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Foto na titulní straně: Alpská lyžařka, snowboardistka a trojnásobná olympijská šampionka Ester 
Ledecká se stala 21. prosince v Praze podruhé v kariéře vítězkou ankety Sportovec roku 2022.
 Foto: Michal Beránek – deník Sport
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Miroslav Jansta: Každá krize znamená také  
novou příležitost

Vážení a milí sportovní přátelé,
tak se zase sešel rok s rokem. Na jeho začátku 

jsme si mysleli, že to nejhorší – dva covidové roky, 
co málem srazily český sport na kolena a překa-
zily většinu našich plánů na další rozvoj – máme 
za sebou. Ukázalo se však, že hůř může být vždyc-
ky: přišla válka, energetická krize, 
zdražování, inflace, nastaly i změny 
v Národní sportovní agentuře a v je-
jích podmínkách i realizaci finanční 
podpory sportu, přišly nové a jiné 
vládní představy o jeho podpoře… 

A tak před celým naším sportov-
ním společenstvím stály nové a nečekané výzvy 
a doslova boj o přežití.

Pevná soudržnost členů ČUS
Ale i v takové chvíli se prokázalo, že tím nejdů-

ležitějším je pevná soudržnost našich členů, je-
jich ochota spolupracovat a také sportovní schop-
nost vydat ze sebe i poslední zbytky sil. Platí to 
bezezbytku pro všechny z vás.

Téměř v dennodenním sledu jsme museli celý 
rok 2022 reagovat na četné a nečekané výzvy. Ze 

začátku to byl boj o financování územní struktu-
ry, kdy ani po polovině roku nedokázala dorazit 
od státu příslušná dotace. Byla to i naše opako-
vaná argumentace v Poslanecké sněmovně k no-
vele zákona o podpoře sportu, kdy poslanci uznali 

a zapracovali všechny naše připo-
mínky a návrhy. V průběhu loňského 
roku se nám také podařilo dosáh-
nout navýšení rozpočtu ve prospěch 
provozu a údržby sportovních zaří-
zení. Ve chvíli, kdy vláda i poslanci 
škrtali, kde mohli, byla více jak půl 
miliarda sice nevelkou, ale přeci 

jen pomocí v nejhorší chvíli. Intenzivním jedná-
ním s vládou a Poslaneckou sněmovnou se prosa-
dila změna návrhu rozpočtu rovněž na rok 2023, 
kdy se podařilo převést 710 milionů z investic 
na provozní výdaje, které nyní sportovní organi-
zace trápí nejvíce. Rozpočet sice nedosahuje ani 
zdaleka vládou slibovaného jednoho procenta ze 
státního rozpočtu, ale alespoň brzdíme propad 
státní podpory z minulých let.

Největším úspěchem bylo, že se nám podařilo 
dosáhnout změny vládní vyhlášky o zastropová-

Předseda 
České unie 
sportu Miroslav 
Jansta převzal 
u příležitosti 
státního svátku 
28. října 
od prezidenta 
republiky 
vyznamenání 
Za zásluhy  
1. stupně 
v oblasti 
sportu.

Foto: Kancelář 
prezidenta 

republiky
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Národní sportovní agentura ve zrychleném režimu 
dokončila během čtyř týdnů administraci všech 
2400 žádostí v dotační výzvě Provoz a údržba, 
což znamená, že ještě do konce roku 2022 získala 
sportoviště po celé České republice potřebnou do-

taci na pomoc s úhradou cen energií. 

Zdržení při schválení financí Národní sportovní 
agentuře na výzvu Provoz a údržba způsobilo pre-
zidentské veto novely zákona o státním rozpoč-
tu, díky kterému mohla NSA začít 
s administrací až na úplném konci 
listopadu. „Běžná doba na admini-
straci 2400 žádostí jsou tři měsíce, 
my jsme měli 20 dní. Byl to můj 
první slib, který jsem dal na úvod-
ní tiskové konferenci s panem premiérem a chtěl 
bych tímto poděkovat všem zaměstnancům 
za skvěle odvedenou práci, díky které nezůstanou 
sportoviště v Česku bez finanční pomoci,“ uvedl 
předseda NSA Ondřej Šebek. Zákon totiž požadu-
je, aby byly veškeré finance poslány žadatelům 
do konce kalendářního roku. 

Rozděleno bylo pro rok 2022 ve výzvě 385 
milionů korun s tím, že v roce 2023 by mělo 
dojít k navýšení na 450 milionů. „Výzvu se po-
dařilo vyplatit v rekordně krátkém čase hlavně 

díky tomu, že jsme přesunuli na administraci vý-
zvy všechny dotační odborníky, kteří celý prosinec 
pracovali mnohdy do nočních hodin, a to i o ví-
kendech,“ vysvětlila 1. místopředsedkyně NSA 
Markéta Kabourková.

V rámci dotační výzvy Provoz a údržba mohou 
sportoviště využít dotaci na energie související 
s provozem daného sportovního zařízení, vodné 
a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezin-

fekce) nebo na provozní náklady, 
které jsou nezbytné pro zajištění 
provozu (například bezpečnostní 
ochranu sportovního zařízení). 
Oprávněným žadatelem je spolek 
(nebo pobočný spolek), který je 

zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provo-
zované sportovní zařízení. 

Zároveň se podařilo vyplatit i objemově menší 
dotační výzvy Můj klub – 2. kolo a Podpora para 
sportu. „Považuji za velmi pozitivní, že se podaří 
vyplatit všechny provozní rozpočtové prostředky 
příjemcům ještě v letošním roce. Na druhou stranu 
uděláme vše pro to, aby v příštím roce proběhla 
administrace výzev na rok 2024 mnohem dříve než 
v prosinci,“ přislíbil Ondřej Šebek.

Zdroj: NSA

NSA dokončila administraci žádostí ve výzvě Provoz a údržba

ní cen energií tak, aby do této regulace spadaly 
i sportovní spolky. Bez toho by nepochybně nastal 
neodvratný konec mnoha z nich. A byla toho ještě 
spousta dalšího.

Síla přesvědčivých argumentů
Nic z toho by se však nepodařilo bez vás, bez 

sportovních svazů, sportovních klubů a tělový-
chovných jednot. Všem nám třeba velmi pomohl 
velice reprezentativní a důkladný průzkum pro-
blémů, které sportovní spolky trápí v souvislosti 
s energetickou krizí. Aktivně se do něho zapo-
jily tisíce našich členů. Byli jsme jediní, kteří 
díky tomu dokázali před orgány veřejné moci 
a před politiky věcně a přesvědčivě argumen-
tovat a dosáhnout alespoň minimálních posunů 
k lepšímu v podpoře státu vůči sportu. Náš hlas, 
hlas České unie sportu, byl slyšet díky Vám! Mé-

dii i politiky jsme byli jedinou vnímanou spor-
tovní autoritou.

Každá krize, válka či pandemie může být políčkem 
a urychlovačem pádu. My jsme však společně doká-
zali, že může také být příležitostí, výzvou a krysta-
lem, který pomůže lépe a jasněji ukázat, kdo je kdo, 
co je špatně a co je trvalé, co je potřeba udělat hned 
a co později, co je opravdu důležité a co méně.

Jsem přesvědčen, že jen společným pomyslným 
„tahem na branku“, vyjde český sport ze součas-
né krize posílen. Jiné cesty není.

Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, 
optimismus a sílu.

Miroslav Jansta

předseda České unie sportu
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VV ČUS ocenil záměr nového předsedy NSA na přípravu 
programu pro rozvoj národních sportovních center 

Poslední zasedání Výkonného výboru České unie 
sportu v roce 2022 se uskutečnilo 6. prosince 
v Praze na Strahově. Diskutovaly se především 
informace týkající se výše státního rozpočtu pro 
sport na období 2022 a 2023, plánů nového ve-

dení Národní sportovní agentury i novely zákona 
o podpoře sportu schvalované v Parlamentu ČR. 
Kromě toho VV schválil předfinancování svých 
územních pracovišť – Sportovních center sportu 
na první měsíce roku 2023 a termínovou listinu 
projektu Tipsport Sportuj s námi na leden 2023.

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval o jed-
náních s novým předsedou NSA Ondřejem Šeb-

kem. „Zdůraznil jsem, že NSA se musí snažit vy-
jednat v příštím období výrazné navýšení státních 
prostředků pro český sport a spolu s tím také maxi-
málně usilovat o zvýšení společenského i politické-
ho postavení sportu,“ uvedl Miroslav Jansta, kte-
rý současně ocenil záměr předsedy NSA připravit 
program na podporu národních sportovních center. 

Důležitým tématem rozhovorů byla rovněž 
agenturou uvažovaná prioritizace sportů v ob-

lasti státní reprezentace a talentované mláde-

že. VV ČUS v této souvislosti ustavil pracovní 
skupinu, která připraví návrh parametrů pro 
uskutečnění tohoto záměru. „Jsou v ní dlou-
holetí předsedové velkých i menších sportovních 
svazů, individuálních i kolektivních, kteří v pří-
pravě tohoto návrhu nepochybně uplatní své zku-
šenosti. Nebudou rozhodovat o tom, který sport 
bude prioritní a který ne, pouze nastaví kritéria 
pro výběr tak, aby žádný sport nebyl poté omezen 
ve svém rozvoji. Bude to náš návrh pro NSA,“ řekl 
Miroslav Jansta.

Předseda ČUS připomněl, že v rámci novely 
státního rozpočtu na rok 2022 se podařilo pro 
sport navýšit částku o 440 milionů korun s tím, 
že 385 milionů korun bude rozděleno v progra-

mu na údržbu a provoz. Tuto skutečnost sportov-
ní kluby a tělovýchovné jednoty pozitivně ocenily.

V případě státního rozpočtu na rok 2023 se uká-
zalo, že faktická veřejná argumentace představi-
telů České unie sportu před schválením rozpoč-

tu byla efektivní. Na základě toho Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR pomocí poslanecké-

ho pozměňovacího návrhu rozhodla o přesunu 
částky 710 milionů korun z investičních progra-

mů na posílení neinvestičních dotací. Navzdory 
tomu však zůstane díky inflaci podpora českého 
sportu v neinvestičních dotacích v reálných ce-
nách znatelně nižší než v letošním roce.

Výkonný výbor ČUS se zabýval i schvalovanou 
novelou zákona o podpoře sportu. Podle něj neře-
ší hlavní problémy českého sportu spojené přede-
vším s jeho financováním a upravuje pouze okrajo-
vé záležitosti týkající se správy Národní sportovní 
agentury. VV ČUS v této souvislosti konstatoval, 
že ustanovení o národním rozhodčím soudu je 
nejasně naformulován a doporučuje jeho úpra-

vu tak, aby dikce nebyla vykládána v rozporu 
s českým právním řádem ani předpisy Světové 
antidopingové agentury WADA.

Vzhledem k tomu, že ČUS ještě nezná výši při-
dělené dotace od NSA pro zastřešující sportovní 
organizace na rok 2023 schválil VV ČUS pro první 
čtvrtletí příštího roku předfinancování územních 
pracovišť ČUS. Na činnost těchto servisních center 
sportu budou poskytnuty zálohy ve výši 14,8 mili-
onu korun z vlastních zdrojů ČUS. Tyto prostřed-
ky poslouží k zajištění provozních nákladů. Každé 
krajské pracoviště ČUS obdrží zálohu 200 000 ko-
run, každé okresní pracoviště 150 000 korun.

Pěti národním sportovním svazům, jež čekají 
plánované výdaje související s přípravou repre-
zentantů na mezinárodní soutěže nebo na pořá-
dání vrcholných akcí schválil VV ČUS půjčku z re-
zervního fondu sportovních svazů ČUS vždy ve výši 
jednoho milionu korun.

Pro nerušený průběh nového ročníku pro-

jektu Tipsport Sportuj s námi hned od počátku 
roku 2023 odsouhlasil VV ČUS návrh akcí zařa-

zených do lednového kalendáře projektu. Kom-
pletní termínová listina na rok 2023, která počítá 
opět se zařazením zhruba 500 akcí, bude výkon-
nému výboru předložena na schůzi v lednu 2023.

Autor: KT ČUS
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Peníze na provoz v roce 2023 budou,  
celkově jich je však pro sport málo

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s vnitř-
ními sportovišti mohou počítat se státní pod-

porou na klíčové provozní výdaje také v roce 
2023. V dotační výzvě Národní sportovní agen-

tury se s prostředky na tyto účely původně ne-

počítalo. Po aktuálním pozměňovacím návrhu 
skupiny poslanců se však prostředky přesunuly 
z investičních výzev do těch neinvestičních – 
provozních.

Prakticky to znamená, že z původní částky 
na investice 1,8 miliardy korun se odebralo 710 
milionů korun v rámci rozpočtu NSA a převedly 
se na fungování klubů, jednot a svazů. Celková 
alokace státního rozpočtu na rok 2023 zůstane 
stejná – 6,9 miliardy korun. „Naprosto souhlasím 
s odůvodněním těchto kroků. V současné době 
je nezbytně nutné podporovat fungování svazů 
a klubů, kde se mnohdy pohybují na hranici pře-
žití kvůli zvýšeným výdajů za energie,“ ocenil 
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních sva-
zů ČR, které je druhou největší střešní sportovní 
organizací v České republice.

Přesun peněz přivítal rovněž předseda České 
unie sportu, který tento krok doporučoval a ape-

loval na něj dlouhodobě. „Zároveň je špatně, že 
ho neprovázelo navýšení rozpočtu pro Národní 
sportovní agenturu, protože k posílení činnosti 
došlo na úkor investic do sportovního prostředí. 
Vždyť máme jednu z nejvíce zastaralých infra-

struktur v Evropě,“ poukázal Miroslav Jansta. 

Podle něho bude mít sport v praxi v rámci nein-
vestičních dotací přibližně stejné prostředky jako 
v roce 2022, kdy došlo k několika navýšením. „To 
však znamená vzhledem k navýšení cen energií 
i dalších komodit, ale také k inflaci reálný po-

kles podpory pro sport.“ Navíc poukázal na to, 
že v rámci vládou schválené koncepce Sport 2025 
se má navyšovat objem prostředků na sport ze 
stávajících 0,3 % na 1 % celkových výdajů státního 
rozpočtu. 

„Pokud by se plnila tato koncepce, měl by sport 
v letošním roce dostat kolem 20 miliard korun. 
A do roku 2025 bychom měli navyšovat meziročně 
o více než 100 procent. Problémem je, že v sou-

časné době nemáme s tímto aktuálním rozpoč-

tem možnost se významně rozvíjet,“ uvedl Zde-

něk Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR.
Autor: KT ČUS

Doping není pouze záležitostí 
vrcholového sportu, podpůrné 
látky užívají jedinci i při sporto-

vání ve volném čase. Jak velký 
je to problém? Jak vnímají do-

ping děti a mladiství a jak s nimi 
o dopingu mluvit? Jaká by měla být role školy, 
sportovních klubů a rodiny?

Na tyto, stejně jako na další otázky souvise-
jící s dopingovou tematikou poskytla odpovědi 
mezinárodní konference k projektu DRAWS (Do-
ping Raising Awareness  among youths in Sport 
recreational environments), která se uskutečni-
la 16. prosince v Praze. V rámci konference byl 

představen unikátní koncept 
přednášek na základě zkuše-
ností nejen trenérů, ale i žáků 
základních a středních škol.

Projekt DRAWS, spolufinan-
covaný z programu Evropské unie Erasmus+ Sport, 
si klade za cíl podporovat integritu sportu, a to 
jak bojem proti dopingu mezi rekreačními a ne-
výkonnostními mladými sportovci (14-19 let), tak 
prevencí vzniku dopingové kultury v tomto pro-
středí.

Více o konferenci – ZDE.
Zdroj: www.fisaf.cz

Mezinárodní konference DRAWS řešila  
problematiku dopingu mládeže

https://fisaf.cz/o-fisaf/projekty-fisaf-cz/draws
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Ondřej Šebek se setkal poprvé  
s představiteli střešních organizací

Dne 21. prosince proběhlo první společné jed-

nání nového předsedy Národní sportovní agen-

tury Ondřeje Šebka a představitelů největších 
střešních sportovních organizací v České repub-

lice. Zúčastnili se ho předseda České unie spor-
tu Miroslav Jansta, předseda Sdružení spor-
tovních svazů ČR Zdeněk Ertl, starostka České 
obce sokolské Hana Moučková, předseda České-

ho paralympijského výboru Sýkora a předseda 
Českého olympijského výboru Jiří Kejval. 

Jednou z klíčových informací, kterou předseda 
NSA účastníkům schůzky sdělil, bylo, že sportovní 
organizace už v průběhu prosince dostaly na účty 
státní dotace za rok 2022 na úhradu energií a dal-
ších provozních výdajů. Národní sportovní agen-

tura v rekordním čase zpracovala všech 2400 
žádostí v programu Provoz a údržba a do konce 
roku je jednotlivým žadatelům také vyplatila. 

Za další důležitý úkol považuje Ondřej Šebek 
sjednocení českého sportovního prostředí. „Po-

kud chceme vybojovat pro český sport více 
peněz, musíme vystupovat společně. Vzájem-
né osočování na veřejnosti českému sportovnímu 
prostředí jednoznačně neprospívá a jsem rád, že 
představitelé střešních organizací poprvé zasedli 
společně s vedením Národní sportovní agentury 
k jednomu stolu a souhlasí se spoluprací v zájmu 
rozvoje českého sportu,“ řekl Ondřej Šebek.

Po tiskové konferenci proběhl společný oběd, 
na kterém se rozebíral jednotný postup sportov-
ních organizací při komunikaci se státními orgány 
ohledně financování sportu. Na něm Ondřej Šebek 
představil své priority v řízení NSA na nejbližší 

období. Na závěr programu se představitelé pře-
sunuli do pražského hotelu Hilton, kde proběh-
lo vyhlášení ankety Sportovec roku 2022 a které 
vrcholní představitelé českého sportu sledovali 
společně. 

„Děkuji všem představitelům střešních organi-
zací za účast. Určitě je tento formát setkání pro-

spěšný a předpokládám, že nejpozději v únoru 
se sejdeme znovu, abychom v jednání pokročili 
dál,“ upřesnil předseda NSA Ondřej Šebek.

„Český sport je v největší krizi od roku 1990, 
máme dlouhodobě neřešené problémy jak v in-
vestičních, tak i v provozních záležitostech. Klesá 
počet lidí, kteří aktivně sportují, a klesá konku-
renceschopnost našich sportovců na mezinárodní 
úrovni. Jsme proto rádi, že jsme se domluvili 
na koordinování postupu jednotlivých spolků 
vůči státu a na plnění závazku vládou schvále-

né koncepce Sport 2025,“ konstatoval předseda 
České unie sportu Miroslav Jansta. 

Autor: KT ČUS, foto: NSA

V Ostravě vznikla nová pobočka NSA
Jako reakce na nedostatečný počet dotačních 
odborníků a vysoké konkurenční prostředí 
na pracovním trhu v Praze vznikla nová poboč-

ka Národní sportovní agentury v Ostravě. Ta 
od 1. ledna 2023 pomůže s rychlejší adminis-
trací a vyplácením sportovních dotací klubům, 
samosprávám a organizacím. 

V nové pobočce v Ostravě bude působit třináct za-
městnanců, kteří se tam přesunuli z Prahy. Jedná se 
o dotační odborníky na neinvestiční i investiční dotace, 
para sport a také právníka. „Díky tomu, že jsme se do-
mluvili na sídle v kancelářích státního podniku Diamo, 
současně výrazně snížíme náklady,“ uvedl předseda Ná-
rodní sportovní agentury Ondřej Šebek Zdroj: NSA
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Zdeněk Ertl zvolen staronovým předsedou  
Sdružení sportovních svazů ČR

Na zasedání Rady Sdružení sportovních svazů 
ČR 7. prosince v Praze byl opět jednomyslně 
zvolen Zdeněk Ertl staronovým předsedou této 
střešní sportovní organizace v České republice. 

„Vážím si projevené důvěry členů naší Rady 
a jsem připraven udělat vše, co budu moci, pro 
rozvoj nejen naší organizace a našich dvaadvaceti 
členských svazů, ale i pro potřebnou konsolidaci 
celého sportovního prostředí,“ prohlásil po svém 
zvolení Zdeněk Ertl. Ten má důvěru členů SSS 
ČR již dlouhou dobu, neboť poprvé byl zvolen 
do nejvyšší funkce na podzim roku 2002 a zahájil 
nyní již páté pětileté volební období.

Sdružení sportovních svazů České republiky je 
s počtem více než 510 000 členů druhou největší 
sportovní organizací v zemi. Sdružuje dvacet dva 
členských svazů, jejichž sportovci dlouhodobě 
patří k úspěšným reprezentantům České republi-
ky a na vrcholných mezinárodních soutěžích zís-
kávají každoročně desítky medailí. 

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje 
na rozvoj amatérského a mládežnického spor-
tu i na každodenní činnost sportovních klubů 
ve městech a obcích všech krajů České republiky. 
Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti 
a mladé generace především o technické sporty.

Zdroj: SSS ČR, foto: Petr Skála

 K poslednímu dni v listopadu odstou-

pil ze své funkce dosavadní ředitel An-

tidopingového výboru ČR Jiří Janák. 
Jeho nástupcem se od 1. prosince stal 
Martin Čížek, jenž v ADV ČR dosud pů-

sobil jako právník a uspěl v rámci vy-

psaného výběrového řízení. 

„Za rok a půl mého působení bylo 
před námi mnoho výzev – tou největší 
určitě audit ze strany Světové anti-
dopingové agentury WADA. Ten jsme 
však úspěšně zvládli a za velmi pro-
aktivní přístup bych chtěl poděkovat 
zaměstnancům antidopingového vý-
boru i vedení Národní sportovní agen-
tury. Novému řediteli přeji, abychom 
se ADV co nejdříve dostal na úroveň 
vyspělých západních antidopingových 
organizací,“ uvedl odstupující ředi-
tel Jiří Janák.

Martin Čížek je absolventem právnic-
ké fakulty v Plzni. Jako právník působil 
v různých firmách a advokátních kance-
lářích. Do Antidopingového výboru ČR 
nastoupil v září 2022. Měl na starosti 
mimo jiné zpracovávání pozitivních 
dopingových případů, komunikaci se 
sportovními svazy, Českým olympijským 
výborem i dalšími subjekty nebo za-
stupování Antidopingového výboru při 
soudních, disciplinárních a správních 
řízeních.

Od začátku roku 2020, kdy se zři-
zovatelem Antidopingového výboru ČR 
stala NSA, je Martin Čížek už jeho čtvr-
tým ředitelem. Jiří Janák loni v červnu 
nahradil odvolanou Petru Volkovou, kte-
rá byla v úřadu od května 2020. Před ní 
téměř půl roku řídil český boj s dopin-
gem Martin Lukavský. Zdroj ADV ČR

Antidopingový výbor ČR má nového ředitele
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Ester Ledecká podruhé v kariéře vyhrála anketu  
Sportovec roku

Alpská lyžařka a snowboardistka 
Ester Ledecká se podruhé v kari-
éře stala nejlepším českým spor-
tovcem roku. Olympijská vítězka 
z Pekingu v paralelním obřím sla-

lomu na snowboardu získala v 64. 
ročníku tradiční novinářské anke-

ty 1593 bodů a navázala na své 
prvenství z roku 2018. Ledecká 
je v pořadí patnáctou sportovní 
osobností, která získala v anketě 
Sportovec roku více než jeden titul. Čtyřnásob-

nými šampiony jsou Věra Čáslavská a Jan Želez-

ný, třikrát vyhrála Martina Sáblíková s Lukášem 
Krpálkem. 

Zatímco v roce 2021 Ester Ledecká elitní desít-
ku uzavírala, tentokrát suverénně zvítězila s ná-
skokem 278 bodů. Na první místo ji zařadilo 92 
hlasujících sportovních novinářů. Na 22 hlasova-
cích lístcích figurovaly na nejvyšším stupínku te-
nistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, 
pro 18 volitelů byl nejlepším sportovcem zápasník 
MMA Jiří Procházka.

sportech, a to mi přijde skvělé. 
Samozřejmě obhájená olympij-
ská medaile je super. Myslím, že 
i na lyžích jsem tam předvedla 
skvělé výkony na to, že to tam 
bylo hodně nahuštěné za sebou,“ 
uvedla Ester Ledecká bezpro-
středně po slavnostním vyhlášení, 
které se uskutečnilo 21. prosince 
v pražském hotelu Hilton.

Druhou příčku obsadil ženský tenisový pár Bar-
bora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Tato dvojice 
společně ovládla ve čtyřhře tři ze čtyř grandslamů 
a na Turnaji mistryň prohrála až ve finále. Mimo-
chodem, dvojice už od začátku ankety patří mezi 
jednotlivce – v roce 1962 triumfovali krasobruslaři 
Eva a Pavel Romanovi a o sedmnáct let později 
světoví šampioni v kolové Jan a Jindřich Pospí-
šilové.

V kategorii kolektivů bylo hlasování velice vy-
rovnané. Nakonec o 21 bodů zvítězili čeští ho-
kejisté, bronzoví medailisté z mistrovství světa. 
Předtím v anketě zvítězili naposledy v roce 2010. 
Těsně za nimi skončil tým ženský hokejový tým, 
který na šampionátu získal také bronzové medai-
le.

Juniorskou kategorii ovládl plavec Daniel Gra-
cík, sportovní legendou byl vyhlášen bývalý moto-
cyklový závodník Květoslav Mašita. Cenu za odda-
nost sportu získala atletka Jarmila Kratochvílová.

Anketa Sportovec roku 2022 - jednotlivci:  
1. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžo-

vání) 1593 b., 2. Barbora Krejčíková/Kateřina 
Siniaková (tenis) 1315, 3. David Pastrňák (ho-

kej) 1078, 4. Jakub Vadlejch (atletika) 1015, 
5. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1004, 6. 
Markéta Davidová (biatlon) 922, 7. Adam Ond-

ra (sportovní lezení) 915, 8. Vít Přindiš (vodní 
slalom) 886, 9. Barbora Špotáková (atletika) 
760, 10. Jiří Procházka (MMA) 727.

Zdroj: www.sportovecroku.cz
Foto: Ročenka ČUS

Vedle povedených výsledků na olympiádě vy-
hrála Ledecká také jeden lyžařský sjezd ve Světo-
vém poháru. „Pro mě upřímně olympiáda asi ten 
hlavní highlight nebyl. Chápu, že pro veřejnost 
ano, ale pro mě to bylo to, že jsem dokázala vy-
hrát ´svěťák´ na snowboardu a na lyžích. Že jsem 
mohla bojovat s těmi nejlepšími na světě v obou 

Ester Ledecká v plném tempu  
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Ti rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti spor-
tovaly, většinou vědí, proč to chtějí. Možná 
sní o tom, jak jejich potomek přebírá medaili 
na mistrovství světa, možná věří, že sportovní 
aktivita pomůže dětem klidněji projít složitým 
pubertálním obdobím. Třeba se snaží, aby si děti 
vytvořily kladný vztah ke sportu, mají na zřeteli 
jejich zdraví, jsou si jistí, že sportem získaná 
fyzická kondice, psychická odolnost, obratnost, 
zručnost a šikovnost budou dobrým vkladem 
do jejich celého života, často doufají, že děti 
budou ve sportu lepší než rodiče a dosáhnou 
toho, čeho oni nedosáhli… atd.

Jasně, rozhodnutí, zda dítě začne či nezačne 
sportovat, musejí většinou udělat rodiče. U dětí, 
které skutečně sportovat začnou a chtějí u sportu 
zůstat, přestávají být ale postupem času určující 
přání a ambice rodičů, důležitou se stále více stá-
vá motivace samotných dětí. 

Polemika na téma:
Proč děti vlastně sportují?

Předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl publikoval před časem velice zají-
mavou polemickou stať na téma „Proč děti sportují?“. Jak ukázal na příkladu jednoho zahraničního 
průzkumu, odpověď na tuto otázku je možná pro většinu trenérů mládeže, sportovních činovníků 
i rodičů nesmírně překvapivá. Ukazuje se však, že odpověď na stejný dotaz bude muset v dohledné 
době hledat - a také na něj adekvátně reagovat - i české sportovní prostředí.

Pro zábavu, ne kvůli vítězství!

Napadlo vás zamyslet se někdy, co vede děti 
k tomu, že na mnoha různých úrovních sportu-

jí, nebo naopak nesportují či sportovat přesta-

ly? A že znát motivaci dětí ke sportování může 
být v mnoha směrech prospěšné? Domníváte se, 
že děti jsou ke sportu motivovány zejména tou-

hou porovnávat a měřit své síly a schopnosti for-
mou specializované sportovní výkonnosti s druhý-
mi a stále více a častěji prožívat pocity vítězství?

V těchto souvislostech mě zaujala fakta z roz-
sáhlého dánského průzkumu (zdroj: Danish In-
stitute for Sports Studies), který zjišťoval, co 
ke sportu motivuje děti a mládež ve věku 7 až 
16 let. Několik výstupů z tohoto průzkumu vám 
nabídnu, možná budete překvapeni. 

Nejdůležitější důvody, proč mladí respondenti 
průzkumu sportují, jsou následující:

Pro zábavu 93 %

Touha být s kamarády 81 %

Zlepšování se (zvyšování výkonnosti) 72 %

Dobrý a kvalifikovaný trenér 66 %

Soutěžení (utkání, závody) 40 %

Vyhrávání 25 %

Vidíme, že mnohem důležitější motivací, 
než soutěžit a vyhrávat, je pro děti sport jako 
zábava a společnost kamarádů. Zdaleka tedy 
nesportují jen soutěživí jedinci, jejichž hlavní 
motivací jsou vítězství.

Kluby nastavené na úspěchy

Jak vypadá organizace sportu dětí a mládeže 
u nás? Děti většinou sportují ve sportovních klu-
bech sportovních svazů, z nichž každý je speci-
alizován na jedno nějaké odvětví. Cílem těchto 
svazů, a tedy zákonitě i trenérů v klubech, je být 
ve své činnosti co nejúspěšnější, přičemž nejzá-
sadnějším měřítkem úspěšnosti jsou vítězství, 
nejlepší výkony, postavení družstev či jednotlivců 
v tabulkách a žebříčcích, pokud možno co nejvyš-
ších soutěží. 
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Děti, pro které není prioritou soutěžení 
a vyhrávání, postupem času v těchto klubech 
sportovat přestanou, odejdou buď samy, pro-

tože je to nebaví, nebo o ně trenéři přestanou 
mít zájem kvůli jejich nedostatečné sportovní 
výkonnosti. A bohužel, často to znamená konec 
jejich organizovaného sportování, protože moti-
vace k výkonnostnímu či vrcholovému sportu je 
u většiny klubů převažující. 

Některé děti, kterým pohyb začne chybět, sice 
začnou naštěstí sportovat neorganizovaně, in-
dividuálně, nebo s kamarády. Z života mnohem 
většího počtu dětí však sport zmizí úplně. Této 
praxi se nemůžeme příliš divit, protože sportovní 
svazy jsou státem podporovány hlavně na základě 
sportovních výsledků.

Sportování a pohybové aktivity dětí u nás 
podporuje především stát, a to prostřednictvím 
Národní sportovní agentury, která poskytuje 
sportovním spolkům účelově určené finanční 
dotace.

Zná stát priority v oblasti sportu?

Má ale stát jasný názor na to, koho a při ja-

kých sportovních aktivitách chce podporovat? 
Současná praxe, bohužel, spíše nasvědčuje 
tomu, že nemá. Je pro stát důležitější sportov-

ní reprezentace naší republiky, nebo amatér-
ské sportování, vedoucí k pohybu a zdravému 
životnímu stylu? 

Na tuto otázku není lehké odpovědět, možná 
bychom se takto ani ptát neměli, jelikož obě tyto 
strany jedné mince jsou důležité a měly by být 
v rovnováze. Aktuální pravidla rozdělování dotací 
však jednoznačně zvýhodňují sportovce, kteří se 
účastní soutěží, zatímco nesoutěžní sport je stále 
větší „Popelkou“. Zdá se vám to správné, když 

Česká unie sportu podporuje každoroční akti-
vitu Ukliďme Česko. Do úklidu přírody a ochrany 
životního prostředí se tradičně zapojují členové 
desítek sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not. U příležitosti Mezinárodního dne dobrovol-
níků 5. prosince oznámili organizátoři, že v roce 

2022 se do úklidů zapojilo téměř 200 000 dob-

rovolníků, kteří během 4 687 akcí nasbírali  
2 730 tun odpadů. Tato statistika překonala do-
sud rekordní bilanci z roku 2019. Hlavním úkli-
dovým dnem akce Ukliďme Česko v roce 2023 
bude sobota 1. dubna.

Rekordní počet dobrovolníků se v roce 2022 zapojil do úklidu Česka

většina dětí vlastně ani soutěžit nechce? Nikdo 
snad přece nepochybujeme o tom, že i bez závo-
dění může být sport pro děti prospěšnou volnoča-
sovou aktivitou.

Jsem na hony vzdálen tomu, abych říkal, že 
sportovní reprezentace státu je zbytečná a nepo-
třebná, ale zároveň jsem přesvědčen, že vrcho-
lový sport by neměl být prioritním a většinovým 
příjemcem státních dotací.

Stát by měl po více než třiceti letech koneč-

ně rozhodnout, jaké jsou jeho priority v oblas-
ti sportu a následně se jimi, ale kontinuálně 
a konzistentně řídit. Když se to nestane, bude 
většina sportujících spolků žít i nadále v ne-

jistotě, což rozvoji sportovních aktivit určitě 
neprospívá. 

Třeba se ale teď, v souvislosti s personální 
změnou v Národní sportovní agentuře, jejímž no-
vým předsedou jmenovala vláda Ondřeje Šebka, 
začne blýskat na lepší časy…

Autor: Zdeněk Ertl,  
předseda Sdružení sportovních svazů ČR

Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Program Erasmus+ Sport nabízí‚ 
výjezdy trenérů do zahraničí

Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) je 
příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, která administruje 
za Českou republiku evropský vzdělávací pro-

gram Erasmus+ Sport. Ten dává například mož-

nost trenérům a dalším pracovníkům působícím 
v oblasti sportu vycestovat do zahraničí, a tím 
rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti spor-
tu.

V minulých dnech představil DZS inovovaný 
vzdělávací evropský program 
Erasmus+ Sport, o který lze žá-
dat již nyní.

 

 Komu je program určen  
a co nabízí?
Program Erasmus+ Sport je 

hrazen z prostředků Evrop-
ské unie a umožňuje trenérům 
a dalším sportovním pracovní-
kům vycestovat do zahraničí 
získávat nové zkušenosti a zvy-
šovat svou odbornou kvalifikaci 
i dovednosti. Není nutné tréno-
vat špičkový extraligový tým, 
aby se zájemcům otevřela cesta 
do zemí po celé Evropě. Stačí 
jen podat žádost, získat grant a těšit se na tre-
nérskou praxi v některém zahraničním klubu. 
Účastník projektu, který vyjede do zahraničí, ne-
musí mít status studenta ani licenci. Věk účastní-
ků navíc není omezen.  

Kdo je oprávněným žadatelem?
Veřejná nebo soukromá organizace působící 

v oblasti amatérského sportu a fyzické aktivi-
ty. Sportovní organizace působící mimo oblast 
amatérského sportu, ale v takovém případě 
musí mít projekt přínos také pro amatérský 
sport.

Kdo může vyjet do zahraničí?
•  Trenéři a jiní pracovníci v oblasti sportu (tre-

néři, fyzioterapeuti, metodici, statutáři atd.)
• Dobrovolníci 

Kam je možné vyjet?
• Členské státy Evropské unie (27)
•  Třetí země přidružené k programu (Island, 

Norsko, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, 
Turecko a Srbsko)

Jaké aktivity lze v rámci výjezdu realizovat?
•  Stínování na pracovišti (job shadowing) – 

Krátkodobý pobyt (2-14 dní) v hostitelské 
organizaci v jiné zemi, jehož cílem je na-
učit se nové postupy, získat nové zkušenosti 

a dovednosti prostřednictvím 
pozorování trenérů či jiných 
zaměstnanců sportovní orga-
nizace při jejich každodenní 
činnosti.

•  Trénování v hostitelské or-
ganizaci – Delší pobyt (15-60 
dní) v hostitelské organizaci 
v jiné zemi, jehož cílem je 
trénování místních sportov-
ců nebo rozvoj kompetencí 
zaměstnanců hostitelské or-
ganizace.

Kdy a jak podat žádost?
Program Erasmus+ Sport 

bude pro zájemce detailně 
představen na seminářích, které se uskuteční 
v lednu 2023. Bližší informace k programu nalez-
nete v Příručce k programu 2023.

 

Na semináře je možné se registrovat zde:
9. ledna Liberec 

Informační seminář k programu Erasmus+ Sport

11. ledna Plzeň
Informační seminář k programu Erasmus+ Sport

18. ledna Brno
Informační seminář k programu Erasmus+ Sport

 

V případě jakýkoliv dotazů lze kontaktovat Bar-

boru Abrahamovou (barbora.abrahamova@dzs.cz) 
a Václava Kinského (vaclav.kinsky@dzs.cz).

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

http://www.dzs.cz
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-1
https://dzs.attendu.cz/r/XCb40cH9SCPLn49FPQY2?lang=cs
https://dzs.attendu.cz/r/dhyVAaAVMiwm89GgUfwc?lang=cs
https://dzs.attendu.cz/r/NfEeH8A03sHEq2070HcJ?lang=cs
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Předseda NSA Ondřej Šebek v Radiožurnálu:  
„Evidujeme 127 svazů, český sport čeká prioritizace“

Dokáže nový předseda Národní sportovní agen-

tury získat pro sport více peněz? Podle čeho 
chce vybírat sporty, které si zaslouží větší pod-

poru? A má vůbec existence sportovní agentury 
smysl? Na tyto i mnoho dalších otázek odpovídal 
moderátorovi Tomáši Pancířovi krátce po své 
inauguraci na počátku prosince v rámci pořadu 
Dvacet minut Radiožurnálu nový šéf NSA Ondřej 
Šebek. Přetiskujeme podstatnou část tohoto in-

terview.

 Šéf České unie sportu Miroslav Jansta před týd-
nem řekl, že financování sportu v Česku je v kritic-
ké situaci. Souhlasíte s tímto názorem?

Tak určitě by v kritické situaci bylo, pokud by 
nenastala situace, kdy se podařilo pro velkou 
většinu sportovních organizací zajistit čerpání 
zastropované energie. Pokud by toto nenastalo, 
tak by opravdu řada sportovních zařízení muse-
la být zavřena nebo by ceny ledových ploch byly 
přes 10 000 korun. Takže ten krok, když se po-
dařilo sportovní hnutí nějakými legislativní úpra-
vami dostat z 99 % do situace, kdy mohou čerpat 
zastropovanou energii nebo jsou v té kategorii 
do 80 % pětileté spotřeby, tak si myslím, že to 
byla výrazná pomoc.

 To znamená, že za těchto okolností 
podle vás financování sportu v kritické 
situaci není?

Určitě je sport podfinancovaný, 
dlouhodobě podfinancovaný. Nic-
méně je potřeba vidět aktuální si-
tuaci, která ještě kompenzuje, je 
podtržena inflací, je podtržena růs-
tem ceny energií. Na druhou stranu 
v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 
má kapitola Národní sportovní agentury 
o dvě miliardy více než loni. Takže to si mys-
lím, že vstřícný krok.

 Pardon, ale zároveň méně, než měla předloni.
Ano, ale tak to je, ale je to více než loni. Víme, 

v jaké jsme situaci a myslím si, že právě je mojí 
misí v NSA, abych ukázal politické reprezentaci, 
že agentura dělá dobře svoji práci a myslím si, 
že nárůst financí do sportu může růst. A myslím 

si, že obecně i úkolem NSA je samozřejmě tlačit 
na stát, aby ta podpora sportu byla větší. Nicmé-
ně hledat i další cesty financování sportu, jako 
je spolufinancování ze strany municipality nebo 
hledání takových pobídek, aby i pro komerční sfé-
ru byla podpora sportu zajímavější, než je nyní.

 Máte pocit, že obce, města a kraje mají pení-
ze na to v té současné situaci, aby dávaly více 
do sportu?

V případě dobré motivace, zejména v oblasti 
infrastruktury, pokud budou ty programy nastave-
ny tak, že bude jasně daná spoluúčast NSA a těch 

municipalitních subjektů, tak si myslím, 
že určitě může být v oboustranném zá-

jmu, aby zejména ta infrastruktura, 
ale i pro provoz sportovních organi-
zací a klubů byl i ze strany munici-
pality více podpořen.

 O kolik peněz navíc od samo-
správ byste si představoval, že by 

do sportu přicházelo?
Nechtějte po mně konkrétní čís-

lo. Viděl jsem nějaký graf, kde vlast-
ně součet těch peněz, které municipalita 

dává do sportu, je výrazně větší, než kolik dává 
stát. To tak je a my si toho vážíme. Myslím si, 
že jsou velké rozdíly v přístupu jednotlivých obcí, 
jednotlivých krajů a ta podpora někde je velmi 
přátelská, někde je nižší. Jsou různé nastavené 
principy, ale myslím si, že určitě prostor k tomu 
je, aby i stát navýšil svoji podporu, aby ji navýšila 
municipalita i komerční sektor.

O
D
P
O
S
LE

CH
NUTO
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 Jak si to představujete u komerčního sektoru – že 
by byly třeba výhodnější odpočty z daní u firem, 
které budou více přispívat sportu?

Chtěl bych říct spíše vizi. Neberte to tak, že 
to je legislativní návrh. To si myslím, že je po-
třeba projednat se zástupci ve sněmovně, ale 
i třeba i se zaměřením na možnost zapojení se 
do financování sportu formou nějaké povinnosti 
společenské odpovědnosti pro subjekty, které by 
chtěly obchodovat se státem nebo s municipa-
litou. Nemusím se bavit jen o podpoře sportu, 
může to být i podpora kultury, podpora sociální 
oblasti a myslím si, že je řada firem, která gene-
ruje i v těchto podmínkách zisk, a pokud by ony 
měly zájem, aby více investovaly do společensky 
odpojených projektů, tak by to třeba realizova-
ly.

 Říkal jste, že klíčové pro většinu sportovních 
klubů nebo provozovatelů sportovišť budou v roce 
2023 zastropované ceny energií za podmínky, že 
stihnete vyplatit 385 milionů korun na provoz. Jste 
přesvědčen, že sportovní oddíly nebudou kracho-
vat, že se nebudou zavírat sportoviště?

Je to stejně jako v celé společnosti – i zastro-
povaná cena pro mnoho sportovních subjektů 
bude dvojnásobně nebo trojnásobně větší, než ja-
kou čerpali dosud. Určitě to nebude lehká doba, 
ale předejde se excesům, kdyby nárůst ceny byl 
desetinásobný. Sport tak jako celá společnost, 
domácnosti, firmy se tomu musí přizpůsobit. 

 V diskusích o financování sportu se opakovaně 
debatuje o tom, že není možné podporovat úplně 
všechny sporty, které se u nás provozují, že je po-
třeba vybrat ty sporty, které budou mít podporu 
větší. Máte v hlavě návrh, které sporty by tu pod-
poru měly mít větší?

Potvrzuji to, co říkáte. My si musíme uvědomit, 
že v tuto chvíli NSA eviduje asi 127 sportovních 
svazů. Nejsme světová velmoc, abychom mohli mít 
ambici být úspěšní v tolika sportech. A myslím si, 
že je na místě si pojmenovat, že vybereme skupi-
nu sportů letních, zimních, olympijských či neo-
lympijských, které tento stát prostřednictvím NSA 
nebo dalších subjektů bude podporovat tak, aby 
jejich sportovci mohli být mezinárodně úspěšní.

 Kolik sportů z těch 127 by to mělo být?
Myslím, že třeba to mělo do dvaceti sportů, kte-

rým poskytne stát tak nadstandardní podmínky, 
že budou mít konkurenceschopnost mezinárodní 
a myslím si, že by to nemělo být děláno zpětně, 
ale že bychom dopředu měli nastavit i podmínky, 
které budou logicky vycházet z historie, z tra-
dice, z infrastruktury, z klimatických podmínek, 
s možností uspět na mezinárodní scéně. Nastavme 
i transparentní parametry, které budou vázány 
na členskou základnu i na dosažení konkrétních 
úspěchů a dejme těmto sportům nějakou jistotu 
v dlouhodobém horizontu. Bavme se třeba o dvou 
olympijských cyklech, kdy budou ve skupině prefe-
rovaných sportů. Naší snahou bude, aby prostředky 

Čeští kajakáři a kanoisté patří tradičně k nejúspěšnějším českým reprezentantům
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do sportu rostly a myslím si, že by mělo být cílem, 
aby prioritizované sporty nebyly na úkor podpory 
těch stávajících. Pokud se však podaří získat více 
prostředků do sportu, tak aby byly použity právě 
na podporu těchto prioritizovaných sportů.

 Víte už teď o některých sportech, které z vašeho 
pohledu tato kritéria splňují? 

Myslím, že fotbal, hokej určitě ano, veslování 
mi nepodsouvejte, prosím. Ta kritéria musíme na-
stavit. Musí být transparentní a určitě to musí být 
mix, letních i zimních sportů. Musí tam být právě 
pravděpodobně převaha olympijských sportů, ale 
měly by tam být i sporty neolympijské, které mají 
u nás tradici. Byl bych rád, kdybychom byli schop-
ni s lidmi ze sportovního prostředí diskutovat 
o těchto tématech, abychom se nepřekvapovali 
nějakými rozhodnutími, která nejdou vzít zpět, 
ale abychom o tom diskutovali. 

 Mluvil jste o tom, že by se měly zohlednit i kli-
matické podmínky. Znamená to, že třeba menší 
podporu by mělo mít lyžování?

Ne, nemyslel jsem, že by mělo mít menší pod-
poru lyžování. Myslel jsem spíš, že asi se nebu-
deme pouštět do nějakých mořských sportů nebo 
něco takového.

 Mluvil jste o tom, že by se měly zohlednit šance 
na mezinárodní úspěchy. Pokud toto bude silné kri-
térium, neostrouhá sport? To, že lidé chtějí sporto-
vat a sportují bez ohledu na to, že by chtěli vyhrát 
olympiádu?

Tak to určitě nemůžeme dopustit. Myslím, že 
sport veřejnosti, tělesná výchova ve školách, 
sportování dětí v klubech bez ambicí na dosažení 
vrcholových výsledků je jednoznačně věc, kterou 
musí stát prostřednictvím NSA podporovat a je 
to trošku jiná disciplína než prioritizace sportu 
na úrovni reprezentace. Tady jednoznačně je 
potřeba říct, že sport je v tomto nenahraditelný 
i ve funkci prevence zdraví. Víme, co máme za se-
bou v covidové pandemii, kdy si troufnu říct, že 
lidé, kteří nějakým způsobem elementárně spor-
tují, tak byli schopni nemoc zvládnout mnohem 
lépe. Nepotřebovali žádnou drahou přístrojovou 
léčbu. Na rozdíl třeba od lidí, kteří nikdy nespor-
tují a mají nějaké zdravotní neduhy. Takže tady 
chci říct, že třeba i ekonomický pohled, kdy in-
vestované peníze do sportu mohou šetřit násobně 
prostředky států, které by vynakládal na léčbu. 

 Zdědil jste dvacetičlennou Národní radu pro 
sport, ve které zasedají šéfové velkých sportovních 
svazů, například fotbalu, hokeje nebo atletiky. 
Jsou tam i sportovci nebo bývalí sportovci, třeba 
Petr Čech nebo Vladimír Šmicer. Počítáte s tímto 
orgánem a budete nějak upravovat jeho složení?

Upravovat složení nebudu. Byl bych rád, aby se 
nám podařilo svolat zasedání této rady. Na můj 
vkus je ten orgán příliš široký na to, aby přijímal 
nějaká sofistikovaná rozhodnutí. Nicméně to re-
spektuju. Budu rád, když se s členy rady sejdu, 
když oni mi řeknou svůj pohled, své zkušenosti 
na fungování agentury, nebo dají mi nějaké pod-
něty další činnosti. Ale v případě nabytí platnosti 
novely zákona o sportu jsem tento orgán v tomto 
zákoně neviděl.

 NSA funguje od roku 2019. Její vznik provázely 
velké debaty v parlamentu. Strana, jejímž jste čle-
nem, ODS, patřila k těm, kteří nebyli pro to, aby 
vznikla v této podobě. Máte pocit, že za ty tři roky 
se osvědčila?

Pro sport je nesmírně důležité, že má vlastní 
rozpočtovou kapitolu. Sport dlouho fungoval rám-
ci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
kde nebyl prioritou, kde byl jednou z agend a čas-
to se stávalo, že ve chvíli nějakých rozpočtových 
škrtů nebo nějakých mimořádný situací, byl sport 
první, kde se škrtalo. Myslím, že pro sport je dů-
ležité, že máme vlastní rozpočet, který – i když 
není optimální a představovali bychom si ho větší, 
je pořád deponován NSA, která s ním hospodaří. 
NSA není jen pro financování sportu, ale měla by 
plnit i řadu jiných rolí, třeba koordinovat činnost 
dalších státních institucí, které mají nějakou vaz-
bu na sport, a řeší antidopingovou problematiku 
i plno další agendy související se sportem. 

 Bylo by správné, aby vzniklo Ministerstvo sportu?
Je to senzitivní otázka, protože samozřejmě to 

bude spojeno s náklady. Agentura je v současné 
podobě určitě užším orgánem, než jsou klasická 
ministerstva. Na druhou stranu stát od ní vyžadu-
je podobnou agendu jako od ministerstev. Myslím 
si, že výhledově by to určitě stálo za úvahu i z po-
hledu toho, že šéf ministerstva je plnohodnotný 
ministr, který se účastní na týdenní bázi setkání 
právě se svými kolegy, s premiérem a může lépe 
řešit koordinaci jednotlivých složek. 

Zdroj: Český rozhlas – Radiožurnál
Foto: Facebook Ondřeje Šebka a Ročenka ČUS
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Celkem čtyřiatřicet akcí nabídl 
prosincový kalendář projektu 
Tipsport Sportuj s námi. Při-
nášíme obrazovou připomínku 
některých událostí, kterou nám 
zaslali jejich organizátoři.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

Po tříleté přestávce se v Havířově opět uskutečnil turnaj v integrované 
boccie, na kterém startovalo sedmnáct týmů z celé České republiky.

Malou cenu Velké Verandy v Chocni 

si nenechalo ujít 309 vyznavačů 

běhu včetně Jáchyma Kováře, 

čerstvého mistra ČR v krosu.

Při 76. ročníku Memoriálu 
Alfreda Nikodéma se do Vltavy 
v Praze ponořilo 350 otužilců, 
pro něž byl větším soupeřem 
silný proud než voda o teplotě 
4,9 stupňů Celsia.

Pole účastníků šachového turnaje 
Talent Cup ve Frýdku-Místku poněkud 
pokosila chřipková epidemie, pět 
desítek mladých aktérů královské hry 
však předvedlo výborné výkony.

Jubilejní, 40. ročník 
Běhu o litultovickou 
vánočku absolvovalo 
na Štěpána 115 běžců.

http://www.colmex.cz
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Lednový kalendář projektu 
Tipsport Sportuj s námi nabízí 

lyže, běh, turistiku i míčové hry

V lednu 2023 se opět rozbíhá další ročník projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. 
Na programu je čtrnáct akcí, které zaujmou lyžaře, turisty, vyznavače běhu, stolního tenisu či míčo-

vých her, ale třeba také šipek a zimního plavání.

Přehled akcí – leden 2023:
  1. 1. Novoroční brdské koupání v Lázu zimní plavání Láz

  1. 1. Novoroční pochod okolím Hýskova turistika Hýskov

  6. 1. Tříkrálový turnaj školek fotbal Litvínov

  7. 1. Štít Krušných hor 2023 běh na lyžích Karlovy Vary

  7. 1. Běh na Andrlův chlum běh Ústí nad Orlicí

  8. 1. BZL: Pohár legendy orientační běh Brno-Kohoutovice

14. 1. Běh partyzánskou stezkou běh Osek

14. 1. Krajský turnaj – starší přípravky fotbal Rousínov

14. 1. Běh Milénia běh Chýnov

21. 1. Krušnohorská třicítka běh na lyžích Teplice

21. 1.  Novoroční volejbalový turnaj 
 o Pohár Gymnázia Pierra de Coubertina volejbal Tábor

21. 1. Turnaj ve stolním tenisu stolní tenis Vlkaneč

21. 1. 1. Královéhradecký Master UŠO šipky Hradec Králové

28. 1. Veřejný závod v obřím slalomu alpské lyžování Nový Jičín

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

Pozvánka na TOP akce
BĚH MILÉNIA: Běh Milénia je silniční běžecký závod 
v okolí jihočeského městečka Chýnova, který pořádá 
Cykloklub Chýnov. Akce je určená pro všechny vě-
kové kategorie, prezentace a starty všech kategorií 
budou na fotbalovém hřišti. Děti závodí na rovina-
tých tratích od 100 do 1200 metrů – jejich soutěže 
začnou v 11,30 hod. Pro dospělé je připraven mírně 
zvlněný, 5 km dlouhý okruh. Začátek hlavního závo-
du se uskuteční ve 13,30 hod. Registrace na dětské 
závody od 10 hod., na hlavní dospělých od 11,30 
hod.

KRUŠNOHORSKÁ TŘICÍTKA: V pořadí 43. ročník 
Krušnohorské 30 bude součástí seriálu ČEZ SkiTour. 
Sobotní dopolední program odstartuje dětskými zá-
vody, odpoledne se do stop mezi Cínovcem a Novým 
Městem v Krušných horách vydají dospělí vyznavači 
volného stylu na 15 km dlouhou trať. V neděli se 
uskuteční Krušnohorská třicítka klasickou technikou 
na 30 (nebo 10) km a také rodinný závod. Závodníci 
se mohou těšit na bohatý servis (mazání), občer- 
stvení, účastnické diplomy i startovní balíček (čip, 
samolepky, vouchery, medaile).

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Vstupte do největšího  
světa prémiového obsahu

Vstupte na idnes.cz/premium

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Exkluzivní sportovní zpravodajství

Přednostní
vstupenky

Prémiový
obsah

Noviny
a časopisy

Filmy
zdarma

iDNES Premium  
Sport

Knihy 
zdarma

iDNES Premium  
Zdraví

Audioknihy 
zdarma
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ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2022Zvýhodněná cena
na potisk PVC plachet a bannerů

www.reklamniplachty.cz

Nejdříve se
registrujte jako

Premium Partner
(Tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu)

V košíku zajdejte
slevový kód

ČUS2022

Poté se přihlaste

Vyberte produkt
a zadejte rozměry.

Poté vložte produkt
do košíku.

Vyplňte další údaje
a odešlete

objednávku

Automaticky máte
nejlevnější

produkt na trhu!

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

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

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

a mnohem více...

Objednat můžete také mailem na obchod@reklamniplachty.cz.
Nezapomeňte na slevový kód ČUS2022.

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

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

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

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

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