
Vážení sportovní přátelé, 

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

prostředí . 

1. Výzva MŠMT - MŮJ KLUB 2019 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách Výzvu 

MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a 

mládeže do 23 let. 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, 
které se věnují sportování dětí a mládeže. 

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém 
bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. 
října 2018. 

Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro 
stanovení požadované výše dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB, která slouží k výpočtu 
maximální výše dotace na základě údajů o členské základně žadatele o dotaci. 

Výzva MŮJ KLUB 2019 

Přílohy Výzvy: 

MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx 
MŮJ KLUB - Příloha č. 2_Avízo vratky 

2. Výzva MŠMT - Investice pro TJ, SK 

MŠMT vyhlásilo Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 

133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu 

určenou pouze pro SK a TJ. Více informací k této problematice najdete na webu MŠMT na 

adrese: INVESTICE 

3. Výzva Kraje Vysočina k podávání žádostí 

upozorňujeme na termín podání žádostí na program Pravidla na pořádání mistrovství 2018 a 
Pravidla na účast na mistrovství 2018, který je do 31.10.2018. Alokovaný objem finančních 
prostředků činí 600 tis. Kč pro každý z programů. Více informací najdete v odkaze: PODPORA 
KRAJE. 
 

4. Ambulance tělovýchovného lékařství 

http://is-sport.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/48497/
http://www.msmt.cz/file/48498/
http://www.msmt.cz/file/48499/
http://www.msmt.cz/file/48500/
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/aktivni
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/aktivni


Od 24. 9. 2018 je otevřena v nemocnici Jihlava ambulance tělovýchovného 
lékařství, zajištující jednak vyšetření a preskripci pohybu pro širokou veřejnost, tak i 
prohlídky sportovců.  

Tuto službu zajišťuje MUDr. Jiří Bachr. Služby, které jsou aktuálně v nabídce: 

Klidové EKG 250,- Kč 

Vyšetření TVL lékařem včetně klidového EKG                          500,- Kč  

Vyšetření TVL lékařem a zátěžový test W170 650,- Kč 

Vyšetření TVL lékařem a ergometrie do maxima                      800,- Kč 

Echokardiografie  1 100,- Kč 

Klidová spirometrie                                                              200,- Kč 

 Z technických důvodů nebude momentálně dostupná zátěžová spiroergometrie (1300 Kč) 
pro poruchu analyzátoru plynů. 

Je předpoklad, že již během podzimu, nejpozději na jaře, se bude provádět ale i toto 
vyšetření.  

 Objednání je možné na tel. čísle 703 426 190 

 
 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 
  
Ing. Holub Vítězslav        
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


