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Vážení členové! 
     Období prázdnin a dovolených skončilo. Pro většinu z nás to ale žádné období klidu a odpočinku určitě nebylo. 
V klubech v tomto období pravidelně organizujete řadu akcí. My ve VV jsme museli doplnit podle požadavků 
MŠMT naši žádost o dotaci a upravit rozpočet podle skutečně schválené výše příspěvku. Zároveň jsme se u 
zkušenějších radili, jak v čerpání dotace postupovat. Snažili jsme se dopracovat informací k dopadu směrnice EU 
(tzv. GDPR) na práci nás všech, začali jsme pracovat na upřesnění údajů pro MŠMT a jeho vznikající Rejstřík 
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.  
     Dnešní sdělení bude proto poněkud obsáhlejší. Přesto věřím, že se pozorně seznámíte s jeho obsahem. 
Abychom mohli vše splnit, potřebujeme vaši úzkou spolupráci. Děkuji vám za ni již nyní.  
     Nejprve se krátce vrátím k valné hromadě našeho spolku. Od VH 2016 se snažíme o opětovné získání důvěry 
ve VV, v ČSRS. Věřili jsme proto, že se VH poprvé zúčastní delegáti z nadpoloviční většiny členů spolku. Je pravda, 
že omluvenky přišly (což v minulosti byla výjimka) od poloviny členů, ale přesto účast pouhých 20 % klubů byla 
proto pro nás velkým zklamáním.  
     Stejným zklamáním bylo i to, že od vás nepřišel ani jediný návrh na předsedu či člena VV. Znamenalo to, že 
dosavadním členům VV nezbylo než znovu kandidovat. Ale všichni si musíme položit otázku: Co dál? Průměrný 
věk členů VV je 73 let. Určitě je nutné počet členů VV rozšířit ze 3 na 5, určitě je potřeba věkový průměr snížit. 
     Anebo jste názoru, že raději spolek zrušíme? Ve chvíli, kdy se nám poprvé podařilo získat finanční dotaci 
z MŠMT? Ve chvíli, kdy je pravděpodobné, že úspěšná by mohla naše žádost být i v roce 2019? Nestojí za to  
o existenci ČSRS zabojovat? Domníváte se ale, že to jde bez vás, vaší podpory, vaší spolupráce? Tak co, pustíme 
se do toho? 
     Začít můžeme u čerpání dotace, kterou jsme z MŠMT obdrželi pro letošní rok. Do naší žádosti jsme nemohli 
dát údaje vycházející z přesných podkladů. Využili jsme podkladů z vašich žádostí o finanční příspěvky z minulých 
let, přesto námi uvedená čísla byla odhady. Proto nás nyní čeká hodně práce s jejich upřesňováním. Podrobnější 
informace jsou obsaženy v přiloženém manuálu. 
     Zároveň, tedy souběžně, musíme začít shromažďovat podklady pro naši žádost o dotaci MŠMT na rok 2019. 
Čím kvalitnější podklad budeme mít, tím větší budeme mít naději na získání dotace, a vyšší než v letošním roce. 
     Dovoluji si vás také upozornit na program MŠMT nazvaný „Můj klub“, do něhož můžete podávat své žádosti 
přímo za své kluby. V tomto programu má být alokována největší finanční částka. Využijte proto i této možnosti! 
Dotační programy MŠMT mají být zveřejněny 17. 10. 2018. 
     Při získávání dotací, sponzorů by nám pomohlo větší zviditelnění našeho spolku. Proto jsme začali jednat 
s Radou seniorů ČR, která ve většině krajů organizuje Sportovní hry seniorů. Rádi bychom znali váš názor na naše, 
tedy hlavně vaše zapojení, do jejich organizace v rolích rozhodčích, asistentů zúčastněných týmů apod.  
     V celé ČR rovněž probíhají olympiády dětí z mateřských škol. Zapojení do přípravy a průběhu závodů by rovněž 
mohl být příležitost nejen dělat něco smysluplného, ale i pro zviditelnění ČSRS. Dovoluji si vás požádat  
o váš názor k zapojení do obou těchto aktivit do 7. 10. 2018. Děkuji. 
     Příští VV se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu. Měli bychom schvalovat konkrétní výši finančních příspěvků na 
vámi pořádané akce, a to jak z prostředků dotace MŠMT, tak z vlastních prostředků spolku na akce, které nebyly 
do žádosti na MŠMT zahrnuty. Pokud máte o finanční příspěvek na vaši akci zájem, pošlete žádost (formulář je 
na www.csrs.cz) sekretáři spolku, rovněž do 7. 10. 2018. 
     Dovoluji si vás znovu požádat o pravidelnější sledování již uvedené webové stránky spolku. Zde najdete 
nejaktuálnější informace a sdělení. 
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