
 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech a akcích, které mohou být pro Váš klub 

zajímavé 

 Průzkum ČUS pro TJ, SK 

rádi bychom Vás seznámili s prvními výsledky našeho unikátního průzkumu. 

 

Česká unie sportu vyzvala předsedy sportovních klubů a tělovýchovných jednot o součinnost 

v podobě vyplnění dotazníků. Od začátku února ho vyplnilo přes 1600 respondentů! Po zběžném 

pohledu je pozitivní, že klubům narůstá členská základna dětí a oproti předešlému průzkumu se 

méně klubů potýká s existenčními finančními problémy. Většina také využívá administrativních služeb 

územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. 

Mediální tým České unie sportu bude s výsledky průzkumu pracovat a informace o reálném stavu 

TJ/SK předá také Národní sportovní agentuře. Rádi bychom však, aby se do akce zapojilo ještě více 

respondentů, aby výsledná data byla pokud možno co nejvíce vypovídající. Proto prosíme zástupce 

sportovních klubů a tělovýchovných jednot, kteří ještě nevyplnili dotazník a chtějí pomoci zviditelnit 

činnost TJ/SK v médiích, ať se rovněž zapojí. Odkaz na dotazník je 

zde: https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96.  Prosíme Vás o vyplnění dotazníku do konce února 2020. 

 

Těm, kteří se již zapojili vyplněním dotazníku, mediální tým ČUS mnohokrát děkuje a nabízí další 

možnosti pro účely zviditelnění – pokud se Váš sportovní klub nebo jednota nachází v současné době 

ve finanční tísni nebo Vás zatěžuje problém s infrastrukturou či s nedostatkem trenérů a chcete na 

tento stav upozornit do médií, napište Váš příběh na mail uhlir@cuscz.cz. Rádi sbíráme také pozitivní 

příklady. 

S výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme. Stejně tak narůstající počet médií, která se o 

činnost klubů zajímají. 

 

 Představení Národní sportovní agentury v Jihlavě 

 

Národní sportovní agentura organizuje "Roadshow" představování  své činnosti pro zástupce 

sportovních klubů, svazů a samospráv. Představování na Vysočině se uskuteční 28.2.2020 od 10 hod. 

v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.  Přihlášení 

probíhá mailem na adresu kabourkova@agenturasport.cz. 

https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96
mailto:uhlir@cuscz.cz


 

 

 Přednáška RODIČE A TALENT 

Jak jsme již avizovali, uskuteční se v Jihlavě přednáška a diskusní fórum pro jihlavské sportovní 

subjekty na téma RODIČE A TALENT.  

Jedná se o přednášku pro trenéry a rodiče sportovců, kteří mají zájem o diskusi jak pracovat s 

talentovanými dětmi, jaké překážky se musí v průběhu kariéry překonávat, atd.  

Přednáška bude začínat v 18.00 v Aule VŠPJ a pro jihlavské sportovní subjekty, které se přihlásí na e-

mail:  Petr.Ryska@czechswimming.cz  je vstup zdarma. 

Více informací nejdete v přiloženém letáčku : 
 

 



 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

V Jihlavě dne 21.2.2020 
Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


