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Úvodní slovo hejtmana
Vážení čtenáři,
letos mi udělala speciální radost jedna věc. Jihomoravský kraj
vyhrál Olympiádu dětí a mládeže, která se uskutečnila v
Olomouci.

Naše

sportovní

naděje

přivezly

34

zlatých,

34

stříbrných a 42 bronzových medailí. Nechali jsme za sebou
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Ostatně

vítězů jednou uvidíme i na velkých olympiádách.

poděkovat za další skvělý projekt - Olympijský víceboj. Nedávno
jsem byl na republikovém finále odznaku všestrannosti v Brně a
jsem rád, že tady něco takového existuje.
po

dvou

letech,

které

mládežnický

sport

extrémně

byly

náročné

kvůli
na

pandemii

mnoha

pro

místech

začínáme skoro od nuly. Lehké to nebude ani teď.
Aktuální problém, se kterým se musí kraj jako zřizovatel celé
řady organizací potýkat, je obrovský nárůst cen energií. Je jasné,
že s touto obrovskou zátěží musí nově bojovat i sportovní spolky
a kluby. A nejen oni. Kraj se bude v rámci svých možností snažit
pomáhat a pevně věřím, že se nám společně podaří tuto
nepříznivou dobu zvládnout.
Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

OKÉNKO Z KRAJE
Jihomoravský kraj dobyl Olomouc
Z Her X. letní olympiády dětí a mládeže (ODM), které se uskutečnily
ve dnech 26. až 30. června v Olomouckém kraji, si naše výprava
přivezla prvenství v pořadí všech krajů (dle speciálního bodového
přepočtu pro ODM). Jihomoravané z Olomouce přivezli celkem 34

Kontakty:

zlatých, 34 stříbrných a 42 bronzových medailí, což je také
současně nejvíce ze všech krajů. Na tomto skvělém umístění má
však zásluhu našich 265 sportovců a 48 trenérů, kteří se na ODM
pečlivě připravovali a na sportovištích nechali všechny síly, a byť
se jim třeba zrovna nepovedlo získat cenný kov, svým výkonem

Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

přispěli k našemu celkovému vítězství. Pokud to zobecníme a
zjednodušíme, body do celkového hodnocení krajských výprav se
totiž přepočítávají dle umístění sportovců na 1. až 14. místě ve
výsledkové listině v každém sportu a kategorii, přičemž jeden kraj
může mít v této základní „bodované“ čtrnáctce i dva sportovce,

Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

neboť většina sportů (vyjma kolektivních a některých malých) může
mít v každé kategorii dva zástupce. Z bodového pořadí sportovců
se následně přepočítá pořadí jednotlivých krajů v daném sportu, a
toto se dále přepočítá do celkového bodového hodnocení krajů.
Tento bodový systém byl vytvořen zhruba před 10 lety, aby bylo

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

pořadí krajů o něco „spravedlivější“, než je prosté pořadí dle počtu
medailí.

Při

pořadí

dle

počtu

medailí

docházelo

často

ke

zvýhodněním větších krajů, které byly schopny obsadit všechna

kr-jihomoravsky.cz

účastnická místa ve výpravě, případně těch krajů, které měly dobré
zejména plavce či atlety (zde se rozděluje tradičně nejvyšší počet
medailí, jeden plavec může absolvovat hned několik disciplín). Náš
kraj však na letních verzích ODM tradičně patří mezi favority na
vítězství mezi kraji, a to nehledě na systém hodnocení. Vítězství
však není zásluhou kraje jako takového, ale samozřejmě našich
sportovců, a zejména pak trenérů, kteří tyto sportovce připravují.
Za to jim patří velký Dík!
Vlajkonošem

výpravy

na

zahajovacím

ceremoniálu

byl

zlatý

olympionik z Tokia, sportovní střelec a brněnský rodák, pan Jiří
Lipták. Bylo nám velkou ctí, že tuto roli přijal, neboť jsme hrdí, že
zůstává věrný našemu kraji, a současně je i velkým vzorem pro
mladé sportovce, pro které je motivující potkat se v jedné „bandě“ s
někým, kdo se ve sportu dokázal dostat až na pomyslný vrchol.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJE
Ve čtvrtek 8. září v prostorách nového „Areálu sportovních nadějí“
při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně proběhlo také
slavnostní ocenění všech medailistů a jejich trenérů. Z rukou
hejtmana JMK Jana Grolicha a ředitele Sportovního gymnázia
Radka Klimeše obdrželi oceňovaní kromě pamětních listů i malou
pozornost.
Věříme, že si všichni účastníci letošní ODM užili, získali nové
zkušenosti, a že jejich sportovní kariéra nezůstane „jen“ na dětské
olympiádě, ale za nějaký čas se představí třeba na světových
akcích, a kdo ví, snad i opravdových olympijských hrách.
Více informací o projektu a kompletní výsledky můžete najít
webových

stránkách

www.olympijskytym.cz/odm

nebo

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

na
na

facebookové stránce "Výprava Jihomoravského kraje na Olympiádě
dětí a mládeže" www.facebook.com/jmkodm/.
Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno
+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz
kr-jihomoravsky.cz

ODM 2022, foto: Jihomoravský kraj a Petr Fiala

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJE
Co se děje na úřadě...
Na červnovém Zastupitelstvu Jihomoravského kraje byly schváleny
dotace

v

rámci

největšího

sportovního

dotačního

programu

-

Podpora sportu v JMK v roce 2022. V letošním roce byl program po
dvou letech úsporných opatření navýšen alespoň na 29 mil. Kč
(pozn. původní alokace z roku 2019 35 mil. Kč). Celkem bylo přijato
498 žádostí v požadované výši 50.997.653 Kč, podpořeno bylo 69
projektů za 10.852.000 Kč v okruhu A (investice, opravy), a 160
projektů za 18.640.500 Kč v okruhu B (činnost).

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

V květnu byl poprvé vyhlášen dotační program na podporu pořádání
významných sportovních akcí na území JmK, s celkovou alokací 10
mil.

Kč.

Konkrétní

podpora

této

oblasti

dlouhodobě

chyběla,

pořadatelé mezinárodních, národních či nadregionálních akcí tak
mají možnost získat finanční podporu svých akcí, a pro další roky

Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

to může být také motivací pro plánování pořádání akcí tohoto typu.
V rámci výzvy bylo přijato 83 žádostí v celkové požadované výši
15.158.000

Kč.

Zastupitelstvo

Jihomoravského

kraje

v

září

schválilo dotace pro 52 žadatelů v celkové výši 10.313.500 Kč.
V červenci byl vyhlášen již tradiční dotační program Podpora
vrcholového
dospělých

kolektivního

hrajících

sportu,

nejvyšší

který

nebo

je

určen

druhou

pro

nejvyšší

družstva
celostátní

soutěž v ČR nebo interlize. Alokovaná částka v tomto programu činí
16

mil.

Kč.

Výsledky

programu

budou

známy

po

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz
kr-jihomoravsky.cz

zasedání

Zastupitelstva JmK v listopadu.
V září byl po dvouleté odmlce opět vypsán dotační program
Podpora individuálních sportovců. Jak sám název napovídá, jedná
se o program podporující sportovce – reprezentanty individuálních
sportů, kteří se účastní světových soutěží, a současně reprezentují
klub/oddíl se sídlem na území Jihomoravského kraje. Rozdělení 2
milionů Kč, které jsou na tento program vyčleněny, bude známo v
prosinci.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJE
Ve dnech 4. až 6. listopadu se na brněnském výstavišti uskuteční
tradiční veletrh Sport Life! Po dvouleté „covidové“ pauze bude JmK
s

městem

Brnem

a

jeho

společností

Starez-Sport

opět

spolupracovat na zajištění pavilonu plného sportu a zábavy – tzv.
Family Hall. Návštěvníci si opět budou moci vyzkoušet vybrané
sporty, a nebude chybět ani bohatý doprovodný program ve formě
soutěží, besed, autogramiád či sportovně-uměleckých vystoupení.
Velmi rádi Vás na výstavišti uvidíme.
V neposlední řadě probíhá intenzivní příprava na Hry X. zimní
olympiády dětí a mládeže, které se uskuteční ve dnech 22. až 27.

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

ledna 2023 v Královéhradeckém kraji. Soutěžit se bude v 10
sportech, přičemž se v letošním roce neuskuteční tradiční kulturní
soutěž jako součást Olympiády dětí a mládeže, ale nahradí ji
běžecké lyžování zrakově postižených. Celkově to bude v lednu
poprvé, kdy se na zimní verzi ODM objeví parasport, a pořadatelé i

Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

účastníci věří, že i touto formou přispějí k propagaci a zkvalitnění
podmínek mladých sportovců s handicapem. Hry budou probíhat z
velké části ve Špindlerově mlýně, dále pak ve Vrchlabí, Trutnově a
Nové Pace. Naše výprava by se měla představit v plné síle, a to v
počtu 88 sportovců a 31 trenérů.

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj

kr-jihomoravsky.cz
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JMKO ČUS | strana 06

OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Úvodní slovo předsedy JmKO ČUS
Negativní zprávy se na nás hrnou ze všech stran, ale buďte klidní,
následující řádky negativně laděné rozhodně nebudou!

Kontakty:

Určitě nemůžeme zapomenout, že 19. září to bylo přesně sto let od
narození našeho nejslavnějšího a nejúspěšnějšího sportovního páru
Dany a Emila Zátopkových. S trochou pýchy můžeme zdůraznit, že
část svého dětství prožila Dana, tehdy ještě jako Ingrová, v našem
kraji – ve Vacenovicích na Hodonínsku. Kdo může, tak ať si připomene
toto krásné výročí pohybem. A také skleničkou dobrého vína. To měli
Zátopkovi rádi.
NManželé Zátopkovi by měli být nejen pro nás sportovce velkými

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

vzory. Jejich láskou ke sportu, nasazením v tréninku, ale hlavně

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

životním postojem. Byli vždy čestní, veselí a životní optimisté. To jim
také pomáhalo překonat těžkosti, které jim život přinesl.
Tak tedy mějme rádi sport. Poctivě a tvrdě trénujme. Jednejme vždy
čestně. Ale hlavně buďme veselí a milí lidé. Bude se tak nám všem žít
lépe.

Vojtěch Bártek
JmKO ČUS

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz
cusjm.cz

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Členy jsme si po covidu udrželi, chceme dále působit na
mládež, říká Vladimír Kristýn
Ani dvouletá přestávka neznamenala větší odliv mladých fotbalistů v
regionu.

Předseda

Jihomoravského

krajského

fotbalového

Kontakty:

svazu

Vladimír Kristýn popisuje nejen návrat mládeže ke sportování, ale také
cíle do nadcházejícího období.
Jak hodnotíte spolupráci Jihomoravského krajského
fotbalového svazu s krajskou organizací ČUS?
Probíhá nadstandardně dobře. Už delší dobu funguje kontinuita, jež je
dána pokračující spoluprací z předchozích volebních období. Prostředí

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

je stabilní a personálně se nijak výrazně nemění. Navíc řada lidí se
pohybuje v obou složkách, tedy že pracovníci ČUSu jsou činní i ve

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

fotbale a obráceně.
Jaké úkoly obě organizace vzájemně řeší?
Hlavní je zaměření na mládež, abychom dostali sportovní aktivitu mezi
děti. Zaměřujeme se na jejich čas ve škole i mimo něj, ať už jde třeba o

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

otázku kroužků nebo zapojení do různých oddílů. Primární snaha je
děti k těmto aktivitám přivést – obzvláště v dnešní době, kdy existuje
řada dalších možností. Pravidelný pohyb a tělesná kultura je však asi
tím nejpotřebnějším.
Co za projekty tedy dělá svaz pro mládež?
Zmíním stěžejní projekt – Návrat mládeže na sportoviště v postcovidové
době. Za jeho účelem jsme se spojili s hejtmanem Janem Grolichem,
jehož velmi významnou podporu musím vyzdvihnout. Stejně jako celého
vedení Jihomoravského kraje. Hejtman se o naše akce zajímá a je na
řadě z nich osobně přítomen. Co se týče zmíněného projektu, je pro
nás potěšujícím ukazatelem, že jsme během dvouleté přestávky
způsobené covidem nezaznamenali větší odliv členů. Naopak přichází
nárůst i v kategoriích nejmenších dětí. Problém ovšem vzniká ve věku
kolem patnáctého roku, kdy nastává přechod ze žákovských do
dorosteneckých kategorií. Zde je „úmrtnost” bohužel největší.

www.cusacek.cz
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ORGANIZACE
Jak s ní bojujete?
V první řadě ji ovlivňuje spousta faktorů. Mládež se přesouvá na vyšší
typ školy, kde bydlí po internátech a podobně. Zároveň nastupuje

Kontakty:

preference různých dalších zájmů a občas se stane, že sport přestane
být prioritou. Do popředí přichází také zájmy charakteristické ve
spojení s pubertálním věkem. Aby se s tím dalo bojovat, jsou potřeba
kvalitní trenéři i působení ze strany klubů na tuto kategorii a snaha
nějakým zajímavým způsobem mládež u fotbalu udržet. Tady máme
rezervy – řada lidí sleduje aktivity na sociálních sítích, takže v této
oblasti bude potřeba zabrat. Myslím si, že kdo v tomto věku skutečně
má sport rád, vydrží u něj. Každopádně ten odliv je dost velký.

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Čím dalším podporujete mládežnický fotbal?
Možností nabízíme mnoho. Bavili jsme se s GTM (Grassroots trenér
mládeže) panem Schwarzem, že nám dobře funguje například komise
mládeže. Soustřeďujeme se, abychom rozšířili škálu turnajů na více
věkových kategorií. Ten největší nárůst je mezi přípravkáři, kde v
mladších a starších přípravkách přichází dost dětí. Je to dáno i tím, že

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

jde o menší formu fotbalu v počtu 4+1 nebo 5+1. Složitější to bývá u
žáků, kde se již snažíme na krajské úrovni držet formát s jedenácti
hráči. Někde se však objevují také menší počty jako 7+1 nebo 8+1, což
se odvíjí od rozměrů hřiště. Kluby se v podstatě spojují na základě
těchto žákovských kategorií a vznikají sdružená družstva, aby se
zachovalo sportování pro vedlejší vesnice či spřátelené kluby.

Komu jsou turnaje celkově určeny?
Především je snaha rozprostřít je přes všechny věkové kategorie,
protože některé z nich byly dříve opomíjené. Dnes tedy máme okresní i
krajské výběry podle věku, přičemž jsme zacílili také na kategorii
mladšího dorostu, kde se nám pořádání turnajů velice osvědčilo.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
V dospělém fotbale se daří prvoligové Zbrojovce, zatímco
Líšeň se drží nahoře ve druhé lize. Jak vidíte případnou
budoucnost dvou brněnských mančaftů mezi elitou?

Kontakty:

Rozhodně je správně, že je Zbrojovka zpět v první lize. Je to největší a
nejslavnější klub v regionu, přičemž má největší možnosti. Také z
pohledu mládeže to dělá Zbrojovka dlouhodobě velmi dobře, včetně
široké škály kvalitních trenérů. Podobné to je s Líšní, která také má
obrovskou mládežnickou základnu. Samozřejmě proti Zbrojovce není
tak velká, stává se ale ukázkou klubu, jenž se z určité úrovně
propracoval tam, kde je teď. Líšni bych nejvyšší soutěž přál, nicméně
znamenalo by to určitý problém, že by nemohla hrát na svém stadionu.
Ten je sympatický a disponuje rodinným zázemím, jenže na první ligu

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

by už nejspíše nestačil. Musela by přijít domluva, že bude sdílet domov

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

na městském stadionu se Zbrojovkou.

Dlouho se diskutuje právě o novém stadionu Zbrojovky.
Může vyrůst v nejbližší době?
Bylo by to přání asi všech lidí, kteří přejí sportu a obzvláště fotbalu, ale

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

to je otázka spíše na politickou garnituru. Jde o odraz fiskální politiky
města a zatím nevidím s nějakou perspektivou, že by měl stadion
vzniknout. Ačkoliv vím, že projekt počítající s přestavbou za Lužánkami
existuje. Dokonce byla skupina, která vycestovala do zahraničí na
náhledy srovnatelných stadionů. Současně vznikala vize národního
stadionu. Avšak když dnes není národní stadion ani v centru, tedy v
Praze (a je úvaha, že by tam někdy v budoucnu měl být), nelze úplně
počítat se stavbou podobného měřítka v Brně.

Objevují se však další místa v Česku, kde se stadiony staví.
Ano, v poslední době například Hradec Králové, kde už je stavba v
pokročilém stadiu. Dále třeba Pardubice. Určitě bych přál Brnu, aby
také mělo svůj svatostánek, ovšem zatím to příliš nevypadá. Situace
spíše zůstane pár let v aktuálním stavu, to znamená působení na
městském stadionu v Králově Poli.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Jaké budou cíle krajského svazu do dalšího období?
Musím zmínit, že letos jsme si připsali vůbec největší úspěchy na
celonárodních

i

mezinárodních

turnajích.

Jsme

totiž

pravidelní

Kontakty:

účastníci akcí pořádaných Danubia Cupem, kde se sdružují země
Visegrádské čtyřky a další státy jako Slovinsko nebo Srbsko. V těchto
aktivitách chceme pokračovat. K tomu jsme účastníci turnajů, na něž
zveme i partnery, se kterými máme spolupráci, což je zejména Dinamo
Záhřeb. S ním míváme různé trenérské stáže, pozvánky talentovaných
dětí na přípravné kempy a samozřejmě turnajové účasti. Mohu
připomenout loňskou cestu Hodonína do chorvatského Splitu, kde jsme
se výběrem týmu chtěli odvděčit klukům za jejich práci po devastujícím
tornádu. Zapojili se do prací a odklízení škod v celém regionu, takže

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

jsme měli myšlenku se jim odměnit a poděkovat. Odehráli řadu

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

kvalitních utkání, nijak herně nepropadli a mají sportovní zážitek na
celý život.
Čemu ještě věnujete pozornost?
Chceme začít s projektem v době zimní pauzy, která je ve fotbale
docela dlouhá. Někdy od listopadu až zhruba do počátku dubna
bychom

pořádali

halové

turnaje,

kde

by

děti

měly

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

možnost

výkonnostního srovnání, aby o něco hrály. Konečná podoba se ještě
doladí, ale v první řadě chceme, aby se mládežnický fotbal rozšířil také
v sálovém období.
Tadeáš Mima

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Významné osobnosti jihomoravského sportu:
JAN KUŽEL – atletický rozhodčí a sportovní historik
Narodil se 30. ledna 1921 ve Spešově u Blanska, kde také prožil

Kontakty:

celý svůj život. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v
Brně,

a

poté,

až

do

důchodového

věku

byl

zaměstnancem

Adamovských strojíren jako technický pracovník. Mnohem pestřejší
však byla jeho dlouholetá činnost v lehkoatletickém dění. Nejprve
se již od dorosteneckého věku věnoval v Sokole Spešov aktivní

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

sportovní činnosti. V letech 1937 až 1949 se místní atletičtí
sportovci svými výkony řadili k mimořádně úspěšným vesnickým
oddílům v rámci přeborů sokolských žup i v krajských soutěžích.

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

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

Jan Kužel, foto: archiv

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
V poválečných letech začal pracovat jako atletický rozhodčí, a rovněž
jako funkcionář v okresním, krajském, a později i ústředním orgánu
jako člen archivní komise Českého atletického svazu. V roce 1957 se
stal spoluzakladatelem a organizátorem patnácti ročníků Malého

Kontakty:

maratonu Moravským krasem, a poté i navazujícího Půlmaratonu
Moravským krasem. Jako atletický rozhodčí působil po několik
desetiletí od nejnižší funkce rozhodčího III. třídy, až po nejvyšší
kvalifikaci ústředního rozhodčího.
Mnohokrát rozhodoval při konání

mistrovství

republiky,

v

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

řadě

mezistátních utkání, a byl delegován i na mistrovství Evropy v Praze v
roce 1978. Jeho podpis je nejenom na protokolu vzniku několika
československých rekordů, ale i při dokumentování Daňkova druhého
světového rekordu v Sokolově, a také při dalších čtyřech světových

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

rekordech zahraničních atletů vytvořených při závodech a utkáních v
Československu. Jako expert a pozorovatel ČAS byl přítomen na

Eva Musilová

halovém mistrovství Evropy v Katovicích, halovém mistrovství světa v

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

Budapešti, na OH v Mnichově a OH v Moskvě. Za své mnohaleté
působení v atletice obdržel vyznamenání vzorný a zasloužilý ústřední
rozhodčí atletiky. V roce 2015 byl vedením Okresního sdružení České
unie sportu v Blansku oceněn jako osobnost roku a uveden do síně
slávy sportovců okresu Blansko. Velice bohatá byla i jeho činnost
statistická v evidenci nejlepších dlouhodobých výkonů atletů okresu
Blansko, a také činnost publicistická.
Kromě

četných

příspěvků

do

regionálního

i

celostátního

tisku

zpracoval a připravil k vydání následující publikace:
O spešovské atletice v r. 2000
Od pětadvacítky k půlmaratonu v r. 2002
Atletika na Blanensku - Boskovicku v r. 2003
Běh Černou Horou v r. 2008
Běh Moravským krasem padesátiletý v r. 2014
Ludvík Daněk a jeho cesta k olympijskému zlatu v r. 2017
Mistryně sportu Věra Bušová v r. 2018
Vydání posledních dvou publikací se autor již nedožil. Zemřel v roce
2015.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - MĚSTO
Mistrovství světa plaveckých sportů 2022
Reprezentantky TESLA Brno
Dne

17.

června

2022

proběhl

v

Budapešti

světový

šampionát

Kontakty:

plaveckých sportů. Českou osmičlennou reprezentaci tvořily kromě
bazénových (Kubová, Horská, Čejka) a dálkových plavců (Kozubek,
Zach, Štěrbová) také dvě mladé akvabely z klubu TESLA Brno - Aneta
Mrázková

a

Karolína

Klusková.

Dívky

do

maďarské

metropole

doprovázela trenérka a choreografka Aleksandra Yermaková (roz.
Kašubová) - 26letá ukrajinská medailistka ze světových a evropských

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-město

šampionátů akvabel, která na jaře spolu se svojí dvouletou dcerou a
tchýní nuceně uprchla před válkou z domovského Charkova, a

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

zakotvila v Brně. Právě zde jí trenérský tým synchronizovaného
plavání TESLY otevřel dveře do své tréninkové skupiny. I přes krátké
angažmá na tento světový šampionát jako jediná trenérka s brněnským
duem odjela, a to s novou technickou párovou sestavou.
Sestava je inspirována aktuálním děním na Ukrajině a vznikla na
motivy písně "Dobrého večera... Odkud přicházíte?" od ukrajinských
autorů s přezdívkami Probass a Hardi, a je tedy velmi emotivní.

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

A. Mrázková, K. Klusková, O. Jermaková, foto: archiv TESLA Brno

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - MĚSTO
Karolína Klusková vyplavala v technické sólo sestavě 17. místo, ve
volné sólové sestavě pak 18. místo. Ve výše zmíněné technické
párové sestavě naše reprezentantky obsadily místo 18., což je posun o
čtrnáct míst oproti minulému Mistrovství světa, a ve volné párové

Kontakty:

sestavě obsadily 19. místo, což je posun o šest míst. Těmito výsledky
se jim tak přiblížila možnost bojovat o účast na OH 2024 v Paříži. K
dosaženým výsledkům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na
dalších nominačních závodech na OH, kam by se české akvabely
vrátily po osmileté pauze, a navázaly by tak na úspěšnou olympijskou
reprezentaci jejich trenérky Soni Bernardové, která na OH bojovala

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-město

celkem 5x v řadě (1x s Janou Rybářovou, 1x s Ivou Bursovou a 3x s
Alžbětou Dufkovou).

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

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

A. Mrázková, K. Klusková, foto:
archiv TESLA Brno
A. Mrázková, K. Klusková, foto:
archiv TESLA Brno

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
ProBowling Hustopeče - práce s mládeží přináší skvělé
výsledky
Bowling má v České republice nálepku zábavné, tzv. „hospodské,“
činnosti. Je to dobrá zábava, když někdo chce slavit narozeniny, nebo

Kontakty:

se setká parta spolupracovníků, a aby se jen nejedlo a nepilo, jde si
každý občas hodit koulí na kuželky. Bowling se dá hrát takto, nebo
také jako regulérní, a zejména v posledních letech, i úspěšný sport.
Každá činnost, bowling nevyjímaje, potřebuje co největší základnu pro
výchovu

úspěšných

základnu,

na

vrcholových

kategorie

žáků

a

reprezentantů.
juniorů,

se

Právě

zaměřuje

na

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

tuto

úspěšný

bowlingový oddíl ProBowling Hustopeče. V jeho čele stojí manželé
Burianovi, kteří svůj život zasvětili právě bowlingu. Společně pracují na

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

rozvoji oddílu, který má v současnosti 65 členů, z toho 41 je mladších
18 let! Z počtu členů je vidět, že hlavním cílem je příprava a výchova
mladých, nadějných hráčů. A jak se to dělá v době, kdy si sportovní
oddíly stýskají nad nezájmem dětí o jejich sporty? Tak to máte:
Bowlingovou hernu v areálu na ulici Herbenova 42 v Hustopečích
Na herně spoustu tréninkových pomůcek i pro ty nejmenší tak, aby
byl pro ně bowling opravdu hrou a ne tréninkem (začíná se od cca.

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

6 let)
K dispozici veškeré vybavení (boty, koule, případně další vybavení)
Herna je ve stanovených časech vymezena pouze pro potřeby dětí
Věnují se jim vysoce kvalifikovaní trenéři 4x týdně
Děti, které chtějí bowlingově růst, mají možnost individuálních
tréninků
Ve spolupráci s hernou Bowling Brno v Brně-Líšni funguje
bowlingový kroužek pro děti i tam, 2x týdně pro děti z Brna a okolí
Děti jsou soutěživé. Sotva se něco málo naučí, už se chtějí porovnávat
s jinými malými bowlery. ProBowling pro tyto děti připravuje na herně
Bowling Brno pravidelné turnaje (1x měsíčně) pod názvem „Dětský a
juniorský turnaj TCM ProBowling Bowling Brno.“

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV

Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav
Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav
Burianovi a jejich bowlingové děti, Foto: E. Burianová

Komu nestačí měřit svoje dovednosti v rámci Brna, má možnost zapojit
se do Tréninkového centra mládeže (TCM) ProBowling Brno, které
funguje jako centrum pro talentované děti a mládež. V rámci komplexní
přípravy se družstva TCM účastní celostátní soutěže, Extraligy juniorů
a regionálních lig.

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

Ti nejlepší pak dostávají šanci reprezentovat Českou republiku na
mezinárodních soutěžích. Takhle jednoduché to je. Stačí řadu let
věnovat veškerý volný čas desítkám dětí, investovat do nich svoje
znalosti, dovednosti, ale i lásku a pochopení. Tak, jak to manželé
Burianovi dělají. Jak je známe, největší radost mají, když „jejich děti“
mají radost. Radost z toho, jak rostou herně i lidsky.
Ovšem sport je o výsledcích a těmi se TCM i celý oddíl ProBowling
Hustopeče může v letošním roce rozhodně pochlubit:
ME juniorů 2022
Eliška Krummerová – 1x stříbrno, 1x bronzová, 6. místo týmu
Lucie Hrazdírová – 6. místo týmu na ME juniorů
Extraliga juniorů 2021/2022
ProBowling A – 1. místo
ProBowling B – 4. místo

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Mistrovství ČR juniorů 2022
Chlapci do 9 let:
2. místo David Riebel
Dívky do 9 let:

Kontakty:

1. místo Amálie Zezulová
2. místo Nikola Brychňáčová

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

Chlapci do 12 let:
3. místo Oto Riebel
Dívky do 12 let:
1. místo Kateřina Haxová

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

2. místo Bibiana Klusáčková
3. místo Táňa Navrátilová
Dívky 13 – 15 let:
3. místo Adéla Vítková

Kamila Benčová

Dívky 16 – 18 let:
2. místo Eliška Krummerová

MS 2022 - E. Krummerová a I. Burian,

3. místo Lucie Hrazdírová

Foto: E. Burianová

Skvělé výsledky s mládeží, co říkáte? Na tuto perfektní práci pak

+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

celkem logicky navazují i skvělé výsledky v soutěžích dospělých. Z
nich vybereme jen ty opravdu největší:

scsbreclav.cz

MS juniorů 2022
1. místo v soutěži týmů - Matěj Vojkovský
18. místo v jednotlivcích - Eliška Krummerová
Mistrovství ČR dospělých 2022 - jednotlivci
2. místo - Eliška Krummerov
3. místo - Jakub Vlachovič
Sportovním vrcholem činnosti oddílu ProBowling je pořádání
mezinárodního bowlingového turnaje Motiv open. Letos se konal již 3.
ročník za účasti 123 hráčů z celkem 11 zemí. Turnaje se úspěšně
zúčastnili i hráči ProBowlingu, když Jakub Vlachovič skončil celkově na
7.místě. V konkurenci špičkových evropských hráčů to je krásný
výsledek.
Eva Burianová

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Příprava na zimu aneb "až se zima zeptá..."
Příprava na zimu je v letošním roce celospolečenským tématem. Může
za to zejména zvyšování cen energií, a s tím rostoucí ceny kdekoli,
kam se podíváme. Úkolem tohoto článku ale není další rozbor stavu
naší

ekonomické

situace,

ale

pohled

na

zimu

okem

lyžaře

Kontakty:

a

dlouholetého instruktora lyžování. Jak se tedy na zimu správně
připravit, abychom si ji užili a nebyli překvapeni výraznějšími problémy
technického nebo, ještě hůře, zdravotního charakteru?

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

Ještě před začátkem zimy, v klidu a včas, začneme pomyslnou
„technickou

kontrolou“

svéholyžařského

vybavení.

Přitom

není

nejdůležitější součástí stav šatníku a prověření, zda ta či ona část
našeho zimního oblečení ještě stále odpovídá módním trendům.

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

Výrazně podstatnější roli hraje to, zda nám lyžařská bota sedí na noze
a její opotřebení nebudí strach z toho, že se brzy rozpadne. Dále také,
zda lyže mají dobře udržovanou skluznici a hrany, mají vhodnou délku
a

vázání

odpovídá

aktuálním

požadavkům

na

bezpečnost.

Nezapomeneme ani na kontrolu helmy – pokud tlačí, nebo je příliš
volná, zvážíme její výměnu.

Přeci jen – hlavu máme pouze jednu.

Vyvrcholením „technické kontroly“ by mělo v každém případě být před

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

prvním výjezdem na hory seřízení bezpečnostního vázání v lyžařském
servisu. Je mnoho faktorů, které mají zásadní vliv na správnou
funkčnost, na kterou v případě pádu spoléháme. A laické posouzení ve
stylu „když to stačilo loni, bude to dobré i letos“, se může škaredě
nevyplatit.
Jsme-li připraveni technicky, je vhodné se seznámit s podmínkami,
které aktuálně panují na horách, a to hlavně v místech, kam právě
vyrážíme. Velmi často se zapomíná, že hory přinášejí sice krásné
zážitky, ale také časté a hlavně nečekané změny počasí. Na to je
dobré být předem dobře připraven. Zejména mám na mysli vhodné
oblečení a jeho vrstvení. Jedeme-li lyžovat, bude nám asi vlivem
pohybu teplo, jedeme-li ale dlouho na sedačce a za větru, můžeme
velmi rychle prochladnout. Při pohybu na horách dbáme také na to,
abychom

vždy

respektovali

doporučení,

omezení

i

zákazy

na

sjezdovkách i mimo ně.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Motivem provozovatelů zimních středisek nebo pracovníků horské
služby k jejich vydávání skutečně není potřeba omezit naši osobní
svobodu,

ale

snaha

zajistit

maximální

bezpečnost

pro

všechny

návštěvníky. Ne nadarmo platí obecné Desatero – aneb pravidla FIS
(Mezinárodní lyžařská federace). Prosím, vyrážíte-li na hory, řiďte se

Kontakty:

jimi. Přispějete tak svým dílem také k bezpečnějším horám…a
nezapomínejte, děti se řídí příkladem.!!

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

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

scsbreclav.cz
Lyžařský areál Němčičky, Foto: R. Podešťová

V našem kraji můžete bezpečně učit lyžovat své děti v lyžařských
oddílech, které se věnují základnímu lyžování:
SKI KLUB JUNIOR BRNO - www.skiklubjuniorbrno.cz
Klub turistů a lyžařů Brno - www.ktlbrno.cz
FreeSki Academy Brno - www.freeskiacademy.cz
TJ SPORT Němčičky - www.sportnemcicky.cz
Ski Klub Olešnice - www.skiklubolesnice.webnode.cz
SKI Club Brno - www.skiclubbrno.cz
ITA-SKI CLUB - www.itaaski.cz
Lyžák Brno - www.lyzak.cz
SKI SKOL BRNO
Ing. Renata Podešťová

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Mistrovství ČR mužů a žen v atletice se konalo v
Hodoníně, v červnu, symbolicky rok poté…
Ve dnech 24. a 25. června 2022 proběhlo v Hodoníně na stadionu U

Kontakty:

Červených domků 53. Mistrovství ČR mužů a žen v atletice. Když se
přesně před rokem tímto místem prohnalo tornádo, zanechalo po sobě
velké materiální škody. Nikdo nevěřil, že by se zde mohla za rok konat
akce

takového

rozsahu

a

významu.

Díky

ochotě,

soudržnosti,

psychické odolnosti, finanční pomoci a neuvěřitelné pracovitosti všech,

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

se stadion podařilo nejen opravit, ale i zrekonstruovat a zmodernizovat.

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Přesně rok po události se
zde sjeli ti nejlepší atleti,
aby se porvali o titul Mistr
České republiky. Lákadlem
byla

taková

jména

Špotáková,

Vadlejch,

Svoboda, Maslák, Kudlička a
spousta dalších vynikajících
atletů.
Největším
místní

tahákem

diváky

Jana Kavanová

jako

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

pro

byly

dva

klenoty hodonínské atletiky
Vítězslav

Veselý

Sasínek.

Oba

a

dva

Filip
atleti

potvrdili své kvality a odnesli
si titul Mistra ČR ve svých
disciplínách. Vítězství obou
hodoňáků

ještě

více

už

tak,

atmosféru

celého

vyburcovalo,
úžasnou

mistrovství, a jak se říká,
Stadion u červených domků

dodali

poškozený tornádem, foto: Lukáš Lípa

třešničku na dortu.

www.cusacek.cz

mistrovství
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Kompletní výsledky:
Muži:
200 m (vítr +2,1 m/s):
1. Jirka (Olymp Praha) 20,66,

Kontakty:

2. Macík (Dukla Praha) 20,66,
3. Polák (Sokol Č.B.) 20,72.

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

400 m:
1. Krsek (TEPO Kladno) 45,55,
2. Šorm (Dukla Praha) 45,86,
3. Maslák (Dukla Praha) 46,05.
800 m:

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

1. Vystrk (Univerzita Brno) 1:46,53,
2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:47,16,
3. Davidík (Dukla Praha) 1:48,23.
1500 m:
1. F. Sasínek (Hodonín) 3:38,06,
2. Friš (Dukla Praha) 3:41,61,

Jana Kavanová
V. Veselý, foto: Josef Petrica

3. Symerský (Vítkovice) 3:41,84.

Výška:

400 m př.:

1. Štefela (Škoda Plzeň) 220,

1. Müller (Dukla Praha) 49,98,

2. Adámek (Škoda Plzeň) 316,

2. Tuček (Univerzita Brno) 50,22,

3. Bahník (Sokol H. K.) 214.

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

3. Smolka (Hvězda Pardubice) 50,40. Dálka:
1. Juška (Olymp Praha) 795,
2. Komárek (Slavia Praha) 748,
3. Kratochvíl (Sokol Č.B.) 743.
Koule:
1. Staněk (USK Praha) 20,76,
2. Procházka (TEPO) 18,06,
3. J. Forejt (Škoda Plzeň) 17,28.
Oštěp:
1. Veselý (Dukla Praha) 85,97,
2. Vadlejch (Dukla Praha) 83,72,
3. Konečný (Poruba) 76,+8.
4x400 m:
1. Univerzita Brno 3:10,72,
2. Dukla Praha 3:11,83,
F. Sasínek , foto: Josef Petrica

3. Slavia Praha 3:11,84.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Kompletní výsledky:
Ženy:
200 m (+1,2 m/s ):

Tyč:

1. Hofmanová 23,38, (USK Praha)

1. Švábíková (USK Praha) 445,

2. Pírková 23,52, (USK Praha)

2. Pražáková (Sokol Kolín) 420,

3. Kožuškaničová (USK Praha) 23,63. 3. Pöschlová (TEPO Kladno) 410.
400 m:
Dálka:
1. Vondrová (USK Praha) 51,13,

1. Suchá (Škoda Plzeň) 632,

2. Petržilková (Škoda Plzeň) 52,20,

2. Maštalířová (Dukla Praha) 623,

3. Slavíková (Čáslav) 54,13.

Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

3. Novotná (USK Praha) 621.

800 m:

Oštěp:

1. Sádlová (Olymp Brno) 2:05,29,

1. Špotáková (Dukla Praha) 60,90,

2. Ficenec (Dukla Praha) 2:05,58,

2. Tabačková (Poruba) 59,06,

3. Suráková (Škoda Plzeň) 2:06,77.

3. Ogrodníková (Dukla Praha) 57,42.

1500 m:

Kladivo:

1. Šimková (Slavia Praha) 4:28,03,

1. Korečková (Hvězda Pce) 64,79,

2. Rašková (USK Praha) 4:28,57,

2. Šafránková (Dukla Praha) 60,85,

3. Sekanová (Olymp Praha) 4:30,62.

3. Bártová (Dukla Praha) 59,54.

400 m př.:

4x400 m:

1. Jíchová (Dukla Praha) 57,44,

1. USK Praha 3:37,31,

2. Cymbálová (Slavia Praha) 57,80,

2. Škoda Plzeň 3:42,47,

3. Veselá (Atletika S. Bol.) 58,47.

3. Stará Boleslav 3:44,02.

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Jana Kavanová
+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

Běh na 400 metrů překážek, ženy , foto: Josef Petrica

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS HODONÍN
Rozhovor s ředitelem Mistrovství ČR mužů a žen v
atletice Lukášem Lípou
Lukáši, 24. a 25. 6. 2022 proběhlo na stadionu U Červených

Kontakty:

domků v Hodoníně Mistrovství ČR mužů a žen v atletice, jak
dlouho jste tuto akci připravovali?
Popravdě na přípravy moc času nebylo. Těsně před konáním akce se
nám podařilo dokončit rekonstrukci oválu a sektorů po tornádu, a ještě

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

týden před samotným konáním se dodělával plot a rozvážel „kačírek“.
Mistrovství byl opravdu premiérový závod na novém oválu a myslím, že

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

to byla premiéra na jedničku. Ve spoustě věcí nám velkou měrou
pomohlo vedení města Hodonína a zaměstnanci Českého atletického
svazu. Jinak jsme na akci intenzivně pracovali posledního půl roku
před akcí.

Jana Kavanová

Byla jsem se podívat oba dva dny a musím říct, že po
organizační stránce to bylo naprosto úžasné, můžeš nám
prozradit, kolik lidí se podílí na tom, aby to všechno proběhlo
bez jakéhokoliv zaváhání? Myslím tím pořadatele, rozhodčí,

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

pomocný personál.
Celou akci po stránce příprav připravovalo šest lidí. To se ovšem
nebavíme o samotném konání. Jenom našich členů bylo zapotřebí 150
každý soutěžní den. K tomu dalších přibližně 30 ze svazu. Přičtu-li
televizi tak bylo potřeba v jednu chvíli na jednom místě až 200 lidí.
Když tam jsou a dělají, co mají, vypadá to skvěle, a tak to i bylo. A za
to všem patří velké díky. Protože bez toho to nejde.

Co je na zajištění takovéto velké akce vůbec nejtěžší?
To chce hodně přemýšlení. Ono má všechno svoje. Podmínky ze
strany svazu jsou přísně nastaveny. Mistrovství dospělých je největší
akcí a zakládají si na tom, aby to bylo patřičně reprezentativní. Pro
nás bylo asi nejtěžší věřit, že stadion dokončíme včas a vše bude
přichystáno. To bylo asi nejtěžší. Pokud pak máte dostatek lidí na
plochu, jde to už samo.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Divácká kulisa byla úžasná, samozřejmě spoustu lidí
nalákalo výborné obsazení mistrovství, ale mezi největší
hvězdy určitě patřili Filip Sasínek a Víťa Veselý, vnímali
jste to taky tak, jako pořadatelé? Nebo naopak, kluci byli

Kontakty:

„doma“, tak více táhli např. Bára Špotáková, Jakub
Vadlejch a další, byla tu opravdu špička české atletiky...
Reprezentanti tu byli snad všichni, ale já vnímám, že na Víťu a Filipa
byl stadion v podstatě vyprodaný a další stovky lidí stály v prostorech,

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

kde byl volný vstup. Myslím, že tah s umístěním těchto závodníku na
plakát se vyplatil. Místní veřejnost je zná a diváci je přišli podpořit.

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Ohlasy máme od všech závodníků, komentátorů i třeba České televize
pozitivní. Dlouho prý nezažili takovou atmosféru jako zde. Je to dáno
taky tím, že stadion s kapacitou cca dvou a půl tisíce diváků zaplníte
lépe než dvacetitisícový stadion v Ostravě. Ale to je právě to kouzlo

Jana Kavanová

malých stadionů, a tady se to ukázalo jako dobrý tah, a atmosféra byla
i rok po tornádu skvělá.
Mistrovství proběhlo přesně rok po ničivém tornádu, Váš
atletický stadion a přilehlé okolí bylo při této události vážně

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

poškozeno, můžeš nám přiblížit škody a to, jak jste se s tím
vyrovnávali? Jak vysoká škoda byla, kdo vám pomohl stadion
opravit, a kde jste trénovali?
Když jsem přišel ihned po události na stadion, tak jsem neudržel slzy.
Všude bylo všechno - plechy, tašky, střešní latě zasekané v trávě i
dráze, a střecha tribuny byla z většiny pryč. Stejně dopadla přilehlá
škola, kde máme sportovní třídy. Škody byly v podstatě pro náš sport
fatální. Dráha byla rozsekaná, nešlo na ní soutěžit, trénovat jen velmi
stěží, když vezmeme v úvahu i to, že byl poškozený i lesopark, škola i
hala. Naštěstí se dalo vše relativně rychle do pořádku a trénovalo se
dle možností. Během pár týdnů se muselo vyřešit co s plochou
stadionu. Díky demolici poškozených budov na hlavní ploše se našel
prostor pro rozšíření oválu na 8 drah. Zažádali jsme NSA o dotaci,
město o dofinancování, a peníze nám byly slíbeny i z kraje. Vše
proběhlo velmi rychle a zde je opět nutné poděkovat vedení města a
úředníkům, kteří nám v tomto nesmírně pomohli.

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS HODONÍN
Bez nich by to nebylo vše možné zrealizovat. Na jaře letošního roku se
začalo s pracemi a v červnu byl ovál i sektory hotov. Tato oprava stála
zaokrouhleně 12 milionů korun. Peníze nám posílali lidé také na
transparentní účet. Z těchto peněz jsme pořídili vybavení, které nám

Kontakty:

tornádo nenávratně poškodilo. Byla to například klec pro hod kladivem
a diskem, nové plachty na doskočiště, nebo celé jedno doskočiště na
skok vysoký. Byly tady i materiální dary, firma LA Sport nám darovala
nářadí a náčiní v hodnotě desítek tisíc korun. Ale to se bavíme jen o
oválu a sektorech. Další prostředky město poskytlo na opravy tribuny,

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

přispělo na opravu umělé trávy, aj. Období bylo složité, díky naší

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

rekonstrukci byli omezeni v působení také fotbalisté FK Hodonín. I jim
patří poděkování za shovívavost. Všichni jsme rádi, že je to za námi.

Vraťme se zpátky k mistrovství. Je úžasné, že se to všechno

Jana Kavanová

takto povedlo a mohli jste uspořádat tak úžasnou akci. Jak

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

bys tuto akci zhodnotil z tvého pohledu, pohledu ředitele
závodu, pořadatele a koneckonců i diváka? Kdo nebo co ti
udělalo největší radost?
Nemůžu hodnotit akci jinak než pozitivně. Všechno se povedlo, a asi je
to

vrchol,

kterého

pořadatelsky

můžeme

dosáhnout.

Mluvím

v

množném čísle, protože to není opravdu jen má zásluha. Toto je o těch
desítkách lidí na ploše, kteří tu práci odvedou. A byla odvedena
špičkově. Pro mne to bylo hodně emotivní. Na stadionu jsem vyrůstal,
atletiku dělám odmala, a s Víťou Veselým jsem chodil na vedlejší
základní školu do třídy. Proto pro mne byl největší zážitek, když hodil
daleko a zvítězil. Bouřlivý potlesk diváků na domácím stadionu je
nezapomenutelný a všem za tyto zážitky děkuji.
Bc. Jana Kavanová

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS VYŠKOV
Vyškovský festival sportu - Park v pohybu
V polovině června uspořádalo okresní sdružení ČUS Vyškov ve
spolupráci s městem sportovní náborovou akci pro děti a mládež z

Kontakty:

Vyškova a okolí s názvem Vyškovský festival sportu – Park v pohybu.
Na 18 stanovištích na Městském sportovním stadionu a v jeho okolí
představily místní kluby dětem svůj sport. Účastníci si mohli každý
sport sami vyzkoušet a samozřejmě se dozvědět více informací.

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

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
V dopoledních hodinách přišly na stadion místní školy, odpoledne pak
rodiče s dětmi. Akce měla mezi sportovními oddíly i účastníky, kterých
se sešlo více jak tisíc, velký úspěch, a věříme, že ji v příštím roce
znovu zopakujeme.

Jiří Moudrý
Předseda OS ČUS Vyškov

www.cusacek.cz
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Sportovní den seniorů ve Vyškově
Dne 17. srpna 2022 proběhlo ve vyškovském sportovním areálu setkání
seniorů okresu Vyškov na druhém Sportovním dni.

Kontakty:

Akce se zúčastnilo 68 seniorů, a i přes velmi teplé počasí panovalo v
areálu velké sportovní nadšení a spokojenost. Závěrem byli všichni
účastníci odměněni plaketou České unie sportu a drobnými cenami, na
které přispěli města Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna a Rousínov.

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

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
scsvyskov.cz

Jiří Moudrý
Předseda OS ČUS Vyškov

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS ZNOJMO
Sportovec roku okresu Znojmo
Minulé číslo časopisu zakončovala informace o blížícím se vyhlášení
ankety Sportovec okresu Znojmo za rok 2021. Tento galavečer se opět

Kontakty:

nesl ve skvělé a krásné atmosféře Městského divadla ve Znojmě. Po
covidovém ročníku, který se konal pod širým nebem, se bylo opět
možné vrátit do formátu vyhlášení v divadle, a slavnostní raut se
uskutečnil v Domě umění. Vyhlášení se konalo ve čtvrtek 19. května
2022 od 18:00 hodin. Slavnostní akci zahájil hejtman JMK Jan Grolich

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

a provázela jím mladá moderátorka Nikol Katolická, která svou roli
zvládla bravurně a dočkala se pozitivních ohlasů. Akce byla pořádaná
pod záštitou hejtmana JMK Jana Grolicha a záštitou starosty města
Znojma Jakuba Malačky. Mimo vyhlašovaných sportovců zaplnili

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

sedadla divadla partneři akce, a také zástupci měst a samospráv. V
kulturním programu se představil kytarista Jakub Krnáč, taneční
skupina Mighty shake Znojmo a trampolínky ze Střediska volného času
Znojmo. Celkem se vybírali ti nejlepší sportovci, osobnosti a trenéři ze
75 nominací v 9 kategoriích. Sportovcem okresu se stal atlet David Bix
a talentem gymnastka Veronika Kubošná.

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

Malí tanečníci ze skupiny Mighty shake, foto: Igor Zehl

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 29
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SPORTU ČUS ZNOJMO
Trenérem roku byl vyhlášen trenér stolního tenisu Jindřich Bíla,
osobností roku se stal florbalista Ondřej Mikeš, kolektivem roku v
kategorii junior byly oceněny dívky z SK Aerobic Professional Znojmo,
a v kategorii dospělí zvítězilo družstvo žen stolního tenisu TT Moravský

Kontakty:

Krumlov.
Kategorie sportovní talent, foto: Igor Zehl

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
Nejlepší akcí byly vyhlášeny Světové

scsznojmo.cz

hry dračích lodí. Cenu senátora ČR
Tomáše

Třetiny

převzal

Vlastimil

Hrubý starší za doprovodu svého
syna, ligového fotbalového brankáře
Vlastimila Hrubého mladšího. Martin
Wirgler, duše znojemského tenisu, si
odnesl v zastoupení cenu předsedy
Okresního sdružení ČUS Znojmo.
Galavečer několika větami zakončili
starosta

města

Znojma

Jakub

Malačka, náměstek hejtmana JmK
Lukáš Dubec a předseda Okresního
sdružení
Kolesa.

ČUS

Znojmo

Zdeněk Kategorie Sportovec okresu
(2 zastoupení), foto: Igor Zehl
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Další akce a události podporované SCS ČUS Znojmo.
Jednou z dalších akcí byl tenisový turnaj mladších žáků, který se konal
o víkendu 23. až 25. dubna 2022 ve znojemském tenisovém areálu
Leska pod taktovkou Martina Wirglera. Akce byla ze strany SCS ČUS

Kontakty:

Znojmo podpořena jednak finančně, a to příspěvkem ve výši 5 000,Kč, tak v podobě materiálně-technického zabezpečení aparatury pro
ozvučení areálu. Předseda sdružení zajistil pro účastníky upomínkové
materiály z MěÚ Znojmo, a poslední den turnaje předal ocenění těm
nejlepším.

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
Z le v a př e ds e da OS Č U S Z. k ole s a , hl. or ga nizá tor tur na je a
r e fe r e nt OS Č U S Znojm o R om a n Šv a r c

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

Skvělou akci připravili fotbalisté z Přímětic, kdy se 5. května 2022 na
jejich fotbalovém hřišti nejmenší drobotina mohla seznámit s "nástrahy
fotbalových překážek", a vyzkoušet si různé obratnosti, přihrávky,
střelbu apod., které je v tomto sportu čekají. Na různých stanovištích
plnily přítomné děti úkoly s úsměvem i při menších dešťových
přeháňkách a potvrdili tím, že je nic nezastaví. A že všichni odcházeli
odměněni, to je samozřejmostí, vždyť i naše okresní sdružení tuto akci
pod názvem "Chyť si svůj sen" finančně podpořilo.

Chyť si svůj sen

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Den před vyhlášením ankety Sportovec okresu, tedy 18. května 2022,
byla Znojemskou nemocnicí v tamním parku organizována sportovněvzdělávací akce s názvem „Rodinné nebeské odpoledne“. Nad touto
akcí

OS

ČUS

Znojmo

převzalo

záštitu,

pomohlo

s

organizací

Kontakty:

prezentujících se sportů, a podílelo se také finančně. Děti si zde mohly
nejen vyzkoušet různé sporty, ale byly poučeny také v problematice
poskytování první pomoci, mytí rukou, anatomie člověka a další.
Předvedly se záchranné složky RZS, Policie, ale i hasiči se svými
ukázkami. Prezentovala se zde také hvězdárna Brno. Na akci se do

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

sportování zapojilo na 650 dětí a celkem se akce zúčastnilo cca 1500
účastníků, kteří mimo jiné ocenili vynikající koláčky od kuchařek z
nemocniční kuchyně.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

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

Třetí květnový týden byl opravdu nabitý sportem a kulturou. Předseda
sdružení osobně zavítal na duel o mistra extraligy žen ve stolním
tenisu do Moravského Krumlova, kde domácí hráčky vyzvaly Hodonín.
Bohužel mistrovský titul se pro náš region nepodařilo získat, ale bitva
to byla tuhá a dramatická až do posledního míčku.

Stolní tenistky TT Moravský Krumlov s trenérem Jindřichem Bílou

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Město Znojmo dostalo možnost za spolupráce s FK Práče a Fotbalovou
asociací

České

celorepublikového

republiky
Planeo

zorganizovat

Cupu

–

Poháru

finálový

turnaj

mládeže.

Všichni

organizátoři se zhostili role na výbornou, a ve dnech 27. až 29. května

Kontakty:

2022 byl Městský stadion v Horním parku plný fotbalu. Hrála zde
věková kategorie U9, a zastoupení mělo také družstvo 1. SC Znojmo –
mládež, spolek. Na akci bylo možno potkat i legendu Baníku Ostrava
Mirka

Matušoviče.

Organizace

ČUS

Znojmo

se

zapojila

nejen

organizačně, ale také finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč.

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz
Rodinné nebeské odpoledne

Okresní fotbalový svaz Znojmo pořádal po znovuobnovení 2. ročník
Okresního poháru mužů v kopané. Finálové utkání mezi Sokolem
Litobratřice a Dobšicemi se hrálo 10. června 2022 na Městském
stadionu v Horním parku ve Znojmě. Vítězem se stalo družstvo Dobšic.
Akce to byla povedená, a na hodnotě jí také přidalo to, že i za pomoci
a podpory SCS ČUS Znojmo byl bohatý doprovodný program v podobě
skákacího hradu, mažoretek a taneční skupiny SVČ. Předzápasy
hlavního utkání byly finálové duely o přeborníka okresu mladších a
starších přípravek.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Slavilo se také na fotbalových hřištích. Okresní sdružení ČUS Znojmo
předalo v Oleksovicích plaketu při příležitosti 60. výročí od založení
tamního fotbalového oddílu. Předává Zdeněk Kolesa předsedovi TJ
Dynamo Oleksovice panu Zdeňku Koukalovi.

Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc

Předání plakety k 60. výročí založení fotbalového oddílu

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

Prázdninový čas se nesl v duchu pomoci při zpracování žádostí o
dotaci Můj klub 2022 – 2. kolo a Provoz a údržba 2022. Zájem byl velký
a věříme, že díky pomoci dosáhnou naše subjekty na kýženou dotační
podporu.
Výkladní skříní činnosti okresního sdružení ČUS Znojmo je tradiční
náborová akce Louka plná dětí. Již 7. ročník této akce se konal 7. září
2022 na městské plovárně Louka ve Znojmě. Akce spočívá v
prezentaci různých sportovních odvětví dětem 1. stupně základních
škol, které na místo konání svezeme autobusy. Letos se akce velice
vydařila, prezentovalo se 16 druhů sportů a zúčastnilo se rekordních
849 dětí z 15 škol z okresu, které dovezlo celkem 14 autobusů. Akce
byla zařazena do projektu „Tipsport Sportuj s námi“.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO

Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

Vystoupení Klubu sportovní gymnastiky při zahájení Louky plné dětí

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Opět stolní tenis v Moravském Krumlově, a tentokrát ten nejtěžší kalibr
– skupina Ligy mistryň. Moravský Krumlov se stal pořadatelem základní

Roman Švarc

skupiny a podařilo se mu z ní postoupit a navázat na úspěchy z

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

minulého roku. Mezi fanoušky nemohl chybět předseda sdružení
Zdeněk Kolesa – nástup k utkání na fotografii níže.

scsznojmo.cz

Turnaj stolního tenisu - Moravský Krumlov
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JIHOMORAVSKÁ KRAJSKÁ
ORGANIZACE ČUS
Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte

Kontakty:
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