. Zlomový moment, na který sice nevzpomínám úplně rád, ale který mi hodně utkvěl v
hlavě, byla olympiádě v Londýně. Skončil jsem
sedmý, a nechybělo moc a mohl jsem i dosáhnout na medaili. Tohle mě posunulo dál. Potom
jsem sebral medaile z Evropy, ze světa i z olympiády.“
3. „Uznávám všechny, co něčeho dosáhli. Hroz-
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ně rád se poznám s novými lidmi. Spoustu jich
ještě neznám, přece jenom ne o každém sportě
vím všechno.“
Vladimír Martinec (někdejší hokejový útočník,
trojnásobný mistr světa)
1.„Nechci vypíchnout jeden moment, bylo by to
nespravedlivé vůči těm ostatním. Každá epocha
měla svoje hrdiny. Z hokeje pochopitelně rád
vzpomínám na Nagano, ale i předtím byly krásné
úspěchy. Podívejte se třeba na Emila Zátopka,
co se mu podařilo. Takže nejde říct jednu věc.“
2. „Nejraději vzpomínám na tři tituly mistra světa
v sedmdesátých letech. To bylo úžasné, co se
nám podařilo.“
3. „Je příjemné potkat kohokoliv. Vždycky je fajn
si s někým popovídat. A to nejenom s hokejisty.
My sportovci si vždycky máme co říct.“
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Kateřina Neumanová a Pavel Nedvěd
pokřtili knihu 100 let českého sportu
Tečkou za oslavami 100 let českého sportu byl křest knihy mapující největší úspěchy domácích sportovců a týmů. O to se postarali v úterý 15. října v Klementinu Pavel Nedvěd a Kateřina Neumannová. A to za účasti předsedy ČUS Miroslava Jansty,
šéfa autorského projektu Vladimíra Zemánka a Karla Hejny, spolumajitele nakladatelství Olympia.
Výpravná publikace 100 let českého sportu 1918
- 2018, jejíž vznik iniciovala a vydání financovala
ČUS, nabízí ojedinělý pohled za kulisy českého
sportu. Podrobně mapuje jeho historii i současnost a v období jednotlivých desetiletí připomíná
nejdůležitější sportovní události a největší osobnosti. „Knihu jsem poprvé otevřel na stránce,
kde bylo fotbalové mistrovství světa 1934. Jako
malý kluk jsem hrál turnaj Františka Pláničky a
mohl jsem se s ním vyfotit. Pro nás všechny je
čest být v této knize,“ prohlásil Pavel Nedvěd,
držitel Zlatého míče z roku 2003.
Viceprezident Juventusu Turín se nemohl zúčastnit oslav 100 let českého sportu, které se
uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární
sportovce nejprve přivítal na slavnostním obědě
v noblesních prostorách Rudolfovy galerie Pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté probíhaly na galavečeru ve Foru Karlín, kde
se přítomní sportovci i televizní diváci v přímém
přenosu dozvěděli výsledky ankety nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách.
„Byly to důstojné a krásné oslavy. Škoda, že
končí období, kdy jsme vzpomínali na to hezké.
Třeba by šlo ještě něco vymyslet a pokračovat
v tom,“ prohlásila Kateřina Neumannová, zlatá
olympijská medailistka. „Ke knize se určitě budu
vracet a doufám, že své dceři budu moci připomenout historii českého sportu, kterou by měla
znát, protože to podle mě patří k všeobecnému
vzdělání.“

momenty. A rádi bychom v nich pokračovali,“
doplnil Miroslav Jansta, předseda České unie
sportu. „Zaznamenal jsem, že Pavel Nedvěd by
se rád setkal s Ivanem Lendlem, s jeho tréninkovým vzorem. Nikdy ho prý osobně neviděl, což
mohlo vyjít při oslavách 28. září. Zkusíme to napravit.“
Společně se sportovní legendy s předsedou
ČUS vyfotografovali v Barokní knihovně
v Klementinu.
Kniha 100 let českého sportu 1918 – 2018 je
volně prodejná a dostupná u knihkupců, nebo si ji můžete objednat na e-shopu nakladatelství Olympia http://ww.iolympia.cz/
nakladatelstvi/2819-sto-let-ceskeho-sportu .
Autor: KT ČUS

Obsáhlá rubrika Jak šel čas zaznamenává chronologicky stovky nejdůležitější výsledků a statistických informací. Množství ilustračních fotografií
zachycuje zlomové okamžiky nejvýznamnějších
sportovních akcí i klíčové osobnosti, které se
podílely na největších úspěších. Kniha přináší
také profily nejvýznamnějších postav českého
sportu.
Knihu Sto let českého sportu 1918 –
2018 pokřtili slavní sportovci a předseda ČUS
sportovně bidony, ve kterých byla voda. „Kniha
dokumentuje radostné okamžiky a podstatné
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ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
MÍSTO KSČ ?
Časopis Reflex uveřejnil 13. 9. 2018 v 37. čísle článek Josefa Káninského Ester Ledecká
vs. svaz. Autor přichází s vývody, s nimiž se
nemohu ztotožnit.
Jako předseda ČUS i předseda České basketbalové federace jsem přesvědčen, že za
český sport a jeho výsledky nesou odpovědnost především sportovní svazy a sportovní
kluby. Jakékoliv mocenské dosazování sportovních funkcionářů i sportovců a nedemokratické rozhodování považuji v našem sportovním prostředí za nepřípustné. Především
role sportovních svazů je nezastupitelná.
ČUS hájí strategii, že jen na doporučení či
nominaci sportovních svazů lze úspěšně budovat hierarchii vztahů v českém sportu, a to
jak v orgánech ČUS, tak i v dalších směrech.
Jakékoliv
vytváření
nedemokratických
„paralelních“ mocenských struktur není perspektivou pro český sport.
Reakce v 39. čísle časopisu reflex: ČASOPIS
REFLEX, známý jinak svými konzervativněliberálními názory, uveřejnil pozoruhodný článek.
Nelze mu upřít jistou aktuálnost i ironický nadhled. Ovšem vývody, jimiž Josef Káninský čtenáře v závěru článku častuje, jsou za hranicemi
tragikomična. Jednu z cest nápravy vidí autor v
potřebě nových tváří ve sportu. Má samozřejmě
právo se domnívat, že valné hromady sportovních spolků volí demokraticky někdy opakovaně
stejné lidi. Svoji tužbu po nových tvářích komentuje ironickým povzdechem: „Nový člověk bude
opět zvolen delegáty valné hromady.“ Inu, někdy
ano, někdy ne. Taková je demokracie. I ve sportu. Avšak rezultáty tohoto konstatování jsou již z
jiného soudku. Autor píše doslova: „Změnu je
nutné učinit shora. Nastal čas zrušit systém ,demokratických‘ voleb svazových šéfů.
Místo nich je zapotřebí dosazovat supermanažery, náležitě zaplacené, třeba šestimístnými měsíčními částkami, ale hlavně schopné si pod sebou zjednat respekt a sebevědomě, ale zároveň
vstřícně jednat s hvězdami, aby pracovaly ve
prospěch sportu. K obsazení řídících funkcí by
ČOV mohl vypisovat klasické tendry.“ Toť vpravdě bolševická rozhodnost. Nač se párat s nějakou spolkovou demokracií, že? Pryč s ní! Dosadíme nové, uvědomělé kádry! Sice nevíme, kdo
to udělá, snad ministerstvo, nebo Parlament, či
Mediální partneři ČUS

sekretariát aktuální vládní strany? Zaplatíme supermanažery miliónovými částkami, byť vůbec
netušíme, kde by se ony peníze v chudých svazech vzaly. A do vedoucí úlohy a řídící funkce
dosadíme Český olympijský výbor, jehož úlohou
je organizovat účast na olympijských hrách pro
sportovce, které připravují a vysílají národní
sportovní svazy. Pryč tedy se svazy! Inu, i to tu
už v minulosti bylo. Už v nechvalných 50. letech
minulého století stát zrekvíroval spolky a nasadil
na sport státní diktaturu. Naposledy v roce 1956,
kdy bylo z rozhodnutí ÚV KSČ řízení českého
sportu dáno pod kuratelu falešného ministerstva
sportu jménem ČSTV. Ale ani to nemělo takové
pravomoci, po nichž touží autor textu.
DLUH STÁTU
Pan Káninský asi zapomněl, že diskuse o ČOV
jako o „hegemonu českého sportu“, jakémsi náčelníku nad náčelníky, sportovní svazy i ostatní
sportovní organizace jednoznačně odmítly. Zapomněl asi i na to, že Česká unie sportu nemá
co mluvit či poručníkovat suverénním národním
sportovním svazům, které jsou jejími členy a jejichž zájmy zastupuje. ČUS jim má pomáhat,
podporovat je, ale ne cokoli přikazovat či rozhodovat. Zapomněl i na to, že ony jím blahoslavené milióny jsou těmi miliony, které v minulosti
stát sportu sebral, že jde o dluh, jenž nebyl sportu nikdy nahrazen. V neposlední řadě opomenul,
že nedemokratické zásahy do národních spor-
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tovních svazů ihned trestají mezinárodní federace (připomeňme varování FIFA a UEFA Polsku v
roce 2008).
VRCHNOST UŽ NEKOMANDUJE
Českému sportu nezbývá než tleskat (dlaní o
čelo) oněm novodobým „poučením z krizového
vývoje“ a revolučním manifestům v situaci, kdy
naštěstí žádný sportovní spolek nevelí žádnému
jinému, kdy se sportovní spolky řídí svobodně

demokratickými stanovami, kdy sport, díkybohu,
už žádná dosazená vrchnost nekomanduje a
kdy, bohužel, jsou šestimístné sumy platů sportovních manažerů jen předmětem nesplněných
nejdivočejších snů každého, kdo se o sport jen
trochu zajímá.
Autor: Miroslav Jansta,
předseda ČUS a České basketbalové federace

VÝZVA MŮJ KLUB 2019
BYLA ZVEŘEJNĚNA!
Ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ
KLUB na rok 2019, jedná se o dotační program MŠMT pro sportovní kluby.
Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (SK/TJ) na podporu sportovních
aktivit dětí a mládeže, které evidují min. 12 členů
ve věku do 23 let a vybírají členské příspěvky
min. 100 Kč/osobu za rok.
SK/TJ podávají žádosti prostřednictvím systému
IS-SPORT, který najdete na webu http://issport.msmt.cz.
Termín pro podání žádostí je stanoven
na 31. října 2018.

Pro zjednodušení a zrychlení administrace programu je doporučeno, aby žadatelé před vyplněním žádosti použili KALKULAČKU MŮJ KLUB –
tedy tabulku, která žadatelům pomůže na základě údajů o členské základně určit maximální výši
dotace, kterou mohou získat.
Více informací najdete ve vyhlášení a přílohách:
VYHLÁŠENÍ „MŮJ KLUB 2019“
Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Avizo vratky
Zdroj: MŠMT - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva
-muj-klub-2019

MŠMT zveřejnilo 7. část rozdělení finančních
prostředků v programu MŮJ KLUB 2018
V rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu - MŮJ KLUB na rok 2018 byla na
stránkách MŠMT zveřejněna již 7. část rozdělení finančních prostředků v tomto programu, v rámci které bylo podpořeno 154 spolků.
Zveřejněné části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ
KLUB naleznete na webových stránkách MŠMThttp://www.msmt.cz/
sport-1/rozdeleni-dotaci.
Další části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ KLUB
budou podle informací MŠMT následovat dle stádia kontroly žádostí a
vyúčtování za rok 2017. O zveřejnění těchto částí vás budeme ihned
informovat přes regionální sdružení ČUS a na našich webových stránkách.
Autor: Redakce
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Vyhlášení projektu
ČUS - Sportuj s námi na rok 2019
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku.
Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
Odkaz je také umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány
na příslušné okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS
sestaven kalendář akcí.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé
České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce
v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Autor: Redakce
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Slavnostní vyhlášení Sportfilmu 2018
Celkovým vítězem dvacátého prvního ročníku sportovního festivalu se stal film
„Baník!!!“ režiséra Romana Motyčky a produkce České televize. Cenu si za autory pořadu převzal dramaturg pořadu Marek Dohnal. Dokument představuje ostravský fotbalový klub nejen
jako sportovní, ale i sociální fenomén, jako nástroj k identifikaci tamních obyvatel s městem a
regionem, jež byly charakteristické těžkým průmyslem a jež v sobě absorbovaly obyvatele přicházející sem z celého státu. Činí tak navýsost filmařskými prostředky, bez zbytečných dlouhých výkladů vyprávějících osob.
Slavnostního převzetí cen, které se
uskutečnilo v budově Liberecké radnice,
se zúčastnili kromě zástupců statutárního města Liberec a Libereckého kraje za
film Ester2 – režisér Tomáš Budka;
za 13. komnatu Evy Romanové –
režisér Jiří Střecha, autorka projektu
Iveta Toušlová, průvodkyně pořadu Patricie Strouhalová, za Příběhy 20. století –
Sport, vzdor a doping – dramaturg pořadu Marek Dohnal, za Ty brďo! – Atletika – režisér Vladimír Mráz; za pořad Boxerky z Klokočova – režisér Martin
Rek.; za dokument Sokol žije! převzal cenu Jakub Bažant. Vyhlášení tedy probíhalo ve společnosti
vynikajících dokumentaristů. Celkové výsledky dvacátého prvního ročníku a fotodokumentace vítězů
jednotlivých sekcí najdete na stránkách http://www.sportfilm.cz/slavnostni-vyhlaseni-vitezu-21-rocnikuslovo-viteze/
Česká olympijská akademie udělila cenu Jiřího Kössla na návrh poroty 21. ročníku Sportfilmu Liberec
dokumentu Příběhy 20. století – Sport, vzdor a doping (scénář a režie Radim Špaček, autoři námětu Adam Drda, Mikuláš Kroupa a Viktor Portel) natočeném v rámci projektu Paměť národa. Film
vychází z výpovědí čtyř sportovců a je výmluvným svědectvím o vztahu politiky a sportu v období komunistického
režimu. Cenu si převzal dramaturg pořadu Marek Dohnal.

Nabídka klubům
Videotéka libereckého festivalu obsahuje cca 500 sportovních filmů jen letošního ročníku se zúčastnilo 32 soutěžních snímků, které vám můžeme zapůjčit k veřejnému promítání, pod patronací festivalu SportFilm Liberec 2018, po
osobní konzultaci. Více informací u pořadatele festivalu na
www.sportfilm.cz.
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Pátek 19. října patřil nejrychlejším bikerkám a bikerům 19. ročníku seriálu Kolo pro život. Ti si spolu se svými nejbližšími, kamarády a také partnery
seriálu přijeli užít do Centra pohybové medicíny
Pavla Koláře na pražském Chodově hezký večer,
převzít zasloužená ocenění, sklidit potlesk přítomných v nabitém sále a také se v kruhu přátel a týmových kolegů pobavit. Tradiční akce se odehrála
v duchu „Best Of“, což v praxi znamenalo výběr toho vůbec nejlepšího z předešlých programů
Finálových večerů KPŽ a také z letošní cyklistické
sezóny, jejímž podporovatelem je i Česká unie
sportu. Slavnostní vyhlašování bylo propojeno
skvělými čísly bubeníků a bubenic Tam Tam Batucada, oslňujícími kostýmy a kreacemi rozvlněných
brazilských tanečnic a zábavným vystoupením
populárního kouzelníka ve fialovém oblečku, Richarda
Nedvěda. Vice na webu www.koloprozivot.cz

Konec 19. ročníku

Filmařské dílo zpracovává silný příběh. Nejočekávanější český snímek letošního roku o lásce, přátelství a naději vypráví pravdivý příběh československých basketbalistů, kteří senzačně vyhráli ME v Ženevě v roce 1946. Na své cestě za dalšími úspěchy však museli čelit velkým životním nástrahám.
Vždy ale věřili v přátelství, tým a fair play.
Od začátku byl snímek zamýšlen i jako dárek pro ty, kdo mají rádi sport, a hold těm, kteří v basketu i
dalších sportech dělali čest republice. I proto ve filmu přijali role třeba Jirka Welsch a Tomáš Satoranský, skvělí basketbalisté současnosti. Na vytvoření podmínek pro vznik filmu Zlatý podraz, který se
stává jednou ze součástí oslav výročí 100 let české státnosti a českého sportu se spolupodílel také
Miroslav Jansta, předseda české basketbalové federace a předseda České unie sportu. Věříme, že
budete mít příležitost snímek shlédnout.
Jiří Uhlíř, Manažer komunikace ČUS
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Úrazové Pojištění sportovců pro rok 2019
zatím v nejistotě
Dle oznámení zástupců ČOV může být v ohrožení úrazové pojištění sportovců pro rok 2019. ČOV zatím nezískal garance MŠMT na poskytnutí finančních prostředků na jeho krytí na rok 2019. Vzhledem
k automatické prolongaci musely obě strany, ČOV a pojišťovna, řešit situaci s předstihem a prozatím
platí stav, že je smlouva vypovězena k 31.12.2018.
„Pojištění odpovědnosti trenérů uzavřené také s Kooperativou ale pokračuje dál“, informoval o tom Jan
Exner, zástupce ČOV, na poradě sekretářů národních sportovních svazů 11.10.2018. Touto situací se
také zabýval VV ČUS a přijal usnesení, které uvádíme ve zprávě z jednání VV ČUS na straně 3.
ČOV nezajišťuje pouze úrazové pojištění, ale také smlouvy se svazy autorskými, OSA a Intergram.
Budeme Vás informovat jak se jednání vyvinou. Sledujte webové stránky ČOV a ČUS, kde budou informace zveřejněny.
Redakce ČUS

Aktualizace členské základny IS ČUS
& rejstřík sportovců MŠMT
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v ČUS musí, jako každoročně, dle přijatých
pokynů předsedy ČUS aktualizovat stav členské základy a sportovních zařízení do
31.12.2018. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k 31.12.2018 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2018.
Z databáze IS ČUS je plněn také Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT. Sdružené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty tak mohou svoji povinnost zapisovaných údajů do Rejstříku MŠMT splnit přes vyplněné údaje v Informačním systému ČUS.
Povinnost zapsat údaje do Rejstříku mají primárně střešní sportovní organizace (např. ČUS,
SSSČR) a národní sportovní svazy (např. Český atletický svaz, FAČR). Protože mají povinnost zapsat do Rejstříku sdružené sportovní organizace, bude tím do Rejstříku zapsána i většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot žádajících o dotaci v programu MŮJ KLUB.
Kdo má povinnost zapsat údaje do rejstříků sportovců?





Zápis Sportovních organizací, které sdružují jiné sportovní organizace a v nich sdružených
sportovních organizací, je povinný do 31.12.2018. ČUS tuto povinnost splní za všechny
svoje sdružené SK/TJ.
Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do 30. 6. 2019.
Žadatel o investiční podporu je povinen údaje zapsat do 31. 12. 2018 - členové ČUS budou
zapsáni prostřednictvím Informačního systému ČUS.

Více informací na: http://www.ptupraha.cz/2018/06/blizi-se-spusteni-rejstriku-sportovcu/
Redakce ČUS
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Doping také v NHL
Nepříjemná zpráva o zastavení činnosti na dvacet zápasů nastávající sezóny 2018 – 2019 zasáhla obránce týmu NHL Las Vegas Nate Schmidta.
K celé záležitosti uvedl hráč následující: „Ač s trestem nesouhlasím,
jsem schopný se smířit s tím, že o část sezony přijdu. Nikdy ale nepřijmu nálepku podvodníka.“
Podle pravidel NHL se výsledky pozitivních testů nezveřejňují, takže není možné o zakázané látce
spekulovat. Jak je známo, NHL nepřijala v plném rozsahu Seznamu zakázaných látek WADA. Z toho
plyne, že některé látky z tohoto seznamu jsou povoleny nebo mají jiné toleranční limity.
V NHL jsou hráči testování minimálně dvakrát ročně s tím, že se první provinění trestá zákazem činnosti na dvacet zápasů, při druhém provinění je sazba šedesát zápasů a při třetím porušení pravidel je
hráč suspendován doživotně a nejdříve po dvou letech může požádat o prominutí tohoto trestu. Důležitá je současně i ta skutečnost, že po dobu trestu nepobírá hokejista žádnou mzdu, což může znamenat velkou finanční ztrátu. Hráč je také povinen se zúčastnit protidrogovému programu o nebezpečí
zneužívání návykových látek, který organizuje a řídí NHL.
V této souvislosti by bylo dobré uvést, že Seznam zakázaných látek při soutěži i mimo ni určuje vedení NHL, které vychází ze Seznamu zakázaných látek, který vydává WADA vždy k 1. říjnu s platností
od 1. ledna. Tento seznam platí pro všechny olympijské sporty a i některé neolympijské sporty vyjma
některých sportovních organizací v severní Americe – např. NHL, NBA (basketbal), NFL (americký
fotbal), MBA (baseball), které ve svých seznamech zakázaných látek opomíjejí některé z nich. WADA
se již po mnoho let snaží přesvědčit tyto organizace, aby plně převzaly její celosvětově uznávaný Seznam, ale zatím marně.
V případě, že se však profesionální sportovci těchto organizací účastní velkých mezinárodních akcí
typu mistrovství světa, Evropy a v neposlední řadě i olympijských her, musí se plně a bez výhrad podvolit oficiálnímu a úplnému Seznamu zakázaných látek WADA.

Barbora je zlatá
Naše reprezentantka v hodu oštěpem Barbora Špotáková získala dodatečně další zlatou medaili.
Konkrétně se jednalo o mistrovství světa 2011 konané v Tegu (Jižní Korea), kde se tehdy umístila na
druhém místě. Důvodem jejího posunu na nejvyšší stupínek je diskvalifikace původní vítězky Marie
Abakumovové, která byla při dodatečném rozboru vzorku usvědčena z dopingu. Konkrétně byla
v jejím těle objevena zakázaná látka - anabolický steroid turinabol.
Zároveň byla Ruska zpětně diskvalifikována ze všech soutěží v období mezi lety 2008 – 2012. Její
současný čtyřletý trest je v platnosti od 18. května 2016 až do 17. května 2020, takže by teoreticky
mohla stihnout i olympiádu v Tokiu v létě 2020!?
Pokračování článku v Bulletinu ADV ČR
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu. 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

Běh rodným krajem Emila Zátopka
slibuje silné sportovní i lidské momenty
Týnišťská desítka láká běžce všech věkových kategorií
Jednu jistotu účastník běžeckého závodu Týnišťská desítka má –
každoročně, už po sedmadvacáté, se totiž uskuteční ve stejném
termínu 28. října. Tentokrát tato neděle připadá na stoleté výročí
existence samostatného státu, což nepochybně zvýší motivaci
většiny aktérů. Pořadatelé očekávají, že v hlavních kategoriích
mužů a žen se představí téměř tři stovky vytrvalců,
v doprovodných dětských bězích nastoupí zhruba padesátka zájemců.
Akce se v tomto roce stala součástí projektu České unie sportu
ČUS Sportuj s námi, jejímž mediálním partnerem je Deník.
„Účast je hodně závislá na počasí, ale předpovědi meteorologů se zdají být optimistické. Mělo by být
sice chladno, ale bez deště, což by mohlo zvýšit zájem veřejnosti,“ říká Kateřina Kuklová, jedna
z organizátorek z atletického oddílu SK Týniště nad Orlicí.
Centrem závodu je už tradičně tělocvična v sídlišti U Dubu, odkud se v 9 hodin vydají na své tratě jako
první předškolní děti (ročník narození 2012 a mladší). Po nich se na start postupně postaví nejmladší
žactvo (2009–2011), mladší žactvo (2005–2006) a starší žactvo (2003–2004).
Samotná Týnišťská desítka je na programu v 10,30 hodin. Přihlásit se k závodu lze přímo na místě.
Muži se představí v pěti věkových kategoriích (do 34, 35–44, 45–54, 55–64 a nad 65 let), ženy ve třech
(do 34, 35–44 a nad 44 let). Traťové rekordy drží Josef Pomikálek z České Lípy z roku 1999 časem
31:07 min. a Anna Pichrtová z Maratonstavu Úpice z roku 2001 výkonem 34:18 min. Za jejich překonání je vypsaná prémie ve výši tisíc korun.
„V cíli dostanou všichni čaj a sušenky. Na úspěšné malé běžce čekají dárky od našich sponzorů. Na
závěr se uskuteční věcná tombola s losováním startovních čísel,“ upřesňuje Kateřina Kuklová.
Týnišťská desítka je letos také součástí 30. ročníku východočeské Velké ceny v bězích mimo dráhu a Iscarex Cupu 2018.

Akce projektu ČUS Sportuj s námi!
Listopad 2018
3. 11. 2018 Hornická desítka -Frýdek-Místek
3. 11. 2018 64. ročník Lyžařský lesní běh -Dobrá Voda u
Českých Budějovic
3. 11. 2018 Otrokovický půlmaraton Memoriál MUDr.
Podmolíka -Otrokovice
4. 11. 2018 74. ročník Běh kolem Doubravka -Teplice
6. 11. 2018 Vyzkoušej si florbal jinak -Plzeň
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10. 11. 2018 22. ročník Běhu za jedovnickým kaprem –
Memoriál Jiřího Kovaříka -Jedovnice
10. 11. 2018 Podzimní běh Olympu 2018 -Praha
10. 11. 2018 Velká cena města Ústí nad orlicí -Ústí nad
Orlicí
11. 11. 2018 85. Velká kunratická -Praha
17. 11. 2018 Běh 17 listopadu -Praha
17. 11. 2018 Běh městem Hradec Králové -Hradec Králové
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18. 11. 2018 Á hop -Praha

22. 12. 2018 Vánoční Magnus cup -Brno

25. 11. 2018 Podzimní běh lyžařů -Senohraby

22. 12. 2018 Vánoční turnaj mládeže -Svitavy

29. 11. 2018 Mikulášská laťka -Tábor

26. 12. 2018 Běh o Litultovickou vánočku - Litultovice

30. 11. 2018 Mikulášský běh do pohádkového lesa Sezimovo Ústí

Prosinec 2018
1. 12. 2018 Mikulášský běh 2018 -Pardubice
1. 12. 2018 43. ročník Mikulášského vodáckého půlmaraton -Hradec Králové
2. 12. 2018 Předvánoční hecboj dvojic pro veřejnost Tábor
2. 12. 2018 Malá cena Velké Verandy -Choceň
2. 12. 2018 73. Mikulášský běh na Bradech -BradaRybníček
4. 12. 2018 Pražský opičák -Praha
5. 12. 2018 Čertovský výběh aneb rozsviť Pelhřimov Pelhřimov
7. 12. 2018 Mikulášské sportování -Břeclav
8. 12. 2018 Mikulášské dopoledne-Kopřivnice
8. 12. 2018 Vánoční turnaj 2018 -Trutnov
12. 12. 2018 Plavecké závody základních škol -Jindřichův
Hradec
14. 12. 2018 Vánoční turnaj dětí a mládeže ve florbale Dačice
15. 12. 2018 Turnaj žáků a dorostu v nafukovací hale SK
Mladé -České Budějovice
16. 12. 2018 Vánoční pohár talentů -Ústí nad Labem
16. 12. 2018 Vánoční pohár mládeže 2018 -Ústí nad Labem
21. 12. 2018 Vánoční cena se soutěží plave celá rodina Strakonice
21. 12. 2018 Vánoční turnaj pro příchozí -Vlašim
22. 12. 2018 Běh o Vánočního kapra -Bruntál
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