ČESKÁ UNIE SPORTU, z.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO Box 40
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 83O
www.cuscz.cz

IČ: 00469548

tel.: 233 017 333

DIČ: CZ00469548

e-mail: cus@cuscz.cz

Vážení představitelé sportovních klubů a tělovýchovných jednot,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš čas při vyplnění dotazníků k programům MŠMT a pro mediální účely.
Celkem se do něho zapojilo kolem 2000 klubů a jednot z celé České republiky. Vážíme si toho!
S finálními čísly jsme seznámili vládní představitele (premiéra Andreje Babiše a ministra školství, mládeže a
tělovýchovy Roberta Plagu) a dotazník jsme prezentovali delegátům na Valné hromadě České unie sportu.
Vybrané příběhy a odpovědi jsme poskytli také zástupcům médií. Vězte, že Vaše aktivita v dotazníku, ať ve
formě stručných odpovědí nebo ve vylíčení toho, co Vás skutečně trápí, nebyla rozhodně marná. Povedlo se
nám přesněji definovat starosti a problémy s fungováním sportovních klubů či jednot.
Výsledky vyplynuté z dotazníku jsou velice alarmující, což probralo k větší aktivitě představitele vlády.
Začátkem března se po schůzce šéfů největších sportovních svazů ustanovil pracovní tým, který připraví
podklady pro vládu, pro kterou je jedním z cílů navýšení rozpočtu do oblasti sportu.
Polevovat však nehodláme. Také v následujících týdnech jsme připraveni upozorňovat veřejnost a média na to,
s čím se potýkáte ve Vaší důležité činnosti. Na ukázku Vám zasíláme odkazy na vybrané články, přes které se
povedlo na tento palčivý problém poukázat.

Týden: https://www.tyden.cz/rubriky/sport/sportovni-kluby-nemaji-penize-na-trenery-a-topi-se-vbyrokracii_470495.html
ČT sport: http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/370866-sport-se-docka-vetsi-podpory-slyseli-zastupcicus-na-schuzce-s-premierem/
SeznamTV.: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sedmnact-hal-i-neco-pro-ester-ledeckou-babis-slibujesportu-masivni-podporu-uz-jednal-s-janstou-43406
Nova: http://tn.nova.cz/clanek/cesky-sport-v-krizi-penize-budou-a-hned-dvakrat-tolik-slibil-ministr.html
iSport.cz: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/328890/babis-slibuje-miliardy-amatersky-sport-je-zatimpred-zanikem.html

Mediální partneři ČUS:

Dotazníky jsme opět otevřeli a rádi si přečteme další příběhy či odpovědi od představitelů sportovních klubů a
tělovýchovných jednot, kteří se zatím do dotazníkového šetření nezapojili. Využijme toho ještě a pojďme
společně dát vědět o tom, v jakých náročných podmínkách se rodí český sport. Jedině tak věci můžeme změnit.
Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1
Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2

S úctou a s pozdravem,

Jiří Uhlíř
manažer komunikace ČUS
tel.: 724 014 643
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