
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní  prostředí . 

1.      Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. 

Jednání VH JUS se uskuteční ve středu 16.5.2018 od 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 15, 1. poschodí. 
Materiály pro jednání jsou v elektronické podobě zveřejněny v Zabezpečené sekci webových stránek 

Jihlavské unie sportu, viz: ZABEZPEČENÁ SEKCE 
Pro vstup do této sekce Vám byl login i heslo oznámeno. 
  

 2.      Rozdělení 2. části programu MŠMT – MŮJ KLUB 2018 
27.4.2018 uveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách rozdělení 2. části dotací z programu MŮJ 
KLUB 2018. Z našich sdružených subjektů v tomto 2. kole rozdělení je pouze SK Kamenice 1933, z. s. 
s dotací 65 500,- Kč. 
 

3.      Granty Kraje Vysočina 2018 
Kraj Vysočina vyhodnotil grantové programy Sportujeme 2018 a Volný čas 2018. Z našich TJ, SK 
uspěly tyto TJ, SK: 

TJ-SK/Městys-Obec 
Sportujeme 

2018 
Volný čas 

2018 
Celkem 

Club sportů Jihlava, spolek     60 000 Kč           60 000 Kč 

TK Spartak Jihlava, spolek     60 000 Kč           60 000 Kč 

Florbalová škola Jihlava, z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

Atletika Jihlava, z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

ŠSK Demlova Jihlava, z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

Sportovní klub Jihlava, z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

BK Jihlava, z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

Jezdecký klub Třešť, z. s.       67 927 Kč         67 927 Kč 

Baseballový klub Ježci Jihlava, 
z.s. 

    56 000 Kč           56 000 Kč 

Vysočina Gladiators z. s.     60 000 Kč           60 000 Kč 

Celkem   536 000 Kč        603 927 Kč 

  

4.      Aplikace Sport v okolí 
  
Rádi bychom vás upozornili na projekt Českého olympijského výboru s podporou České unie Sportu s 

názvem Sport v okolí  http://www.sportvokoli.cz/, který Vám může pomoci k náboru nových členů. 

Projekt vám představí toto krátké video: https://youtu.be/5VwzSOdSqB8 
  
Hlavní myšlenka je taková, že návštěvníci díky přesnému webovému vyhledávání jednoduše najdou 
ve svém okolí sportovní kluby, kde mohou sportovat, přihlásit sebe nebo své děti. Na výběr 
sportovního klubu pro pravidelné sportování dětí prostřednictvím webu Sport v okolí je intenzivně 
upozorňována stále širší část společnosti, informace míří ve velkém také do škol a k rodičům dětí. Je 
škoda nebýt v tomto přehledu sportovních klubů zaregistrován. Nejedná se o komerční web ale o 
projekt, který má zajistit nabídku sportovních příležitostí. Nově je součástí webu také kalendář 

http://www.sportjihlava.cz/zabezpecena-sekce-pro-tj-sk
http://www.sportvokoli.cz/
https://youtu.be/5VwzSOdSqB8


sportovních akcí pro veřejnost, díky kterému se další lidé dozví o vámi pořádaných akcích, pokud je 
na web vložíte. 
  
V případě Vašeho zájmu můžete svůj klub do aplikace vložit. V přílohách máte návod jak svůj klub do 
aplikace zadat a návod k vložení informací o Vámi pořádaných akcích. 
  
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 
  
Ing. Holub Vítězslav        
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


