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10 NEW CAMERA 
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Mil í  přátelé sportu,

scházíme se podruhé nad stránkami elektronického
čtvrt letníku Čusáček, který vydává Jihomoravský kraj  spolu       
s krajskou organizací  České unie sportu.  A vypadá to,  že se     
v posledním čtvr t roku přece jen ledy hnuly.  Na j ižní  Moravě
pokračujeme intenzivně v plošném očkování,  a tak doufám, že
brzy za koronavirem uděláme tečku.

Je mi jasné, že poslední období amatérskému        
a mládežnickému sportu nepřálo.  Trénovat přes nastavená
omezení se tot iž pří l iš  nedalo,  a i  teď je to dost náročné.
Velká část dětí  a mládeže tak v lastně nesportovala.  Jej ich
návrat  k akt ivnímu pohybu bude obtížný.

I  když nám přeje v poslední době počasí,  výlety a indiv iduální
t réninky pravidelné sportování nenahradí.  Stejně jako j im
nenahradí úzké kontakty navázané s kamarády        
a kamarádkami z oddí lů.    

Děkuj i  všem, kdo neztrat i l i  opt imismus a neustále se snaží
mot ivovat dět i  a mládež k pohybu. Díky je j ich obětavost i
věřím, že to se sportem na Moravě v budoucnu přece jen
dopadne dobře.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Ú v o d n í  s l o v o  h e j t m a n a
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Často se setkáváme s tím, že žadatelé mají mylné představy o dotačních
prostředcích poskytovaných z rozpočtu kraje do oblasti sportu. S reakcemi
typu „proč z města dostáváme řádově statisíce a z kraje jsme nedostali ani
těch sto“, nebo „u nás město dává všem“, nejsou od sportovních klubů nijak
ojedinělé. Rádi bychom Vám tedy stručně nastínili, jaký objem prostředků
má Jihomoravský kraj ve svém rozpočtu k dispozici a jaký je vlastně
rozpočet kraje. 
V posledních letech kraj vyhlašuje zpravidla 3 dotační programy v oblasti
sportu v celkové výši zhruba 50-53 milionů korun. Jedná se o všem známý
program Podpora sportu s alokací 35 milionů (pozn. v roce 2020 byl             
z důvodu úsporných opatření ponížen na 20 milionů), program Podpora
vrcholového kolektivního sportu s alokací 15 milionů a program Podpora
individuálních sportovců ve výši 2-3 milionu korun (pozn. v roce 2020
zrušen, v roce 2021 alokace 2 milionů). Další prostředky putují do této
oblasti formou tzv. individuálních dotací, kterými jsou podporovány
významné sportovní akce konané na území kraje, velké investiční projekty
spolufinancované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (resp.
Národní sportovní agentury), případně ojediněle projekty hodné zvláštního
zřetele. Zde se částka liší v závislosti na prostředcích v rozpočtu v daném
roce, za poslední léta se však jedná o částku kolem 25 milionů, včetně
zmíněných investičních dotací na opravdu velké projekty. Další prostředky
jsou vynakládány na sportovní akce pořádané a spolupořádané samotným
krajem – např. Sportovec kraje, zajištěný výpravy na Olympiádu dětí            
a mládeže či veletrh Life!, jedná se však o částky v řádech „pouze“
statisíců. Celkem tedy z krajského rozpočtu do oblasti sportu putuje ročně
kolem 80 milionů, přičemž jeho celková výše je kolem 7 miliard korun
(pokud nepočítáme transfery ze státního rozpočtu, které kraj obdrží od
státu a „obratem přepošle“ dále - např. prostředky na školy atd.), tedy
zhruba 1,2 % rozpočtu. 
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V celkovém objemu se tedy na první pohled zdá, že 80 milionů je dost, když
si však uvědomíme, kolik sportovních klubů a organizací na území kraje
působí (na 1200 registrovaných jen pod ČUS, Sokolem a Orlem),         je
částka víceméně “symbolická”. Výše prostředků z krajského rozpočtu, které
jsou určeny pro spolky v rámci dotačních programů na běžnou činnost jsou
víceméně srovnatelné s výší prostředků, které mají pro tyto účely ve svém
rozpočtu okresní města. Ty však dotují spolky pouze na svém území,
kterých jsou řádově desítky. Je tedy logické, že takovéto kluby jsou městy
dotovány mnohem lépe než z kraje. Samozřejmě situace v obcích a malých
městech je lehce odlišná, nicméně opět musíme přihlédnout k faktu, že
v malých obcích působí pouze několik sportovních klubů a je zpravidla         
v možnostech obcí podpořit takřka všechny, samozřejmě adekvátně             
ke svému rozpočtu. Zcela “mimo” vyčnívá samotné město Brno, jehož
rozpočet je přes 14 miliard, přičemž do oblasti sportu putuje ročně zhruba
1 miliardu. Ačkoli na území Brna působí zhruba třetina všech sportovních
klubů v kraji, dotační prostředky na každého jednoho daleko převyšují
všechny ostatní úrovně. 
Při pohledu na kraj je však třeba si uvědomit, že jeho primárním úkolem       
je zajištění činností, jako jsou nemocnice, střední školy, silnice, krajská
doprava, domovy pro seniory apod., a že přeci jen sport není tou hlavní
“životně důležitou” prioritou, tedy alespoň ve smyslu přidělování dotací,
neboť dotace je a měla by být pouze a jen jako “přilepšení”, nikoli nárok.
Všichni jsme však jistě rádi, že i v této nelehké době, kdy se hledají úspory
a provádí se razantní škrty napříč rozpočtem, se na sport nezapomnělo,      
a zůstal v rozpočtu, i když se sníženou alokací. Doufejme také, že se
situace zlepší a my budeme moci do budoucna přispět ke zlepšení činnosti
vícero spolkům. 

Ing. Kateřina Rohrer, 
vedoucí oddělení sportu odboru školství KrÚ JMK
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Je škoda, že Národní sportovní agentura, po loňské podzimu, kdy
perfektně  a vstřícně fungovala ve vztahu ke klubům při podávání žádostí,
nyní vyplácí pro kluby jen finance z výzvy Můj klub (na mládež – která teď
stejně nesportuje). Přitom nejvíce trpí provozovatelé sportovišť a u výzvy
Provoz a údržba 2021 se agentura ještě nedostala ani k přidělení
kontaktních osob a kontrolám žádostí.

Už ani nejde použít polovinu z dotace Můj klub na údržbu jako tomu bylo                  
v minulých letech.

Aby kluby v květnu neměli žádné informace, nic nevěděly, je opravdu
žalostné. A je to škoda, protože se ztrácí důvěra sportovního prostředí        
v agenturu. Pravda je, že to je pořád lepší, než když byl sport pod MŠMT,
kde se peníze vyplácely až na konci listopadu. :)

Máj lásky čas a nemusí se nutně jednat jen o lásku k bližnímu. Prohlubme
naši lásku ke sportu, milí sportovci a sportovkyně. Zvlášť teď, v době, kdy
nám pominula téměř všechna vládní opatření a my zase můžeme potkávat
kamarády, trenéry, kolegy, můžeme si zajít na hřiště zakopat, zapinkat,
prostě zase dělat to, co nás baví. A tak to dělejme s láskou, o to pak
budou výkony a výsledky opravdovější a více nás budou těšit. 

Jihomoravská
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ČUS 
servisní centrum
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Vím, že někdo může namítnout, že dotace je nenároková. Což ale v tomto
případě neplatí. Stát zavřel sportoviště a je povinen to provozovatelům
kompenzovat, když zavedl kompenzace v jiných, také uzavřených,
odvětvích.

Jakub Koudelka
JmKO ČUS

Už se těším na křik ze zaplněného
dětského hřiště, na „mraveniště“ na
fotbalovém hřišti, na tartan plný atletů
nebo zvolání „mám“ z volejbalového kurtu.   
A o to víc budu mít radost, když vím, že to
všichni děláme s láskou.

S láskou Váš 

Vojta Bártek
JmKO ČUS



S p o r t  v e  š k o l á c h  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 2 1 / 2 2
O projektu jsme si povídali s Petrem Šímou, který zastupuje spolek
organizující sport na základních školách.

Pane místopředsedo, můžete nám představit projekt Sport ve školách?
Cílem projektu je zajistit pro děti z prvního stupně základních škol hodinu
sportu přímo v areálu školy, která je zcela zdarma. Pod vedením
zkušených trenérů si děti vyzkouší různé druhy sportů, většinou po měsíci
se sporty střídají.

Dokázali jste cíle naplnit?
V optimistické variantě jsme chtěli ve školním roce 2019/2020 zapojit 40
základních škol v Jihomoravském kraji. Pokud tedy nepočítáme okres Brno-
město, kde podobný projekt zajišťuje vedení města. Zájem škol nás mile
překvapil a my jsme rozšířili projekt na 60 škol.
Přímo šokem pro nás byl velký zájem dětí. Museli jsme přidávat hodiny
sportování, abychom nemuseli odmítat žádného žáka. V lednu 2020 jsme
doladili projekt, vychytali porodní bolesti a plánovali rozšíření v dalším
školním roce. V březnu roku 2020 ale přišla krutá zpráva – zavření
základních škol i sportovišť.
Nedokázali jsme tak naplnit cíl, nicméně zájem dětí před covidem nás
naplňoval optimismem, že na začátku školního roku zase uvidíme sportující
děti. Všichni víme, co prožívá naše republika, takže školní rok 2020/2021
víceméně neproběhl. Přesto věříme, že se situace výhledově zlepší.

Počítáte s pokračováním projektu v dalších letech, když loňský rok
neproběhl?
Musíme pokračovat dále, dlužíme to dětem! Této generaci dětí jsme vzali
část života a máme povinnost jim toho co nejvíce vrátit. Od října projekt
Sport ve školách obnovíme.

Tadeáš Míma
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S p o r t  s i  c e s t u  v ž d y  n a j d e
Na veřejnosti se o tom nemluví, v novinách se o tom nepíše a politici vám
to také neřeknou – v Česku se ovšem vrátil život do starých kolejí, alespoň,
co se týče trávení volného času. Hospody jsou plné štamgastů,                    
v posilovnách lidé shazují lockdownová kila a stejně tak už se sportuje         
i mezi amatéry.

Ale vždyť to všechno je doposud zakázané, ještě se to nerozvolnilo, říkáte
si. To je samozřejmě pravda, jedním dechem však musíme dodat: No a co?
Ani ten nejukázněnější národ na světě, což Češi nejsou, co si budeme
nalhávat, nedokáže fungovat více jak půl roku v kuse v módu absolutního
omezení. Všude v Evropě si to uvědomovali, proto se omezení nastavila
takovým způsobem, aby se chod země totálně nezastavil. V Česku se
ovšem vláda rozhodla pro totální uzávěru – od obchodů a služeb až po
školy a sportování. 

Právě sportování dětí je přitom i teď, kdy se začíná pomalu rozvolňovat         
i z oficiální úrovně, nešťastnou Popelkou, na níž každý zapomněl. Dětské
kolektivy ve školách nebo v družinách totiž nadále sportovat nemohou –
ačkoliv jsou pravidelně testovány, ačkoliv jsou homogenní skupinou,
ačkoliv jejich pedagogický dozor byl přednostně naočkován – prostě
sportovat nesmí! A basta.

Kdyby chtěl být člověk velmi hnusný, pomyslel by si, že hlavním důvodem
nezájmu úředníků i politiků o sport dětí, je skutečnost, že největší fyzický
výkon se jim povede, když rychle vyjdou schody. Pokud si však toto
nejapné žertování odpustíme, skutečně jen těžko nalézáme důvody, proč
není dětem ve školách sport umožněn. Možná je na vině naprosté odtržení
od reality nebo je pod jejich zorným polem, těžko říct.

Stát vehnal amatérské i dětské sportování do šedé zóny a mnohé sportovní
kluby se tak v současnosti pohybují na hraně, či spíše za hranou legálnosti.
Pro zákazy a omezení přitom nejsou z epidemiologického hlediska důvody
– pokud stát umožnil pracovat pravidelně testovaným zaměstnancům bok
po boku v uzavřených prostorách fabrik, proč neumožňuje nesrovnatelně
menším kolektivům pravidelně testovaných dětí sportovat na čerstvém
vzduchu?
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Rozhořčovat se však nemá příliš smysl, škody už se staly. Nejdéle
uzavřené školy v Evropě si na dětech vybraly svou daň – kvůli izolaci se
staly apatičtější, úzkostnější, bojí se návratu do normálního života. Jedná
se o problém, který zatím většina lidí i politiků přehlíží, ale který se nám       
v budoucnu škaredě vymstí. Kromě psychického zdraví je zde i riziko
zdravotních obtíží, zejména obezity. 

Je teď pouze na nás, kteří mají odvahu, nikoliv na státu, abychom děti opět
ke sportování vrátili. 
A proto je dobře, že město Brno a Jihomoravský kraj dávají peníze na
kroužky ve školách a v družinách. V Brně jsme angažovali desítky
profesionálních trenérů, které 2 tisícům dětem ve školních družinách
ukazují jednotlivé sporty. Je jedno, zda má dítě bohaté nebo chudé rodiče,
vše je hrazeno z prostředků města a kraje a děti si v kolektivu zasportují.
Tento projekt opět restartujeme od září 2021. 
Spočítali jsme si, že za 100 miliónů korun ročně (ze státního rozpočtu jde
do sportu 10mld, což je 1% z této částky) by se celý projekt mohl rozšířit po
celé republice a zasáhnout každé dítě na prvním stupni základní školy         
v každé obci v každém kraji. 

Návrat dětí ke sportování je důležitý. Ani ne tak kvůli fyzické aktivitě,
uvědomujeme si, že ne každé dítě je pohybově nadané, ale kvůli
socializačnímu efektu. Sport má být hlavně o zábavě, a té se teď dětem
zoufale málo dostává.

Jakub Koudelka
Jihomoravská krajská organizace ČUS
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Položili jsme dvě otázky Josefu Vrbovi, předsedovi okresního sdružení
České unie sportu v okrese Blansko a tělovýchovné jednoty ASK Blansko.

Jak vnímáte současnou situaci a opatření proti šíření pandemie ve
vztahu k dětem a mládeži?
Současnou situaci a k ní přijatá opatření považuji ve vztahu k dětem            
a mládeži za smrtelný hřích. Dovolím si použít slova kardiochirurga
profesora Jana Pirka: „Je paradoxem, že každý živočišný druh jako první
chrání svá mláďata i s nasazením vlastního života. A naše mláďata to nyní
odskákala, slušně řečeno, nejvíc.“

Zavřít děti doma, nepustit je do školy, zakázat jim možnost navštěvovat
kroužky, a to nejenom sportovní, je neomluvitelné. Z mého pohledu
nepochopitelné a trestuhodné. Děti už ze své přirozenosti jsou v drtivé
většině aktivní, hravé a soutěživé. K tomu potřebují kolektiv. To všechno
jsme jim vzali. Jsem skálopevně přesvědčen, že při troše dobré vůle,           
s použitím zdravého selského rozumu, při stanovení opatření, která ochrání
děti i jejich učitele a trenéry, bylo a je možné povolit řádnou školní
docházku a sportování dětí. A dětem to chybí. Tím, že jsme je donutili být
doma, ztratí všechny dosud získané návyky, vztah ke škole, učení, sportu     
a ke kolektivu. To se bude velice těžko a dlouho napravovat, pokud             
to vůbec bude možné napravit.

Jak z toho ven? Samozřejmě nejlepší a nejrychlejší cesta je testování          
a vakcinace. Patřím svým věkem do jedné z nejvíce ohrožených skupin
obyvatel, ale určitě bych upřednostnil očkování učitelů a trenérů, jejich
pravidelné testování, za každou cenu důsledné testování dětí ve školách       
i kroužcích a sportovních oddílech. Samozřejmě plně dotované, bez nároku
na finanční prostředky škol či sportovních oddílů a klubů. 

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko
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678 01 Blansko
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Co finance a možnosti dalšího rozvoje, co až „tohle všechno“ pomine?
Finanční situace drtivé většiny sportovních oddílů a klubů je, a zřejmě           
i v nejbližší době bude, tristní. Většina z nich živoří nebo žije jenom díky
dotačním programům samospráv a Národní sportovní agentury (NSA).
Možnost získávání prostředků z vlastních akcí, jako jsou na příklad plesy,
zábavy a podobně, je prakticky nulová. Příjmy z reklam a darů sponzorů, až
na vzácné výjimky, rovněž.

I když jsem založením optimista, bude sponzorům a dárcům také určitou
dobu trvat, než se „vyhrabou“ z vlastních problémů a budou opět schopni
sport podporovat v takové míře, jako tomu bylo před pandemií. I v této
oblasti je povinností státu sportovním organizacím pomocí zvýšením
rozpočtu NSA. A to nejenom na vlastní sportovní činnost, ale i do programů
na opravy a údržbu sportovních zařízení, na investice do jejich rekonstrukcí
a modernizací nebo výstavbu nových, aby nejenom děti a mládež měly kde
sportovat. V tom velice výrazně zaostáváme za světovým průměrem.

Jsem přesvědčen, že takové investice do sportu, zejména dětí a mládeže,
se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí. 

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

 
Rožmitálova 40/10 

678 01 Blansko
 

Eva Musilová
+420 723 839 576

cus.musilova@gmail.
com

 
scsblansko.cz

Kontakty:

www.cusacek.cz                    JMKO  ČUS  |  strana  10



B a s k e t b a l  v  P o d o l í  s l a v í  7 5  l e t    

Podolí se může pochlubit velkým milníkem. Už tři čtvrtě století se tam hraje
basketbal a vyrůstají nadějní sportovci. V rozhovoru mluvil dlouholetý hráč
a funkcionář TJ Sokol Podolí a SK Podolí Zdeněk Buryšek.                      
Ten odpovídal na otázky Jiřího Sýkory, předsedy Tělovýchovné unie
Brněnska.

Můžete nám něco říct o počátcích basketbalu v Podolí?
Basketbal patřil vedle fotbalu v Podolí k nejpopulárnějším sportům               
v poválečném období. Vím to z vyprávění Ivana Moravce, který patřil            
k zakladatelům basketbalu, ale také volejbalu, tenisu a stolního tenisu          
v Podolí. Přestěhoval se tam brzy po skončení války, když zde našel svoji
vyvolenou a sám byl velice všestranným sportovcem. Jejich sportovištěm
byla sokolovna a její dvůr. Z rozhovorů, jež jsme spolu vedli při tenisových
kláních, mně utkvěla v paměti jména těch nejtalentovanějších – Jožin
Kroupa, Jenda Lorenc a Jenda Křivák. Největším tahounem a bojovníkem
pak byl Tonda Staněk. Jožin to dotáhl až do Zbrojovky, Jenda Křivák hrál
basket na vojně za tehdy ligovou Duklu Dejvice v Praze a Jenda Lorenc byl
nejlepším dorosteneckým střelcem na mistrovství republiky sokolských
jednot.

A co vaše začátky?
Ty byly kolem roku 1957-58, kdy jsem přišel ve svých deseti letech na
trénink vedený Jarou Macháčkem a Tondou Staňkem. V té době se žádné
soutěže v mojí kategorii na úrovni Podolí nehrály.Právě tato první událost
mě tak zaujala, že jsem zůstal košíkové věrný celý život. V té době bylo
normální že se v létě hrával fotbal, v zimě hokej a večer na sokolovně
basket.

Měli jste v té době nějaké vzory?
Ano. V Podolí bylo hodně kluků, kteří byli všestranně nadaní. Kromě fotbalu
a hokeje hráli basket nebo pinec jako třeba Jendové Lorenc a Křivák, bratři
Staňkové či Jara Macháček. Tehdy nás již trénovali Macháček a Staněk.

V polovině šedesátých let ovšem nastal útlum basketbalu.
Bylo to období, kdy dorostenci odcházeli na vojnu, což mělo dopad na
mládežnické týmy. Proto se činnost utlumila.

Servisní centrum
sportu ČUS 
Brno-venkov

 
Vídeňská 470/9 

639 00 Brno
 

Marcela Říhová
+420 605 247 672
marcela.rihova@
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scsbrnovenkov.cz
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Kdy nastal obrat v situaci?
Na přelomu 60. a 70. let jsme se rozhodli přihlásit tým mužů do městských
soutěží a založili jsme družstvo žáků. V této době začal působit velmi aktivně
v podolském basketu Pavel Rafaj, který se ujal žáků. Hráče jsem následně        
v dorosteneckém věku převzal já. Tento formát jsme drželi až do roku 1999.

Jaké bylo pokračování?
V tomto roce přešli všichni dorostenci do soutěží mužů. Vznikl tím i spor, jakou
cestou se vydat dále. Jedna skupina upřednostňovala rekreační sportování,
zatímco my razili cestu co největšího výkonnostního růstu s využitím talentu
našich odchovanců. Naším cílem byla nejvyšší krajská soutěž, jíž jsme              
i dosáhli.

V roce 2002 se basketbal rozdělil. Proč?
Roku 2002 rozhodl krajský soud v Brně, že podolská sokolovna připadne České
obci sokolské. V Podolí byla proto založena Tělocvičná jednota Sokol, pod niž
přešel celý oddíl košíkové. Tedy mimo tým dorostu, který jsem vedl já. Toto
družstvo přešlo do nově založeného SK Podolí společně s oddíly volejbalu,
tenisu a rekreačního sportu.

Ve stejné době se v Podolí začal budovat sportovní areál, jehož součástí
se stala sportovní hala.
Hala se zprovoznila roku 2007, a také jsme ji začali hned využívat. Jedním ze
sponzorů je i forma Renocar, s níž spolupracujeme od roku 1999. Spolupráce
trvá dodnes, za což bych chtěl při této příležitosti poděkovat jménem našich
basketbalistů rodině Vránkových.

Co byste řekl k vaší velmi dobré práci s mládeží, která je obecně známá?
Po setkání s legendou brněnského basketbalu Mikim Pospíšilem v roce 2009
nám doporučil Veroniku Wiednerovou, tehdy Funkovou. Ta o něco později
přivedla svého budoucího manžela Jendy, bývalého prvoligového basketbalisty.
Začínalo se se čtyřmi dětmi, dnes máme přibližně 200 dětí a dvě farmy při ZŠ
v Mokré a Pozořicích. Nyní se v některých žákovských kategoriích účastní
turnajů mistrovství republiky nebo republikových festivalů.

A co dospělí basketbalisté?
Na naše ženy jsme velmi hrdí – jsou mnohonásobnými přebornicemi
Jihomoravského kraje a v kategorii 35+ jsou mistryněmi Česka. V roce 2014
byli dokonce šampiónkami Evropy a světa. Muži od sezóny 2010/11 úspěšně
hrají II. ligu, třetí nejvyšší soutěž.

Jiří Sýkora

Servisní centrum
sportu ČUS 
Brno-venkov

 
Vídeňská 470/9 

639 00 Brno
 

Marcela Říhová
+420 605 247 672
marcela.rihova@

email.cz
 

scsbrnovenkov.cz

Kontakty:

www.cusacek.cz                    JMKO  ČUS  |  strana  12



S o f t b a l l o v ý  o d d í l  L o c o s  B ř e c l a v  v  r o c e  2 0 2 0

Rok 2020 softballu a sportu obecně vůbec nepřál. Sezóna byla kvůli
covidové pandemii zkrácena a několikrát byla situace tak vážná, že nebylo
možno společně trénovat. Zkrácené softballové soutěže se však až na
výjimky podařilo, na rozdíl od jiných sportů, dokončit. 

Po dvou letech, kdy břeclavský A-tým sbíral neskutečné úspěchy, byl
uplynulý rok výsledkově chudší. Šestá pozice v celkovém pořadí extraligy
mužů znamená zklamání, rozhodně nelze mluvit o žádném zdaru. Zato
umístění z předchozího ročníku 2019 bylo malým zázrakem. Jiné týmy při
své premiéře v extralize bojovaly, aby soutěž vůbec udržely. A často se jim
to nedařilo.

Lepší výsledky se tak v sezóně 2020 přesunuly do jiných věkových
kategorií. Junioři do 18 let, vedení bronzovým nadhazovačem z únorového
mistrovství světa Jakubem Osičkou, vybojovali stříbro na mistrovství ČR
U18 v Havlíčkově Brodě. Osička byl navíc zvolen juniorem roku. Kadeti do
16 let si oproti loňsku pohoršili o jednu pozici a skončili v superlize devátí.
To odráželo, na co družstvo skutečně mělo.

Týmy, které se umístily nad nimi, sice občas porazili (Klackaře či Snails),
ale nepovedlo se jim takto bodovat pravidelně. Pozitivní ovšem je, že se
v důležitých ukazatelích téměř všichni hráči postupně zlepšují, a to hlavně
předloňští žáci.

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav
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Právě výkonnost žáků šla v roce 2020 nahoru. Předváděli velmi slušnou hru
po celou sezónu. Největší podíl na tom mají trenéři Lukáš Kubát                  
a George Harris. Na poháru ČSA U13 skončili pátí a na finále superligy –
MČR U13 vylepšili umístění ještě o jednu příčku. V zápase o bronz podlehli
Painbasters z Mostu v tiebreaku o jediný bod. Na výsledku měli největší
podíl Adam Zekaj na nadhozu, Ondra Hnátek na catcherovi a jako nejlepší
pálkař a David Havlíček z Hodonína jistou hrou na spojce i pálce.

Škoda, že bylo zrušeno finále coachballu U11. Kluci vedení Vlastíkem
Fadrným a Pepou Brázdou v základních kolech převálcovali všechny
protivníky a naprosto opanovali skupinu Morava. Šance na dobré zápasy      
s těžkými soupeři i na lepší umístění nežli v loňském roce byly veliké. To je
ovšem velice příjemný příslib, protože celé družstvo v roce 2021 přechází
do žáků.

Na t-ballistech bylo vidět, že většina z nich s hrou teprve začíná. Dobrá
zpráva je, že všichni vypadali, že je hraní baví. To je základem, aby chtěli
pokračovat a zlepšovali se. Doufejme, že vydrží dostatečně dlouho              
a jednou doplní týmy mužů. Ať už v extralize či nižších soutěžích, kde se
hraje hlavně pro radost. A to je na sportu to nejdůležitější. 

Vlastimil Kubát
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Pane docente, jak jste se vlastně k hokejovému klubu dostal?
Syn začínal hrát ve čtyřech letech ještě v předešlém působišti. Nicméně      
v roce 2010 se bývalý klub dostal do problémů. Půl roku nikdo nevěděl,
jestli bude hokej v Břeclavi dále pokračovat. Město mělo na stole několik
nabídek, jedna z nich přišla od rodičů a trenérů. Mezi nimi působil i můj
otec a po diskusích s městem, přičemž nakonec došlo k dohodě. Dal se
podnět pro vznik nového občanského sdružení, kde jsem se stal
předsedou.

Nedobrovolné sportovní prázdniny ještě úplně neskončily, přesto se malí     
i velcí členové hokejového klubu v Břeclavi sešli, aby pomohli dobré věci.
Zúčastnili se městské akce „Úklid kolem břeclavského zámku“.
„Při pohledu na spoustu pytlů plných odpadků lze konstatovat, že jsme za
to vzali stejně zodpovědně jako při tréninku či utkání na ledě. Ukázali jsme,
že umíme naše město nejen dobře reprezentovat ve sportu, ale          i
zapojit se ve prospěch dobré věci,“ komentoval současný předseda klubu
Jakub Klimovič aktivitu svých členů. A má být na co pyšný, přestože ho v
budoucnu čeká ještě spousta práce.   
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Mým největším úspěchem bylo zajištění hokeje v Břeclavi
Jiná významná událost však přišla už dříve. V minulém roce opustil po
dlouhých letech místo předsedy HC Lvi Břeclav Jaroslav Raclavský. „Mým
největším úspěchem bylo zajištění hokeje v Břeclavi,“ vzpomíná bývalý
předseda klubu.
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s rodiči a trenéry bývalého klubu. Znalosti z fungování občanského sdružení
neměl nikdo, znalosti z oblasti hokeje zajišťovali trenéři.

Co se pro vás ukázalo v prvních letech jako vůbec nejtěžší úkol? Přišla
nějaká krize?
Pro mě jako předsedu bylo nejtěžší zajistit finance, které by pokrývaly chod
klubu po celý rok. V počátcích to bylo velmi komplikované, protože zajištění
peněz bylo nerovnoměrně. Především na začátku roku jsme museli jet na
dluh, který nebyl prakticky ničím pokryt, pouze ústními dohodami. Menší či
větší krize přišly. Například domluvy s trenéry, kritika od rodičů na způsob
trénování a vedení občanského sdružení, kritika z města a tak dále.

Jakmile se stabilizovala ekonomická situace, začal klub podnikat kroky
k popularizaci hokeje a náboru mladých hokejistů i hokejistek.                
Jak hodnotíte první kroky od vzniku projektu bruslení pro školky a její
pokračování?
Bruslení pro školky byla vynikající projekt a myšlenka, jež nám umožnila
získat velké množství mladých budoucích hokejistů. 
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V čem zejména spočívala vaše práce?
Zprvu především v oblasti ekonomické, aby se zajistily pro klub finance.         
O sportovní stránku se staral místopředseda Jakub Klimovič a dále
hospodář Albert Schweitzer. Začátky byly velmi složité a v prvních letech
jsme neměli finance pod přímou kontrolou. Vše se řešilo přes Terezu,
organizaci města Břeclav. Následně se situace změnila a začali jsme žádat
o dotace.

Jaké byly vaše první cíle ve
funkci předsedy klubu?
Prvním cílem byla stabilizace
klubu po stránce ekonomické     
a současně i zajištění dalšího
rozvoje po stránce sportovní.

S kolika lidmi začínalo              
s vedením klubu HC Lvi
Břeclav? Kolik lidí z vašeho
týmu mělo nějaké větší
zkušenosti s vedením
sportovního klubu?
Vedení začalo se šesti lidmi,      



Současně dopomohla k velké popularizaci hokeje a bruslení v Břeclavi.
Bruslení pro školky kromě náboru rozvíjí děti po fyzické i mentální stránce.

Za vašeho předsednictví se v rámci letní přípravy zavedlo i rekondiční
plavání. Navíc odstartovaly první letní kempy pro hokejisty mimo
Břeclav. Jaké byly ohlasy na tyto projekty?
Zavedení kondičního plavání, které probíhá na přelomu jara a léta v krytém
bazénu, považuji za velký úspěch. Kromě toho jsme začali pořádat                
i zmíněné letní kempy zaměřené na zvýšení výkonnosti našich mladých
sportovců. Tyto akce se staly velmi oblíbenými mezi mladými hokejisty.

Klub také několik let působil v mezinárodní soutěži EBEL, což se týkalo
kategorie dorostu a juniorů. Mladší hráči zase nastupovali                      
v Eurominilize. Jaký je váš názor na tato působení?
Mezinárodní EBEL v Rakousku a soutěž Eurominiligy na Slovensku značně
pomohly rozvoji klubu. Bylo to dané i tím, že Český svaz ledního hokeje        
se po určité období věnoval pouze velkým klubů a malé ho skoro
nezajímaly. Proto jsme v této době účinkovali velmi aktivně právě                 
v rakouské EBEL.

Zmiňoval jste hokejové začátky syna. Máte v klubu tedy vlastní děti?
Syn začal hrát ve čtyřech letech a aktivní účast ukončil minulý rok, když mu
bylo sedmnáct. Dcera si v počátcích vyzkoušela hokej, ale po krátké době
přestala. Vybrala si jiné sporty – moderní gymnastiku, atletiku, závodní
plavání a pak se ve svých třinácti letech vrátila k hokeji. V současné době
vypomáhá v ženském oddíle.

Jak se dal kombinovat život vysokoškolského pedagoga, realizátora
několika stavebních projektů a předsedy hokejového klubu?
Musím konstatovat, že bylo velmi složité zkoordinovat práci předsedy klubu,
vysokoškolského pedagoga a vedoucího několika národních                          
i mezinárodních projektů.

Co na strávený čas další vaší činností říkala rodina?
V rámci rodiny existovaly dva názory. První: pomáhat a rozvíjet hokej ve
městě Břeclavi. Druhý: rozjet hokej, po určité době předat stabilizovaný klub
mladším kolegům a ukončit činnost.
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Které období roku pro vás tak bylo časově nejnáročnější?
Nejkomplikovanějším obdobím roku pro mě byl konec prosince a začátek
roku, a to leden a únor. Bylo to dané tím, že bylo zapotřebí během jednoho
měsíce ukončit projekty, finance a vyúčtovávat je a současně dát návrh na
následující rok. Nejenom městu Břeclavi, ale ještě MŠMT                             
a Jihomoravskému kraji.

Končíte v době, kdy došlo k nárůstu počtu hokejistů. Konkrétně asi        
o 100 % proti vašemu začátku. Po dlouhé době se budou hrát                 
v Břeclavi všechny soutěže od nejmladších 2. tříd až po seniorské
kategorie, a i ekonomická situace klubu je stabilizovaná. Když                
se ohlédnete, co berete jako vůbec největší úspěch vašeho působení?
Co bylo mým největším úspěchem? Zajištění hokeji v Břeclavi, udržení
mužského hokeje a založení ženského hokeje. A taky minimum úrazů, které
se musely řešit v tomto období.

Je něco, co se vám úplně nepovedlo podle představ, či se nedokončilo
a bude to již na vašem nástupci?
Nemůžu říct, že by se něco nepovedlo. Ale určitě je potřeba se dále věnovat
rozvoji našich trenérů a zvyšování jejich kvalifikace.

Budete i nadále v klubu působit a jaké máte případně další cíle?
Zůstávám ve sdružení a budu pomáhat novému předsedovi v případě
potřeby. Současně se budu věnovat vnitřní kontrole sdružení.

A vaše osobní plány na nejbližší dobu?
Moje osobní plány v nejbližším období: věnovat se celé své rodině, více
cestovat a v rámci práce řešit nové projekty. Možná se pokusit podat návrh
na profesuru.

Foto a text: HC Lvi Břeclav, z.s.
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Spor tovn í  ž ivot  v  hodonínském okrese  v  cov idové  době

Celý svět již více jak rok bojuje s pandemií covid-19. Ve snaze ochránit životy
lidí se zavádějí nejrůznější protiepidemická opatření. Jedním z nich byl úplný
zákaz sportování a jeho postupné uvolňování, ovšem za velmi přísných
podmínek. Na neustále se měnící pravidla pro amatérský sport musely kluby
rychle reagovat. Jak se s tím popraly sportovní kluby v našem okrese, jsme
se zeptali těch nejpovolanějších – jejich trenérů a zástupců. Na otázky
odpovídali: Vlastimil Polák, předseda a trenér FK Hodonín. Tibor Helísek,
trenér mládeže SHKM Hodonín. Lubomír Fridrich, předseda a trenér
Basketbal Dubňany. Vladimír Hušek, předseda a trenér CK Dacom Pharma
Kyjov a Martina Buchtelová, trenérka SK MG Veselí nad Moravou.

Omezení sportování trvá od 12. října loňského roku. Jak jste s dětmi tuto
dobu řešili? Sportovali jste online, dávali jste jim nějaké tréninkové
plány?
Vlastimil Polák, fotbal: Po znemožnění sportování dostali hráči individuální
plány a trenéři s nimi pravidelně komunikovali online. Na přelomu listopadu     
a prosince 2020 došlo k rozvolnění a bylo možné sportovat za dodržení
protiepidemických opatření. Toho jsme využili a do Vánoc trénovali. Od té
doby tréninky probíhaly pouze individuálně a nechyběla online komunikace
mezi trenéry a hráči.
Tibor Helísek, lední hokej: S dětmi jsme sportovali online a posílali jsme jim
individuální plány.
Lubomír Fridrich, basketbal: Dětem jsme posílali tréninkové plány a videa.
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Vladimír Hušek, cyklistika: Kvůli omezení jsme museli přesunout přípravu
do venkovních prostor. Tam jsme jezdili a běhali, posilovali po dvojicích.
Vše se odehrávalo v lese a na stezkách. Vypracovali jsme individuální
tréninkové plány, jež jsme jednou týdně konzultovali.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Téměř ihned po vyhlášení
omezení jsme zavedli tréninky online pro všechny závodní skupiny.              
U přípravného oddělení, což jsou malé holčičky, které se k nám připojily
teprve v září, probíhaly tréninky nejprve formou zasílání cvičebních videí.
Od ledna se už i pro ně podařilo zajistit jednou týdně tréninky online.
Ostatní naše skupiny trénují online dvakrát třikrát týdně, což víceméně
pokrývá frekvenci přípravy v tělocvičně. Online trénink samozřejmě
plnohodnotné cvičení v tělocvičně nemůže nahradit, proto se zaměřuje
převážně na rozvoj flexibility, rozsahu pohybu a síly. Cvičení se snažíme
oživit prací s náčiním nebo například tancem. 
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Jak těžké bylo udržet děti v pohybu? Jak jste je motivovali?
Vlastimil Polák, fotbal: Aktivita dětí postupně upadala, protože doba bez
kolektivního sportování byla hrozně dlouhá. Trenéři proto přicházeli             
s různými výzvami, které se konaly online a spočívaly třeba v soutěžení
mezi jednotlivými kategoriemi. Šlo o individuální dovednosti jako
žonglování s míčem, počet hlaviček a podobně. Zároveň došlo i na kondiční
disciplíny, například počet uběhnutých kilometrů za víkend v součtu             
za věkovou kategorii.



Lubomír Fridrich, basketbal: Různými soutěžemi či příslibem akcí.
Tibor Helísek, lední hokej: Ten, kdo je z domu vedený, nemá problém       
s vnitřní motivací.
Vladimír Hušek, cyklistika: Vysvětlili jsme dětem i rodičům, že pokud
vypadnou z tréninku, bude velmi dlouho trvat, než se vůbec vrátí do
původního stavu.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Ze začátku byly všechny naše
gymnastky rády, že se mohou vidět a cvičit aspoň online. Musím ale říct, že
po více než půl roce je udržet děti u cvičení a motivovat je opravdu velmi
náročné. Dětem chybí společná zábava a radost, kterou mohly sdílet           
v tělocvičně. Také chybí vidina nějakého cíle jako závody, kde vždy mohly
předvést, co nového se naučily. Snažíme se však neustále vymýšlet nějaká
oživení – soutěžili jsme o nejlepší velikonoční gymnastickou fotku                 
a vytvořili video „Gymnastická Macarena“. Menší gymnastky povzbuzujeme
i formou různých soutěží nebo bodováním.

Od 12. dubna se částečně uvolnilo sportování venku. Sportujete            
s dětmi touto cestou, případně kde?
Vlastimil Polák, fotbal: Sportujeme na venkovních hřištích v Hodoníně,      
za dodržení pravidla šesti dvojic na sportovišti.
Lubomír Fridrich, basketbal: Ano, trénujeme v lese a okolí.
Tibor Helísek, lední hokej: Ano, sportujeme tam, kde to jde.
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Vladimír Hušek, cyklistika: Díky tomu, že cyklistika je převážně venkovní
sport, trénujeme v menší skupince po dvojicích. Opět můžeme na
cyklostezky, nicméně je to tam pořádně nafouklé. Proto máme vybrané
okruhy kolem Kyjova na méně frekventovaných silnicích.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Naše tréninky venku jsou
velmi závislé na počasí. Podařilo se prozatím zajistit první tréninky venku
pro naše starší gymnastky. Tréninky probíhají ve venkovním areálu Sokola
ve Veselí nad Moravou, kde je měkký tartanový povrch. Ten nám aspoň
částečně nahrazuje koberec. Cvičení venku má pro gymnastky taktéž
spoustu úskalí a plně to nenahradí trénink v tělocvičně. I tak jsme ovšem
velmi vděční za tuto možnost, především kvůli dětem, jež se konečně
mohou vidět „naživo“.

Kolik dětí se vám na tréninky vrátilo? Pocítili jste nějaký úbytek? 
Vlastimil Polák, fotbal: Na tréninky se nám vrátilo téměř 100 % dětí, což
vnímáme jako výsledek dobré komunikace trenérů s hráči po dobu
přerušení sportování.
Lubomír Fridrich, basketbal: Nejhorší zjištění – vrátilo se nám 70 %.
Tibor Helísek, lední hokej: Návratnost je skoro 100 %.
Vladimír Hušek, cyklistika: Vesměs jsme kolektiv udrželi, úbytek byl
minimální. Skončili dva, ale ty to stejně moc nebavilo už předtím. Naopak
se přihlásili tři noví kluci, tak jsem zvědavý, jak jim to vydrží.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Protože se tréninky venku
ještě plně nerozběhly a stále jsme se nevrátili do normálního režimu                     
v tělocvičně, nedokážu přesně odpovědět. Největší problém ovšem vidím      
u našich nejmladších členek z přípravného oddělení, které tréninky              
v tělocvičně v podstatě nezažily. U takto malých dětí je velmi náročné
udržet pozornost a vůbec je k tréninku motivovat. V případě online tréninků
doma to platí dvojnásob.

Projevilo se na dětech, ať už po fyzické nebo psychické stránce, že
byly tak dlouho bez pořádného pohybu a bez kolektivu? Pozorujete na
nich nějaké změny?
Vlastimil Polák, fotbal: Pozorujeme velké rozdíly ve fyzické připravenosti
hráčů. Je velmi dobře vidět, kdo na sobě v době přerušení pracoval více      
a kdo méně. Po psychické stránce je na dětech vidět radost z kontaktu        
s kamarády z kolektivu. 
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Když se zaměříme na fotbalové dovednosti, je velmi patrné, že děti dlouhou
dobu nebyly na hřišti a nevěnovaly se zdokonalování technických
dovedností. Vzhledem k tomu, že zatím platí omezení tréninku pouze ve
dvojicích, nelze předvídat, jak budou děti reagovat na herní situace, které
se objevují v utkání.
Lubomír Fridrich, basketbal: Děti jsou pevnější a musíme je neustále
motivovat. Opakovat jim pokyny, protože jsou unavené.
Tibor Helísek, lední hokej: Ano, projevilo se to fyzicky – vyšší váha. Po
mentální stránce – přístup a udržení pozornosti je horší. Ale nedokážu říct,
jestli je to covidem.
Vladimír Hušek, cyklistika: Omezení se projevila jako na nás všech.
Trochu jsme polevili v povinnostech jako dodržování určitých pravidel,
vstávání, pravidelná strava, dostatek spánku, trávení méně času na
mobilních telefonech, motivace nebo soustředění. Toto může hlavně
napravit návrat do školy a případně spuštění soutěží. I když třeba při
vyšších hygienických opatřeních.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Dětem chybí kolektiv              
 a společná zábava, to bezpochyby. Snad jsme ale to nejhorší již přečkali     
a bude už jen líp.

Co byste vzkázali ministru zdravotnictví, popř. vládě, jak by měli dále
postupovat v případě amatérského sportu? 
Vlastimil Polák, fotbal: Jsme rádi, že po dlouhé době začala vláda             
a ministerstvo zdravotnictví komunikovat se zástupci sportovních
organizací jako je NSA, ČUS, FAČR, kde jsou přednášeny názory,
zkušenosti a vědecké studie odborníků z oblasti sportu. Tato jednání měla
probíhat od počátku pandemie. S přihlédnutím k informacím ze zahraničí,
kde děti sportovaly buď po celou dobu pandemie, nebo pouze                      
s krátkodobými omezeními, panuje přesvědčení, že sportování není ani
zdaleka tak rizikové, jak se k němu stavěla vláda. Pozastavení sportu
mládeže zapříčinilo, že děti ztratily sociální kontakt s vrstevníky, přestaly
pravidelně sportovat v kolektivu a u některých z nich došlo k nárůstu
hmotnosti. Myslíme si, že amatérský sport by měl být uvolněn bez omezení,
jelikož dospělí sportovci jsou dnes pravidelně testováni v zaměstnání a děti
ve škole. Pozitivních případů je naprosté minimum.
Lubomír Fridrich, basketbal: Že nám děti zlikvidovali. Už dávno mohly být
antigenní testy ve školách a mohli jsme na základě jejich výsledků
sportovat. 
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Děti jsme zavřeli doma a rodiče taky, ale v obchodech máme plno
důchodců, pro které to děláme.
Tibor Helísek, lední hokej: Pevné nervy. Nejsem ten, kdo by měl určovat,
jak postupovat. Na tohle jsem bez názoru, protože je tolik věcí, které se        
v tom prolínají. Možná jedinou věcí by mohlo být podávání logičtějších         
a srozumitelnějších informací.
Vladimír Hušek, cyklistika: Aby více spolupracovaly svazy s NSA. Dle
mého je podpora mládežnického sportu stále na nízké úrovni a je potřeba
více zapojit školy. Více školních amatérských klubů v propojení na oddíly.
Aby se zhodnotila současná situaci a podle možností začaly soutěže pro
děti, samozřejmě za rozumných opatření. Není možné otevírat hospody        
či velká obchodní centra, zatímco mládež nechat doma více jak rok na
online výuce.
Martina Buchtelová, moderní gymnastika: Plně respektuji vážnost
situace. Přesto si myslím, že s ohledem na všechna hygienická opatření by
se sport mohl začít vracet omezeně nejen ven, ale také do vnitřních
prostor.

Děkuji všem za rozhovor.
Jana Kavanová, Okresní sdružení ČUS Hodonín
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Nominace na ocenění Trenérka a cvičitelka roku 2020 pro
Magdu Rothkögelovu
Okresní sdružení ČUS Vyškov nominuje na ocenění Trenérka a cvičitelka
roku 2020, vypsané Českým olympijským výborem, paní Magdu
Rothkögelovu. Paní Magda je mimo jiné velkým pomocníkem při organizaci
Sportovních dnů seniorů, které pořádá naše okresní sdružení ČUS.

Osobnostní medailonek Magdy Rothkögelové, roz. Nimmrichterové., 
nar. 11.10.1946 v Račicích. 
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V devíti letech jsem začala chodit do cvičení se svým dědečkem
Antonínem Hudcem a jeho bratrem, olympionikem Aloisem
Hudcem. Jejich zanícení pro gymnastiku nás velice motivovalo     
k dosažení nejlepších výsledků. Byli našimi vzory, a proto jsem
se, jako většina malých dětí v Račicích, začala věnovat
gymnastice. V patnácti letech jsem si udělala cvičitelský kurz pro
všeobecnou gymnastiku a začala pomáhat cvičit děti.
Od osmnácti let jsem už pracovala jako samostatný cvičitel. V roce 1968
jsem se provdala do Rousínova a po narození synů jsem od roku 1977
začala vést cvičení dětí, rodičů s dětmi a dospělých, seniorů a zdravotní
cvičení. Postupně jsem absolvovala různé cvičitelské specializace, pobyt     
v přírodě, zdravotní cvičení a SM-systém.
S dětmi se od této doby účastním soutěží v gymnastice, atletice, volejbalu
či florbalu na okresní, krajské i republikové úrovni. V současné době vedu
žákovské družstvo ve florbalu a zdravotní cvičení pro všechny.
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Věnuji se také cvičení pro veřejnost v Sokole Královopolské Vážany.
Organizuji soutěže v gymnastice, turnaje ve florbalu nebo různé soutěže
pro seniory. Měsíčně chodíme na vycházky po blízkém i vzdáleném okolí.
Hrajeme pétanque, mölkky a jiné venkovní hry. V mölkkách jezdíme se
ženami i muži na krajské a celostátní soutěže. Navíc pořádáme dětský
karneval, pálení čarodějnic, Den dětí a vše máme zaměřené sportovně. 
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V dnešní těžké době, kdy
nemůžeme cvičit                 
v tělocvičně, pořádáme
vycházky ve dvojicích
nebo jezdíme na koních.
Ke cvičení využíváme
venkovní posilovnu             
a atletický stadion.
Organizuji pro seniory
kulturní akce, jednodenní    
i týdenní zájezdy do lázní.
Zároveň jezdím už
osmnáct roků na rekondice

vozíčkářů, kde vedu třikrát denně cvičení a různé hry.
Několik let jsem ve výboru ASPV Rousínov, TJ Tatran Rousínov                  
a v okresním výboru ASPV Vyškov. Pracuji ve Svazu postižených
civilizačními chorobami.

Za OS ČUS Vyškov
Jiří Moudrý, předseda



Předseda OS ČUS Vyškov Jiř í  Moudrý slaví  ž ivotní
jubi leum

19. duben 2021. Den, kdy předseda okresního sdružení ČUS Vyškov
vstoupi l  mezi šedesátníky.  Dlouholetý předseda OS významné životní
jubi leum oslavi l  v covidové době a kvůl i  prot iepidemickým opatřením
se blahopřálo elektronickou poštou nebo telefonicky. Proto OS ČUS
Vyškov a všichni  č lenové sdružení využívaj í  této pří leži tost i  k přání
všeho nej lepšího, mnoho zdraví a spokojenost i  v osobním životě.
Své sportovní kroky začínal  jako hráč fotbalu v Rousínově, kde ve
svých sportovních akt iv i tách působi l  i  po konci  akt ivní kar iéry.
Působi l  coby trenér a funkcionář Tatranu Rousínov a jeho kval i tní
práce i  znalost amatérského sportu ho dovedla ve struktuře ČUS až
do funkce předsedy okresní organizace na Vyškovsku.
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Agenda Okresního sdružení ČUS Znojmo se nezastavila ani v této nelehké
době, kdy je celý svět zasažen pandemií nemoci covid-19. Činnost
vykonává zaměstnanec, referent okresního sdružení ČUS Roman Švarc.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 22. 3. 2021 vznikla s účinností od
6. 4. 2021 povinnost testovat zaměstnance i pro náš subjekt. Tuto
povinnost samozřejmě dodržujeme a referent se pravidelně v pondělí a ve
čtvrtek testuje. 

Jelikož bylo třeba také zorganizovat zasedání výkonného výboru našeho
spolku, abychom mohli schválit některé organizační záležitosti, svolali jsme
VV na 12. 4. 2021. Zasedání se konalo za dodržení hygienických zásad,
přičemž členové jsou testovaní a očkovaní.

Okresní sdružení nezahálí a soustředí se na své tradiční sportovní               
i kulturní akce. Jednou z nich je Louka plná dětí, což je náborový sportovní
den. Koná se každoročně na městské plovárně Louka ve Znojmě za účasti
okolo 700 dětí z celého regionu. Pro tento rok byla plánována tato akce na
středu 28. 5. 2021. Po vyhodnocení situace a komunikace se školami jsme
však nuceni akci přesunout na termín v prvním zářijovém týdnu. Uděláme
maximum, abychom tradici akce neporušili a dětem nabídli možnost
vyzkoušet si až patnáct druhů sportů.

Každoročně pořádáme také vyhlášení ankety Sportovec okresu Znojmo.       
I přesto, že v roce 2020 nebylo možné plnohodnotně sportovat a účastnit
se turnajů a soutěží, rozhodli jsme se oslovit sportovní prostředí okresu    
 a spustíme nominace na Sportovce okresu 2020. 
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I přes omezené trénování a soutěžení v roce 2020 jsme obdrželi celkem 41
nominací do sedmi kategorií. Výkonný výbor nyní pracuje na zpracování
pořadí. Dle pandemické situace a dalších možností se Okresní sdružení
rozhodne, v jakém formátu by samotné vyhlášení mohlo proběhnout, aby        
i letos mohli být oceněni nejlepší sportovci našeho okresu.
Každoročně pořádáme také sportovní den seniorů, nicméně kvůli rizikovosti
této skupiny prozatím o akci neuvažujeme.

Díky spolupráci s jinými subjekty jsme se také zapojili do organizací
volebních valných hromad Okresního fotbalového svazu Znojmo                     
a Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Referent u obou VH
pracoval jako organizátor a předseda OS ČUS Znojmo jako organizátor té
okresní a jako delegát s hlasem rozhodujícím na VH krajské. I my bojujeme
za očistu jména českého fotbalu a panuje u nás spokojenost s valnými
hromadami, jež se dosud konaly napříč republikou.

Bohužel jsou ale také věci, které jsme nedotáhli do úspěšného konce. Byli
jsme osloveni Tenisovým klubem Znojmo, abychom pomohli s trénováním
tenisu ve znojemské nafukovací hale. Řešili jsme výklad Ministerstva
zdravotnictví a kontaktovali Znojmo i krajskou hygienickou stanici, zda bude
možné trénovat. Nicméně našemu požadavku nebylo vyhověno. Těžko poté
vysvětlovat malým sportovcům, že někde jinde trénovat mohli, zatímco          
u nás ne.

Poslední rok byl pro sport velice složitý a omezující. Ale věříme, že se
situace již pomalu bude vracet do normálu, co nejdříve uvidíme plná hřiště
nadšených dětí a budeme pro ně moci organizovat oblíbené akce

Kontaktní údaje:
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Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

 
Dvořákova 2922/16

669 02 Znojmo
 

Roman Švarc
+420 728 143 021

manazer.cusznojmo
@gmail.com

 
scsznojmo.cz



Jihomoravská
krajská organizace

ČUS 
servisní centrum

sportu
 

Vídeňská 470/9 
639 00 Brno

 
+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

 
cusjm.cz

Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte
do redakce na e-mail: gabrielova.marta.cus@gmail.com. Děkujeme.
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Kontakty:


