
Sdělení klubům po jednání VV ČSRS, z. s. dne 25. 10. 2017 
Vážení! 
     Při posledním jednání VV ČSRS z. s. jsme tradičně největší pozornost věnovali ekonomice spolku. 
Základním úkolem pro nás stále je získání finanční dotace z programu MŠMT na tento kalendářní rok. 
Jednali jsme u náměstka ministra školství, podporu hledali také u gen. sekretáře ČUS. Zatím jsme ale 
získali jen nadějné přísliby. Uvěřit jim ale budeme moci až ve chvíli, kdy dotace bude nejen schválena, 
ale také připsána na účet našeho spolku. 
     Proto také schválené žádosti o finanční příspěvek na vaše akce od červnového VV nebyly zatím 
administrativně dotaženy do zaslání darovací smlouvy a odeslání příspěvku na vaše účty. Získání dotace 
z MŠMT by znamenalo navýšení dosud schválených příspěvků, takže se chceme vyhnout zbytečnému 
papírování. Děkujeme za pochopení.  
     Na tomto VV jsme také pro vyšší transparentnost rozhodli zveřejňovat na webové stránce našeho 
spolku přehled klubů, kterým byl finanční příspěvek schválen. Rádi bychom rovněž zveřejňovali 
fotografie z průběhu akcí. Žádáme vás, abyste je zasílali spolu s formulářem „Vyhodnocení akce“. 
     Dalšími možnostmi získání finančních příspěvků jsou vaše žádosti dalším subjektům. Informovali 
jsme vás již o možnostech podávání žádostí do projektu ČUS „Sportuj s námi“. Více naleznete na 
www.cuscz.cz nebo www.cus-sportujsnami.cz. Přihlášky se podávají od 1. do 30. 11. 2017! 
     Informovali jsme vás i o projektu Českého olympijského výboru pro sociálně znevýhodněné děti  
a mládež. Žádost ale musí podat rodič (právní zástupce) dítěte. Více naleznete na www.olympic.cz.  
     Přílohou tohoto sdělení je dopis p. Kejvala, předsedy ČOV, ve kterém informuje o aktuální představě 
MŠMT o podobě změn v jejich dotačních titulech na rok 2018. 
     Znovu si dovolujeme upozornit na to, že finanční prostředky na svou činnost můžete získat  
i dalšími formami, např. získáním 10% slevy při nákupu sportovního oblečení na základě smlouvy, 
kterou jsme na jaře uzavřeli s firmou Mira Business Group, s.r.o.  
 

     Součástí této kapitoly je rovněž záležitost úhrady členských příspěvků. K datu konání tohoto VV je 
na účet spolku poslalo 49 klubů. V průběhu srpna jsme telefonicky hovořili se zástupci více jak 200 
klubů, které zatím o sobě nedávaly vědět. Přes polovinu z nich projevilo zájem být členy našeho spolku 
i nadále, což nám určitě udělalo radost, ale rozhodující budou jejich další kroky.  
 

     Značnou pozornost jsme v minulých měsících věnovali přípravě textu nové smlouvy o spolupráci 
s ČASPV, protože t stávající v praxi příliš nefungovala. Po řadě jednání jsme před jejím podepsáním. Je 
reálný předpoklad, že by mohla vstoupit v platnost 1. ledna 2018. Věříme, že její naplňování vám 
přinese nové možnosti, např. účast na školeních a odborných seminářích. 
 

     Začali jsme se také zabývat přípravou valné hromady 2018. Možná to někomu připadá, že je to 
zbytečně brzy, když předběžně předpokládáme ji uskutečnit 26. května 2018. Ale čas běží příliš rychle. 
Navíc dosavadní zkušenosti ukazují, že není příliš velký zájem o práci ve VV. Dosavadní výzvy na 
vytipování vhodných funkcionářů nebyly, bohužel, úspěšné. Představa, že by VV měl být pětičlenný 
(místo dosavadních 3 členů), tak dostává dost vážnou trhlinu. Ale nějaký čas zde ještě je, takže 
neztrácíme naději, že se přece jen podaří získat návrhy na vhodné kandidáty. Pomůžete i vy? 
     Samozřejmě přivítáme náměty do plánu práce, připomínky ke znění stanov apod., prostě jakýkoli 
nápad pro další činnost našeho spolku. Nejaktuálnější ale je zaslání vašich akcí v příštím roce 2018, 
abychom je mohli sestavit do celkového přehledu (název akce, ročník, kontaktní osoba apod.) Termín 
je do konce listopadu 2017!! Děkuji. 
 

V Jihlavě 27. 10. 2017 

       
       Bohumil Novák 
                  předseda ČSRS, z. s 
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