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SPORTUJ 
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Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ 

Plavecký stadion ČUS v Podolí slaví 50 let  

Změna stanov SK/TJ - nezapomeňte 
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Zpráva z VV ČUS - 16. 6. 2015   

 

Výkonný výbor se sešel v Praze na poslední schůzi před letními prázdninami. 
V aktuální informaci předseda Miroslav Jansta informoval členy výboru o situaci, která 
souvisí s nástupem nové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a komentoval 
snahu ČUS dál systematicky a jednotně postupovat v přípravě koncepce státní pod-
pory sportu a zákona o sportu. Apeloval na jednotu sportovního prostředí směrem k 
politikům, informoval o společném postupu s Českým olympijským výborem ohledně 
podpory sportu, především v rovině podpory TJ, SK - bude nutné opětovně uskutečnit 
společně s Českým olympijským výborem nová jednání a vysvětlování s novou minis-
tryní sportu Kateřinou Valachovou. 
  
Členové Výkonného výboru ČUS se zabývali problematikou administrace dotací 
MŠMT, a to jak programu III, tak programu IV Provoz a údržba. Podmínky pro čerpání 
dotací pro rok 2015 MŠMT upravilo v Rozhodnutí a účelovém určení tak, že vznikají 
nejasnosti výkladu. Proto  se ČUS rozhodla učinit  kroky k vyjasnění výkladu, aby v 
budoucnu při kontrolách Finančního úřadu nedošlo k případným sankcím., a ve spolu-
práci s daňovým poradcem se obrátila na kompetentní instituce se žádostí o vydání 
jasného stanoviska. 
  
Zástupci VV ČUS schválili pověření pro zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv 
na valné hromadě Nakladatelství O Praha, a.s. a spolku i obchodní společnosti Asoci-
ace horských středisek ČR. 
  
VV ČUS  vzal na vědomí materiály o postupu přeprogramování Informačního systému 
České unie sportu a schválil návrh na rozdělení finančních příspěvků organizátorům 
akcí ČUS Sportuj s námi  za druhé čtvrtletí 2015. 
  
Výkonný výbor potvrdil termíny jednání VV ČUS pro druhé pololetí, dále schválili i ná-
vrhy na udělení vyznamenání ČUS podle podaných návrhů ze strany sdružených 
subjektů. 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 
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Senioři si již podruhé měřili síly na 

Sportovních hrách 

 v Českých Budějovicích 

Druhý ročník jedinečné akce pro všechny aktivní seniory 
se 17. 6. 2015 uskutečnil v Českých Budějovicích na So-
kolském ostrově. Záštitu nad Sportovními Hrami Seniorů 
JČK převzali hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a 
předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Změřit síly 
hned v několika disciplínách si do jižních Čech přijelo 
několik desítek seniorů, nejstarší ve věku 82 let. Sportov-
ní klání probíhala jak na běžecké dráze, tak na travnaté 
ploše areálu. Soutěžilo se v nordic walking na 800 m, 
seniorském “biatlonu“, slalomu anebo turnaji v pétanque. 
Nechyběla beseda a autogramiáda s olympioniky nebo 
vystoupení členů klubu seniorů. 

  

„Je radost se dívat, jak se lidé v tomto věku radují 
z pohybu, jsem moc rád, že se nám podařilo znovu 
pro seniory akci uspořádat a věřím, že už bude mít 
v kalendáři sportovních akcí na jihu Čech svoji tradi-
ci i do budoucna. Sport je důležitý v každém věku, 
ale s obdivem vždy sleduji, jak moc dává energie a 
chuti do života právě této generaci – jakoby ani ne-
stárnuli“, hodnotí výkony účastníků akce jihočeský 
hejtman Jiří Zimola. 

  

„Těší mě, že se nám podařilo společně znovu zreali-
zovat  tuto akci na jihu Čech, chtěli bychom postup-
ně zapojit seniory  z celé republiky. Vedle dětí jsou 
senioři další opomíjenou skupinou, pro kterou je ale 
každodenní pohyb důležitou součástí života. Zatímco 
u dětí jde o návyky, které vedou ke zdravému životní-
mu stylu, a pokud nejsou správné, mohou ovlivnit 
celý život jedince, u lidí ve vyšším věku pak pomáhá 
sport udržovat tělo ve fyzické kondici a je výbornou 
prevencí proti mnoha nejen civilizačním chorobám. 
Lidem, kteří mnohdy přišli už o životního partnera či 
pracovní kolektiv, navíc přináší i možnost socializace 
a pomáhá jim najít další smysl života, “vysvětluje, 
proč považuje podporu sportu seniorů za nezbytné před-
seda České unie sportu Miroslav Jansta a dodá-
vá: „Našli jsme v Jihočeském kraji v hejtmanovi vel-
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kého spojence, který má stejné názory na pohyb ob-
čanů  a tématu seniorů se chceme do budoucna hod-

ně věnovat“. 

 „Jsem rád, že se akce podařila a lidé si přišli zasou-
těžit. Letos nám vyšlo i počasí “, raduje se z úspěšné 
akce project manager her David Huf. Ten se také rozpo-
vídal o dalším programu: „Máme tu také zdravotní dia-
gnostiku nebo ukázky vzdělávacích a volnočasových 
aktivit seniorů. Chceme je motivovat i informovat a 
na sportování je potřeba znát v jejich věku rovněž 
aktuální zdravotní stav, aby jim pohyb víc neublížil, 
než pomohl. Pro každého je vhodné něco jiné, hýbat 

se ale určitě může každý, kdo má zájem“. 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 

50 let PS Podolí 

Plavecký areál v pražském Podolí, jehož vlastníkem 
a provozovatelem je ČUS, oslavil 50 let od otevření. 
Denně projde jeho turnikety více než 2000 lidí. 
Vnitřní i venkovní bazény hostily řadu 
profesionálních závodů. Ty první se konaly v 
rozestavěném komplexu už v roce 1959. Dodnes ho 
navštěvují pamětníci, kteří se v bazénu koupali i 
před 50 lety.  
Architektem plaveckého stadionu byl Richard 
Podzemný, říká ředitel podolského bazénu Jan 
Bezděk: „Tuto stavbu udělal tak dokonale, že 
tribunou oddělil rekreační zónu od silnice a zároveň 
dokázal udělat tribunu pro 5,5 tisíce lidí.“   
Plavecký areál si na začátku 90. let vyzkoušela 
i princezna Diana. Podle Jana Bezděka uměla velmi 
dobře plavat.  Ostraha jí zakoupila vstupenku a 
poskytla zálohu na zámeček. Plavala ve vnitřním 
bazénu, kde sice probíhal trénink, nicméně trenér si 
princezny Diany všiml až na konci. Díky tomu ji 
považujeme za velice výkonnou plavkyni,“ popisuje 
ředitel podolského bazénu.  (zdroj Český rozhlas) 

Performance "Podolí Wawe" 50.výročí otevření 

Plaveckého stadionu Podolí - oslava vody, hudby, 

světla a výjimečného prostoru  
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Rozhledna v bývalém skokanském můstku lyžařského areálu ČUS 

na Zadově otevřena pro návštěvníky 

 

Unikátní rozhledna v lyžařském 
areálu ČUS na Zadově je po 
rekonstrukci znovu přístupná. 
Skokanský můstek už přivítal 
první návštěvníky. Slavnostního 
otevření opravené památky se 
zúčastnil předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta, jihočes-
ký hejtman Jiří Zimola a mezi 
hosty byl i držitel rekordu můst-
ku z roku 1985 Pavel Ploc, který 
na můstku skočil 95 metrů. 

  

Skokanský můstek byl na Zado-
vě vystavěn v roce 1978, jeho 
vyhlídková věž byla v roce 1993 
zpřístupněná turistům jako roz-
hledna a postupně můstek po-
malu přestal sloužit svému účelu. Naposledy se tu v roce 1996 konal závod o Pohár Šumavy. Na za-
čátku nového tisíciletí však již byla jedinečná a oblíbená rozhledna pro návštěvníky kvůli havarijnímu 
stavu zcela uzavřena. Areál byl dlouho využíván pouze jako retranslační bod pro mobilní operátory a 
poskytovatele internetového připojení. Na můstku je umístěna webová on-line kamera – dostupná na 
adrese webcam.sumava.eu nebo www.lazadov.cz. 

  

„Věřím, že se nám podařilo zvýšit atraktivitu Zadova a slibujeme si, že si k nám najdou cestu 
turisté také v letní sezóně. V provozu bude v létě i lanová dráha Zadov-Kobyla směrem 
k rozhledně, k dispozici je rychlé občerstvení a pro nejmenší návštěvníky dětské hřiště, “ láká 
návštěvníky ředitel zadovského sportovního areálu Luděk Sáska. 

  

Původní vzhled můstku a můstkové 
věže zůstaly v podstatě zachovány, 
nosná konstrukce získala v rámci revi-
talizace antikorozní nátěr a chybějící 
obklady.  Výměnou prošla okna, která 
jsou nově opatřená bezpečnostními 
prvky. Úplnou rekonstrukcí prošla vy-
hlídková plošina ve výšce 32 metrů, od 
obložení, přes podlahu a zábradlí, vý-
hledově bude ještě zastřešena a dopl-
něna vyhlídkovým dalekohledem. Pří-
stupové schodiště zůstalo, jen bylo 
vyměněno za nové, titanzinkové. Para-
metry zůstaly, na vrchol tak musejí ná-
vštěvníci vystoupat 158 schodů. Zcela 
novou atrakcí na rozhledně by měla 
být horolezecká stěna na jihozápadní 
straně věže. 

  

webcam.sumava.eu
http://www.lazadov.cz/
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„Jsme rádi, že se nám podařilo rozhlednu znovu zpřístupnit pro návštěvníky. Celý projekt při-
šel na bezmála 5 miliónů korun, z toho se nám podařilo velkou část – 3,4 miliónu - získat 
z Regionálního operačního programu Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu. Zbývající část do-
financovala ČUS z vlastních zdrojů. Kromě opravy chátrající rozhledny se tak podařilo vybudo-
vat další část infrastruktury, která by měla lidem zpříjemnit pobyt,“ vysvětluje předseda České 
unie sportu Miroslav Jansta. 

  

„Těší mě, že se podařilo zachránit jedinečnou památku a v jižních Čechách tak vzniklo další 
místo, kam mohou lidé zamířit a věřím, že se sem budou rádi vracet v létě i v zimě,“ potěšeně 
konstatuje jihočeský hejtman Jiří Zimola. 

Lenka Angelika Tichá,  
tisková mluvčí ČUS 

Český rozhlas Radiožurnál a Světluška Nadačního fondu Českého 
rozhlasu vyrážejí na cyklistickou roadshow po Česku. Nevidomý cyklista, 
jeho doprovod a hostující VIP cyklista nasednou na speciální tandemové 
trojkolo a společně s redaktorem Radiožurnálu se vydají vstříc 
prázdninovému dobrodružství.  Úterky patří jízdě s hostujícím cyklistou či 
jiným sportovcem (třetí místo po pilotovi a nevidomém).  
Jako první sportovec si na kole vyrazil OH vítěz na dráze z roku 1964 Jiří 
Daler! Jak se mu jelo? Víc@Radiozurnal1 pic.twitter.com/QiAyHhllho  
 
Tandemové kolo bude doprovázet karavan a doprovodná dodávka, ve 
vytyčené dny se bude moci k našemu trojkolu přidat i veřejnost 
v improvizovaném pelotonu. Jezdce bude doprovázet naše produkce i 

redaktoři Radiožurnálu, kteří budou cestu a jezdce 
monitorovat a přinášet zážitky s nimi do vysílání. 
Jak se můžete zapojit?  
Vždy ve středu a v sobotu se můžete přidat k 
našemu pelotonu. Na startu vám nabídneme odznak 
„Jedeme pro Světlušku“ a další předměty 
podporující naši myšlenku. Výtěžek z prodeje 
předmětů poputuje na nákup tandemového kola pro 
konkrétního nevidomého cyklistu či sdružení v 
příslušném kraji. 
Cílem projektu je nejen upozornit na sportující 
handicapované osoby, ale také v ideálním případě 
vybrat finanční příspěvek na pořízení tandemového 
kola pro konkrétního nevidomého či 
organizaci  v daném kraji. 
 
Text: David Opatrný, ČUS; Zdroj Český rozhlas 
Foto : Jedeme pro Světlušku: Jan Němeček  
 

Tip ČUS: 

Jedeme pro Světlušku 

Kdy a kde se můžete připojit  
k pelotonu? 
Červenec: 
8.7. Telč–Třešť 
11.7. okruh kolem Jihlavy 
15.7. Karviná – Vodní nádrž Těrlicko 
19.7. Valtice–Zaječí 
22.7. Břeclav–Hodonín 
25.7. Velká Chuchle – veřejný závod Kolo 
pro život 
30.7. okruh kolem Litoměřic  
 
Srpen: 
1.8. okruh kolem Máchova jezera 
5.8. Turnov – Hrubá Skála 
8.8. okruh kolem Jičína 
12.8. Týn nad Vltavou – Vodňany 
15.8. okruh kolem Písku 
19.8. Hradec Králové – Pardubice 
26.8. Klatovy – Švihov 
29.8. okruh kolem Plzně  

http://t.co/QiAyHhllho
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Unikátní sportovně-společenská akce Díky, tre-
nére má za sebou první fázi – zná jména Top 30 
trenérek a trenérů dětí a mládeže. Ti budou dál 
soutěžit o titul Trenér mládeže 2015 a ceny 
v hodnotě 150 tisíc korun. Od 2. března mohli 
svěřenci trenérů, jejich rodiče a sportovní nad-
šenci nominovat do soutěže své oblíbené trené-
ry. Do 14. června jich bylo celkem 1503! 

V České republice je hodně trenérů mládeže, 
kterým stojí za to říct díky. Vyberme společně ty, 
kteří si to zaslouží nejvíce. S takovým mottem 
vstoupila na veřejnost soutěž Díky, trenére. Za 
čtyři měsíce ji podpořilo přes 30 sportovních 
svazů a mnoho osobností. A hlavně – 2059 při-
hlášek nominovalo 1503 trenérek a trenérů dětí 
z  více než 50 sportů.  

Největší počet trenérů je z fotbalu (25%), násle-
dují basketbal (10%) a házená (6%). „S radostí 
jsme si potvrdili, že v České republice je spousta 
skvělých trenérů mládeže. Zároveň nás nadchlo, 
jak vřelý vztah k nim mají jejich svěřenci a okolí,“ 
řekl Petr Rydl, organizátor soutěže Díky, trené-
re. Finální třicítka byla vybrána na základě údajů 
z dotazníku vyplněného trenéry. Jejich zpraco-
vání a analýzu uskutečnila agentura IPSOS za-
bývající se výzkumem trhu a veřejného mínění v 
České republice.  

Vybranou společnost trenérů čekají do poloviny 
září návštěvy odborných komisařů. Ti se podíva-
jí, jak pracují s dětmi. Potom, po pečlivém zkou-
mání, pošlou do třetího kola soutěže 10 trenérů, 
kteří se utkají o titul Trenéra mládeže 2015. Ví-
těz, jehož jméno bude oznámeno v listopadu, 
obdrží pro sebe a svého svěřence pobyt v jed-
nom z prestižních světových tréninkových center 
v hodnotě 100 000 korun. Navíc jeho klub či od-
díl dostane přilepšení 50 000 korun na přípravu 
dětí.  

„To, že jsem ve finální třicítce, beru jako ocenění 
své celoživotní trenérské činnosti,“ svěřil se tre-
nér juda Václav Novák, který od roku 1962, kdy 

založil oddíl 
v Kladně, 
vychoval 
mnoho vý-
borných 
sportovců a 
se svými 
svěřenci zís-
kal více jak 60 medailí. Právě na příběhy a me-
todiku se zaměřili organizátoři Díky, trenére. 
„Cílem projektu je vybrat trenéry, kteří budou 
inspirovat ostatní,“ dodal organizátor Rydl.  

Stane se inspirací třeba příběh trenérky stolního 
tenisu Daniely Smutné ze Sokola Plzeň? Bývalá 
závodní hráčka vystudovala pedagogickou fakul-
tu, byla učitelkou na sportovní škole a trénova-
la... Po několika letech však onemocněla a rok 
byla na vozíčku, nebylo jisté, zda bude chodit. 
„Neměla jsem příliš velkou naději, ale nikdy jsem 
neztrácela pozitivní myšlení, víru a chuť bojovat. 
Nakonec se 
mi podařilo 
z invalidního 
vozíku vstát 
a vrátit se 
k trénování,“ 
popisuje 
Smutná. 
„Snažím se 
předat dě-
tem to, co jsem se naučila při boji s mou nemocí 
– nejdůležitější je se nevzdávat a nikdy ne-
přestat věřit.“  

 

Finální složení Top 30 trenérů a trenérek:  

Ivana Kožmínová (Aerobik) 

Lucie Markusková (Atletika) 

Tomáš Krajča (Badminton)  

Marian Krásny (Baseball) 

Jaroslav Krejčíř (Baseball) 

Robin Foniok (Basketbal) 

Martin Šorf (Basketbal) 

Lukáš Tamme (Cyklistika) 

Tomáš Bezpalec (Fotbal)  

Michal Eisenkolb (Florbal) 

Jan Javůrek (Fotbal) 

Rostislav Vaněk (Fotbal) 

Ivana Křístelová (Gymnastika) 

Projekt Díky, trenére zná Top 30! 
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Ohlédnutí za prvním ročníkem Sportovní ligy ZŠ, což je 
společný projekt ČUS a AŠSK, jste mohli sledovat na ČT Sport 
v 19.35 dne 22. 6. 2015 před vysíláním pořadu o EURO U 21. 
Pořad je v současnosti dostupný na http://www.ivysilani.cz/  

 Dokument představuje nejzajímavější okamžiky ze všech šesti 
republikových finále žákovské ligy, která se odehrála pod 
hlavičkou AŠSK, MŠMT a ČUS v šesti vybraných městech 
České republiky od března do června 2015. 

První ročník Sportovní ligy je za námi, byly rozdány trofeje 
vítězům ve florbalu, házené, basketbalu, minifotbalu, volejbalu 
a v atletice. V šesti sportech se v rámci České republiky 
uskutečnilo 719 okresních a 166 krajských finále, 45 kvalifikací 
na republiková finále a šest závěrečných soutěží. O 
ministerské poháry usilovalo 7 312 školních chlapeckých i 
dívčích družstev a 87 960 mladých sportovců. 

Druhý ročník startuje již od září 2015. Webové stránky projektu 
můžete navštívit na www.sportovniligazs.cz/. 

Dokument z prvního ročníku 

Sportovní ligy ZŠ 

Pohár ministra školství na ČT Sport  

 Andrea Řezníčková (Házená)  

Václav Šůcha (Hokejbal) 

Antonín Mrzílek (Jachting) 

Karolína Pachotová (Jezdectví) 

Věra Krásná (Judo) 

Václav Novák (Judo) 

Martin Nešpor (Lakros) 

Ondřej Michálek (Lední hokej) 

Dana Masárová (Lukostřelba)  

Karolina Paterson (Pozemní hokej) 

Miroslav Vlach (Rádiový orientační běh) 

Tomáš Kohout (Ragby) 

Václav Kalina (Softball)  

Daniela Smutná (Stolní tenis) 

Pavel Benčo (Šachy) 

Jan Navrátil (Veslování) 

Josef Herclík (Volejbal) 

 

Top 10 sportů s největším počtem přihláše-

ných trenérů  

Fotbal  25%; Basketbal 10%; Házená  6%; 
Florbal  6%; Volejbal 4%; Golf  4%; Judo 
3%; Ragby  3%; Lední hokej 3%; Baseball  2% 

1503 
Tolika trenérům bylo celkově poděkováno. 
55 
Takový je celkový počet sportů, ze kterých jsou 
trenéři nominovaní do Díky, trenére. 

Jiří Uhlíř 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11243978549-sportovni-liga-zakladnich-skol/21547129203/titulky
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         Právní poradna 

Zápis vedlejší hospodářské činnosti do spol-

kového rejstříku 

Tento případ se týká pouze těch spolků, které 
aktivně provozují živnostenské podnikání a mají 
vydaný živnostenský list / koncesi. 

Do spolkového rejstříku se totiž zapisuje jako 
doplňující údaj i předmět provozovaného živnos-
tenského podnikání. Přestože se nejedná podle 
občanského zákoníku o povinnou náležitost sta-
nov, některé rejstříkové soudy vyžadují, aby byl 
předmět živnostenského podnikání, které spolek 
aktivně provozuje, uveden přímo ve stanovách. I 
když v tomto směru není výklad ještě ustálen, 
lze předpokládat, že praxe se nakonec přikloní 
k tomu, že skutečně bude třeba tyto údaje ve 
stanovách mít. 

 Z tohoto důvodu je třeba doporučit těm spol-
kům, kterých se to týká, aby si předmět živnos-
tenského podnikání do stanov uvedly, ale kom-
petenci ke změně stanov v tomto bodě přiznaly 
výboru (nebo jinému operativnímu orgánu). Je 
také třeba pečlivě dbát na to, aby předmět živ-
nostenského podnikání byl uveden naprosto 
přesně a odpovídal názvům uvedeným 
v živnostenském zákoně. 

 Příklad úpravy: 

 SK/TJ může výlučně k podpoře své hlavní čin-
nosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné čin-
nosti. 

 SK/TJ jako vedlejší hospodářskou činnost spo-
čívající v podnikání provozuje níže uvedené živ-

nosti, ke kterým má příslušná živnostenská 
oprávnění. Předmětem podnikání SK/TJ tedy je: 

 Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Hostinská činnost 

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 Poznámka: 

Pod výrobu, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona spa-
dají např. tyto obory: velkoobchod a maloob-
chod, ubytovací služby, reklamní činnost, provo-
zování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
organizování sportovní činnosti. Ve stanovách 
tedy pro všechny tyto případy postačí uvést jako 
předmět podnikání pouze Výroba, obchod a 
služby „neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona“. 

 Úprava kompetence ohledně změny stanov ve 
vzorových stanovách: 

Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

 . .) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny 
názvu a symboliky SK/TJ; rozhodnutí o změně 
sídla a rozhodnutí o změně předmětu podnikání 
však náleží do působnosti výkonného výboru. 

 

Vzorové stanovy jsou k dispozici na Okresních 
sdruženích ČUS a jejich seznam s kontakty na-
leznete na webových stránkách ČUS (http://
www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html) 

Legislativně právní odbor ČUS  

Změna stanov - poznatky z praxe 

Zákon ponechává spolkům čas 2 roky, tedy do 1. 1. 2016, na uvedení názvu spolku do souladu 
s OZ a 3 roky, tedy do 1. 1. 2017, na uvedení stanov do souladu s OZ, přičemž ustanovení sta-
nov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními OZ, pozbývají platnost s účinností záko-
na. Nedojde-li ve stanoveném termínu k úpravě stanov spolku a zapsání zákonem stanove-
ných údajů do veřejného rejstříku, hrozí spolku zrušení. Samotný proces zápisu spolku, po-
tažmo změny zapsaných údajů, je poměrně složitý a vyžaduje doložení zapisovaných údajů 
řadou dokumentů (např. souhlasem vlastníka s umístěním sídla spolku, souhlasem zapisova-
né osoby se zápisem do spolkového rejstříku nebo rozhodnutím o volbě orgánů).  

Nenechávejte úpravy stanov na poslední chvíli!  

V následující rubrice „Změna stanov-poznatky z praxe“ Vás informujeme o aktuálních poznat-
cích, novinkách a neočekávaných komplikacích, které mohou nastat při přechodu sportovních 
klubů na požadavky nového občanského zákoníku.  

http://www.cuscz.cz/kontakty/podle-abecedy.html
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Vážení sportovní přátelé, po patnácti 
letech užívání Informačního systému 
ČSTV (IS ČUS)  přistoupila Česká unie 
sportu k jeho nezbytné obnově.  

Původní IS ČUS se stal i přes průběžné 
úpravy stále více nevyhovující, a stále 
méně komunikoval se zdokonalujícím 
se prostředím moderních informačních 
technologií. Na přeprogramování infor-
mačního systému pracoval od druhé 
poloviny loňského roku dodavatel, který 
byl Výkonným výborem ČUS vybrán ve 
vnitřním výběrovém řízení. 

Výkonný výbor České unie sportu na 
svém 45. jednání dne 16. 6. 2015 vzal 
na vědomí informaci o dokončování a 
testování nového Informačního systé-
mu ČUS. V nejbližších dnech bude sys-
tém dokončen a převzat od dodavatele. 
Následně bude zpřístupněn Servisním 
centrům sportu České unie sportu a 
prostřednictvím OS ČUS také všem 
členským TJ/SK.  

Ze stanov (čl. IV. odst. 6) a vnitřních 
předpisů ČUS vyplývá členským sub-
jektům povinnost vést informační sys-
tém, který je naplněn úplnými a správ-
nými daty o sdružených subjektech, TJ/
SK, jejich členech, sportovních zaříze-
ních a ekonomických údajích o jejich 
činnosti. Tyto údaje umožňují ČUS ne-

jen plnit povinnosti dané obecně platný-
mi právními předpisy, ale také získat 
údaje, které jsou nutné při podávání 
žádostí o podporu ze státního rozpočtu 
prostřednictvím dotačních programů 
MŠMT a pro argumentaci při jednání se 
státními orgány, samosprávami a další-
mi partnery, zejména v otázkách finan-
cování sportu. Pravidelná aktualizace a 
sběr dat  do IS ČUS bude tak, jako do-
sud, stanovována pokynem předsedy 
ČUS v návaznosti na příslušnou plat-
nou směrnici o statistickém zjišťování a 
šetření v ČUS a jejích členských TJ/SK 
a svazech. Členské SK/TJ obdrží infor-
maci o sběru statistických dat za rok 
2015 od místně příslušných Okresních 
sdružení ČUS v říjnu tohoto roku. 

Do 31. 10. 2015 bude spuštěna i veřej-
ná část informačního systému, kterou 
bude moci využít veřejnost, přičemž se 
předpokládá především využití ze stra-
ny samospráv měst a obcí. 

Věříme, že nový Informační systém 
ČUS se stane prostředkem dobré pre-
zentace činnosti a struktury organizace. 

 

Redakce ČUS 

Informační systém ČUS 
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 Tresty za doping 

Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých stránkách (www.wada-ama.org) počty po-

rušení dopingových pravidel za rok 2013. 

Ve své zprávě uvádí, že v uvedeném roce došlo celkem k 1.953 proviněním, ve 115 zemích a v 89 

sportovních odvětvích. 

Generální ředitel WADA David Howman k této statistice uvedl: „WADA je velice spokojena, že může 
poprvé ve své historii zveřejnit tak podrobnou statistiku z této oblasti. Doufám proto, že nám tato čísla 

pomohou ještě více zkvalitnit naši práci.“ 

Doping je největší hrozbou narušení integrity sportu 

„Tato naše podrobná statistika, která uvádí téměř 2.000 provinění, nám zároveň poukazuje i na fakt, 
že se doping nevyhýbá žádnému sportu. I proto je zřejmé, že doping představuje vážnou hrozbu mo-
dernímu sportu,“ řekl sir Craig Reedie, který je nevyšším představitelem WADA, a dodal: “Ochrana 
čistých sportovců a zachování integrity sportu jsou hlavními prioritami naší práce. Ve světle zjištění 
uvedených v této zprávě, WADA a její partneři musí vytrvat ve své snaze ochránit čisté sportovce od 
zneužívání dopingu a mladou generaci vést prostřednictvím vzdělávání k tomu, aby doping považova-
la za nepřijatelné zlo.“ 

Zlepšená spolupráce 

„Je to poprvé v historii, kdy se WADA podařilo sestavit tak obsáhlou a podrobnou zprávu z oblasti po-
rušování antidopingových pravidel. Bez pomoci Národních a Regionálních antidopingových organiza-
cí, Mezinárodních sportovních federací i Mezinárodního olympijského výboru, bychom však našeho 
cíle nedosáhli,“ prohlásil David Howman. 

Informace z akreditovaných laboratoří  

„Věříme, že nám všem tato data pomohou lépe pochopit a zvolit následně ještě kvalitnější strategii 
v našem společném boji za očistu sportu,“ uzavřel David Howman.    

 Kreuziger definitivně čistý 

Díky této kauze se dostala Česká republika  na přední stránky aktualit  Světové antidopingové agentu-
ry WADA, a to konkrétně dne 5.června, když agentura oficiálně oznámila, že společně s UCI stahují 
svoji žalobu na Romana Kreuzigera z programu jednání Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne.  

Nečekaný dárek tak dostal jezdec stáje Tinkoff-Saxo  Kreuziger, a to těsně po skončení závodu Giro 
d´Italia a krátce před zahájením vysokohorské přípravy na Tour de France.  

Mezinárodní cyklistická unie UCI společně se Světovou antidopingovou agenturou WADA stáhly 
všechna obvinění pro údajné nesrovnalosti v biologickém pasu našeho reprezentanta. Jednalo se o 
celkem překvapivý tah, protože již na 10.června byl připraven Sportovní arbitrážní soud CAS projedná-
vat tuto kauzu ve svém sídle v Lausanne. . . .(VÍCE V BULLETINU ADV ČR) 

  

 Celé články naleznete v Bulletinu ADV ČR   

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Michal Polák, ADV ČR   

  

Antidoping 

http://www.wada-ama.org
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Červenec 

11.07.2015 Fotbalový turnaj „O krále Lesanky“, 

Slavkov 

11.07.2015 Putovní Květ v minikopané, Vilémov u 

Šluknova 

11.07.2015 Tradiční volejbalový turnaj, Slatiňany 

11.07.2015 Veřejné závody ve vodním slalomu, 

Strakonice 

13.07.2015 Sportuj s námi – Léto pražských dětí u 

koní, Praha 6 

14.07.2015 Příměstký tábor Vestec, Jesenice 

17.07.2015 Noční turnaj v malé kopané, Valašská 

Senice 

18.07.2015 Běh do vrchu: Rokytnice – Dvoračky, 

Rokytnice nad Jizerou 

18.07.2015 MODEL triatlon Opava, Opava 

18.07.2015 Slavonický víceboj, Slavonice 

20.07.2015 BANY – CUP(turnaj ve fotbale), Such-

dol nad Lužnicí 

24.07.2015 Open air cup 2015 – Píšť, Píšť 

 

 

25.07.2015 Běh na Lysou horu, Krásná 

25.07.2015 HLINECKÝ HŘEBEC 2015, Hlinsko 

25.07.2015 Hurá na hřiště, Velký Beranov 

25.07.2015 Lesná 2015, Lesná v Krušných horách 

25.07.2015 Mramorový pohár (18.ročník), Vyskytná 

25.07.2015 Nohejbalový turnaj neregistrovaných, 

Cizkrajov 

25.07.2015 SAPELI CUP – Mankovo sportovní od-

poledne, Polná 

25.07.2015 Železný dědek (33. ročník v triatlonu), 

Mariánské Lázně 

 

Srpen 

01.08.2015 Active Fit Run Tábor, Tábor 

01.08.2015 Cyklistický závod – Tatenický trhák, Tateni-

ce 

01.08.2015 Fotbalový turnaj „O pohár Františka Něm-

Sportuj námi! 

Stále běží úspěšný projekt ČUS a jejich partnerů “ČUS Sportuj s námi!”. V letošním roce podpoříme 
na 500 akcí.  

 

Moravice – letní kanoistický sjezd 

Veřejný vodácký sjezd Moravice z Podhradí do Branky u Opavy. Akce je určená pro širokou 
veřejnost zaměřenou na aktivní využívání volného času. Splutí je vhodné především pro kaja-
ky a kánoe. Rafty mohou trasu také absolvovat s opatrností, aby nedošlo k poškození lodě. 

Datum a místo konání: 

22. – 23. 8. 2015 / 9°°-12°° / Podhradí, pod vyrovnávací hrází pravý břeh 

Program: 

08,00 – 09,45 hod. – sraz účastníků V Podhradí a úhrada účastnického poplatku 

09,00 hod. výjezd na řeku (doporučení na vodu) pod hrázkou v Podhradí u Vítkova nebo od 
mostu 

17,00 hod. KONEC sjezdu u jezu v Brance u Opavy 

02.08.2015 | Vítkov www.vkkaskady.cz   Adam Šindler, E-mail: zc.ydaksakkv@adesderp 

http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-o-krale-lesanky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-o-krale-lesanky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovni-kvet-v-minikopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovni-kvet-v-minikopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/tradicni-volejbalovy-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejne-zavody-ve-vodnim-slalomu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejne-zavody-ve-vodnim-slalomu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportuj-s-nami-leto-prazskych-deti-u-koni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportuj-s-nami-leto-prazskych-deti-u-koni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/primestky-tabor-vestec/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-turnaj-v-male-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-turnaj-v-male-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-vrchu-rokytnice-dvoracky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-do-vrchu-rokytnice-dvoracky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/model-triatlon-opava/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/slavonicky-viceboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/bany-cupturnaj-ve-fotbale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/bany-cupturnaj-ve-fotbale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/open-air-cup-2015-pist/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-na-lysou-horu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hlinecky-hrebec-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hura-na-hriste/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesna-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mramorovy-pohar-18-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nohejbalovy-turnaj-neregistrovanych/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nohejbalovy-turnaj-neregistrovanych/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sapeli-cup-mankovo-sportovni-odpoledne/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sapeli-cup-mankovo-sportovni-odpoledne/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zelezny-dedek-33-rocnik-v-triatlonu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zelezny-dedek-33-rocnik-v-triatlonu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/active-fit-run-tabor/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticky-zavod-tatenicky-trhak/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticky-zavod-tatenicky-trhak/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-o-pohar-frantiska-nemce-16-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.vkkaskady.cz/
javascript:;
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ce“ (16. ročník), Telč 

01.08.2015 Noční nohejbalový turnaj, Ruda nad Mora-

vou 

01.08.2015 Sportovní den k výročí založení TJ Slavoj 

Husinec, Husinec 

02.08.2015 GRAND PRIX FORMAN 2015, Starý Jičín – 

Janovice 

02.08.2015 Moravice – letní kanoistický sjezd, Vítkov 

07.08.2015 Memoriál MUDr. Zdeňka Šilera – 

31.ročník, Kroměříž 

08.08.2015 62. Volejbalová Dřevěnice, Železnice 

08.08.2015 Koko kros, Bohdalice 

08.08.2015 Krumlovský trojboj dvojic, Český Krumlov 

10.08.2015 Hraj florbal za Tatran, Praha 6 

14.08.2015 Rumcajsovy míle, Boseň 

15.08.2015 Force Rusavská 50ka, Rusava 

15.08.2015 Mokrolazecká 60, Mokré Lazce 

15.08.2015 Sportovní víkend pro mládež, Luka nad 

Jihlavou 

15.08.2015 Srpnová noc aneb celostátní sraz neslyší-

cích, Rajnochovice 

15.08.2015 Všesportovní den obce Vysočina, Vysočina 

16.08.2015 Žebrácká pětadvacítka, Žebrák 

21.08.2015 Běh městem Strakonice XXI. ročník, Stra-

konice 

21.08.2015 Házenkářský festival 2015, Lovosice 

22.08.2015 Mládežnický fotbalový turnaj mladších 

přípravek, Praha 5 

22.08.2015 MTP 2015 – Mezinárodní turnaj přípravek 

2015, Šumperk 

22.08.2015 Radouňská olympiáda, Nová Včelnice 

22.08.2015 Ve Víru běháme všichni 2015, Vír 

23.08.2015 Sportuj s Yukonem, Kamenný Újezd 

25.08.2015 Turnaj v odbíjené – Fíkův memoriál, Ryb-

ník u České Třebové 

28.08.2015 14. ročník Sportovních her pro tělesně 

postižené Hrabyně, Hrabyně 

29.08.2015 1. kolo Poháru města Prostějova v malé 

kopané, Brodek u Prostějova 

29.08.2015 9.ročník Loučení s prázdninami, Nové Dvo-

ry 

29.08.2015 Cesta pohádkovým lesem, Stará Bělá 

29.08.2015 Dětský den 2015, Malšice 

29.08.2015 Gymnaestráda Opava, Opava 

29.08.2015 Káranské sportovní hry, Káraný 

29.08.2015 Krok ke zdraví – Karlův krok, Boží Dar 

29.08.2015 O pohár starosty města Pelhřimova, Pe-

lhřimov 

29.08.2015 OPOČNO CUP 2015, Opočno 

29.08.2015 Polický Pohár 2015 – regionální fotbalový 

turnaj mladších přípravek, Police 

29.08.2015 POSPĚCH CUP, Opava-Kylešovice 

29.08.2015 Setkání házenkářských generací, Sezimovo 

Ústí 

29.08.2015 SPOKE MTB Maraton Kralovice, Kralovice 

29.08.2015 Sportovní den s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, 

Zruč nad Sázavou 

29.08.2015 Sportovní hry – konec prázdnin – Valeč, 

Valeč 

30.08.2015 5.ročník Turnaj o pohár starosty města 

Náchoda, Náchod 

 

Více na  www.cus-sportujsnami.cz/ 
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http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-o-pohar-frantiska-nemce-16-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-nohejbalovy-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nocni-nohejbalovy-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-k-vyroci-zalozeni-tj-slavoj-husinec/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-k-vyroci-zalozeni-tj-slavoj-husinec/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/grand-prix-forman-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/grand-prix-forman-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/moravice-letni-kanoisticky-sjezd-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-mudr-z-silera/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-mudr-z-silera/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/62-volejbalova-drevenice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/koko-kros/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ceskokrumlovsky-trojboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ceskokrumlovsky-trojboj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hraj-florbal-za-tatran/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/rumcajsovy-mile/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/force-rusavska-50ka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mokrolazecka-60/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-vikend-pro-mladez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-vikend-pro-mladez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/srpnova-noc-aneb-celostatni-sraz-neslysicich/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/srpnova-noc-aneb-celostatni-sraz-neslysicich/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vsesportovni-den-obce-vysocina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zebracka-petadvacitka/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-mestem-strakonice-xxi-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-mestem-strakonice-xxi-rocnik/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hazenkarsky-festival-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mladeznicky-fotbalovy-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mladeznicky-fotbalovy-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mtp-2015-mezinarodni-turnaj-pripravek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mtp-2015-mezinarodni-turnaj-pripravek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/radounska-olympiada/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/ve-viru-behame-vsichni-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportuj-s-yukonem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-odbijene-fikuv-memorial/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-odbijene-fikuv-memorial/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/14-rocnik-sportovnich-her-pro-telesne-postizene-hrabyne/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/14-rocnik-sportovnich-her-pro-telesne-postizene-hrabyne/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/1-kolo-poharu-mesta-prostejova-v-male-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/1-kolo-poharu-mesta-prostejova-v-male-kopane/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/9-rocnik-louceni-s-p9-rocnik-louceni-s-prazdninamirazdninami/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/9-rocnik-louceni-s-p9-rocnik-louceni-s-prazdninamirazdninami/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cesta-pohadkovym-lesem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/gymnaestrada-opava/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/karanske-sportovni-hry/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/krok-ke-zdravi-karluv-krok/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-starosty-mesta-pelhrimova/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-starosty-mesta-pelhrimova/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/opocno-cup-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-fotbalovy-turnaj-starsich-pripravek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/regionalni-fotbalovy-turnaj-starsich-pripravek-2015/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pospech-cup/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/setkani-hazenkarskych-generaci-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/setkani-hazenkarskych-generaci-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/spoke-mtb-maraton-kralovice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-s-tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-hry-konec-prazdnin-valec/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-hry-konec-prazdnin-valec/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/5-rocnik-turnaj-o-pohar-starosty-mesta-nachoda/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/5-rocnik-turnaj-o-pohar-starosty-mesta-nachoda/
http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cstv.cz
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Blahopřejeme 

Universiáda 

(8. 7.) Ženské družstvo (Libuše Jahodová, 
Jitka Pešková a Bára Šumová) vystřílelo ve 
skeetu první zlatou medaili pro českou výpra-
vu. Libuše Jahodová dokázala vystřílet další 
zlato i v soutěži jednotlivkyň, která proběhla 
hned vzápětí. 

(5. 7.) Gabriela Vognárová ve vzduchové 
pušce vystřílela pro českou výpravu stříbro. 

(5. 7.) Simona Baumrtová vybojovala pro čes-
kou výpravu třetí stříbrnou medaili na 200 
znak (plavání). 

(4. 7.) Barbora Závadová získala stříbro v polohovém závodě na 400m (plavání). 

Jachting 

(5. 7. 2015) Jachtař Ondřej Teplý se stal juniorským mistrem světa v olympijské třídě Finn. 

 

Moderní pětiboj 

(5. 7. 2015) Moderní pětibojaři Jan Kuf a Natálie Dianová se stali mistry světa v závodu smíšených 
štafet na šampionátu v Berlíně.  

 

Tenis 

(7. 6. 2015) Lucie Šafářová se dostala poprvé v kariéře do grandslamového finále ve dvouhře, a to na 
Roland Garros v Paříži. Tam po bitvě nestačila na Serenu Williams. Grandslamový titul si nakonec 
z Paříže odvezla ze čtyřhry.  

 

Evropské sportovní hry v Baku 

(15. 6. 2015) Stříbrnou medaili vybojoval kanoista Martin Fuksa v závodě na 1000 metrů a stal se his-
toricky prvním českým medailistou na hrách. Bronz poté přidaly stolní tenistky v soutěži družstev. 

(16. 6. 2015) Kanoista Martin Fuksa skončil třetí ve sprintu na 200 metrů. 

(21. 6. 2015) Beachvolejbalisté Kubala s Hadravou vybojovali u Kaspického moře bronzové medaile. 

(27. 6. 2015) Judista Lukáš Krpálek získal na Evropských hrách stříbrnou medaili. Ve finále kategorie 
do 100 kilogramů prohrál se zkušeným Nizozemcem Henkem Grolem na juko. 

 

In-line hokej 

(22. 6. 2015) Čeští in-line hokejisté porazili ve finále mistrovství světa organizace FIRS v argentin-
ském Rosariu Francii 2:1 v prodloužení a počtvrté v historii slaví titul. 

 

http://www.caus.cz/souteze/svetove-univerziady/letni/lsu-gwangju-2015/zpravodajstvi---lsu-gwangju-2015/simona-baumrtova-vybojovala-dalsi-stribro-na-lsu
http://www.caus.cz/souteze/svetove-univerziady/letni/lsu-gwangju-2015/zpravodajstvi---lsu-gwangju-2015/mame-prvni-medaili
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Mezinárodní asociace světových her vyhlašuje každoročně 
atleta roku v „netradičních sportech“ ( posledním je Adam 
Ondra z ČR - MS v boulderingu). Jakousi nominací na atleta 
roku je získání titulu atlet měsíce. Ten poslední získala žena z 
vyloženě prázdninového sportu.  

Přinášíme Vám její medailonek a s přáním hezkých 

prázdnin se těšíme na setkání nad novým číslem v září. 

 

Hezké prázdniny!!! 

 

Leilani McGonagle se narodila se skoliózou páteře. Skolióza je 
zdravotní stav, kdy má páteř trojrozměrnou deformitu se 
sklonem a posunem obratlů do stran. Ale ani to jí nezabránilo, 
aby se rozhodla věnovat kariéře profesionálního surfaře.  

Narodila se v Pavones, Costa Rica, a surfovat začala v roce a 
půl. V roce 2014 získala stříbrnou medaili na Mistrovství světa 
ISA juniorů v Surfingu. V současnosti soutěží v seniorské 
kategorii. Ačkoli tvrdě pracuje na své kariéře, najde si čas, aby 
pomohla mladým lidem překonat omezení způsobené 
skoliózou - pomáhá vést zvláštní kurzy jógy pro lidi trpící touto 
chorobou ve svém rodném městě Pavones. 

IWGA Atlet měsíce června 

2015 
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Co je naší snahou? 
 
Vychovat nejkvalitnější odborníky, kteří  
- poznají při studiu co nejvíce sportů a jejich prostředí. 
- se stanou pravými sportovními specialisty s orientací v oblasti běžných i alternativních 

sportů.  
- dokáží svým klientům doporučit nejvhodnější sportovní aktivitu i s ohledem na jejich 

možnosti a zdravotní dopady a současně dokáží poradit při volbě vhodné výstroje a 
výzbroje pro konkrétní sportovní činnost.  

- uspořádají sportovní soutěž, závody nebo firemní akci. 
- se po ukončení studia dokáží aktivně zapojit do procesu, který ovlivňuje sport a tělesnou 

výchovu v naší republice na nejvyšší úrovni. 
 
Přihlášky na prezenční a kombinované studium pro školní rok 2015/16 přijímáme do 
konce září 2015.  
 
Korespondenční adresa:  
Vyšší odborná škola ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha - 6 Břevnov 
Adresa školy:  
Vyšší odborná škola ČUS, Vaníčkova 2a, 160 17 Praha 6 - Břevnov (Strahovský stadion)  
Další kontakty: 

Ředitel PaedDr. Jan Hejma: 233 017 351 
Studijní odd.: 233 017 315, 737 218 595, 733 653 334   

E-mail: vos.study@cuscz.cz , info@vos-cus.cz , hejma@cuscz.cz 
web: www.vos-cus.cz 
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