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OKÉNKO Z KRAJE
Únor je na Krajském úřadě Jihomoravského kraje měsícem, kdy se podávají
žádosti do většiny dotačních programů na aktuální kalendářní rok. Jsme
rádi, že nejinak je tomu i letos, a i přes hledání úspor v krajském rozpočtu a
výrazné škrty ve výdajových položkách, se většina dotačních programů
přeci jen vypsala, i když často s nižší alokací, než bylo zvykem.
Pro všechny sportovní spolky je stěžejním tradičním dotačním programem
Podpora

sportu,

Jihomoravského

který
kraje

je

již

nyní

v

sekci

dostupný

Vzdělávání,

na

Dotačním

sport

a

portále

volný

čas

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12230-506Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2021.aspx.

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

V rámci tohoto programu je opět vypsán Okruh A (výstavba, rekonstrukce,
opravy, investice) s alokací 8 mil. Kč, a Okruh B (činnost) s alokací 12 mil.
Kč. Stejně jako v loňském roce je možné podat jednu žádost v Okruhu A,
a současně i B. Asi nejvýraznější změnou je dělení žadatelů v Okruhu B do
tří skupin dle úrovně soutěží, kterých se účastní, což zvyšuje šance na zisk
dotace spolkům působícím převážně na lokální úrovni.

Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

Žádosti bude možné podávat od 15. 2. do 1. 3. 2021 do 17 hodin, a to
obvyklým způsobem, tedy vyplněním a odesláním elektronického formuláře
žádosti, a následným podáním žádosti a příloh v tištěné podobě nebo
prostřednictvím datové schránky. Žadatelé by si měli dát pozor zejména na
dodržení termínu pro podávání žádostí (nestačí razítko pošty), odeslání

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

elektronického formuláře (nutné obdržet potvrzovací e-mail) a také na
maximální možnou výši požadované dotace, což jsou nejčastější chyby,
které bohužel nelze opravit a žádost je tak automaticky vyřazena.

kr-jihomoravsky.cz

V případě jiných nedostatků (chybějící příloha apod.), bude náprava na
výzvu možná. Více informací naleznete v Pravidlech dotačního programu.
Kateřina Rohrer, vedoucí oddělení sportu odboru školství KÚ JMK

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Milí sportovní přátelé,
únor je měsíc, během něhož se
v okresech vždy konalo vyhlášení
Sportovců

roku.

Letos

to

kvůli

Kontakty:

současné pandemii plnohodnotně
nelze. Jednak se stále nemůžeme

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

shromažďovat, a také vzhledem
k omezením, která sport v uplynulém roce poznamenala, to nelze
ani

objektivně.

mnoho

úspěchů,

Respektive
které

by

není
bylo

možné hodnotit.
Tím nechci říct, že by se přestalo
sportovat. To rozhodně ne. Sportovní prostředí velmi rychle, a hlavně
dobře, reagovalo na divoce vyhlašovaná opatření. Trenéři přešli k on-line
tréninkům, dělení do menších tréninkových skupin, vnitřní sporty se
přestěhovaly ven a tak dále. Sportuje se pořád, proto teď slavnostně

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

vyhlašuji za vítěze loňské ankety o nejlepší sportovce a trenéry všechny,

cusjm@cusjm.cz

kteří sportovali a pokračují i přes všechna omezení.
Nejen pro toto sdělení, ale také z důvodu vzájemné informovanosti, co
zajímavého přináší sportovní život ve všech okresech Jihomoravského kraje
či jaké jsou aktuální dotační možnosti, jsme se rozhodli vydávat tento
bulletin. Snad zde najdete užitečné informace, rady a návody, ale
i zajímavé podněty a inspiraci do další činnosti. SPORTU ZDAR!
Vojtěch Bártek, místopředseda JKO ČUS

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 03

cusjm.cz

OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Dotační programy NSA
Jakožto pracovníci České unie sportu jsme byli na podzim proškoleni
Národní sportovní agenturou. Cílem bylo, abychom dokázali zajistit odborné
poradenství k dotacím NSA pro tělovýchovné jednoty i sportovní kluby. A to

Kontakty:

jak pro naše členské subjekty, tak pro všechny ostatní, jež o pomoc
projeví zájem.
Šlo především o výzvy Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021. Protože se
žádosti o tyto dotační programy podávaly jinak než v minulých letech, bylo
potřeba zájemcům informace od NSA zprostředkovat. A podle všeho se
tento úkol podařilo splnit velmi dobře. V tabulce je uvedeno, kolika klubům
jsme při podávání žádostí ve výzvě Můj klub 2021 pomohli.

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu
Vídeňská 470/9
639 00 Brno
cusjm@cusjm.cz
cusjm.cz

Legislativní poradenství
V současnosti, kdy nouzový stav velmi omezuje dění ve sportu, je důležitá
také naše legislativní pomoc klubům. Právní oddělení naší centrály v Praze
pravidelně vydává výkladová stanoviska k nařízením vlády, co se týče
oblasti sportu.
S kluby často řešíme i nemožnost konání valných hromad, ať řádných či
volebních. Máme tak k dispozici doporučení a vzorové dokumenty, kterých
lze v těchto případech využít. Náhledy dokumentů jsou na webových
stránkách www.cusjm.cz v sekci Legislativní poradenství. V případě dotazů
je možné se obrátit buď na místně příslušné okresní pracoviště ČUS, nebo
přímo na krajské pracoviště.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Evidence údajů o skutečných majitelích
Klubům zároveň pomáháme se zápisem údajů o skutečných majitelích. Je
pravdou, že zápis do evidence měl být proveden do 1. 1. 2021, avšak
poměrně velká část oddílů v evidenci stále chybí. Také v tomto případě je

Kontakty:

vhodné obrátit se buď na místně příslušné okresní pracoviště ČUS, nebo
přímo na krajské pracoviště.

Pane místopředsedo, již skoro rok se (nejen) sport potýká s pandemií
koronaviru.

Jak

moc

se

změnila

činnost

Jihomoravské

krajské

organizace ČUS?
Nejprve bych všem čtenářům popřál pevné zdraví. Pandemie změnila téměř
vše, takže i činnost Jihomoravské krajské organizace České unie sportu.

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

Každoročně se v jednotlivých okresech vyhlašuje nejlepší Sportovec
okresu, na níž navazuje anketa o nejlepšího Sportovce kraje. Obecně není
shoda, zda anketu v okresech pořádat, nebo ne. Na jednu stranu jde
o poděkování dětem a osobnostem v oblasti sportu, ale na druhou stranu

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

se stále nemůžeme setkávat. A sportovních výkonů není tolik, kolik by se
jich událo za normálních okolností.
Co říkáte na vznik NSA?
Obecně se dá říct, že by sportu pomohl jeden velký milník. A to, kdyby
vzniklo samostatné „ministerstvo sportu“. Aktuálně funguje od začátku roku
2020 Národní sportovní agentura (NSA), která během podzimu vypsala
dotační programy.
A je moc dobře, že agentura vznikla a funguje, protože sport má konečně
svoji kapitolu ve státním rozpočtu. Zvýšil se objem finančních prostředků do
sportu,

ale

hlavně

rychlost,

se

kterou

se

budou

peníze

vyplácet.

Vzpomeňme si, že z MŠMT chodily některé dotace i v listopadu (úsměv).
Jedním z dotačních programů je Můj klub, který se zaměřuje na mládež tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Tento program se vypisuje už čtyři roky. Ještě před NSA jej zastřešovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Blíže jsme tuto možnost představili výše.
Novinkou je dotační výzva Provoz a údržba, která cílí na provozovatele
sportovních zařízení. Dotace na provoz a údržbu se zrušila před pěti lety a

sportovní

prostředí

tento

program

potřebuje.

Díky

němu

mohou sportoviště fungovat i nadále a přestane jejich postupné chátrání.

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 05

cusjm@cusjm.cz
cusjm.cz

OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Jako třetí významná dotační příležitost se nabízí program Investice.
Souhrnně je v něm alokováno 2,5 miliardy korun. Zde vidím velkou šanci
pro sportovní kluby a obce, díky níž by se mohla v Česku nastartovat
výstavba nových sportovišť. Podle dostupných informací je v

Jihomo-

Kontakty:

ravském kraji mnoho projektů. Pevně věřím, že se brzy budou v našem kraji
otevírat nová sportoviště.
Také v Brně se v oblasti sportu hodně věcí změnilo. Můžete tyto změny
okomentovat?
Máte pravdu. I statutární město Brno chtělo zdůraznit, jak je sport důležitý,
a rozdělilo Odbor školství a mládeže na dva samostatné odbory, a to
školství a sportu. Přesně rok od založení NSA vznikl na magistrátu právě

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

sportovní odbor, který vede od 1. 1. 2021 Mgr. Petr Božek. Tady mi dovolte
připomenout, že do 20. 4. 2021 se musí vyúčtovat dotační program
Mládežnický sport. Prosím tak sportovní kluby, aby si daly pozor na
nezpůsobilé náklady během pandemie.

Petr Šíma, místopředseda JKO ČUS za sportovní svazy

Vídeňská 470/9
639 00 Brno
cusjm@cusjm.cz
cusjm.cz

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Kvůli covidu se sportovní život v Jihomoravském kraji de facto zastavil.
Nehrají se žádné soutěže a také se zrušilo vyhlášení tradiční ankety. Jak
vypadá aktuální situace, popsal předseda ČUS pro okres Blansko Josef
Vrba.

Kontakty:

Pane předsedo, jak ovlivnila současná covidová situace činnost
okresního sdružení?
V podstatě ji zastavila. Opatření jsou natolik přísná, že se ani nemůže sejít
náš výbor. Maximálně se mohu potkat jako předseda s pracovníky

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

Servisního centra sportu. Nicméně to je prakticky vše, co můžeme v tuto
chvíli dělat.
Plánujete letos v okrese vyhlašovat anketu Sportovec roku?

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

Vyhlašování vůbec neplánujeme, přičemž máme dva důvody. Jedním z nich
jsou opatření vlády, která to znemožňují. Druhým důvodem potom je, že
bychom považovali za devalvaci ankety, kolik výsledků soutěží a podobně
se v uplynulém roce uskutečnilo. Takže to nás vede k rozhodnutí, abychom
anketu neznehodnocovali, a tak ji vyhlašovat nebudeme.
Mohla by se anketa uspořádat v případě, že by se brzy opět začalo

Eva Musilová
+420 723 839 576
cus.musilova@gmail.
com

sportovat?
Pokud se soutěže a samotné sportování vůbec rozjede, pak bychom
samozřejmě měli důvody anketu uspořádat a výkony sportovců vyhodnotit.
A ocenit nejen sportovce, ale třeba i rozhodčí, trenéry nebo funkcionáře.

Podle plánu očkování proti covidu existuje možnost, že by v Blansku
vzniklo velkokapacitní očkovací centrum. Můžete nám o tomto záměru
říct více?
Podle mých informací, které mám, si kraj vybral sportovní halu v Údolní
ulici. která splňuje podmínky pro zřízení očkovacího centra. Údajně se
zřízení centra připravuje tak, aby centrum od března mohlo fungovat.
A pokud jsou tyto informace správné, mohlo by být v činnosti zhruba šest
měsíců.

Josef Vrba, předseda okresního sdružení ČUS Blansko

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - MĚSTO
Co je Informační systém České unie sportu a k čemu slouží?
Informační systém České unie sportu (IS ČUS) slouží k záznamu dat
o všech subjektech, které patří pod ČUS. Každému novému subjektu se
po registraci přidělí jeho ID podle okresu, do něhož spadá. Pro všechny

Kontakty:

nováčky v IS ČUS jsou k dispozici manuály, případně i pomoc přes
telefon.
Do systému se vkládají údaje o členech, statutárních zástupcích, majetku
nebo členských příspěvcích. Registrované subjekty navíc mají jako jednu
z řady možností vygenerovat si data, která ulehčí podávání žádostí pro
různé instituce. To se týká například rejstříku NSA nebo tvorby výkazů

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-město

pro podání daňového přiznání.
Zároveň lze sestavovat různé druhy reportů, jež ČUS může dále využít

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

i pro vlastní účely. Jedním z nich je například každoroční přehled členů –
ať už dětí, dospělých či seniorů. Nechybí ani zpracování informací
o majetku a podobně.

Marcela Říhová, koordinátorka Jihomoravské KO ČUS

Marcela Říhová
+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz
scsbrnomesto.cz

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Současná situace je pro sportovní kluby náročná. Co musí řešit například
jeden z menších spolků, který sídlí v okrese Brno-venkov?
Jde hlavně o ekonomické záležitosti, s nimiž se musí funkcionáři
vypořádat.

Kontakty:

Vaše prvotní nadšení z pomoci od Národní sportovní agentury
postupně vyprchává. Jaké jsou důvody?
Všichni,
v
s

kdo

brněnském
pracovním

začátkem

března

kampusu,
názvem

2020

mnohokrát

Kabina.

navštívili
slyšeli

Národní

o

úvodní

roadshow

dotačním

programu

sportovní

agentura

(NSA)

prezentovala, že na konci prázdnin z něj začnou distribuovat peníze.

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

Chápu zdržení kvůli jarnímu nouzovému stavu, přesto jsem se od
loňského září několikrát písemně dotazoval NSA, jak to s Kabinou vypadá.

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Nejdříve odpověděli, že dotace přijde koncem října, poté že koncem roku,
a nakonec sdělili, že se čeká na notifikaci z Bruselu. A do dnešního dne
v této věci nevíme nic nového.

Marcela Říhová

K olik jste investovali, abyste mohli o Kabinu žádat?

Jsme malý klub a dalo mi docela práci přesvědčit kolegy, abychom se na
Kabinu připravili. Argumentoval jsem, že je to tutovka a toho půl milionu
korun určitě získáme. Utratili jsme asi 50 tisíc za projektovou přípravu, což
je zhruba deset procent našeho ročního rozpočtu. Nyní nemáme ani

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

dotaci, ani 50 tisíc. Myslím si, že by bylo férové, kdyby NSA pravdivě
sdělila veřejnosti, jak se věci mají. My se podle toho zachováme.

www.cusacek.cz

scsbrnovenkov.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
O jakých dalších cestách, které NSA nabízela, jste uvažovali?
Když se v nabídce dotačních možností NSA objevil titul Investice do deseti
milionů, zajásal jsem a začal připravovat podklady. Během pár dní jsem
však vše odložil, protože jsem z textu výzvy pochopil, že vůbec není cílem

Kontakty:

podpořit malé jednoty. Důvodů je hned několik. Poměr nákladů 70:30 by se
ještě dal nějak zvládnout, jenže i při minimální požadované výši jednoho
milionu musí mít žadatel nachystaných k dofinancování přes 400 tisíc
korun. Je iluze si myslet, že kluby mají takové peníze našetřené, nebo že
by si je šly půjčit do banky. Ve svém regionu nikoho takového neznám.

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

Co byste zmínil za další překážky?

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Způsob proplacení dotace až poté, co je projekt ukončen. Jinými slovy,
žadatel musí nejdříve celý projekt realizovat, a také zaplatit faktury
dodavatelům. Teprve pak může požádat o proplacení dotace. Tato
podmínka v podstatě vyřazuje všechny malé oddíly, možnost dělených

Marcela Říhová

plateb nic neřeší. Dále se musí 80 procent nákladů investovat přímo do
sportoviště a maximálně 20 procent do zázemí. Máme připravený projekt
právě na zázemí, protože potřebujeme celý areál oplotit, zakoupit novou
krytou tribunu pro diváky a vybudovat ohrazení hrací plochy.
Bylo i přesto možné se o dotaci ucházet?

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

Učinil jsem před více než měsícem písemný dotaz, zda alespoň některý
z výdajů lze započítat do oněch 80 procent. Dosud ale nepřišla žádná

scsbrnovenkov.cz

odpověď. Přesto tuším, že všechny části projektu spadají spíše do zázemí
než do vlastního sportoviště. Program Investice do deseti milionů je
evidentně ušit pro větší a movitější spolky. Nikoliv pro obyčejné venkovské
kluby, jichž je většina.
Snažili jste se získat peníze ještě z nějakého jiného programu?

V závěru roku jsem podal žádost o dotaci z programu Provoz a údržba.
Naše náklady jsem napočítal na 420 tisíc korun, požadovaná dotace tak
činila 210 tisíc. Naplánoval jsem alespoň základní opravy, které jsme
v minulých letech kvůli nedostatku peněz nemohli provést. Šlo o záležitosti
jako výmalba vnitřních prostor budovy kabin, nejnutnější nátěry dřevěných
a kovových konstrukcí, výměna sprchových baterií, opravy splachovadel na
WC apod. Tyto věci považuji za běžnou údržbu a vůbec mě nenapadlo, že

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
s nimi nemáme šanci v programu uspět. Totéž platí o naplánovaných, sice
mizerných, ale přeci alespoň nějakých, odměnách pro správce a paní
uklízečku. Celé roky pro nás oba pracují s nadšením a zadarmo, jen jim
občas dám „z ruky do ruky“ pětistovku.

Kontakty:

Co bylo potřeba v žádosti změnit?
Museli jsme vyčíslit náklady na provoz a údržbu za rok 2019 a žádost
mohla činit maximálně 50 procent této sumy. Tedy ti, kdo měli peníze
a mohli si dovolit opravovat své majetky v minulých letech a platit správce,
údržbáře, uklízečky a další profese, si teď mohou sáhnout na dotaci.
Nicméně ti, co si to dovolit nemohli, mají smůlu. V žádosti nám zůstaly

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

pouze položky jako energie, benzín, servis zavlažování, pojištění a pár

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

dalších drobností. Z původních 420 tisíc korun jsem se dostal na 180,
a tedy i na dotaci – s prominutím – mizerných 90 tisíc. Z mého pohledu
opět podpora větších a velkých klubů. I tento program je podle všeho
připraven jiným než malým, chudým venkovským spolkům.
Pavel Vejrosta - SK Perštejn Nedvědice

Marcela Říhová

Vyjádření redakce:
Redakce je ráda i za tyto kritičtější články. Po prostudování rozhovoru
musíme konstatovat, že spoustě problémů by se předešlo, kdyby pisatel
před podáním žádosti a samotným plánováním projektů kontaktoval

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

zaměstnance z okresních (nebo krajských) sdružení České unie sportu,
kteří prochází školením na dotační výzvy od Národní sportovní agentury.
Obecně je potřeba přistupovat k dotacím vždy jako k nenárokovým

scsbrnovenkov.cz

financím, tedy k něčemu možnému navíc. Administrátor dotace (zde NSA)
se musí chovat jako řádný hospodář a musí dodržovat rozpočtová pravidla,
která přesně určují, kdy může uvolnit finance subjektům. Dále bychom chtěli
všem důrazně doporučit, aby finance putovaly jen na základě dokladu,
předejdete tím všem pochybnostem o možném nekalém jednání. Je jasné,
že NSA musí z něčeho vycházet, a to něco je účetnictví.
Redakce se určitě musí ohradit proti kritice dotačního titulu „Provoz
a údržba“ – NSA po dlouhých letech znovu tento dotační titul vypsala a je
přístupný pro všechny TJ a SK, bez rozdílu na jejich velikosti. Je nutné mít
na vše účetní doklady a předkládat jen uznatelné náklady, dle výzvy!
Pisatel má pocit, že 90.000,- Kč je málo, ale v letech minulých neobdržel na
provoz a údržbu od MŠMT (dřívější poskytovatel dotace od státu) dotaci
žádnou.
Jakub Koudelka, referent KO ČUS

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Stěžejní akcí Regionálního sdružení ČUS Břeclav vždy bylo vyhlášení
Sportovce okresu. Slavnostní ceremoniál s letitou tradicí nesloužil pouze
k ocenění úspěchů, ale hlavně jako možnost k setkání sportovců a jako
velká společenská událost. Tu letos bohužel narušila pandemie covidu, jež
výrazně paralyzovala nejen sportovní svět. Výkonný výbor RS se proto

Kontakty:

rozhodl, že po letech anketu za 2020 nevyhlásí.
Nicméně jsme vyzvali kluby, pokud jejich svěřenci dosáhli významnějšího
úspěchu, aby nás o něm informovali. A přišly dvě velmi zajímavé
nominace, které bychom chtěli vyzdvihnout.
První je nominace u příležitosti životního jubilea, za celoživotní
přínos v rozvoji a propagaci sportování široké veřejnosti:
Pan Jaroslav Stávek se narodil v roce 1950 v obci Němčičky, okres

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav
Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

Břeclav. Celý život zasvětil práci s mládeží, navíc se výjimečně zasloužil
o rozvoj lyžařského sportu a sportovního areálu v Němčičkách.
Od založení tělovýchovné jednoty Sokol v roce 1971 pracoval v jejím
výkonném výboru a v současnosti je jejím dlouholetým předsedou.
Dvanáct let pracoval v zemědělském družstvu jako opravář zemědělských
strojů. Roku 1981 založil vedlejší hospodářskou činnost při tělovýchovné
jednotě. Pod jeho vedením se provozuje též koupaliště, které bylo

Kamila Benčová
+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

opraveno v letech 1981–1983. Právě předseda byl jeden z hlavních aktérů
přestavby.

scsbreclav.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Pod jeho vedením začala TJ vzkvétat. Vznikaly nové subjekty pro sport
občanů a především mládeže. V krátkém čase se vybudovalo antukové
multifunkční hřiště nebo lyžařský areál, jemuž vévodí vlek s umělým
technickým zasněžováním, dětským pásem apod. Jde o evropskou raritu
v

podobě

nejníže

položeného

přirozeného

lyžařského

svahu

„mezi

Kontakty:

vinohrady“.
Lyžařský i plavecký areál vyhledává široká veřejnost, sportovní oddíly či
jednotlivci z celého Jihomoravského kraje. Jako zázemí slouží dvě nově
vybudované ubytovací kapacity
pro

95

budova

osob
s

a

přestavěná

občerstvením

na

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

koupališti.
Pan

Jaroslav

vynikající

Stávek

osobností

svojí
vytvořil

kolem sebe skupinu čtyřiceti

Kamila Benčová

dobrovolných instruktorů, kteří
každým rokem v navazujících
víkendových

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

kurzech

+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

naučí

lyžovat okolo 400 dětí. V týdnu
využívají areál po celou zimu
základní školy k lyžařskému
výcviku,

především

žáků

scsbreclav.cz

z prvního stupně.
Námi navrhovaná osobnost, pan Jaroslav Stávek, patří k dlouholetým členům zastupitelstva obce a působí ve výkonném výboru ČUS
v Břeclavi. Při TJ Sokol Němčičky vytvořil sedm živností, pracovní
uplatnění pro desítku

zaměstnanců

a

nespočet

brigádníků.

Sám

je

dobrý sportovec a vzor pro mládež. Je trojnásobným okresním přeborníkem ve stolním tenise a dvakrát byl vyhlášen mezi deseti nejlepšími sportovci okresu Břeclav.

Druhou je nominace snad do všech možných kategorií od klubu
Sportcomplex Cycling Club Břeclav:
Náš oddíl měl v plánu letos uspořádat celkem šest závodů, z toho tři
mezinárodní. Z důvodu covidu bylo ale vše zrušeno. Největší pohromou je
zrušení nově plánovaných akcí s Rakouskem – náklady na přípravu
proběhly, dotace Evropské unie byla ovšem škrtnuta v plné výši, takže
namísto přislíbených prostředků byla “nula“. To nám vzalo sílu a elán.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Pomoc přišla ze strany sponzorů a lidí blízkých, včetně statutárních
organizací. Podrželi nás, za což jim moc děkujeme. I navzdory komplikacím
se uskutečnilo šest soustředění – jarní Chorvatsko, dvě soustředění na
běžkách, akce na velodromu v polském Pruszkově či kempy na Malé Fatře
a v Beskydech.

Kontakty:

Projekt Jihomoravského kraje dívčí reprezentace je úspěšný, máme vše,
čeho lze na národní úrovni dosáhnout. „Titul získaný v čase národního
rekordu“ nebo nominace na juniorské mistrovství světa. Ještě větší radostí
je projekt víceúčelového sportoviště Velodrom v Břeclavi, který se pohnul

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

směrem dopředu.
SPORTCOMPLEX Cycling Club:
Tréninkové i závodní skupiny v roce 2020 pracovaly díky podpoře trenérů,
rodičů, závodníků i škol pravidelně. Cyklistická sezóna byla nahuštěna do

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

kratšího období a účast na šesti desítkách závodů byla vyčerpávající. Často
byly po sobě tři jdoucí závodní dny. Covid nás mohl zlomit, jenže těžké
období naopak ukázalo naše odhodlání a sílu.
V Břeclavi jsme navíc rozšířili aktivitu o nový „Cyklokroužek při ZŠ Na
Valtické“. Zájem dětí ve věku 7 až 12 let je velký, neboť Cyklokroužek je
hlavně zábava a pobyt na čerstvém vzduchu. Jsme jedna z mála organizací

Kamila Benčová
+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

s pravidelným programem, včetně doby školních prázdnin. Letos máme již
okolo třiceti dětí, jimž sport dává do života řád, disciplínu, sebevědomí,
krásu, pokoru a přátelství.

ZÁVODNÍCI:
Naši závodníci, obzvlášť v dospívajících kategoriích, zažívají výkonnostní
progres. Potvrzuje se, že o úspěch musíme v cyklistice, stejně jako v životě,
usilovat vytrvale a dlouho. Čtyři naši závodníci využili nabídky přestupu do
Dukly Brno, což je oddíl zaměřený na evropské a světové závody.

HLAVNÍ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY 2020:
41 mistrovských medailí, z toho 22 titulů mistra České republiky
2 národní rekordy
6 minut v přímém přenosu mezinárodní televize Eurosport při finálové
jízdě „naší Břeclavačky“ na ME
V nové sezoně 2021 na shledanou!
text: SPORTCOMPLEX Břeclav
foto: Radek Lavička

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Okresní sdružení ČUS Hodonín v současnosti eviduje 122 sdružených
subjektů. Jedním z aktivních klubů je Veslařský klub Hodonín, který se díky
svým svěřencům často objevuje v anketě Sportovec okresu Hodonín.
Veslařům se zároveň dostává pravidelné podpory díky projektu Sportuj

Kontakty:

s námi. Tentokrát přinášíme rozhovor s předsedou klubu Filipem Švrčkem.
Filipe, od roku 2015 jste předsedou
Veslařského

klubu

v

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

Hodoníně.

Proč právě tento oddíl?
Odpověď je velice jednoduchá. Na
„vesláku“ jsem byl doma od narození

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

– když táta vesloval a reprezentoval
Česko, byl jsem tam pořád. První
krůčky, pády, hry a voda. Člověka to
poznamená na celý život. Do svých

Jana Kavanová

šesti let jsem neznal nic jiného než
pobíhání na tomto místě. V osmi
letech mě rodiče dali na řecko-římský
zápas, abych se ve dvanácti opět vrátil na „veslák“, tentokrát již jako
mladý veslař. To mi vydrželo do dvaceti let. Následovala léta ve světě

–

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

v Brně, Praze nebo New Yorku. Sbíral jsem zkušenosti na univerzitě,
v byznysu, ale také jako lektor veslování v komerčních fitcentrech. V roce
2014 jsem se vrátil domů do Hodonína za byznysem, a asi i veslováním.
(úsměv) Cítil jsem, že je na „vesláku“ třeba něco změnit.

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 15

scshodonin.cz

SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Nelze si nevšimnout, že vaším příchodem se klub znovu nadechl
a změnila se spousta věcí. Areál se mění před očima a aktivity
přibývají. Co se vám za dobu vašeho působení povedlo, a co dětem
i široké veřejnosti v současnosti nabízíte?

Kontakty:

Ano, myslím si, že se nám daří postupně plnit vytýčené cíle. Jedním z nich
je využití potenciálu sportovního areálu, který byl dříve více uzavřený. Díky
možnostem, jež jsme sportovní veřejnosti nabídli, se areálem nyní protočí
okolo pěti tisíc lidí ročně. To je důležitým krokem k plnění dalšího cíle, a to
přirozený rozvoj členské základny dětí i dospělých. Ze širšího týmu se

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

samozřejmě i dosahuje lepších výsledků. To znamená, že se nám podařilo

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

rozběhnout vzájemně propojený systém.
Dílčích výsledků, které se podařily, je hned několik. V roce 2020 jsme se
stali

nejúspěšnějším

veslařským

klubem

na

Moravě

a

druhým

nejúspěšnějším v Česku, co se týče mládeže do osmnácti let. V létě jsme

Jana Kavanová

uspokojili zájem zhruba 270 dětí na příměstských sportovních táborech a
kempech. Navíc už každoročně pořádáme akce pro děti a dospělé, jako
jsou závody dračích lodí, veslařské závody či doprovodné akce.
Přestože není lehká doba, stále věříme, že se sezóna rozběhne a budeme
moci opět naplno rozvinout náš potenciál. Pro letošní ročník chystáme dva
závody dračích lodí pro děti, školy i dospělé. Konat se mají v červnu a září.

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

Dále připravujeme sportovní tábory a kempy pro děti od šesti do patnácti
let. Nově chceme udělat závod dvojic v běhu a na kole, takzvaný
KOLOBĚH, a zcela novou sportovní akademii NA STARTU pro děti od osmi
do dvanácti let.
Jak ovlivnila současná covidová situace činnost klubu? Vaši veslaři
v nedávné minulosti dosahovali velkých úspěchů, jak tedy momentálně
pracujete s dětmi?
Rok 2020 byl pro všechny, i pro nás, obrovskou výzvou. Protože jsme
venkovní sport (a tvrdí se, že ve výšce jednoho metru nad hladinou je
nejzdravější vzduch), mohli jsme v omezené míře nadále trénovat. Přidala
se tak k nám skupina nových dětí, které jsme připravili na odsunutou
závodní sezónu. A ta se náramně podařila, když jsme získali pět titulů
mistrů České republiky, čtyři stříbra a dva bronzy. Stejně tak i náš
nejúspěšnější závodník posledních let Vašek Baldrián dosáhl na nejlepší
možný výsledek, a to na vítězství z mistrovství Evropy do 23 let. Po této
stránce si nemůžeme stěžovat.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Samozřejmě ale pro nás jde organizačně o obrovský stres. Zatímco víme,
že většina sportovních klubů stojí, my stále nějak individuálně trénujeme
a čekáme, kdy se poukáže na nás. Vzhledem k mírnější zimě můžeme
nepřetržitě chodit na vodu, běhat, jezdit na kole a stále se připravovat.

Kontakty:

Horší to je u členské základny dospělých, která byla naučena využívat klub
nejen z hlediska veslování. Pro ty se život víceméně zastavil. Z tohoto
pohledu vnímám opatření proti covidu za obrovskou tragédii, kdy se
všeobecně organizovaný pohyb, sporty a činnost klubů lusknutím prstů
stoply.

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín
Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Chystáte nový projekt sportovní akademie NA STARTU. Můžete nám jej
blíže představit? Komu je určen, co je cílem a jak bude probíhat?
NA STARTU je poměrně ambiciózní projekt, který nosím v hlavě již od roku
2015. A právě nyní přišel jeho čas. Má jít o všestrannou sportovní přípravu

Jana Kavanová

dětí ve věku od osmi do dvanácti let. Naším cílem je jednak rozpohybovat
děti a vyhnout se jejich rané specializaci. Chceme se přiblížit co nejvíce
dětem, aniž by je rodiče museli vozit za námi. Proto se zaměřujeme na
veřejná městská a školní hřiště. Sportovat chceme každý den s jiným
zaměřením. Mezi hlavní odvětví v letě jsme zařadili atletiku, míčové sporty,
vodní sporty, workout, parkour a skate-parkové aktivity. Zima bude naopak

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

časem plavání, bruslení, gymnastiky, úpolového sportu, lezení a míčových
sportů. Věříme, že si děti odnesou hlavně radost z pohybu, nové přátele,
zpevní těla, získají zkušenosti a postaví se novým výzvám. Do projektu se
lze přihlásit na www.na-startu.cz.
Cítíte podporu tohoto projektu od trenérů a funkcionářů z jiných
sportovních klubů? Narážíte na nějaký problém při jeho organizaci?
Projekt pokrývá problematiku, kterou všichni vnímáme. Nicméně panuje
jakási obava o přetahování dětí z jednotlivých klubů. Toto vnímání je
bohužel obrovskou bariérou a také slepotou. Dříve bylo normální, že děti
dělaly několik sportů naráz a až v pozdějším věku se rozhodly, který bude
ten hlavní. V tuto chvíli podporu od ostatních moc nevnímám. Myslím si, že
hlavní problém je v nastaveném konkurenčním systému přidělování financí,
nedostatku trenérů a vzájemné rivalitě. Jsem však přesvědčen, že projekt
NA STARTU bude později přijatý všemi a postupně se do něj zapojí
i ostatní kluby. Vidím v něm přínos pro všechny jak z pohledu financí nebo
materiálu, tak i dětského potenciálu.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Pokud se situace uklidní a vrátíme se k „normálnímu životu“, co ještě
plánujete?
Těch plánů je určitě spousta. Stále máme v areálu co zlepšovat, například
vybudování

umělého

tartanového

hřiště,

hřišť

pro

nejmenší

děti,

Kontakty:

vybudování jógového zrcadlového sálu, kardio zóny a podobně. Otevřeli
jsme nové téma propojení studia a sportu, jež je pro nás velmi důležité.
Proto chceme společně otevřít sportovní třídu či obor na gymnáziu
v Hodoníně. Hned, jak to bude možné, máme v plánu začít se vzděláváním
sportovců, rodičů a trenérů v oblasti výživy, regenerace a psychologie.

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín
Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Filipe, děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.
Jana Kavanová, Okresní sdružení ČUS Hodonín

Jana Kavanová
+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com
scshodonin.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Máme za sebou náročný konec roku 2020, kdy jsme ve spolupráci s TJ/SK
zaregistrovali do rejstříku Národní sportovní agentury (NSA) více jak 98
procent tělovýchovných jednot našeho okresu. Navíc jsme některým z nich
pomohli se žádostmi o dotace.

Kontakty:

Po Novém roce jsme rozjeli přípravy tradiční ankety Vyhlašování
sportovců a osobností okresu Vyškov. Podle vývoje pandemické situace
bychom rádi navázali na anketu města Vyškov, i když není jasné, zda
a v jakém rozsahu se uspořádá.

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov
Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Zdeněk Jelínek
Chystá se také Den seniorů, kde bychom rádi zachovali tradiční program
v Rousínově. Nově se jedná také o navazujícím sportovním dnu, který by

+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

hostil Vyškov.
Hlavní otázkou i nadále zůstává, jaké budou možnosti sportování
a shromažďování. Stále však věříme, že se sport vrátí na hřiště i do hal
co nejdříve.
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Jak vypadal rok 2020 z pohledu Okresního sdružení ČUS Znojmo?
Navzdory pandemické situaci se podařilo uspořádat 15. února 2020
školení pro sbory dobrovolných hasičů okresu Znojmo, které znamenalo
získání dotace z programu Můj klub 2021. Zároveň jsme zorganizovali
galavečer ankety Sportovec okresu Znojmo 2019, jenž se konal 27. února.
Tuto akci, kde se každoročně vyhlašují nejlepší sportovci před zaplněným
hledištěm Městského divadla Znojmo, považujeme za naši výkladní skříň.
Následně se 19. června otevřela zbrusu nová sportovní hala v obci
Hodonice. Osobně byl přítomen i předseda znojemského OS ČUS Zdeněk

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

Kolesa. V srpnu se uskutečnily dvě významné akce, které hostila obec
Skalice. Prvního srpna se otvíral nový hasičský areál SDH Skalice,
přičemž 29. srpna oslavil místní fotbalový klub 20 let existence. Ku
příležitosti obou událostí předal předseda okresního sdružení památeční

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

plakety.
Poslední hromadnou akcí roku 2020 byla Louka plná dětí, jež 3. září

Roman Švarc

zpestřila nástup dětí do škol. Celkově se jich zúčastnilo na 500 z celého
regionu.
Mimo jiné se konal pohár, který organizoval zdejší okresní fotbalový svaz.
Jedno z úvodních utkání měl tu čest odřídit jako hlavní rozhodčí předseda
OS ČUS Zdeněk Kolesa. Slavnostní výkop zápasu potom provedla hráčka

+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com

italského Juventusu Turín a česká reprezentantka ve fotbale Andrea
Stašková. Nejen o této soutěži mluvil v rozhovoru trenér TJ Hostim Libor
Nevrkla. Ten mužstvo koučuje už od roku 2007.
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Co říkáte na pohár, který po dlouhých letech pořádá náš OFS?
Určitě je dobře, že se pohár hraje. Pro hráče i nás funkcionáře jde o novou
soutěž, kde potkáme týmy, na něž běžně v lize nenarazíme. Každý duel má
náboj a taktika se liší od zápasů v dlouhodobé soutěži. Jsem rád, že do
toho vedení OFS šlo. Ačkoliv se na začátku našli pochybovači, kteří tvrdili,
že o akci zájem nebude. Nakonec se zúčastnilo přes 30 týmů, což je
parádní. Věřím, že tomu tak bude i v dalších ročnících.

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

Uvažujete o přihlášce i do příštího ročníku?
Rozhodně ano, lákadlo zahrát si finále v Husových sadech je velké. Letos
jsme to nezvládli, tak to musí být příští sezónu lepší. (úsměv)
Sledoval jste průběh poháru? Pokud ano, překvapilo vás něco?

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Sleduji výsledky všech okresních mužstev jak v lize, tak v poháru. Bylo
znát, že zápasy ovlivnilo období dovolených, kdy se pohár konal. Proto
nebyla nouze o překvapivé výsledky. Hodně mě zaskočil už zahajovací
souboj, kdy Valtrovice na svém hřišti přehrály Jaroslavice, které považuji za
velmi zkušený a silný celek. Ale právě to je krása pohárových utkání, každý
může překvapit.

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com

Uvítal byste změny v poháru? Případně jaké́ ?
Pohár je klasika, nicméně otázkou zůstává, zda opět garantovat týmům
aspoň tři utkání ve skupině, nebo hrát hned od začátku vyřazovacím
způsobem. Asi rozumím skupinovému systému, protože kdyby nebyl, mohl
by tým, jenž vypadne hned na úvod, zůstat týden před startem ligy bez
jediného zápasu. To by nikdo nechtěl. Mně osobně skupinová fáze
vyhovovala.
Možná bych změnil podobu vrcholu poháru. Šel by udělat takový „fotbalový
superden“ – v Husových sadech by se nehrálo jen finále mužské části, ale
pojal bych to jako svátek fotbalu. Například odehrát dopoledne souboj
vítězů soutěží přípravek, nejlepších žákovských družstev, odpoledne třeba
souboj o třetí místo nebo finále poháru dorostu, který se chystá. A až
nakonec finále mužského poháru jako třešničku na dortu.
Stoprocentně by se daly sehnat i osobnosti, jež by svojí přítomností pohár
podpořili – Vlasta Hrubý, Petr Švancara nebo Andrea Stašková. Takový
formát by jistě přilákal spoustu diváků a vytvořil by se prostor například pro
ocenění úspěšných hráčů, funkcionářů nebo prezentaci sponzorů OFS.
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Věříte, že se konečně zlepší koronavirová situace a budeme mít
možnost pokračovat v soutěžích?
Nám vlastně zbývá jen věřit. (úsměv) Už teď je jasné, že se začne nejdříve
na jaře. Situace se mění a je nepřehledná, tak uvidíme, co přijde. Byl bych
rád, kdyby se fotbal mohl hrát. Třeba v Hostimě jde o neoddělitelnou
součást společenského života v obci. Jednoduše chybí. Na druhou stranu si
všichni uvědomili, že zdraví je nejdůležitější, a tak to musíme brát. Pauza
neprospívá nikomu, trpí zejména děti. Snad se vše zvládne a brzy se fotbal
rozjede. Myslím rozjede se vším všudy – tedy i s diváky, bez nichž není

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

vesnický fotbal fotbalem. Těším se na to!
Jak probíhal váš běžný týden bez fotbalu? Nenudil jste se trochu?
No, ze začátku to byl hrozný nezvyk. Kromě našeho zápasu v okresním

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

přeboru navštívím o víkendu ještě minimálně jedno dvě další utkání na
různých úrovních. Syn navíc začíná hrát fotbal v Příměticích, tak jezdím
samozřejmě i s ním a snažím se trochu pomoct. S lockdownem přišla
spousta volného času a trochu nuda. Ale asi jako všichni jsem se
přizpůsobil. Více času trávím s rodinou, kterou někdy kvůli fotbalu trochu
zanedbávám. Teď si manželka nemůže stěžovat. (úsměv)

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com

Trochu odbočíme od poháru. Co říkáte na dění v českém fotbale, který́
́
utrpěl v očích fanoušků̊ kvůli problémům, v nichž se teď nachází?
Nevím, jestli utrpěl v očích fanoušků. Spíše v očích široké veřejnosti.
Fanoušci, kteří fotbal sledují, o některých praktikách vědí. Proto je vývoj asi
moc nepřekvapil. Já jsem ovšem rád, že se ledy hnuly. Byl bych ale ještě
radši, kdyby se hýbaly dále a současné vedení skončilo. Desítky let
budované struktury se musí roztrhat a fotbal musí začít fungovat přehledně,
rovně a transparentně. Osobní vazby samozřejmě fungují všude, ale
nemohou jít proti fotbalu. Jsem velice rád, jak na krajské a celostátní úrovni
působí předseda našeho OFS Milan Večera. Moc se to neví, ale on osobně
byl vždy jedním z nejhlasitějších kritiků Romana Berbra i jeho praktik.
A není sám, takových je více. Proto věřím, že se situace může zlepšit, jen
je potřeba celou revoluci dotáhnout.

Jak jste spokojen s prací́ lidí na našem OFS?
To je trochu otázka na tělo. Nechci, aby to vypadalo, že si nějak „hrabu
píseček“. Myslím si, že svaz funguje nejlépe za dobu, co dělám okolo fotba-
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
lu. Soutěže mají své sponzory a podporuje se mládež, jako největší
problém se tak jeví nedostatek rozhodčích. Jsem moc rád, že na svazu
sedí komunikativní lidé, kterým se nikdo nemusí bát zavolat nebo napsat
mail. Velkou devízu pak máme ve zkušeném sekretáři Romanu Švarcovi,
to je člověk na svém místě. Stejně tak Milan Večera, jehož jsem už
zmiňoval. Lidsky si ho vážím a oceňuji jeho práci pro okres, je to taková
hybná síla. I díky němu vznikl dobrý tým lidí, kterým musí každý rozumný
člověk poděkovat.

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

A na závěr každému, kdo rozhovor dočetl až sem, přeji lepší rok 2021!
Libor Nevrkla, trenér TJ Hostim

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz
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NÁRODNÍ SPORTOVNÍ
AGENTURA
POZOR, blíží se termín vyúčtování dotací.
Všichni

příjemci

dotací

v

roce

2020

jsou

povinni

provést

finanční

vypořádání do 15. 2. 2021. V rámci sportovních dotací se to týká
následujících výzev:

Kontakty:
Národní sportovní
agentura
Českomoravská
2420/15
190 00, Praha 9
info@
agenturasport.cz
agenturasport.cz
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JIHOMORAVSKÁ KRAJSKÁ
ORGANIZACE ČUS
Kontakty:

Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte
do redakce na e-mail: cusjm@cusjm.cz. Děkujeme.
Vydavatel: Jihomoravská krajská organizace České unie sportu, Vídeňská
470/9, 639 00 Brno, www.cusacek.cz.
Odpovědná osoba: Ing. Marta Gabrielová,
e-mail: gabrielova.marta.cus@gmail.com.
Redakce, grafika, inzerce: Jihomoravská krajská organizace ČUS
a Tadeáš Mima, sídlo redakce: Vídeňská 470/9, 639 00, Brno.

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu
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