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Jihomoravská krajská organizace ČUS
Čtvrtletní vydání

Úvodní slovo hejtmana
Vážení sportovní přátelé,
Za dva měsíce začne letní olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém
kraji.
Jestli jsou v některých hrách přítomny ty pravé olympijské myšlenky,
tak je to možná tady. Ještě pořád je tady hlavní radost a sport
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a sportovkyním! Z Pekingu na jižní Moravu přivezli reprezentanti čtyři
medaile, tak věřím, že jich několik dovezou naši mladí sportovci
i z Olomouce.
Myslím, že jména vítězů bychom si měli dobře zapamatovat, protože
za pár let budou startovat na velké Olympiádě.

Jan Grolich

h e j t m a n J i h o m oravského kraje

OKÉNKO Z KRAJE
Olympijský festival
Ve dnech 4. až 20. února 2022, tedy v době konání Olympijských her
v Pekingu, se v areálu Nové Zbrojovky v Brně uskutečnil další Olympijský
festival. Jednalo se již o třetí festival, který Jihomoravský kraj uspořádal ve
spolupráci s městem Brnem a Českým olympijským výborem a jeho
partnery. I přes ne příliš přívětivé zimní počasí si návštěvníci mohli
vyzkoušet na 19 zimních olympijských i netradičních sportů, společně fandit
našim reprezentantům, a mohli tak alespoň na dálku pocítit atmosféru
olympiády. Za 17 festivalových dní přišlo do areálu, i přes proticovidová
opatření, více než 50 000 návštěvníků a představilo se 70 sportovců
a sportovních legend, včetně těch, které se právě vrátili z Pekingu.

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

Vzhledem k oblíbenosti a pozitivním reakcím veřejnosti se již nyní Český
olympijský výbor začíná připravovat na Olympijský festival k OH v Paříži
2024, a začíná se diskutovat také případný podpis Memoranda o spolupráci
s městem Brnem a Jihomoravským krajem.
(zdroj: Jihomoravský kraj)

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

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 03

OKÉNKO Z KRAJE
Přípravy na letní ODM
Již za necelé 2 měsíce se v Olomouckém kraji uskuteční odložené Hry
X. letní olympiády dětí a mládeže. Tato soutěž výprav jednotlivých krajů
ČR, která je obdobou opravdových olympijských her, je určena pro mladé
sportovce ve věku od cca 12 do 16 let. Akce se koná každý rok, přičemž se
střídá letní a zimní verze (pozn. pouze v roce 2021 se Hry nekonaly
a posunuly se právě na letošní rok, zimní verze se tak přesunula o rok).
Jihomoravský kraj se akce účastní samozřejmě od samého počátku, tedy
od roku 2003, dvakrát letní verzi her hostil, a v létě tradičně patří mezi
favority na vítězství v pořadí krajů. V průběhu let se v rámci naší výpravy
představila řada dnes již známých a úspěšných sportovců a reprezentantů
na skutečných OH – např. Barbora Krejčíková, Michal Březina, Jan Kubičík
či Veronika Mišková.
V letošním roce by měla naše výprava odcestovat snad v plném počtu
účastníků, kteří se utkají o medaile ve 20 sportech, respektive 73
disciplínách. Příprava sportovců je v plném proudu, děti ze všech sil bojují

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje
Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

o místa ve výpravě dle nominačních kritérií příslušných sportovních svazů,
a celé jaro ještě bojovat budou, neboť nominace se uzavírá necelý měsíc
před začátkem akce.
Co je však již známé, a co Vám exkluzivně představíme, je nástupové
oblečení

od

firmy

Bison

Sportswear,

ve

kterém

se

naši

sportovci

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

v Olomouci představí. Věříme, že se oblečení bude všem líbit, pro
sportovce bude pohodlné, a také přinese všem štěstí.

kr-jihomoravsky.cz

(zdroj: Bison Sportswear a Jihomoravský kraj)

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 04

OKÉNKO Z KRAJE
Máme také radost, že již víme, kdo bude vlajkonošem naší výpravy na
zahajovacím

ceremoniálu,

kterým

tradičně

bývá

sportovní

osobnost

z daného kraje. O to větší radost máme z toho, že naše pozvání přijala
dvojice, a budeme tak mít vlajkonoše hned dva! Jedná se o velmi dobré
kamarády, kteří se věnují stejné sportovní disciplíně, a na loňské
olympiádě si to mezi sebou rozdali o zlatou a stříbrnou medaili. Pokud
nevíte, o koho jde, určitě se těšte na příští vydání Čusáčku, kde Vám oba
vlajkonoše blíže představíme.
Jelikož se celá akce uskuteční opravdu „blízko“, již nyní všechny zveme
k její návštěvě, neboť podpora fanoušků na místě našim dětským

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

reprezentantům jistě dodá při podávání sportovních výkonů potřebnou sílu.
Více informací, včetně programu Her X. letní olympiády dětí a mládeže
naleznete na oficiálních stránkách www.odm.olympic.cz, případně na
Facebooku akce www.facebook.com/olympioniciODM/, nebo konkrétně naší
výpravy www.facebook.com/jmkodm/. Tak na viděnou v Olomouckém kraji!

Sportovec kraje
Po předloňském přesunutém a loňském zrušeném galavečeru, se 26.
května

2022

Jihomoravského

uskuteční
kraje.

slavnostní

Anketa

se

vyhlášení
pořádá

ankety

tradičně

ve

Sportovec
spolupráci

s Jihomoravskou krajskou organizací ČUS, a navazuje na ankety pořádané
jejími

okresními

sdruženími.

V

příštím

čísle

se

k

akci

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

vrátíme

a poohlédneme se za vítězi. Více informací k akci lze nalézt na webových
stránkách www.sportovecjmk.cz.

kr-jihomoravsky.cz

vedoucí oddělení sportu odboru školství KrÚ JMK

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Datové schránky – pro spolky povinně od 1.1.2023
Spolkové prostředí se začátkem příštího roku dočká významné změny.
Všem spolkům bude automaticky zřízena datová schránka. Tato

Kontakty:

změna bude mít podstatný vliv na způsob doručování dokumentů, protože
spolky

budou

muset

se

státními

úřady

komunikovat

výhradně

prostřednictvím této datové schránky.
Komunikace přes datové schránky vyžaduje pravidelné přihlašování
a kontrolu došlých zpráv. Dokumenty jsou považovány za doručené
v momentě přihlášení jeho majitele. Existuje totiž takzvaná fikce doručení,
podle které je dokument považován za doručený za 10 dnů od chvíle, kdy
se v datové schránce objevil. Není třeba se však obávat, v datové
schránce lze nastavit notifikace. Jsou oznámení, která chodí na zadaný
mail, či telefonní číslo při obdržení zprávy do datové schránky.
Tento způsob komunikace má i své nesporné výhody, kdy odpadá nutnost
chodit s dokumenty na poštu kvůli ověřování a zasílání. Ověření podpisu

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

totiž zajistí samotná datová schránka.
Ze zkušeností víme, že mnoho spolků již datové schránky využívá,
a zjednodušuje se jim tak podávání různých žádostí a vyúčtování.
Doporučujeme všem spolkům, aby si datové schránky do konce roku 2022

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

zřídily samy, a nečekaly na automatické zřízení ministerstvem vnitra na

cusjm.cz

začátku roku 2023.
Ing. Marta Gabrielová
organizační pracovniceJMKO ČUS

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Žijící legendy blanenského sportu - Martin Všianský a Milan
Dobiášek
Žijí mezi námi a někteří ani netuší, jak pestrý sportovní život mají za sebou.
Nedosáhli třeba na olympijské medaile nebo tituly mistrů světa či Evropy,

Kontakty:

ve svém oboru ale patřili v regionu dlouhodobě k absolutní špičce.
Znalci a pamětníci to dobře ví. Na stránkách Monitoru v novém
nepravidelném seriálu tyto legendární osobnosti blanenského sportu
zkoušíme připomenout širší veřejnosti.
Přemýšlel
z

jsem,

mých

koho

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

kamarádů

bývalých

hokejistů

oslovil,

až

domluvil

jsem

s

bych
se

Martinem

„Mackem“

Všianským

Eva Musilová

a Milanem Dobiáškem.

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

A kterému dát přednost?
Protože
osudy

jejich
byly

v

hokejové
lecčems

podobné, popovídal jsem
si

s

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

oběma

zároveň.

scsblansko.cz

Martin oslaví koncem roku
kulatou

sedmdesátku,

Milan je o osm let mladší.

foto: Bohumil Hlaváček

Začneme obligátní otázkou. Jak jste začínali, jak jste se k hokeji
dostali?
Martin: Jsem rodák z Černé Hory, tam jsem začínal. Odtud vedly moje
cesty do Zlína, tehdejšího Gottwaldova. Přijeli si odtud za mnou jako
talentovaným žáčkem. Byl jsem v sedmé třídě, když jsem k nim nastoupil
do střediska mládeže. Bydlel jsem nejdříve na internátu, a pak u bratra
Pavla, který tam už hokej hrál.
Milan: Na základní škole Dvorská mne oslovil učitel a trenér Lojza Boháč.
Pod jeho vedením jsme jako kluci až do deváté třídy hráli žákovskou ligu.
Mne a Radka Kunce chtěli pak do Komety i Ingstavu, kam jsem nakonec
šel. Na vojnu jsem nastoupil do Dukly Písek, tehdy béčka Jihlavy. Po krátké
době mezi jejich muži jsem pak shodou okolností zamířil taky do tehdejšího
Gottwaldova.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Jak to bylo u Martina v dorosteneckém věku?
Martin: Já v té době svůj zájem o hokej ještě dělil s atletikou. Mojí hlavní
disciplínou byl hod oštěpem. I když jsem v něm dosahoval velice dobrých
výsledků, musel jsem se rozhodnout. Zvítězil hokej. Ani v tehdejší době už
nešlo dělat naplno dva sporty. V šestnácti, sedmnácti se mi zalíbilo Brno

Kontakty:

a přešel jsem do tehdejšího Ingstavu. Tam mi připravili lepší podmínky než
Kometa, která měla také zájem. Studoval jsem tehdy stavební průmyslovku,
vyšli mi více vstříc. Tam jsem hrál až do své vojny v Dukle Hodonín.
V té době jsem byl v mládežnických reprezentacích. Mimo jiné tam se

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

mnou byli třeba Franta Černík z Vítkovic, momentální sedmdesátiletý
jubilant Jarda Pouzar z Budějovic nebo brankář Jirka Králík.

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

Eva Musilová
+420 723 839 576
cus.musilova@gmail.
com
scsblansko.cz
Milan Dobiášek překonává Jiřího Králíka, foto: Bohumil Hlaváček

Tak jsme se teď dostali ve vašem hokejové curriculum vitae mezi
muže. Jak to bylo dál?
Milan: Ještě k té vojně. V útoku jsem byl centr a křídla mi hráli Vincent
Lukáč a Augusta. Pak jsem šel tedy do Zlína, kde jsem byl šest let. Náš
útok Chalánek – Dobiášek – Buřič byl vyhlášen v mém prvním roce jako
nejlepší v soutěži. Hrál jsem pak třeba i v útoku s Hrdinou a Rosťou
Vlachem.
Máš přehled kolik ligových startů a gólů sis připsal?
Milan: Přesně nevím, odhadem tak do tří set zápasů. Branek tak kolem
patnácti za rok, tak řekněme zhruba osmdesát.
Vraťme se k osudům staršího z vás..
Martin: Vrátil jsem se z vojny do Ingstavu. Byl tam výborný trenér Bartoň.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Pod jeho vedením jsme se dostali do první ligy. Tu jsme hráli ale jen jeden
rok. Přišlo několik dobrých starších hráčů a v půlce sezóny mne trenér
Potsch poslal na rozehrání do národní ligy do Prostějova. A zůstal jsem
tam sedm let, protože Ingstav mezitím spadl do stejné soutěže, a mně tam
dali lepší podmínky než Brno. V týmu se vystřídala spousta výborných

Kontakty:

hráčů, mimo jiné jsem hrál s legendárním Frantou Ševčíkem. To byl můj
velice dobrý kamarád.
Jak to bylo s tebou po angažmá ve Zlíně?
Milan: Hrál jsem taky národní ligu, ale v Hodoníně. Na hřišti jsem se mimo
jiné potkal s Milošem Říhou. Měli jsme opravdu kvalitní mančaft, pořád
jsme se pohybovali na špici tabulky. Třeba dnešní mistři z Třince dostávali
u nás běžně osmičku.

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko
Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

A pak už jste začali nějak koketovat s Blanskem?
Martin: Dá se to tak říct. V Blansku už jsem měl celou rodinu. Z Prostějova

Eva Musilová

jsem první rok jezdil jen vypomáhat jako hráč do krajského přeboru, bylo mi
už nějakých třiatřicet. A postupně jsem začal přecházet na trenérskou
dráhu.
Milan: Impulsem k mému návratu do rodného města byl můj rozvod. Začal
jsem zde hrát krajský přebor a vybojovali jsme postup do druhé ligy. Pak už

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

jsem přešel s Jindrou Králem a Otoupalíkem na trenérskou lavičku. V lize
jsem už pak jako hráč nenastupoval.

scsblansko.cz

Potkali jste se někdy vlastně na hřišti jako hráči?
Martin: Já měl Milana v týmu až jako kouč, když jako borec s ligovými
zkušenostmi

přišel

zpátky

do

Blanska.

Pak

jsem

jako

trenér

vedl

dorostence, vybojovali jsme první ligu. To byla velká sláva. Skoro tisíc
hráčů na zimáku dopoledne! Měl jsem šikovné kluky, namátkou tam byli
třeba Snopek, Krejčíř, Král, Matoušek…
Zajímá mne jedna věc. Rád bych vám položil otázku, jak vidíte
současný stav blanenského hokeje?
Martin: Já osobně se přiznám, že se chodím dívat sporadicky. Spíše
jezdím do Brna, protože mám permanentku na Kometu. Vyrazím občas
s nimi i po republice na dobrý hokej. Trochu jsem na ten blanenský
zanevřel. Vždy jsem razil myšlenku, že se má hrát s vlastními odchovanci.
Bohužel to ve vyšších soutěžích dnes nejde. Je to o penězích, shánění
financí, na to nemám, abych, jak se říká, leštil kliky. Sem tam zajdu, ale
kontakt jsem ztratil. Samozřejmě Blansku fandím, výsledky sleduju.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Milan: Problém je v tom, že zde nejsou děti. Sice se to pomalu začíná
vracet, ale špatné bylo, že se muži oddělili. Za mého dětství byly na ZŠ
Dvorská školní hokejové třídy, vše mělo nějakou posloupnost. Byli žáci,
dorostenci, junioři. Mělo to nějaký řád. Dnes si dělají trenérské kurzy
rodiče, aby vůbec měl kdo děti vést. Není v tom žádný systém.

Kontakty:

Není to tím, že je jiná doba? Příliš velká nabídka sportů pro děti nebo
jednoznačně prokazatelně menší zájem o aktivní sportování?
Milan: Možná ano. Dřív byl ve městě víceméně jen fotbal a hokej. A ten
menší zájem je určitě. Příliš mnoho možností, jak naplňovat volný čas.
A chybí i větší nadšení těch dětí, které do oddílů chodí, dokáží se
omlouvat z tréninků i zápasů jen proto, že se jim nechce. To dříve
neexistovalo.
Martin: Já jsem byl talent, kterého si někdo všimnul, vyhledal a dal mu

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko
Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

podmínky. Ale v té době si bylo z čeho vybírat. Přírodní kluziště byla
v každé dědině, většinou tam měli i oddíly, které hrály soutěž. A kde nebyly

Eva Musilová

kluziště, tam byl zamrzlý rybník. Kde se teď mají brát talenty, když děti

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

mnohdy vůbec neumí bruslit.
Můžete čtenářům dát na závěr našeho povídání k lepšímu nějaké
zajímavosti z vašich bohatých hokejových kariér?
Martin: Ve Zlíně měli Kanaďani soustředění a byl s nimi legendární Stan
Mikita, původem Slovák, který jako první začal hrát se zahnutou čepelí
hokejky. Potkal jsem se s ním jako kluk, stáli jsme u mantinelu a dívali se,
jak trénuje. Když zlomil hokejku, ledař mi ji provrtal, slepil epoxidem,
omotal izolačkou a ještě tři roky jsem ji měl jako svátost.
Milan: Když jsme byli na turnaji ve Stockholmu, hrál se tam zrovna Davis
Cup. Švédsko versus USA. Byl tam John McEnroe, Connors, Edberg,
chodili jsme se dívat na jejich tréninky. Byli jsme mladí vyvalení dvacetiletí
kluci, fotili jsme se s nimi. Zážitek na celý život.
Martin: Když jsem byl ve výběru reprezentační dvacítky v Opavě, v útoku
s Frantou Černíkem jsme porazili Sověty 3:2 a já dal jejich brankáři dvě
branky, Franta jednu. Jejich brankář se jmenoval Vladislav Treťjak, to jsme
tehdy rozhodně netušili, jaká legenda z něho bude.
Milan: Já jsem dával branky Jirkovi Králíkovi na tréninku a pak jako
protihráč i v zápasech, myslím, že jsem jim několik vsítil i Dominiku
Haškovi, když byl u nás v lize. Potkal jsem se i s oběma bratry Holíky.
Zážitky

jsem

měl

i

s

legendárním

trenérem

Jaroslavem

Pitnerem.

Ten, co řekl, to platilo.
www.cusacek.cz
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scsblansko.cz

SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Otázka na závěr pro oba. Nelitujete někdy, že jste toho v hokeji
nedosáhli o trochu víc?
Martin: Když se nad tím teď zamyslím, myslím, že nelituju. V koutku duše
to ale člověka trochu mrzí. Někteří mí vrstevníci z mládežnických
reprezentací to dotáhli dál, třeba i k prstenu za Stanley Cup.

Kontakty:

Milan: Asi taky tak. Jinak, s Jardou Pouzarem jsem se potkal taky. Kdo ho
nezná - ten ty legendární prsteny má tři. O tom se momentálně hodně píše,
protože slaví sedmdesátku…
Bohumil Hlaváček

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko
Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

Eva Musilová

Milan Dobiášek, foto:archiv

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

Martin Všianský - reprezentant ČSSR
foto: archiv

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Předseda TUB - Tělovýchovné unie Brněnska, z.s., pan Jiří
Sýkora se dožívá osmdesáti let.
Rozhovor s jubilantem vedl člen VV TUB Stanislav Němec.

Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Marcela Říhová
Jiří Sýkora (druhý zprava)

Jaké byly Tvé funkcionářské začátky?
Již v době mého působení v Podolí jsem pracoval ve fotbalovém výboru.

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

V roce 1979 mě Pepa Polák přesvědčil k práci v okresním fotbalovém
svazu okresu Brno-venkov. Začal jsem prací v trenérské radě jako její člen,
a v letech 1983-1987 jsem pak působil jako její předseda. To jsem již

scsbrnovenkov.cz

vlastnil druhou trenérskou třídu a přemýšlel jsem o první třídě - dnes
profilicenci. Současně jsem jedno volební období působil v trenérské radě
prvoligové brněnské Zbrojovky. Tehdy trenér Ján Zachar prosadil systém,
ve kterém působili předsedové trenérských rad Brna-města, Brna-venkova
a Blanska, s úkolem vytypovávat fotbalové talenty k příštímu působení
ve Zbrojovce. Bylo to období, do kterého spadá tzv. Českobudějovická
fotbalová aféra.
Jeden

bývalý

zbrojovácký

fotbalista

měl

před

utkáním

v

Českých

Budějovicích podplatit některé hráče domácích. Dopadlo to neslavně.
V Českých Budějovicích byl dopaden při činu a skončil ve vazbě.
Vyšetřování

pak

probíhalo

i

v

Brně

a

vedla

jej

Českobudějovická

kriminálka. V té době jakoby funkcionáři Zbrojovky neexistovali. Veškeré
náležitosti na stadionu vyřizoval trenér Ján Zachar, včetně zajištění
občerstvení pro policisty z Českých Budějovic.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Jednou jim doručil i demižón burčáku. Jeho působení v Brně jako trenéra
bylo však i pro hráče dost drsné. V přípravném období při běhání udával
tempo on a hráči museli běhat dle něj, což se mnohým nelíbilo. Byl to
doslova ras.
Při jeho příštím angažmá v pražské Spartě také proto skončil již po

Kontakty:

několika měsících. On byl však takový i na sebe. Jeho působení ve
Zbrojovce spadá do období let 1983-1984. V těchto letech byl předsedou
Okresního fotbalového svazu Ruda Beneš (1983-1987), a současně byl
i sekretářem ve fotbalové Zbrojovce Brno.

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

Kdy jsi byl zvolen předsedou Okresního fotbalového svazu?
Předsedou OFS Brno-venkov jsem byl zvolen v roce 1987. Ve městě Brně

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

působil na pozici předsedy Městského fotbalového svazu Pepa Helán.
Předsedou Krajského fotbalového svazu byl v té době pak Karel Doležal.
V té době se jezdilo dost často do Prahy na fotbalový svaz. Oni neměli
auta, tak jsem do Prahy jezdil svým autem já.

Marcela Říhová

Oba byli fajn chlapi, a tak jsme se nikdy nenudili. Před Prahou byla vždy
zastávka na občerstvení v motorestu Naháč. V Brně byla koncem
osmdesátých let velmi kvalitní práce s mládeží v Králově Poli, kde působil
Blahoš Fiala, a ve Zbrojovce Franta Harašta. Oba měli velký přehled

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

o výkonnosti dorostenců na jihu Moravy. Území měli rozdělené na sféry
svého vlivu do kterých si vzájemně nelezli.
V těchto oblastech měli také své spolupracovníky, kteří jim tipovali

scsbrnovenkov.cz

případné talenty. Fungovalo to velice dobře zvláště u Harašty, který se se
starším dorostem stal několikrát mistrem ČSSR a vychoval celou řadu
vynikajících fotbalistů.

Jiří Sýkora (v podřepu první zleva) v dresu Rudé hvězdy Brno, 1959

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Kdy jsi se stal předsedou ČSTV Brno-venkov?
Na jaře roku 1990 se v zasedací síni Okresního národního výboru Brnovenkov (naproti kostela u Tomáška) konala Valná hromada Českého svazu
tělesné výchovy a sportu okresu Brno-venkov. Jako předseda Okresního
fotbalového svazu Brna-venkova jsem se jí samozřejmě zúčastnil. Měla

Kontakty:

docela normální průběh, a to až do doby, než přišla na pořad diskuze.
Zpočátku diskuze probíhala věcně a nekonfliktně. Pak se však do diskuze
přihlásil Milan Kratochvíl z TJ Sokol Šlapanice. Na výkonném výboru OV
ČSTV nenechal „suchou niť“. Byla to debata o věcech, o kterých jsem
neměl žádné informace. Do debaty se zapojilo více delegátů a závěr byl
takový, že celý VV OV ČSTV Brno-venkov odstoupil. Z diskuze vyplynulo,

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

že by se měl zvolit VV nový. Po delší debatě se to odsouhlasilo. První se

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

volil předseda. Franta Vykouřil, bývalý reprezentant Československa
v házené, vystoupil s návrhem, že by to mohl být předseda největšího
sportovního svazu tj. fotbalového, a tedy Jiří Sýkora, který je na valné
hromadě přítomen. V té době jsem ho osobně neznal, a také jsem na

Marcela Říhová

takový návrh nebyl vůbec připraven. V té době mně bylo 47 let. Pro většinu
přítomných ten návrh byl docela logický a podporovali jej. Tak jsem
nakonec s nominací souhlasil. Výkonný výbor byl nakonec zvolen bez
problémů. Podle dosavadní praxe řídil tehdy VV OV ČSTV Brno-venkova
celkem deset zaměstnanců včetně řidiče. Šéfoval jim vedoucí tajemník,

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

dále pracovali vedoucí ekonomka, dva ekonomové a pět referentů.
V

té

době

ČSTV

Brno-venkov

patřilo

mezi

největší

okresy

v Československu. Po obnově činnosti Sokola do něj přešla jedna třetina

scsbrnovenkov.cz

tělovýchovných jednot ČSTV, což bylo nejvíce v republice, ale i přesto jsme
stále patřili mezi patnáct největších okresů.
Sídlo jsme měli v ulici Česká 1/3. Původně jsme měli obsazeno celé patro,
později jsme část patra uvolnili pro jazykovou školu. Brzy jsme byli také
donuceni řešit personální obsazení. Vedoucí tajemník OV byl Bohumír
Kamenský z Brna, tajemník pro metodiku a sport byl Vladimír Silnica ze
Šlapanic, vedoucí ekonom byla Emilie Mazenaurová z Brna, referenti
sportu Julius Brázda z Dolních Louček a Miroslav Dufek z Brna, ekonomky
OV Hana Rináglová z Bílovic a Jana Flusová z Brna, samostatné referentky
Alena Nedvědová z Brna a Soňa Veverková z Brna, ukončili pracovní
poměr 31.srpna 1990, a řidič také ukončil pracovní poměr.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
V roce 1991 mně končil mandát předsedy Okresního fotbalového svazu.
Ve volbách do OFS jsem již nekandidoval. Považoval jsem to za střet
zájmů. Až mnohem později jsem zjistil, že jsem se mýlil. Předseda
republikového ČSTV Vladimír Srb byl (v době od roku 1990 do roku 2010)
i předsedou republikového svazu plavání. Jeho nástupce JUDr. Jansta je

Kontakty:

předseda republikového ČUS (nástupce ČSTV), a současně i předseda
republikového basketbalového svazu.
Kdy došlo ke změně názvu ČSTV na Tělovýchovné unie Brněnska?
Od 1. ledna 1994 jsem nastoupil do plného pracovního poměru jako
předseda výkonného výboru Tělovýchovné unie Brněnska, se sídlem Brno

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

Česká 1/3. Koncem roku 1993 vrcholila personální krize. Na schůzi VV 26.
října navrhl Franta Vykouřil změnit název organizace. Ze tří návrhů byl

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

vybrán „Tělovýchovná unie Brněnska“.
Od té doby jsem každé čtyři roky na valné hromadě podstupoval ve volbách
riziko, že se může stát, že nebudu zvolen. Nejrizikovější byla valná
hromada v roce 2014, která uzavírala období po pádu Sazky, z jejichž

Marcela Říhová

výsledků byl financován český sport. Provoz a údržbu sportovních zařízení
měl na starosti stát. Na tuto valnou hromadu, byla připravena do voleb
výkonného výboru i změna na postu předsedy. V okresech Blansko,
Břeclav, Hodonín, Znojmo a Vyškov byly změny již provedeny. V okresech
Brno-město a Brno-venkov předsedové tyto volby ustáli.

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

Byl jsi také předsedou Krajského výboru ČSTV
V letech 2005-2009 jsem si vyzkoušel pracovat ve funkci krajského
předsedy ČSTV. Bylo to ještě na Zámečnické ulici v centru Brna. Volební

scsbrnovenkov.cz

Valná hromada se konala 6. června 2005 v Klubu Univerzity obrany v Brně
na Šumavské ulici za přítomnosti předsedy ČSTV Ing. Srba. To již byly
upraveny kraje do dnešního stavu, tj. Jihomoravský kraj je tvořen okresy
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,Vyškov a Znojmo.
Pro potřeby ČSTV jsme však jako Volební koš na Moravě byli vedeni jako
původní Jihomoravský kraj, tzn. mimo ty již uvedené okresy ještě okresy
Jihlava, Žďár n.Sáz, Třebíč, Prostějov, Zlín, Uh.Hradiště a Kroměříž. Druhý
volební koš byl původní Severomoravský kraj. Při volbách do VV ČSTV se
volili na jedno volební období dva zástupci Severomoravského kraje a jeden
zástupce Jihomoravského kraje, druhé volební období pak opačně. Tento
systém byl dohodnut v roce 1990 na republikové VH.

www.cusacek.cz
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Kontakty:
Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov
Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Marcela Říhová
Jiří Sýkora (horní řada třetí zprava) v dresu Sokolu Šlapanice, 1959

Jednou za rok jsme se scházeli v každém tomto okrese, většinou v místě,
kde byla nějaká zajímavost. Takto se to provozovalo až do pádu Sazky.
Byla to nádherná zkušenost. Dnes to již neplatí. V době mého krajského

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

předsednictví ČSTV byl na Krajském úřadě v Brně vedoucím odboru, který
měl na starosti i sport, pan Holz. V minulém režimu žil v Jihoafrické
republice, po devadesátém roce se vrátil a měl předky, kteří pocházeli

scsbrnovenkov.cz

z Líšně (viz Holzova ulice). Když zjistil, že jsem z Podolí, tak jsem mu dělal
takového průvodce po jižní Moravě ve sportovní oblasti. Jednou jsme byli
otevírat nově vybudovanou sportovní halu v Jedovnicích, která měla
zakulacenou střechu. Toto řešení mělo hroznou akustiku. Tam jsem zjistil,
proč má hala Rondo v Brně ty zavěšené žaluzie ze střechy. Když jsme
uvažovali o výstavbě haly v Podolí, tak tam zazněl nápad takovou halu
postavit i v Podolí. Při debatě jsem uplatnil tuto zkušenost. Krajským
předsedou jsem byl jedno volební období.
Stanislav Němec
člen VV TUB

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Srovnání vývoje motivace dětí a mládeže v 21. století –
se zaměřením na lední hokej
V rámci své povinné ročníkové práce ve třetím ročníku na Gymnáziu
v Břeclavi jsem se rozhodla udělat výzkum na téma: Srovnání vývoje

Kontakty:

motivace dětí a mládeže v 21. století – se zaměřením na lední hokej. Práci
jsem od samotného začátku směřovala do středoškolské odborné
činnosti:
,,Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost
studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách,
mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ
je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je
předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před
odbornou porotou.“ (Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol., 2014, 6)
Jmenuji se Michaela Raclavská. Jsem studentkou 3. ročníku na Gymnáziu
v Břeclavi, zároveň jsem asistentkou trenéra přípravky v hokejovém klubu,
a do roku 2020 jsem také aktivně hrála lední hokej. Vždy jsem měla kladný
vztah ke sportu, vyzkoušela jsem mnoho sportů a kroužků, a zároveň jsem
vždy ráda sbírala zkušenosti, které mě umožnila základní či střední škola.
Motivačních faktorů pro výběr práce bylo mnoho, ale ty nejdůležitější jsou

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

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

následující: nasbírat nové zkušenosti v oblasti, která mě zajímá; vlastní
sebepoznání;

láska

ke

sportu;

zlepšit

své

komunikační

schopnosti;

důležitost motivace, protože je v našich každodenních životech.
Na úvod bych Vám svoji práci ráda představila. Práce se skládá ze dvou
klíčových částí. První je část teoretická, ve které je popsána problematika
motivace; vývojová psychologie – období školního věku, pubescence
a adolescence, a motivace dětí a mládeže ke sportovní činnosti. Práce je
doplněna i aktuálními vybranými výzkumy.
Druhá část práce se skládá ze samostatného výzkumu. Stěžejní metodou
pro mě byly dotazníky s dětmi a mladistvými ve třech kategoriích - 3. a 4.
třídy, 8. a 9. třídy a junioři. Podpůrnými metodami byly polostrukturované
rozhovory s trenéry těchto třech vybraných kategorií, a zároveň personální
migrace, tedy odchody a příchody do klubu během sledovaného období.
V závěru své práce odpovídám na položené výzkumné otázky a dosažené
cíle.

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS BŘECLAV
Nyní už k průběhu práce. Předvýzkum se uskutečnil v Puck aréně a následně
i v břeclavském hokejovém klubu HC Lvi Břeclav z.s. Hlavní empirické šetření
bylo realizováno v klubu HC Lvi Břeclav z.s. Výzkum se odehrával na podzim
roku 2021.

Kontakty:

Cílem práce bylo zjistit odlišnosti v motivaci ke sportu (se zaměřením na
lední hokej) v závislosti na věku dětí a mladistvých. Práci jsem rozdělila
na další samostatné dílčí cíle:
1. Zjistit převažující zdroje motivace ke sportu u sledovaných věkových skupin.
2. Zjistit projevy motivovaného chování u sledovaných věkových skupin.

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

3. Zjistit okolnosti, které posilují motivaci ke sportu u sledovaných věkových
skupin.
4. Zjistit příčiny demotivace u sledovaných věkových skupin.
5. Doporučit, jak motivovat jedince/skupiny v daných kategoriích a zmenšit

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

demotivaci u sledovaných skupin.
Z jednotlivých dílčích cílů jsem vytvořila čtyři výzkumné otázky, na které
odpovídám v závěru své práce.
Výzkumná otázka 1 - Existuje shoda v motivaci ke sportu u sledovaných
věkových skupin? Které zdroje motivace jsou shodné, a které jsou odlišné?
Výzkumná otázka 2 - Jakým způsobem se projevuje motivace ke sportu
v chování mladých sportovců odlišného věku v průběhu sportu a v rámci

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

sportovního týmu?
Výzkumná otázka 3 - Které projevy podpory motivace ke sportu se ukazují ve
sledovaných věkových kategoriích jako nejúčinnější ze strany trenérů a od
sportovního týmu?
Výzkumná otázka 4 – Jaké jsou u sledovaných věkových skupin nejčastější
příčiny demotivace ke sportu ve sledovaných skupinách ze strany trenérů
a sportovního týmu?
Empirického šetření se zúčastnilo celkem čtyřicet čtyři respondentů a pět
trenérů.

www.cusacek.cz
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Závěrem bych doporučila, na základě mých poznatků z výzkumu, jak motivovat
a snížit demotivaci u hráčů v praxi:
•

přistupovat k hokejistům individuálně;

•

přistupovat k hráčům osobněji, zajímat se o ně;

•

podporovat přátelské vztahy mezi spoluhráči;

•

podporovat vztahy mezi trenérem a hráči;

•

vycházet z aktuálních potřeb a nijak je neodsuzovat a podporovat je;

•

Kontakty:

podporovat, aby lední hokej byl pro děti a mladistvé stále zábava (vnitřní

motivace).

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

Ukázalo se, že hlavní zdroj k hraní ledního hokeje je radost z pohybu, což je
i jedna ze základních potřeb lidského organismu (viz tab. 1). Naopak hlavní
příčinou demotivace se ukázalo, že záleží na věku, ale obecněji jsem dospěla
k tomu, že nejmladší hráči se prozatím s ničím nesetkali, co by je od ledního
hokeje demotivovalo, a se zvyšujícím se věkem se příčiny demotivace začaly

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

objevovat. Mezi ně patří špatný vztah se spoluhráči či neúspěchy v zápasech
a

trénincích.

Výrazně,

napříč

všemi

třemi

kategoriemi,

se

objevovalo

v dotaznících, že hráči jsou zklamáni, pokud nejsou pochváleni. Pro hráče je
zcela zásadní podpora nejen od rodiny, kamarádů, ale především od trenérů,
a také spoluhráčů.
Na

práci

bych

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

chtěla v budoucnu
navázat.

Nyní

už

scsbreclav.cz

předpřipravuji dlouhodobější
který

projekt,

by

práci

rozšířil.
Pokud

byste

zájem
kluby

měli

sportovní
do

projektu

v budoucnu zapojit,
budu

ráda,

kdy-

byste mi napsali na
můj e-mail.
Email:
misak.racek@
gmail.com
Michaela
Raclavská

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
O projektu Na kole dětem jsme si povídali s Josefem
Zimovčákem!
Přinášíme rozhovor s Josefem Zimovčákem, zakladatelem nadačního fondu
Na kole dětem a vícenásobným mistrem ČR v jízdě na vysokém kole.

Kontakty:

Ahoj Josefe, všichni víme, že jsi
cyklistická

a

vůbec

sportovní

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

legenda nejen Jihomoravského kraje,
ale

vůbec

Tvoje

celé

aktivity

České

republiky.

překračují

hranice

sportu, nebo je posunují na úplně

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

jinou úroveň. Mohl bys nám, prosím,
říct něco o tvém projektu Na kole
dětem?
Jsem rád, že vaše organizace ČUS má zájem

publikovat o tomto mém projektu. Můžeme se bavit o mé minulosti,
úžasná, medaile, mistr světa, tleskání, uznání, vítězství a cestování, ale to
už je minulost. Takový je sportovní život. Skončí sportovní kariéra a co
dál? Mně se ale povedlo neskutečným způsobem uchopit tu svoji minulost
spojenou se sportem a pohybem, být na scéně, něco dokázat. Je to jiný

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

projev sportu, sport, který pomáhá. Díky své úspěšné sportovní minulosti
už 13. rokem mohu nabídnout projekt Na kole dětem, který mapuje
a projíždí celou Českou republiku. Jihomoravský kraj je velkým partnerem
tohoto projektu. Po celou tu dobu mě podporoval nejenom v té mojí
činnosti sportovní, ale i v té nadační. My pomáháme onkologicky
nemocným dětem v rámci celé České republiky. Musím podotknout, že
nezachraňujeme

zdravotnictví,

ale

my

prostředky,

které

získáme,

používáme na rekondiční a relaxační pobyty dětských pacientů po
onkologické léčbě. Je třeba si uvědomit, že sport jakýkoliv, nebo
překonávání cílů, je vždycky pro jedince výzva, ale když člověk onemocní,
tak je najednou všechno jinak. A u těch dětí je to obzvláště složitější. Náš
nadační fond pomáhá rodinám dětí, které tu léčbu absolvují. Můžu se
pochlubit, že nám se za těch 12 let co projekt funguje (letos chystáme 13.
ročník), podařilo rozdělit dětem 20 mil. Kč. Každým rokem se nám tak
podaří zafinancovat rekondiční pobyty 400 dětem z celé České republiky.
Chtěl bych tímto ocenit a poděkovat lidem, kteří pracují v těch nadacích
v Ostravě, v Praze, Olomouci a další, kteří připravují pro děti možnosti
těchto pobytů. My pak jenom tyto pobyty platíme díky té naší nadaci.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Úžasné.

Moc

tě

obdivuji,

protože

vím,

kolik

je

za

tím

práce

a papírování. Ta samotná Tour Na kole dětem už je vlastně jenom
třešnička celé té dlouhé práce.
Není

vůbec

jednoduché

toto

připravit.

Ale

já

se

nebavím

o

té

Kontakty:

komplikovanosti, o té složitosti, protože pak si dávám otázku: Proč to
děláš? Protože chci, a v tom je tak jednoduchost celého toho projektu.
Má to tři přívlastky: Lehkost, radost, srdce. Lehce to vypadá. Radost z toho
máme. A to srdce buď je, anebo není, a lidé to poznají. A pak jsou 4P
projektu. Pomoci dětem, partnerství nás lidí co se potkáváme v rámci

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

projektu, poznáváme krásy naší vlasti a pohyb. Pohyb to je ta kapitola
neskutečně důležitá a nesmírně ceněná. Tento projekt i v rámci ČUS patří

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

do skupiny, kterým by se mělo mávat. Pomáháš někomu, ale pohybem
i sám sobě. Všichni Tour de France nepojedeme ani na Mount Everest
nevylezeme, ale každý krůček spojený s nějakým pohybem je vždycky
vítězstvím nejenom jednotlivce, ale i společnosti. V tom je význam projektu
Na kole dětem. Samozřejmě různých dobročinných projektů je mraky.
Každoročně vzniká velké množství projektů, ale tří let přežívá pouze 2,5 %
a deseti let pouze setiny. Takže 12 let našeho projektu mě opravňuje
k lehké drzosti a úsměvu na tváři, že to funguje. A funguje to samozřejmě
díky lidem, kteří jsou ochotni pomoci, Prof. Pavko, Prof. Pirk a další

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

persony, kteří se svezou s námi a chápou to přesně tak, jak jsem to popsal.
My co máme to štěstí, že jsme zdraví, tak je naší povinností pomoci těm, co
takovéto štěstí neměli. Pro děti je závažná nemoc zvláště silný soupeř.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Velmi

si

považujeme,

že

osoba

tvého

formátu

je

od

nás

z Jihomoravského kraje. Jsi dlouholetý sportovec, máš přehled
o sportovním dění. Nynější mladá generace je považována za línou,
za tu, která neumí tvrdě trénovat. Jak to vidíš svým pohledem? Jaká
je současná generace?

Kontakty:

Cyklistika je velká dřina. Ale třeba atmosféra Tour de France, které jsem
se několikrát účastnil jako předjezdec, má obrovskou atmosféru. Lidi to
neuvěřitelně přitahuje, když vidí ty borce na těch kolech. Ale tento sport
vyžaduje

i

neskutečně

velkou
náročné

dávku

nadání,

prosadit

se

zdravotních
v

předpokladů.

profipelotonu.

Já

už

Je

to

bych

se

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

nesoustředil na vrcholový sport jako takový, ale na ten, co nám pomáhá.

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

Který udrží mentální kondici lidí, aby byli schopni zvládat standartní
životní úkony. Rodinu, práci. Když je na to člověk díky sportu připraven
i v těch nedostatcích, které mohou přijít v běžném životě. Je to obrovská
výhoda.
Pro společnost by bylo velmi důležité, aby byli lidé díky sportu mentálně
silní. Lidé by si měli uvědomit, že sport dělají především pro sebe. Často
se lidé vymlouvají, že nemají čas, náladu, ale kolik hodin stráví třeba
u televize nebo internetu? Často trénuji na jedné asfaltové polní cestě
mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí. Je to bezpečné místo. Veselí má 12

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

tis. obyvatel a kolik já tam potkám lidi, kteří tam jdou pešky? Čtyři, dva?
A pak mi často lidé říkají, jak se necítí dobře, jak jsou na tom špatně. Já
jsem v takové mentální pohodě, že se pořád usmívám. Může to působit až
hloupě. Jsem rád z každého dne, kdy tady můžu být. Snažím se být
nějakým způsobem pro společnost užitečný. Snažím se splácet ten dluh,
že jsem měl to štěstí a mohl jsem projet Austrálii, Ameriku, vyhrát pár
závodů. Musím trochu apelovat i na školství.
Myslím, že se upozaďuje tělocvik, nevím z jakého důvodu. Spolupráce
mezi školou a trenéry ve sportovních klubech. Rodiče taky dají dítě na
sport, zavezou ho na trénink a o nic se nestarají, a pak jsou schopni
nadat trenérovi, že něco dělá špatně, přitom se nezajímají o tréninkový
proces. Neřekne, pane trenére, můžu nějak pomoci? Nakonec je rodič
naštvaný na trenéra, že ho nepostavil do utkání. Je to i na rodinách, nejen
na trenérech. Lidé a trenéři pracující s mládeží ve sportu jsou podle mě
hodně nedocenění. Společnost by jim měla tuto práci vracet. Pořád se
o tom mluví, ale jenom akademicky. Nejsou žádné konkrétní kroky.
Trenér by měl být nejenom fundovaný, ale i finančně podpořený.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Josefe, děkuji ti za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěšných let
s projektem Na kole dětem.
Více

informací

o

projektu

Na

kole

dětem

naleznete

zde:

www.nakoledetem.cz

Kontakty:

Vojtěch Bártek
předseda
JMKO ČUS

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

Jana Kavanová
+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com
scshodonin.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Předseda

OS

ČUS

Vyškov

projednával

s

místními

samosprávami spolupráci při pořádání sportovních akcí
v letošním roce.
Od začátku letošního roku proběhla jednání předsedy OS ČUS Jiřího

Kontakty:

Moudrého se zástupci největších měst našeho okresu. Předmětem těchto
setkání byla mj. podpora sportovních akcí, které naše sdružení v letošním
roce uspořádá.
Nejvíce akcí proběhne ve Vyškově, kde se vedlo jednání s panem starostou

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

Karlem Jurkou a paní Karin Šulcovou, 1. místostarostkou. Netradičně až 5.
května 2022 se uskuteční vyhlášení nejlepších sportovců našeho okresu.

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Dne 17. června 2022 proběhne na místním stadionu náborová akce
„Vyškovský festival sportu“, který se uskuteční ve spolupráci ČUS Vyškov
a

Komise

pro

sport

a

využití

volného

času

Rady

města

Vyškova.

Na 17. srpna 2022 je ve vyškovském sportovním areálu naplánován

Zdeněk Jelínek

2. ročník akce „Sportovní den seniorů“, o jehož úspěšném prvním ročníku
jsme přinesli reportáž v jednom z předešlých vydání tohoto magazínu.
Na konci září proběhne na Základní škole na Vyhlídce tradiční akce, pro
žáky 1. stupně základních škol „Sportovní den dětí – Čusáček“.
Na žádost rousínovských seniorů jsme projednali se starostou města panem

+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

Jiřím Lukáškem uspořádání akce „Sportovní den seniorů“ i v Rousínově.
Pan starosta přislíbil podporu této akce i podporu vyhlášení nejlepších
sportovců okresu Vyškov.
V Bučovicích u pana starosty Jiřího Horáka, a ve Slavkově u pana starosty
Michala Boudného, jsme také získali podporu měst pro naše akce.
Děkujeme

představitelům

měst

Vyškov,

Rousínov,

Slavkov

u

Brna

a Bučovice za podporu a spolupráci při pořádání našich akcí. Velmi si této
podpory vážíme.

Předseda

OS

ČUS

Vyškov

se zástupci města Vyškova starostou
a

1.

Karlem

Jurkou

místostarostkou

Karin

Šulcovou.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Poděkování Antonínu Petlachovi za dlouholetou práci
Přinášíme rozhovor s bývalým členem výkonného výboru okresního
sdružení Antonínem Petlachem.

Kontakty:

Jak dlouho jsi pracoval ve výboru OS ČUS Vyškov (ČSTV)?
Tak to si přesně nevybavuji. Čas letí velmi rychle a já se k bližšímu vedení
ČUS dostal nejdříve jako předseda revizní komise, a až později jsem
kandidoval do vedení. To ovšem byl jiný název organizace. Osobní
statistiku si nevedu, ale myslím, že nějakých 18 let by to mohlo být.

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

Proč jsi práci ve výboru ukončil?

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Já jí neskončil z toho důvodu, že by
mne to nebavilo, ale jak se říká, člověk
míní a život mění. V roce 2019 jsem se
odstěhoval

mimo

okres

Vyškov.

Zdeněk Jelínek

Ve vedení jsem sice ještě nějaký čas
fungoval,

ale

na

poslední

valné

+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

hromadě již mé jméno na kandidátce
nebylo. Jiný důvod v tom nebyl. Jinak
musím říci, že to pro mne byla velká,
pozitivní zkušenost.
Čím se zabýváš nyní, žiješ stále

scsvyskov.cz

sportem?
Já sportem žiji dál. Při svém věku se
nejedná již o soutěžní, ale rekreační
sport, hlavně pak běhání a chození po
lese.

Jinak

futsalového

stále
klubu

stojím
Amor

v

čele

Kloboučky

Vyškov, kde mám kolem sebe skvělý
tým. Klub můžu řídit i na dálku, protože
jsem obklopen lidmi, na které se můžu spolehnout, a kterým důvěřuji.
Hrajeme 2. ligu a jsem hrdý hlavně na to, co děláme mimo palubovku. Šest
let se snažíme získávat prostředky na charitu, a to hlavně na postižené děti.
Za tu dobu se nám podařilo získat přes 235 000 Kč, což je na amatérský
klub solidní částka. Tím, že propojujeme sport a charitu, se od jiných klubů
na podobné úrovni lišíme.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Fotbalový turnaj nejmladších dětí v Rousínově
TJ Tatran Rousínov ve spolupráci s OS ČUS Vyškov uspořádal v rámci akce
„Sportuj s námi“ fotbalový turnaj pro nejmenší žáky. Turnaj probíhal
v městské hale Rousínov za účasti dětí z celého okresu.

Kontakty:

Dle účastníků i diváků se turnaj velmi vydařil, mladí fotbalisté si prohloubili
fotbalové

dovednosti,

a

všichni

účastníci

si

odnesli

pěkné

medaile

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

a diplomy.

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
Z činnosti okresního fotbalového svazu Vyškov - turnaj dorostu
V neděli 6. března 2022 se na umělé trávě ve Vyškově uskutečnil miniturnaj
okresních družstev dorostu. Bohužel se v týdnu před konáním akce odhlásily
Švábenice, proto si pořadatelé museli vystačit pouze se třemi družstvy,
která si tak zahrála „triangl“. V mrazivém dopoledni se nejvíce dařilo
mladíkům MFK Vyškov. Dalšími v pořadí byli chlapci z TJ Slovan Ivanovice
na Hané a TJ Sokol Otnice. Děkujeme všem zúčastněným za předvedené
výkony.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Z činnosti okresního fotbalového svazu Vyškov - dívčí výběry
Dívčí výběry Okresního fotbalového svazu Vyškov se zúčastnily ve sportovní
hale v Jedovnicích taktéž „trianglu“. Děvčata z mladší přípravky porazily
družstvo z Líšně 7:0 a 3:0. Druhým soupeřem bylo družstvo z Blanska,

Kontakty:

se kterým si vyškovská děvčata poradila 3:0 a 2:0.
Mladší žákyně sehrály daleko vyrovnanější zápasy. Družstvo z Jedovnice
porazily 2:0, a se stejnými soupeřkami ještě uhrály remízu 1:1. Druhými
soupeřkami byla děvčata z Líšně, kde obě utkání skončila shodně remízou

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

1:1.

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Děkujeme holkám za reprezentaci okresu.

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

OFS Vyškov

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Návštěva z národní sportovní agentury
Rok 2021 byl zakončen schůzkou s člověkem ve sportovním prostředí tím
nejpovolanějším, a to předsedou Národní sportovní agentury (NSA) panem
Filipem Neusserem, se kterým jsme se 13. prosince měli tu čest setkat na
Městském úřadě v Moravském Krumlově. Za organizaci a pozvání
děkujeme

panu

senátorovi

Tomáši

Třetinovi.

Pozvaní

hosté

z

řad

sportovních klubů, samospráv a podnikatelů měli možnost prodiskutovat
podporu sportu ze strany státu a pomoc NSA při získávání finančních
nástrojů na výchovu mladých sportovců.

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

Předseda Národní sportovní agentury zavítal do našeho regionu ještě
jednou, konkrétně 27. ledna 2022, kdy navštívil přímo město Znojmo.
V doprovodu zastupitelů města navštívil sportoviště v našem městě, a byl
seznámen s jejich stavem pro sportování dětí a dospělých sportovců.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Navštívil samozřejmě plavecký areál Louka, ve kterém vzniká nový krytý
bazén, jehož výstavbu podpořila NSA nejvyšší dotační podporou ve své
historii, a to 90 miliony Kč. Na fotografii níže zleva Ing. Jakub Malačka
MBA. – starosta města Znojma, Filip Neusser – předseda NSA, Mgr. Karel
Podzimek – místostarosta města Znojma a Zdeněk Kolesa – předseda
Okresního sdružení ČUS Znojmo, z.s. Fotka vznikla v tenisovém areálu
Leska, který má město Znojmo v plánu taktéž zrekonstruovat. Přítomným

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

byly předány čtyři výtisky našeho Čusáčku, z kterých měli viditelnou radost.
Návštěva Filipa Neussera byla zakončena besedou se zástupci pozvaných
sportovních klubů na Městském úřadě ve Znojmě.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Z činnosti OS ČUS ZNOJMO
Předseda našeho sdružení je členem Komise sportovní Rady města
Znojma.

Tato

Komise

mj.

navrhuje

rozdělení

dotačních

prostředků

z rozpočtu města mezi sportovní subjekty na jeho území. Pro rok 2022 byla
Komisí

znovuobnovena

prezentace

jednotlivých

sportovních

subjektů

osobně na zasedání této Komise. Prezentovaly se zde kluby, které požadují
dle svých žádostí o nejvyšší dotační příspěvek.
Na vysoké úrovní je stále spolupráce mezi Okresním fotbalovým svazem
(OFS) Znojmo a naším sdružením. Dne 27. ledna jsme pomáhali při
organizaci valné hromady OFS.
Druhá polovina února se nesla v duchu podávání žádostí o dotaci na
Krajský úřad v programu Podporu sportu v Jihomoravském kraji. Několika

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

tělovýchovným jednotám jsme pomohli se zpracováním žádostí a doufáme,
že tím i se získáním finančních prostředků na jejich činnost.

Roman Švarc

Mezi naši činnosti patří také pomoc spolkům s organizací valných hromad.
Jedna taková valná hromada se uskutečnila i 17. února u Klubu sportovní
gymnastiky Znojmo, z. s., které se osobně zúčastnil

i předseda našeho

sdružení. Tato valná hromada byla velmi dobře nachystána i vedena,
a to i přesto, že se na ni řešily ne zcela příjemné záležitosti spolku.

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

Naše sdružení podpořilo sportování mládeže formou materiálního vybavení,
konkrétně družstva žákyň FK Znojmo, která hrají ligu žákyň. V nových
dresech s naším logem se jim podařilo vyhrát již čtyři utkání (mladší
+ starší), takže plný počet dvanácti bodů, a to se soupeřkami z celků 1. FC
Slovácko a Zlín, takže holkám velká gratulace, i když víme, že těmi dresy to
nebylo, nicméně přejeme, ať jim to vydrží.

www.cusacek.cz
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Podporu mimo naše kluby potřebují v této velmi nelehké době také děti,
které do České republiky utekly z Ukrajiny, kde je rozpoután válečný
konflikt. Jihomoravská krajská organizace ČUS, ve spolupráci se STAREZSPORT,

a.

s.,

připravila

oficiální

projekt

na

pomoc

při

začlenění

ukrajinských dětí do sportovních klubů. Tato informace byla distribuována

Kontaktní údaje:

do všech sdružených subjektů znojemského ČUSu, a v případě potřeby

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

budeme jakkoliv nápomocni.

Běh pro Lucinku
Rok 2022 začal perfektně zorganizovanou charitativní akcí - Tříkrálovým
během pro Lucinku, který se podařilo připravit pro širokou sportovní
veřejnost spolkům FK Práče a Matkám v běhu. Akce se konala 8. ledna
2022 v okolí fotbalového hřiště v Práčích. Veškerý výtěžek putoval na

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

podporu zdravotně postižené Lucinky, a mimo přímý finanční příspěvek
se Okresní sdružení ČUS Znojmo na této akci podílelo účastí našeho

Roman Švarc

předsedy pana Zdeňka Kolesy, který tento běh také absolvoval. Celým
odpolednem provázel Petr Švancara, a o hudební doprovod se postarala
kapela Cauliflower Band. Velké poděkování patří organizátorům akce, kteří
byli příjemně zaskočeni hojnou účastí běžících závodníků, i dětí s rodinami
na procházce i běžících, avšak i s touto skutečností se zdárně vypořádali.

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

Taktéž finanční výtěžek z akce byl nad veškerá očekávání, takže všem
ještě jednou DÍÍÍÍKY.

scsznojmo.cz
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Projekt Sport ve školách
Po „nucené covidové pauze“ se obnovuje projekt „Sport ve školách“, o který
je i v našem okrese velký zájem. Momentálně je do něj zapojeno 12
základních škol z našeho regionu. Projekt poběží od dubna, aby se dostal
do podvědomí všech zainteresovaných, v plném rozsahu se pak představí
od nového školního roku. Původně (před Covidem) se do tohoto projektu
zapojilo 15 škol z okresu Znojmo, avšak v tělocvičnách některých škol jsou
ubytovány ukrajinské rodiny, nebo probíhají jejich rekonstrukce, proto
je nyní jejich počet menší. Věřme, že od nového školního roku bude vše již

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

tak, jak má být, a i zbývající školy se boudou moci zapojit.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

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

Sportovec okresu
V prvním čtvrtletí roku 2022 intenzivně pracujeme na přípravě vyhlášení
ankety Sportovec okresu za rok 2021, které se uskuteční 19. května.
Již nyní však můžeme prozradit, že vybíráme ze 75 nominací, ve kterých se
objevují

účastníci

evropských

soutěží,

ligy

mistryň,

republikových

i regionálních soutěží. V příštím vydání ČUSáčku se tedy od nás můžete
těšit na výsledky této ankety.

Jubileum Josefa Chuděje
Vážíme si dlouholetých funkcionářů z řad činovníků ve sportovních klubech
v

okrese

Znojmo.

Důkazem

toho

je

ocenění

pana

Josefa

Chuděje

z Tělovýchovné jednoty Sokol Hrádek, který oslavil 75. narozeniny. Předseda
našeho sdružení mu při té příležitosti popřál mnoho zdraví a předal mu
publikaci „100 let českého sportu“ s věnováním.

A k tomuto významnému

jubileu oslavenci nadělili dárek i domácí hráči, kteří v dramatickém utkání
s Hostěradicemi otočili nepříznivý vývoj na konečných 3:2.

www.cusacek.cz
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Roman Švarc

Obnovení fotbalu v Hrušovanech nad Jevišovkou
Rozjíždí se fotbalové jaro, a my bychom chtěli vyzdvihnout vynikající práci
spolku TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. Fotbal se v tomto spolku
sice před několika lety přestal provozovat, jenže několik mladých nadšenců
nenechalo tuto situaci jen tak, a ve městě čítajícím na 3 300 obyvatel se

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

pustili do jeho znovuobnovení. Nyní hrají III. třídu, a udělali také obrovský
kus práce v úpravě areálu, kdy došlo k výměně oplocení a obnově trávníku,
a také k výměně oken v šatnách a k rekonstrukci šaten. Na fotografii níže je
předseda

našeho

sdružení

s

jedním

ze

strůjců

obnovy

fotbalu

v Hrušovanech panem Lubošem Pechálem. Velmi bohatou fotodokumentaci
naleznete na webových stránkách klubu https://www.tjhrusovany.cz/, a na
facebookovém profilu https://www.facebook.com/Fotbal-Hrušovany
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Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte
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