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Novoroční slovo předsedy ČUS Miroslava Jansty:
„Sport je také o víře a optimismu“
Vážení sportovním přátelé,
Rok 2021 byl opravdu náročný.
Možná nejtěžší ze všech, které ČUS
ve své historii zažila. Vyrovnáváme se s následky pandemie zejména v hospodaření jednotlivých středisek ČUS. Podstatnou část roku byly
uzavřeny areály Podolí, Nymburk
i Zadov. Aparát ČUS musel pracovat
v obtížných podmínkách a neustále
se vyrovnávat s novými restrikcemi, z nichž mnohé nedávaly smysl.
Navíc, státní kompenzace rozhodně
nestačí k náhradě škod sportu způsobených nejrůznějšími zákazy a omezeními. Podařilo se nám však zajistit,
aby sport byl zohledněn ve většině
Miroslav Jansta, předseda
podpůrných programů, ale naše snaČeské unie sportu
ha zejména v případě státních instiNa konci listopadu Městský soud
tucí, bohužel, byla často marná. Přesto jsme stále
v Praze zprostil Českou unii sportu a její předpřesvědčeni, že sport musí být státem zohledněn
stavitele všech nesmyslných obvinění. Je očištějako jedna z priorit i jako výchova ke zdravému žino dobré jméno ČUS. Byly to těžké čtyři roky, kdy
votnímu stylu, protože jsou to klíčové prostředky
nám smyšlená a vykonstruovaná obvinění ztěžovaproti obezitě a dalším rizikovým chorobám a rozhola život. Nebýt naší i Vaší víry v pravdu, nebýt optidující prvek pro zdraví národa.
mismu, který jste na nás přenášeli, bylo by to pro
všechny z nás i pro celý český sport velmi těžké.
Děkuji všem členům České unie sportu za jejich
Ale nezlomilo nás to. Díky Vám! Byla to první roznasazení ve prospěch sportu, ať už v oblasti sporhodující bitva, ale ještě nás čeká s tímto případem
tovní, trenérské, organizační nebo administrativspousta práce. S Vámi to však určitě zvládneme!
ní. Zejména děkuji pracovníkům osmdesáti devíti
územních pracovišť ČUS za nezištnou práci, kterou
Stejné je to i v našem boji s covidovou pandeodvádějí pro naše základní články – sportovní kluby
mií. Na sport doléhají vládní restriktivní opata tělovýchovné jednoty. Současně děkuji všem sporření zřejmě nejtvrději ze všech oblastí lidské
tovním klubům a tělovýchovným jednotám a jejich
činnosti. Zatím se ještě sport nezhroutil. Sporčlenům za podporu, kterou věnují rozvoji sportu ve
tuje se dál. Je to díky Vaší víře ve sport a důvěře
svých městech a obcích často v náročných podmínv naši trvalou snahu v době zákazů uvolnit sport
kách při nedostatku financí, trenérů, cvičitelů, dobzejména pro mládež a amatéry. Věříme v přínos
rovolníků, zanedbané sportovní infrastruktuře a za
očkování a podporujeme jej stále i vlastní kampastátních covidových restrikcí.
ní s respektem k těm, co mají jiný názor.
když společně hájíme dobré jméno českého sportu, někdy zapomínáme na to hlavní, že sport vedle
přínosů pro zdraví, sociální soudržnost či ekonomiku představuje především lidskou víru a optimismus.
Bez nich se sport nedá dělat. Všichni věříme v dobrý výsledek, v podařený výkon, a že to, co děláme,
zvládneme a překonáme všechny
překážky. Věříme prostě svému
týmu, věříme sami sobě, věříme, že
pravidla dodržuje i náš soupeř. To
je základ životního optimismu, bez
něhož by naše bytí ztratilo smyslu.
To vše nám dává sport.

Přes všechny překážky nás Vaše podpora, důvěra a optimismus vždy znovu a znovu nabíjely
energií v neutuchajícím boji za zvýšení objemu
finančních prostředků do sportu. Stále přitom obhajujeme naši pozici, že sport má být podporován
od státu ve stejné výši jako kultura.
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Přeji Vám v novém roce 2022 vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů. Zachovejte si přitom
sportovní optimismus a víru v to, že vše nakonec
dobře dopadne.
JUDr. Miroslav Jansta
předseda České unie sportu
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Prosincový VV ČUS: Vládní škrty v rozpočtu
by se neměly týkat sportu!
Letošní poslední zasedání Výkonného výboru
České unie sportu se uskutečnilo 7. prosince
v Praze na Strahově. V jeho úvodu informoval
předseda ČUS Miroslav Jansta o prvoinstančním
rozsudku Městského soudu v Praze, který nepravomocně zprostil obvinění v dotační kauze
představitele ČUS i samotnou organizaci. V této
souvislosti ocenil významnou a trvalou podporu
členů České unie sportu.
Miroslav Jansta komentoval situaci kolem vznikající nové vlády. Za pozitivní považuje, že vládní
prohlášení počítá s investicemi do sportovní infrastruktury, usiluje o zavedení vícezdrojového
financování sportu a zahrnuje i administrativní
podporu klubů.

„Hovoří-li však představitelé budoucí vlády
o nutných škrtech ve státním rozpočtu na rok
2022, je nezbytné, aby se tak nestalo právě na
úkor podmínek pro sportování. Maximální podpora sportu a všech pohybových aktivit se musí naopak stát nedílnou součástí vládní strategie. Právě
to jsou nejefektivnější prostředky ke zlepšování
fyzické kondice a zdraví obyvatel všech věkových
skupin, od dětí po seniory, a také klíčovou součástí
boje proti obezitě i dalším civilizačním nemocem,“
prohlásil Miroslav Jansta, který dodal, že ČUS je připravena jednat s představiteli vládních stran a s jejich zástupci v příslušných výborech v parlamentu.

 estrikce poznamenávají ekonomiku
R
středisek ČUS

Předseda ČUS dále poukázal na skutečnost,
že aktuální protiepidemická opatření nadále
zásadním způsobem poznamenávají činnost
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hospodářských středisek ČUS. Nejcitelněji jsou
zasažena především sportovní centra v Podolí
a v Nymburce, v nichž propad hospodaření díky
snížené návštěvnosti kvůli vládním restrikcím dosahuje mnohamilionových částek.
Dále zazněla informace, že Česká unie sportu
obdržela od Národní sportovní agentury rozhodnutí o přidělení 20 milionů korun na údržbu svých
sportovních center v rámci dotační výzvy Provoz
a údržba 2021. Tento státní příspěvek, obnovený
po dlouhých letech, zásadně pomáhá řešit potřebné údržbové práce a umožní vlastní zdroje
přesunout do drobných investic.

Pomoc územních pracovišť ČUS

Generální sekretář ČUS Jan Boháč ocenil pomoc
územních pracovišť ČUS při zpracování žádostí
sportovních klubů a tělovýchovných jednot v programu Můj klub 2022 vypsaném na rok 2022 NSA
a zaměřeném na sportování mládeže od 3 do 23 let.
„V průběhu měsíce listopadu zajišťovala územní pracoviště ČUS v součinnosti s NSA administrativní podporu zástupcům klubů a jednot z celé
republiky, odpovídala na dotazy a asistovala také
při vyplnění žádostí. Přímou pomoc jsme tak v našich okresních či krajských servisních centrech
sportu poskytli více než dvěma tisícům subjektů,“
uvedl Jan Boháč.
Vzhledem k tomu, že NSA dosud nezveřejnila
výzvu pro zastřešující sportovní organizace na
rok 2022, schválil VV ČUS pro úvodní měsíce
roku 2022 předfinancování územních pracovišť
ČUS. Na činnost těchto servisních center sportu
budou poskytnuty zálohy ve výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Tyto prostředky poslouží k zajištění provozních nákladů. Každé krajské pracoviště ČUS obdrží zálohu 200 000 korun,
každé okresní pracoviště 150 000 korun.

Odeslán návrh nových stanov ČOV

Členové VV ČUS vzali také na vědomí, že Česká
unie sportu odeslala na Český olympijský výbor
návrh nových stanov ČOV. Nové stanovy ČOV by
měly být na rozdíl od stávajících plně v souladu
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s občanským zákoníkem i Olympijskou
chartou a musí umožnit rozhodování skutečným členům ČOV, nikoliv různým skupinám mimo vliv členů ČOV.
VV ČUS projednal a schválil rovněž
předpokládané zahájení prioritních investic ČUS v roce 2021. Materiál se týká
zahájení projektových a inženýrských
prací, které jsou potřebné pro vydání
příslušných – například stavebních – povolení v areálech Nymburk (mj. instalace
nového výtahu v hotelu B, nová kotelna),
Podolí (sanace nosných konstrukcí, nahrazení starého tobogánu) a Zadov (výstavba retenční nádrže na zasněžování).
VV ČUS udělil záštitu pořadatelům
územních anket Sportovec okresu / kraje. Jsou jimi jak okresní sdružení a krajské organizace ČUS, tak tradičně agentura Sport
Action, zajišťující jednotnou produkci a prezentaci partnerů ČUS.

Půjčky pěti sportovním svazům

Pro nerušený průběh nového ročníku projektu
Tipsport Sportuj s námi hned od počátku roku
2022 schválil VV ČUS návrh akcí zařazených do
lednového kalendáře projektu. Kompletní termínová listina na rok 2022 bude sestavena následně,
podle aktuálního vývoje koronavirové pandemie.

Plavecký areál v Podolí utrpěl během
covidové pandemie mnohamilionové ztráty.

VV ČUS dále schválil žádosti pěti národních
sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. Prostředky až do
výše 1 milionu korun svazy použijí na pokrytí
nákladů spojených se startem reprezentantů
na mezinárodních soutěžích nebo jejich přípravou na vrcholné akce. O možnost využít půjčky
v přechodném období, než bude zahájeno státní
financování sportu na rok 2022, využilo zatím pět
národních sportovních svazů.
Autor: KT ČUS

Stravné, zahraniční stravné a pohonné hmoty v roce 2022
Oznámení ke stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného a stanovení stravného
a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022:

oznámení o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a o stanovení stravného a výše
průměrné ceny za pohonné hmoty pro rok 2022.

Stejně jako v minulých letech byla pro účely členských subjektů České unie sportu vydána

Oznámení naleznete na webových stránkách
České unie sportu.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.
Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.
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ČUS pomohla v součinnosti s NSA s žádostmi
o dotace více než 2000 klubům a jednotám
Územní pracoviště České unie sportu po celý listopad intenzivně pomáhala klubům s žádostmi
o dotace z klíčové dotační Výzvy Můj klub, která
je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od tří do dvaceti let. Všech 89 servisních
center ČUS poskytovalo zástupcům sportovních
klubů a tělovýchovných jednot z celé České republiky administrativní podporu, odpovídalo na
dotazy, asistovalo při vyplnění žádostí a kompletování povinných příloh k dotaci. Pracovníci ČUS
poskytli přímou pomoc při zpracování žádostí
více než dvěma tisícům TJ/SK.

enormní. Díky jejich vysokému nasazení byla asistence dostupná pro každého žadatele a agentura
nebyla zahlcena tisíci telefonátů s dotazy k vyplnění žádostí,“ dodal Jan Boháč.

„Naše územní pracoviště řešila v průměru přes
500 telefonních a či mailových dotazů denně. A to
nejen pro sdružené subjekty v České unii sportu,
ale pro kohokoliv z celého sportovního prostředí
v Česku, kdo o asistenci požádal. Úspěšně jsme
odbavovali dotazy, které kapacitně nemůže
řešit Národní sportovní agentura. Atypické situace žadatelů, které výzva doslovně neřešila, jsme konzultovali a probírali v součinnosti
s pracovníky NSA. Takto aktualizované informace
ihned využívala všechna naše pracoviště. Proces
podávání žádostí o dotace se tak usnadnil, zrychlil a snížila se také chybovost žádostí,“ popsal aktivity územních pracovišť Jan Boháč, generální
sekretář ČUS.

Při administraci dotace se navíc často stává, že
se v pokynech dobrovolný funkcionář ze sportovního klubu tzv. „ztratí“ nebo se mu nedaří potřebné podklady získat.

Enormní vytížení územních pracovišť

V letošním roce byli zástupci České unie sportu a experti z řad okresních pracovišť proškoleni
přímo Národní sportovní agenturou, aby mohli poskytovat žadatelům z řad klubů komplexní servis.
NSA rovněž na svém dotačním portálu zveřejnila kontakt na čtrnáct krajských pracovišť ČUS.
S odbornou pomocí však bylo připraveno všech
89 územních pracovišť ČUS, které se o podporu
klubů podělily.
„Rozhodně se součinnost s agenturou osvědčila, naši pracovníci disponovali státem garantovanými znalostmi a o služby našich územních
servisních center byl velký zájem. Digitalizace administrativy dotací, včetně žádostí je pro
řadu klubů složitá. Vytížení našich zaměstnanců
v územních pracovištích tak bylo v daném čase
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Z dotace Můj klub 2022 mohou TJ/SK čerpat
zásadní finanční prostředky na přípravu dětí
nebo na provoz a údržbu sportovního zařízení.
Pro žádost o státní dotaci je však potřeba provést několik administrativních úkonů a dodat
řadu potvrzení.

Náměty a poznatky dostane NSA

„Lidé nám potvrzují, že kdybychom s nimi
nespolupracovali a kdyby neměli odbornou
administrativní podporu z našeho servisního
centra ČUS, tak už by s vedením klubu dávno
skončili. Zástupcům klubů jsme poskytovali maximální servis, často na hranici našeho vyčerpaní.
Listopadem však naše práce ale rozhodně nekončí. Čeká nás pomoc při vyúčtování lokálních
dotací a také běžná agenda například při vedení
účetnictví klubům,“ upřesnila Jitka Peřina.
Přímou pomoc s využitím dotačního programu
Můj klub, v němž termín posílání žádostí skončil poslední listopadový den, poskytla letos ČUS
více než dvěma tisícovkám sportovních subjektů podobně jako v loňském roce. Další tisíce
klubů využily rovněž telefonickou podporu. ČUS
je i nadále připravena kvalifikovaně pomáhat
žadatelům s dalšími procesy v rámci čerpání
dotací.
„Výhodou pro NSA je nepochybně také to, že
v rámci komunikace s kluby shromáždíme obrovské množství námětů a poznatků z administrace
dotace. Ty poté agentuře poskytneme pro zdokonalení dotačního procesu v příštím období,“ doplnil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.
Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Sdělení Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura rozhodla
o rozdělení dotací v dotační výzvě
„Sportovní infrastruktura – Investice do 10 milionů korun“ a současně
představila kritéria rozdělování finančních prostředků jednotlivým sportům pro rok 2022.

Rozdělení dotací ve výzvě
Investice do 10 milionů
Dotační výzva je zaměřena na technické zhodnocení sportovišť (modernizace nebo rekonstrukce), výstavbu nových sportovních zařízení, pořízení dlouhodobého majetku nebo vybudování
bezbariérových přístupů na sportoviště. Prvních
84 úspěšných žadatelů získá dotaci v celkové výši
373 420 701 Kč s tím, že celková alokace výzvy je
600 000 000 Kč.

„Posouzení dalších žádostí probíhá a jasno
o rozdělení zbylých, bezmála 230 milionů korun
by mělo být v prvních měsících roku 2022,“ uvedla 1. místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.
Dotace Národní sportovní agentury pokrývá až
70 % celkových způsobilých nákladů. Mezi podmínky výzvy patří nutnost realizace projektu do
31. prosince 2024, minimální výše dotace 1 milion
korun a maximální 7 milionů s tím, že Národní
sportovní agentura poskytuje dotaci ex ante, tj.
žadatelé obdrží dotaci ve výši předpokládaného
čerpání v daném roce po vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Předtím však musí doložit nezbytné podklady jako například smlouvu se zhotovitelem stavby vzešlého z výběrového řízení a právě
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harmonogram čerpání prostředků.
Součástí žádosti muselo být platné
stavební povolení.
Oprávněnými žadateli o udělení dotace jsou zejména kraje, obce, příspěvkové organizace obcí
a krajů, školy zřízené krajem nebo obcí, spolky a akciové společnosti nebo společnosti s ručeným omezením, které jsou 100 % vlastněné obcí nebo krajem.

Kritéria financování sportovních
svazů pro rok 2022
V České republice funguje zhruba 130 sportovních svazů, které jsou financovány NSA ve třech
oblastech – reprezentace, talentovaná mládež
a organizace sportu. Do dnešního roku byly rozdělovány finance všem svazům stejně. Novinkou je
rozdělení sportů do kategorií individuální–kolektivní a následně olympijské–neolympijské s cílem
vyšší podpory reprezentací olympijských sportů.
„Doposud chyběla jakákoliv koncepce financování sportovních svazů. Česká republika si nemůže dovolit financovat 130 sportovních svazů
stejnými kritérii a čekat, že budeme z velkých
akcí přivážet jednu medaili za druhou. Stát musí
jasně říct, kterou oblast preferuje a té přidat. My
nyní říkáme, že chceme navýšit finance olympijským sportům v oblasti reprezentace tak, abychom
v budoucnu měli více úspěchů na olympiádě a vozili ještě více medailí. V žádném případě to neznamená, že neolympijské sporty nebudeme podporovat. V oblastech organizace sportu a talentovaná
mládež získají všichni finance podle kritérií jako
doposud, olympijské sporty chceme navýšit v oblasti reprezentace,“ upřesnil nový koncept financování předseda NSA Filip Neusser.
V roce 2021 bylo rozděleno sportovním svazům
2,885 miliardy korun. „V současné době čekáme
na schválení státního rozpočtu, do té doby nemůžeme oznámit, kolik peněz sportovním svazům rozdělíme v roce 2022. Určitě by ale nemělo dojít ke snížení letošní částky,“ vysvětlila
1. místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.
Zdroj: Národní sportovní agentura
Foto: Ročenka ČUS/Český svaz kanoistiky
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Program Erasmus+ nabízí možnosti
k financování sportovních aktivit
Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě.
Pro příští rok je v jeho rámci vyčleněno 51,9 milionů EUR na podporu sportovních projektů a akcí
(o 10 milionů EUR víc než v předchozím roce).
Bylo by výhodné, kdyby jeho potenciálu využilo
víc českých sportovních organizací než tomu bylo
v minulých letech a první takovou příležitostí je
nově vyhlášená výzva s uzávěrkou 23. března
2022. S cílem informovat české sportovní prostředí a provést ho konkrétními možnostmi, náležitostmi projektů a samotnými žádostmi, spojil
Český olympijský výbor síly s Domem zahraniční
spolupráce a jeho Styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a na leden připravil seriál infowebinářů „Erasmus+: Nové příležitosti pro český sport“, na který bychom Vás
tímto rádi pozvali.
Během úvodního webináře, který je naplánován na 10. ledna od 16:00 hodin, bude přiblí-

žena sportovní politika EU, kontext evropských
fondů a zejména program Erasmus+. Účastníci se
dozvědí o prioritách programu, stejně jako široké nabídce možností zapojení včetně typů podporovaných projektů, akcí a zahraničních výjezdů. Následovat bude debata o přínosech účasti
v programu, kde se o své zkušenosti podělí také
několik úspěšných žadatelů.
Následující webináře, které proběhnou 17.,
18., 19. a 24. ledna (vždy od 16 hod.) se budou
věnovat konkrétním aspektům programu a přípravy jednotlivých projektů.
Více informací o programu Erasmus+ i podmínky registrace naleznete ZDE.
Zdroj: ČOV

Komisi sportovců ADV ČR povede Michal Šlesingr
Po třech letech došlo v jednom z nejdůležitějších poradních orgánů ředitele Antidopingového výboru ČR ke změně.
Novým předsedou Komise sportovců
ADV ČR se stal Michal Šlesingr, bývalý reprezentant v biatlonu, mistr
světa ve smíšené štafetě, a především dlouholetý bojovník za čistý
sport.
Spolu s legendárním Francouzem Martinem
Fourcadem a Američanem Lowellem Baileyem
patřil mezi přední iniciátory tažení proti dopingu mezi biatlonisty. Mimo své sportovní úspěchy
zaujal také kritikou ruského přístupu k dopingu,
zejména po Olympijských hrách v Soči včetně biatlonové výpravy a jejích závodníků.
Komise sportovců získává v osobě Michala vý-
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raznou postavu antidopingového boje. Komise je podstatným pojítkem mezi Antidopingovým výborem ČR a sportovci, a to
především na všech úrovních v rámci
edukační oblasti. Předkládá řediteli
ADV ČR koncepční metodické materiály a vyjadřuje se k náplni antidopingového vzdělávání. Zároveň také
funguje jako přirozený partner pro
sportovce v jejich otázkách týkajících se
boje za čistý sport.
„Možnost spolupracovat s ADV na pozici
předsedy komise sportovců je pro mě zajímavou výzvou a zejména příležitostí nadále se
aktivně účastnit boje proti dopingu a hájit tak
zájmy sportovců, kteří ctí hodnoty fair play,“
řekl ke své nové pozici Michal Šlesingr.
Zdroj: ADV ČR
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
V průběhu měsíce prosince kalendář projektu
Tipsport Sportuj s námi výrazně prořídl. Postaral
se o to nejen nástup chladnějšího počasí a úbytek
venkovních příležitostí, ale především zhoršující se
epidemická situace v souvislosti s nemocí Covid-19.
Přesto z akcí, které se uskutečnily, pořídili organizátoři zajímavou fotodokumentaci.

Tradičně na druhý svátek vánoční se uskutečnil
Memoriál Alfreda Nikodéma – do Vltavy
o teplotě 3,4 stupně Celsia se ponořilo
u Střeleckého ostrova v Praze 360 otužilců.

Foto: Nikola Kopecká

Navzdory protiepidemickým restrikcím se do Mikulášského
běhu na Bradech u Jičína zapojilo více než 250 běžců – ty
nejmenší přišel opět pozdravit Mikuláš.

Vánoční pohár
nadějí v karate
v Ústí nad Labem
přilákal stovku
mladých bojovníků ve věku od čtyř
do čtrnácti let.

Přesně 125 vyznavačů běhu všech věkových
kategorií se postavilo na start 45. Mikulášského
vodáckého půlmaratonu v Hradci Králové.

V rámci oslav 35. výročí
obnovení hokeje v Brumově-Bylnici se zde konal
pátý ročník hokejového
Memoriálu Tomáše Bubláka. Své síly v něm změřily
čtyři týmy.
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Judista Lukáš Krpálek zvítězil
v anketě Sportovec roku 2021
Judista Lukáš Krpálek byl potřetí ve své kariéře
vyhlášen českým Sportovcem roku. Olympijský vítěz z letošních letních her v Tokiu získal v tradiční
anketě Klubu sportovních novinářů 1720 bodů.
Také další místa obsadili zlatí olympijští medailisté
– druhá tenistka Barbora Krejčíková a třetí kanoista Jiří Prskavec. Vítězství mezi kolektivy získali
basketbalisté ČR. Výsledky 63. ročníku ankety byly
vyhlášeny 22. prosince v pražském hotelu Hilton.
Lukáš Krpálek navázal na svá prvenství z let
2016 a 2019 a je teprve čtvrtým sportovcem v historii ankety, který získal tři či více vítězství. Čtyřnásobnými šampiony jsou Věra Čáslavská a Jan
Železný, třikrát vyhrála Martina Sáblíková. Jednatřicetiletý reprezentant ovládl letos v červenci
na olympiádě v Tokiu nejtěžší kategorii nad 100
kg a navázal na své zlato z Rio de Janeira z roku
2016, které získal v nižší váze do 100 kg. Navíc
vybojoval bronz na dubnovém mistrovství Evropy.
„Jsem samozřejmě rád, že to dotřetice vyšlo,
i když začátek roku pro mě nebyl ideální. Hned
na prvním turnaji sezony jsem prohrál v prvním kole. Ale takhle porážka mě nakopla a na
olympiádě z toho bylo zlato. Každé z mých třech
prvenství v anketě má za sebou nějakou cestu
a každého z nich si nesmírně vážím. V každém
roce se mi podařilo něco výjimečného... Vybírat
však z takové škály úžasných českých sportovců
skoro ani nejde. Je těžké srovnávat různé výkony
a porovnávat, kdo je nejlepší sportovec. Vítěznou korunku by měl dostávat každý, kdo se do
top desítky dostane,“ prohlásil bezprostředně po
své korunovaci Lukáš Krpálek.

historický výsledek, když vybojovala postup na
olympijský turnaj v Tokiu. Až za ní skončil národní fotbalový tým, který se na mistrovství Evropy
probojoval do čtvrtfinále. Třetí skončily hokejové reprezentantky po premiérovém postupu na
nadcházející zimní olympiádu v Číně.

Vítěze ankety zařadilo na první místo 80 novinářů, v pořadí druhou Barboru Krejčíkovou 73.
Šestadvacetiletá hráčka v tomto roce ovládla pařížský grandslam Roland Garros a spolu s deblovou
partnerkou Kateřinou Siniakovou opanovaly ve
čtyřhře také pařížský grandslam, Turnaj mistryň
a především olympijský turnaj.

Výsledky 63. ročníku ankety Sportovec roku
Jednotlivci: 1. Lukáš Krpálek (judo) 1720 bodů, 2.
Barbora Krejčíková (tenis) 1518, 3. Jiří Prskavec
(vodní slalom) 1411, 4. Jiří Lipták (sportovní střelba)
1168, 5. Krejčíková/Kateřina Siniaková (tenis) 1100,
6. Markéta Davidová (biatlon) 930, 7. Patrik Schick
(fotbal) 814, 8. David Kostelecký (sportovní střelba)
813, 9. Jakub Vadlejch (atletika) 671, 10. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) 660.
Kolektivy:1. Basketbalisté ČR 497, 2. Fotbalisté
ČR 348, 3. Hokejistky ČR 335.
Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka: Vítězslav Mácha (řecko-římský zápas).
Oddanost sportu – Cena Národní sportovní
agentury: Aleš Suk.
Junioři: 1. František Doubek (atletika) 81, 2. Linda Nosková (tenis) 70, 3. Klára Kneblová (vodní
slalom) 68.

Nejlepším kolektivem byla vyhlášena basketbalová reprezentace ČR, která si připsala další

Zdroj: BPA sport marketing
Foto: Jan Beneš/BPA sport marketing

Kolektivům vládli basketbalisté
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Český projekt Trenéři ve škole funguje
na Slovensku pod hlavičkou státu
V programu Trenéři ve škole je v České republice aktuálně zapojených téměř deset tisíc
dětí z prvního stupně základních škol. Program
vznikl spontánně před třemi lety mezi trenéry
klubových sportů, kteří chtěli pomoci s výukou
tělocviku.
Program Trenéři ve škole je založen na spolupráci místních klubů se základními školami.
Podstatou je, že vyškolení trenéři různých
sportů pomáhají v tandemu učitelkám prvního
stupně základních škol v hodinách tělocviku.
Cílem je rozpohybovat všechny děti, nejen ty
nadané, nadchnout je pro sport a zlepšit jejich motoriku. Právě ve věku do deseti let se
rozhoduje o tom, jestli děti získají lásku k pohybu a vyrostou z nich aktivní dospělí. Během
hodin tělocviku si děti hravou formou osahají
základy fotbalu, gymnastiky, ragby, florbalu,
tance, basketbalu nebo třeba juda. To může
pomoci dětem vybrat si později sport, kterému se chtějí věnovat organizovaně, ale jedním ze základních principů programu je zákaz
náborování, aby si trenéři nevybírali jen ty
nadané.
„Před 1,5 rokem jsme působili ve 12 školách,
dnes jsme v 88 školách ve 14 lokalitách. Spokojené
jsou učitelky, ředitelé, rodiče, ale především děti.
Chtěli bychom, aby se program rozšířil po celé republice. Vzorem by nám mohlo být Slovensko,
kde se námi inspirovali a z programu Trenéři ve
škole tam vznikl vládní projekt,“ uvádí Antonín
Barák, jeden ze zakladatelů programu.
Covidová pandemie by se mohla stát akcelerátorem tohoto projektu. „Potřebujeme zlepšit
pohybovou gramotnost, rozvíjet motoriku všech
školáků a po covidu je to ještě naléhavější. Řada
dětí se po lockdownu ke sportu už nevrátila, zároveň výrazně vzrostla jejich obezita. A obecně
právě ve věku do deseti let se formuje vztah dětí
ke sportu,“ dodává Jan Macháček, trenér a metodik programu Trenéři ve škole.
Pilotní projekt proběhl na Slovensku ve 30
školách. Dnes už funguje ve sto školách a získal

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

kromě vládní podpory i tu finanční – jen v roce
2021 šlo do programu 800 tisíc eur. Letos by do
něj mělo být zapojených už 200 škol.
„Kdo dnes supluje ulici, kde se ještě naše
generace hýbala? Škola nebo rodina. Proto je
potřeba je podporovat,“ reaguje Filip Neusser,
předseda Národní sportovní agentury.

Program Trenéři ve školách vznikl v hlavním
městě před třemi lety, kdy se sdružili trenéři
několika sportů a ve čtyřech základních školách
v Praze 6 začali s pilotním projektem. „Tandemová výuka, projekt, který vyrůstá zdola, a propojování komunit. To jsou tři atributy Trenérů
ve školách, které si získaly moje srdce a které snadno přesvědčí politiky napříč politickým
spektrem,“ oceňuje Jakub Stárek, místostarosta
Prahy 6, která byla první městskou částí, kde si na
základních školách projekt odzkoušeli.
Radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková vyzdvihla prostřednictvím programu rovněž vzdělávání učitelek, které v základních školách tělocvik
učí. Jen zhruba třetina z nich v rámci celé republiky má specializaci na tělocvik. „Všechny učitelky, které se u nás projektu účastnily, dostaly
možnost setkat se s trenéry různých sportů
a prvky, které se od nich naučily, zařadily i do
své výuky,“ připomíná.
Zdroj: Učitelské noviny
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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O úlevě po rozsudku soudu, chování ČOV
či vině ministryně Valachové
Rozhovor předsedy ČUS Miroslava Jansty v deníku Sport
Přinášíme podstatnou část rozhovoru Miroslava
Jansty, předsedy České unie sportu, který vyšel
v deníku Sport bezprostředně po osvobozujícím
rozsudku Městského soudu v Praze v tzv. dotační
kauze z roku 2017.
 Podle rozsudku soudu jste nevinný. Co to s vámi
v první chvíli udělalo?
„Samozřejmě, nemá cenu si nic nalhávat, první
pocit byla ohromná úleva. Protože jako advokát,
sice na civilní právo, nějaké povědomí o trestu
mám. A bylo mi úplně jasné, po tom, co zaznělo
u soudu, že po právu nemůžu být odsouzen. Ale
spravedlnost umí být slepá. Dám takové přirovnání. Já jsem ve sportu zuřivý fanoušek, zápasem
prostě žiju a po něm jsem úplně vyřízený. Po rozsudku jsem se cítil jako po těžkém zápase, úplně
vyřízený, vyždímaný a hlavně šťastný. I to negativní, co ve mně žilo, odeznělo.“
 Co negativního?
„Měl jsem v sobě obrovskou zlobu. Bral jsem
jako strašnou nespravedlnost, že jsem u soudu za
něco, co jsem nikdy neudělal. A naopak tam měli
být jiní, jimž se vše vyhnulo. Mluvím o chaosu na
ministerstvu, který začal před nějakými deseti
patnácti lety. Dostavovaly se pocity vzteku, o kterých jsem ani netušil, že se můžou dostavit. Pak
však došlo k takovému uvolnění, že se cítím zcela
free. Tak jsem se necítil možná ani před dvaceti
lety. Byl jsem samozřejmě strašně rád, že se mi
ozvali kamarádi, které jsem neviděl třeba deset
patnáct let. Bylo vidět, že případ sledují. Měl
jsem zaplavený telefon voláními, esemeskami
z celé republiky. A to mě utvrdilo, že mi lidi celou
dobu věřili. Ti, co se pohybují ve sportu, vědí, že
to nedělám pro peníze, pro slávu, ale proto, že
miluju sport jako celek, miluju tuhle zemi.“
 Byl jste přesvědčen o své nevině. Přesto, bál jste
se, že to nedopadne?
„Ale ano, bál jsem se různých možných vlivů.
Vždyť jsem byl odposloucháván hned po dvou
měsících po uvedení Kratochvílové do funkce, prý
proto, že mi nahrává dotační peníze do mých spo-
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lečností. Ovšem do basketbalového Nymburka,
který jsem vlastnil, nešla za dvacet tři let jediná
koruna dotace. ČUS tady v Praze hospodaří bez
koruny dotace. A hlavně, dotace již byly na jaře
rozděleny jiným náměstkem. Takže samozřejmě,
bál jsem se jakýchkoli možných vlivů. Ovšem
soudkyně a celý senát předvedly obdivuhodnou
práci. Proběhly pečlivé výslechy, v ohromné šíři.
Když jsem poslouchal zdůvodnění, až s úžasem
jsem poslouchal, že si soudkyně všimla různých
detailů.“

 Vás soudkyně Lenka Cihlářová osvobodila, Miroslava Peltu a Simonu Kratochvílovou odsoudila.
V roce 2017, když byla kauza ještě čerstvá, jste
o Peltovi říkal: Doufám, že to je jen takové peltovské blábolení. Jak to vidíte s odstupem téměř
pěti let?
„Co u soudu zaznělo, bylo z šedesáti, možná
osmdesáti procent opravdu velké blábolení. Nesmyslné. Kdyby to nebylo u soudu, člověk by řval
smíchy. Paní soudkyně však vzala důkazy nejenom
z odposlechů, ale i systémově. Z písemných dokumentů a dalších zdrojů. Proto ji lidé z branže
hodnotili velmi vysoce. Že se nenechala ovlivnit
pouze odposlechy, že pro ni byly jenom součástí
mozaiky. Peltovy advokáty proto čeká těžká práce. Vyvrátit, a já věřím, že to vyvrátí, velkou část
věcí, které zazněly. Překvapilo mě, že Pelta ani
Kratochvílová některé argumenty nepoužili. Pelta
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tam mluví o věcech, na nichž ani neměl zájem,
aby je prosadil. Ale abych odpověděl: Bohužel,
asi částečně to blábolení nebylo, ovšem neznám
jeho část spisu detailně.“
 Pelta své počínání hodnotí tak, že se snažil
o smír ve sportu. Někde uberu, někde přidám, aby
všichni byli spokojení. Aby, jak říká, byla dobrá
chemie. Souhlasíte s tímto pohledem?
Mirkovi se určitě zamotala hlava z toho, že najednou mluví s prezidenty, premiéry, ministry, že
oni ho berou jako poradce. A že si ho považují,
protože je to pracant. On opravdu odpracoval neskutečné věci. Najednou byl předseda největšího
svazu, přitom fotbal je stát ve státě. Byl svazy
zvolený první místopředseda ČUS, místopředseda ČOV, šéf všech svazů, ode mě měl naprostou
volnost. Postavení měl ohromné a také pro sport
neskutečně makal, získal neskutečné peníze pro
fotbal, zlepšil postavení tohoto sportu v rámci
svazů, pomáhal celému českému sportu. Bral to
doslova, a jak řekl soudu, asi se opravdu cítil jako
ministr sportu.“
 Jak on zvládal dobu soudního jednání? Změnilo
ho?
„Zasáhlo ho, a to každého, když státní zástupce
sdělil, jaké navrhuje tresty. Pro něj devět let. Když
mně navrhoval těch pět let, tak musím říct… Tady
si cením těch lidí, kteří mi okamžitě psali a ptali
se, co to je za šílenost. Právníci, podotýkám. Jako
by státní zástupce nesledoval, co se dělo u soudu.
Tam jsem Mirka poprvé viděl špatného.“
 Co u samotného rozsudku? Sice šest je méně než
devět, ale už jde o verdikt soudkyně.
„Taky. Ale máme před sebou druhý poločas.“
 Je to opravdu poločas? Nebavíme se spíš jenom
o nastavení?
„Spíš třetí třetina. Výslechy vyslechnutých už
asi nepoběží, budou možná nové posudky, možná
nové věci. Jsem zvlášť v našem případě zvědavý,
jak bude státní zástupce vyvracet argumenty soudkyně. Já to ale taky neberu za uzavřenou věc. Jenže proto, že soudkyně vedla případ tak důkladně,
proto říkám, že jsme v té třetí třetině.“
 Jste zproštěn viny. Ovšem spousta lidí na věc
kouká tak, že kdo je na lavici obžalovaných, ten už
musel něco provést. Trápí vás to?
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„Tak to bývá, bohužel. Já to vnímám tak, že to
byl asi hlavní účel, proč jsme tam byli.“
 A jak vás to tedy trápí?
„Když o mně před dvaceti lety poprvé napsali
něco negativního, byl jsem z toho úplně vyřízený.
Protože jsem nikdy nic neukradl, nelegálního neudělal. Nesl jsem to těžce. Já jsem po vypuknutí
kauzy opravdu chtěl skončit, už jsem měl sepsanou abdikaci, to samé i v basketu. Jenže lidi se za
mě totálně postavili. Dokonce mi nadávali, co prý
blázním. To považuju za největší vyznamenání ve
své funkcionářské kariéře. Že tady byla oceněna
moje práce, i když stát říká, že jsem zločinec. Lidi
kolem mě řekli, že jsem ČUS naopak hájil a že to
je celé nespravedlivé. V době mého obvinění mě
znovu téměř jednomyslně zvolili předsedou ČUS.
Celé to není o penězích, to je o uznání práce.
Přišel jsem sem v době, kdy ČUS byla mršina,
a společně jsme její autoritu vydupali ze země.
Taky proto jsem v souvislosti s kauzou hrozně prožíval nespravedlnosti, útoky od lidí, házení špíny.
Od nýmandů, kteří tomu nerozumí nebo nevědí,
jak to bylo, nebo kteří to dělali jen proto, aby se
zviditelnili. Absolutně jsem byl zklamán jednáním
ČOV a Sokolů.“
 Tam vás patrně nejvíc štvalo, že se obě organizace připojily k trestnímu oznámení a přihlásily se
o škodu, což pak jako argument používala obžaloba. Je to tak?
„Tohle přihlášení ke škodě je jedna z nejhorších věcí, která se ve sportu za posledních třicet
let stala. Člověk sedí u soudu, proti mně zástupce
ČOV a Sokolů a vyslýchá mě, co jsem dělal. To
je neskutečné, co se stalo. A to ve mně, samozřejmě, je a bude. Z nikoho, co jsme tam seděli,
to nikdo nevymaže. Protože to bylo nekolegiální,
nesportovní, falešné, v rozporu s obsahem všeho,
co se dělo. A oni to museli vědět. Jak jsem už říkal, měl jsem v sobě zlobu. Ale jsem taky člověk,
který odpouští, ti lidé mě vůbec nezajímají. Ale
je potřeba, aby se to vědělo. I to, že tihle funkcionáři ztratili miliardové majetky v Sazce.“
 Které funkcionáře teď myslíte?
„Vedení ČSTV, vedení ČOV a vedení Sokola. To
jsou hlavní viníci toho, že jsme přišli o miliardy.
A nikdo to z nich už nikdy nevezme. Ty výmluvy…
Přitom Sazka šla zachránit klasickými postupy.
Minimálně jsme mohli mít třicet čtyřicet procent
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zdravé Sazky. A jsem si absolutně jistý, že kdybych byl tehdy ve vedení ČSTV, kdybych byl předseda, místopředseda, že bych ji s malým týmem
zachránit určitě dokázal. Jde o čítankové věci,
jak se zachraňuje firma v krizi. Já jsem si nadělal
spoustu nepřátel, že se tím netajím.“
 Představitelé ČOV v čele s Jiřím Kejvalem se však
hájili, že přihlášení ke škodě jim poradili právníci…
„To je zaštítění se právníkem… Záleží, který
právník to řekl. Vzdělaný právník, trestař, tohle
samozřejmě nikdy nemohl vyslovit. Jirka měl
zavolat, kdyby byl kolegiální, a měl říct: ´Kluci, co jste to vyváděli, co se stalo?‘ Měli jsme si
to vysvětlit. Tam je vidět, že není z kolektivního sportu, protože v kolektivním sportu se takto
normálně jedná. Buď jsme tým, nebo nejsme.
V kolektivním sportu zavolám: ´Ty vole, cos to
vyved‘?‘ A buďto mi pak vynadá: ´Tak víš co, běž
do pr…‘, anebo řekne: ´Jo, tak to vás teda někdo
pěkně po…‘ Ale oni z toho udělali takovou složitost a ČOV se tím úplně ztrapnil. Sportovní prostředí, které tomu rozumí, to ví a odsoudilo ho.
Odsoudilo vedení ČOV za to, co udělalo. Ti lidi mi
vyslovovali politování, i když mě třeba ani nemají
rádi. Volali: ´To je strašný, co ti ten ČOV udělal.
To je hrozná ostuda, co tobě a ČUS udělali‘.“

 Co měl tedy ČOV dělat?
„Já bych na jejich místě podepsal poučení od
policie, ke škodě bych se rozhodně nepřihlásil.
Nejdříve bych šel do spisu, zjistil si podrobnosti a pak jednal. Jenže Jiří Kejval hned podepsal
přihlášení ke škodě, a to jak materiální, tak nemateriální. Zástupce ČOV pak sedí u soudu na
straně obžaloby a ptá se nás jak zločinců. Přitom výpočet úřednice byl jasně zmanipulovaný
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ve prospěch ČOV a Sokolů a v neprospěch ČUS.
Až se případ u soudu uzavře, všechno zveřejníme
a pověsíme na náš oficiální web. Detailně budeme
informovat naše členy.“
 Cítil jste za tím šanci dupnout si na neoblíbeného
Janstu?
„Od některých určitě. To nemyslím ani Kejvala, spíš okolí. Lidi, kteří na něj byli navázaní
byznysově. My jsme s Peltou zkazili spoustě lidí
plány, protože jsme nerozprodali sportovní majetek. Kdybych neměl Peltu, tak jsem to měl
složitější. Pelta je tady braný za největšího korupčníka a zločince. Celá sportovní republika by
ale měla vědět, že díky němu český sport stále
vlastní majetek za několik miliard, který se v roce
2012 mohl zašantročit za nějakých tři sta milionů. To se ovšem bavíme o majetku, který jsme
zachránili. Teď je ale potřeba investovat. Stát za
celých třicet let kromě 2,4 miliardy na liberecké
mistrovství světa v lyžování – které nevím, kde
jsou – nedal žádné velké peníze do sportovní infrastruktury. Nic se tady nepostavilo. Když pojedete přes Polsko, bývalou NDR, pobaltské státy
a Maďarsko, uvidíte, co bývalý východní blok udělal pro sport. U nás jsou vybydlené Strahovy, pár
zachráněných stadionů, to většinou díky městům.
Nic není, vždyť je to ostuda tohoto státu. A tato
kauza je taky o ostudě tohoto státu. O ostudě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které
nebylo schopné nastavit normální pravidla. Ta se
měnila s každým ministrem a náměstkem. To přece není normální.“
 Asi nám tedy nebudete vyvracet, že soudní jednání prokázalo nebývalý zmatek na resortním ministerstvu.
„Byl to – s prominutím – bordel nad bordel.
U soudu se jednoznačně prokázal totální chaos
na ministerstvu pod vedením ministryně Valachové. Ta může vyprávět jakékoli příběhy, jakékoli
lži. Ale to jsou fakta, černé na bílém, v jakém
to tam bylo nepořádku. A kdo podpořil Valachovou? Veřejně!? No, Český olympijský výbor se
za ni postavil, že má dál dělat ministryni, že to
všechno dávala do pořádku. Poté dostal ČOV od
Valachové mimořádnou dotaci bez vyhlášeného
programu v době, kdy činnost klubů a jednot kolabovala. A to všechno se samozřejmě vnímalo.
Ta naštvanost na to, jak se choval v této kauze
ČOV a částečně Sokolové, tady byla úplně brutál-
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ní. Lidé v naštvání chtěli dávat veřejná usnesení,
výzvy. To jsme utlumili a jsem za to rád, protože
není třeba sypat pepř do ran. Ale doufám, že nás
to všechny poučí. Představitele sportu, že spolu
musí komunikovat jinak. Stát, že tady musí být
jasný představitel státní správy směrem ke sportu. Ten bordel se jasně prokázal.“
 Nejvíce udivily výpovědi šéfa oddělení finanční
podpory sportu Darka Víta a referentky
Jaroslavy Krumphanzlové. Ty vám asi
u soudu velmi pomohly.
„Úřednice (Krumphanzlová) řekne:
´Nastřelila jsem to, jak jsem to cítila.
Vyšperkovala jsem to. Nikdo mi neporadil.‘ Její nadřízený (Vít) říká: ´Nikdo
tomu nerozumí, nebylo se koho zeptat,
poslal jsem to bratranci na matfyz.‘ My
jsme byli obžalovaní, že jsme sdělili
něco tajného. A tady to úředníci posílají na matfyz… Jeden úředník řekne,
že nejvíce neveřejných údajů o dotacích měl ČOV, že Jansta měl minimum.
Vždyť to byla úplná fraška, co ministerstvo předvádělo. Navíc se vlastně
jednalo o úředníky-administrátory
dotací, kteří byli zvaní od ČOV na lukrativní zájezdy na sportovní akce, kde
dostávali od této organizace jídlo a ošacení. Nakonec jsme upozornili na zmanipulovanou tabulku
a za to jsme byli obžalovaní.“
 Neměli by za to být úředníci či ministryně Valachová zodpovědní?
„Proč se ptáte mě, to se ptejte jiných.“
 Protože si o tom něco myslíte…
„Samozřejmě by měli být potrestaní. Sebráním
platů, kárně na ministerstvu. Nemluvím o tom,
že by měli být souzení. Ale provedli prokazatelné
chyby, za které hrozil trest mně, sekretáři Honzovi Boháčovi a ČUS. Vždyť kvůli obvinění jsme čtyři
roky nemohli pořádně sehnat komerčního partnera na naše projekty v ČUS.“
 Kdo z nich za chaos na ministerstvu může?
„Ministryně Valachová. To je statutární orgán. Ministerstvo je monokratický orgán a ministr zodpovídá za celé ministerstvo. To znamená: Ministryně. Kauza ukázala i politikům, co na
ministerstvu bylo za hnůj. Zapáchalo tam to, že
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nikdo nebyl schopen na sebe vzít odpovědnost.
A ministryně, která ještě na jaře 2016 rozhodně
postupovala skvěle, do toho postupně zavedla
chaos. Nevím, proč se to dělo, to se ptejte jí.
To byly její zásahy. Soudkyně to četla, Valachová
se z toho nevykroutí. Nebude říkat Jansta, Pelta.
Ne! Teď už je to o ní. U soudu to zaznělo. Je to
v písemných dokumentech, které jasně ukazují:
Valachová nezvládla ministerstvo.“

 Zazněl tady dokonce výraz „Valachové lži“.
„Ano.“
 Vycházíte z toho, že…
„…že ona lhala na soudu. Jednoznačně lhala,
a lze to doložit, například v otázce společného
bydlení se Simonou Kratochvílovou. Řekla, že od
srpna 2016 neměla ponětí o tom, kde Kratochvílová bydlí. Přitom ji od sebe vystěhovala v lednu
2017. Lhala také v tom, že ústně změnila pravidla
jednání a povinnosti členů svého poradního orgánu Národní rady pro sport, který nastavil písemně
předchozí ministr Marcel Chládek. Žádný písemný
dokument k tomu nepředložila a ani ministerstvo
nedohledalo žádnou nahrávku. To potvrdil i soud.“
 Takže se nabízí otázka, zda by toto nemělo mít
pro paní Valachovou i soudní dohru.
„To nechám bez komentáře. Ale obecně: Toho
by si měla nová vládní koalice všímat, co se dělo
na ministerstvu za Valachové. A nekritizovat Národní sportovní agenturu (NSA), která zatím neměla šanci pořádně fungovat.“
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 A jsme u Národní sportovní agentury. Vydrží v jejím čele Filip Neusser, když ho do funkce dosadil
Andrej Babiš?
„Myslím, že by se jeho práce měla hodnotit
podle výsledků a podle toho, co umí. Ne podle
toho, kdo ho dosadil. Všichni o tom sice mluví,
Neusser však rozhodně nebyl Babišův člověk. On
se vyprofiloval kvůli jednání Jiřího Kejvala. Pro
připomenutí: Kejval si před volbami v ČOV zavolal předsedu pozemního hokeje a požádal ho,
aby Neussera stáhl coby svého zástupce z pléna
ČOV. Tím si vytvořil soupeře. Neusser a jeho názory se staly známými. Co já jsem slyšel, tak ho
k Babišovi přivedli lidé ze sportovního prostředí.
A Babišovi se ty názory asi líbily. Došlo k výměně
za Milana Hniličku, který se po kauze s večírkem
přece jenom trápil. Neusser hlavně má, na rozdíl od Milana, větší tah na bránu, nebojí se. My
potřebujeme razantního zástupce sportu, který
za námi bude stát, což je dobře. Je ale potřeba,
aby získal kvalitní aparát. Rozhodně to tedy nebyl žádný Babišův člověk. Byl to člověk, který měl
nějaké názory a nebál se je říct. Proto byl jmenován. Každý racionálně uvažující politik se na něj
bude dívat podle toho, co umí, co dokáže. Měnit
okamžitě předsedu NSA by bylo zase špatně. To
bychom se dostali tam, kde jsme byli. Ostatně na
tohle si Kejval stěžoval, že vedení sportu se neustále mění a schází kontinuita.“
 ČOV by ho patrně ale vyměnit chtěl.
„To je chyba. NSA se ještě nestačila projevit
a už se do ní kope. Útok od ČOV vyvolává u každého, kdo to vidí, trpký úsměv. Olympijský výbor
stál za Valachovou, za takovým bordelem. A tady
se útočí na Neussera, který zatím nic nezvoral. Jen
má prostě jiný názor na věci než Kejval. Možná nešťastně vystoupil při olympiádě. Jenže když někdo
veze čtrnáct sportovců a šest jich prakticky vyřadíte, samozřejmě to vyvolá emoce. Co jsem naopak
nepochopil, byl Kejvalův útok na Neussera. Choval
se, jako kdyby byl ministr sportu. Přece nedává
smysl, že šéf ČOV – zjednodušeně a zkratkou řečeno cestovky – hodnotí předsedu NSA… Já myslím,
že by měl Neusser dostat šanci něco předvést.“
 Vyzýváte politiky k racionálnímu uvažování. Je
to však reálné, když NSA má pověst Babišova dítěte? Ostatně sám to takto i prezentoval, začlenil
v tomto smyslu agenturu do vlastní předvolební
kampaně.
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„Babiš má zásluhu na tom, že se nebál navýšit
podporu pro český sport. Měl tu sílu to prosadit.
Zvedla se tehdy vlna, že zase přibudou úředníci.
Ale vždyť žádní úředníci na ministerstvu nebyli!
Tam jich bylo dvanáct, kteří měli rozdělit sedm
miliard. Oni nebyli schopní to ani vyúčtovat, natož dát pravidla a vše zkontrolovat. To bylo strašné, demagogie. Teď vzniknou tři nová ministerstva a nikdo ani neštěkne. Ani nevím, jestli jsou
potřeba. Tady vidíte ten cynismus. Zase se kope
do sportu a zase se vedou vznešené řeči o tom, co
vše je potřeba. Ale český občan to nepocítí. Český
občan pocítí, že není zdravý, že nesportuje, že
děti sportují ve vybydlených šatnách, že mnohdy
chybí trenéři, že nevyhráváme na mezinárodním
poli, že kolektivní sporty jsou v totálním útlumu.
To všichni vnímají. Národní sport číslo 1, hokej,
je v totální defenzivě. Nemá šanci, i kdyby přišel
nový předseda, pokud se nezmění systém českého sportu. Může přijít náhodné vítězství, ale my
potřebujeme systémovou změnu. A proto o tom
mluvím. Ke změně je nakročeno a doufám, že
kontinuita zůstane. NSA je v gesci premiéra. Já
jsem zažil Petra Fialu jako ministra školství – teď
nechci, aby to vypadalo, že ho chválím zištně –
a měl výborné názory na fungování sportu a hlavně s námi o všem diskutoval. Pouze neměl čas
na realizaci, protože vláda Petra Nečase padla.
Doufám, že na tyto věci nezapomněl a povede se
sportovním prostředím diskusi, jak sport pozvednout, aby byl součástí naší kultury.“
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 Máte tedy ambici vysvětlit nastupujícím politikům, že NSA, byť založená Babišem, je důležitá
věc?
„Jsem připraven vše vysvětlovat. ČUS, největší
český spolek, odsouhlasil NSA na své valné hromadě v roce 2014. My jsme původně chtěli ministerstvo. NSA byl od počátku projekt, který má sportu
zásadně pomoci. Přidali se k nám Sokolové, Sdružení sportovních svazů a nakonec i ČOV, i když byl
původně proti. Jiřímu Kejvalovi jsem za to poděkoval a děkuji mu v tomto ohledu znovu, protože
přijal realistický názor. Bohužel v olympijském
výboru sedí někteří, kteří si myslí, že to dělali
skvěle, když pracovali na ministerstvu. To si ale
nikdo jiný nemyslí. Oni žijí v nějaké bublině a zapomínají, že rozhodují výsledky. Ale pozor, ČOV si
přisvojuje výsledky svazů. ČOV jako takový nemá
žádné výsledky. Jejich výsledkem je, jak dovezou
ve zdraví sportovce na olympiádu a jak se tam
o ně postarají. To je jejich práce a vizitka. Proto je přece máme, aby nás tam dovezli a zajistili
super podmínky. Za výsledky ovšem stojí svazy,
které vychovávají sportovce. Je tady šest svazů,
které vozí olympijské medaile.“
 Ve vládním prohlášení se píše, že vláda by agenturu chtěla přetransformovat…
„To jsou takové fráze, protože ještě přesně nevědí, jak věci fungují. Důležité je, že tam NSA je.
Protože bude mít samostatnou kapitolu rozpočtu,
ne společnou se školstvím, kde na sport nezbývalo. Pak musíme nastoupit my a vysvětlovat.
Takhle jsem postupoval vždycky. Celou dobu jsem
jednal s premiérem a ministrem financí jenom
o penězích pro celý sport. Potřebujeme peníze,
abychom dělali koncepční politiku. Potřebujeme
vychovat trenéry, osobnosti, ti nám citelně chybí.
Potřebujeme peníze, aby přišli noví lidé. Teď to
dělají lidé, kterým je už přes šedesát, protože
to mají rádi. My ve sportu potřebujeme profesionální manažery, což něco stojí. Ale pořád to vyjde levněji, než kdyby stát platil svého úředníka.
Spočítali jsme, že za sto milionů uděláme práci,
za kterou státní úředníci dostanou přes čtyři sta
milionů. My děláme efektivně, protože naši lidi
mají ke sportu vztah a mají do něj chuť. Nevymlouvají se, že jsou nemocní oni nebo jejich dítě.
Já doufám, že Petr Fiala bude sportu dál fandit.“
 Že se investice do sportu vyplatí na zdraví občanů, bude váš zásadní argument?
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„Jednoznačně. Bojím se, že politici tomu
zčásti nerozumí. Budou lidi učit očkovat, místo
aby byl pořádný tělocvik ve školách, aby lidé byli
vedení k pohybu odmala. A v rodinách. Sport, to
je zdraví, sociální návyky a spousta dalších věcí.
Zrušila se vojna, kluci nemají fyzickou průpravu.
Podívejte se na filmy ze sedmdesátých let, jak
tam chodili lidi po ulici. Jak jsou štíhlí. A podívejte se na ulici, jak vypadají lidi teď. Je jenom
vidět, jak jsme všichni přibrali, jak jsme tlustí,
jak jsme neforemní, jak jsou plácky prázdné,
nebo se daly místo sportu developerům. To je
vizitka nepochopení ze strany politiků! Podívejte
se třeba na Skandinávii, jak se k podpoře sportu
v rámci zdravotní prevence staví. Kopnout si do
sportu je strašně laciný. Protože sport je populární, když někdo přiveze zlatou. Pak se na něj
navěsí, měsíc ho vychvalujou, pak už si ho nevšimnou.“
 Tohle tedy Petru Fialovi řeknete?
„Ano. Ale nechci jít na vládu sám, chci, aby
tam šli zástupci celého sportu. I ČOV, byť ho kritizuji včetně stanov, které musí změnit. Jejich
chování v soudní věci je špatnou vizitkou, kterou
si udělali sami, ale my musíme dál postupovat
společně. Já to úplně v pohodě přejdu.“
 Vy se cítíte být lídrem téhle delegace?
„Mám k tomu mandát. Jsem zvolený předseda největšího spolku v zemi. Sdružujeme přes
sedmdesát národních sportovních svazů, těch
největších. Ale kdykoli jsem připraven podpořit
kohokoli, kdo má lepší vyjednávací schopnosti.
Nejsem profesionální lobbista, jak o mně někteří
píší, protože dělám vše zdarma. A když dopadne
dobře i jednání u Vrchního soudu, bude potvrzeno černé na bílém, že jsme v ničem nelhali.
Naopak že lhali ti, kteří nás chtěli pošpinit. A že
stát selhal.“
 Jak velká obava ve vás zůstává, že Vrchní soud
řekne opak?
„Když to bude po právu, tak žádnou obavu nemám. Mimochodem, Vrchní soud už před třemi
lety konstatoval ve svém usnesení k našemu případu, že jsme neudělali žádné protiprávní kroky,
ale naopak jsme plnili povinnost vyplývající ze
stanov.“
Autor: Deník Sport
Foto: Petr Skála a archiv
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