
Aktualita č. 4/2015 pro členy a přátele ČSRS 
Nejprve se sluší poděkovat 4 klubům, které reagovaly na naši výzvu v minulé aktualitě ohledně výše 
celkových poplatků pro vaše členy. Věříme, že vzájemná komunikace se bude zlepšovat. 
 

Granty MŠMT - do konce října je možno na Ministerstvo školství podávat žádosti o finanční dotace. Z 10 
vypsaných programů jsou naší činnosti nejbližší č. III a č. X. Vedle svazů do nich mohou žádosti podávat  
i kluby, TJ/SK. Více najdete na www.msmt.cz/sport/dotace v článku INFORMACE  k vyhlášeným 
programům 2016, MŠMT ČR. 
Projekt ČUS „Sportuj s námi“ - další možnost získání finančních prostředků na činnost je, více informací 
na www.cus-sportujsnami.cz. 
 

Finanční příspěvky na akce v roce 2016 budou VV poskytovány na základě splnění kritérií projednaných 
VV 6. října 2015, schvalovat konečnou podobu bude VH 2016. Kritéria zní: 
. Klub je řádným členem ČSRS, má zaplacené členské příspěvky (vždy do 30. 10. předchozího roku).   
. Klub zaslal VV ČSRS seznam svých členů (min. počet 10 osob, min. 3 starší 18 let) s požadovanými  
  údaji (jméno, příjmení, adresa, RČ), seznam musí početně odpovídat seznamu v databázi ČUS. 
 . Klub je pořadatelem nebo spolupořadatelem akce, na kterou žádá finanční příspěvek. 
. Akce je určena i pro děti, rodiny s dětmi.     
. Akce je veřejná, tj. není přístupná jen členům pořádajícího klubu.     
. Akce je zveřejněna v tištěném Kalendáři akcí ČSRS pro daný kalendářní rok. 
. Klub dodá VV ČSRS propozice akce (pozvánku na akci) před jejím konáním. Musí zde být vždy logo  
  ČSRS (lvíček Sportík). Vedle toho je samozřejmě možno uvést plný název či zkratku našeho svazu. 
. Po skončení akce (nejlépe do 14 dnů) klub zašle sekretáři svazu krátké zhodnocení akce (počet  
  účastníků, různé postřehy, proč se akce případně konala v jiný termín než je v Kalendáři akcí, odkazy  
  na média apod.). 
. Klub sdělil VV číslo svého účtu. Ten musí být klubový, TJ/SK. FP nelze zasílat na účet soukromé osoby! 
Poznámky: Výši příspěvku na akci přiznává VV ČSRS podle finanční situace svazu. 
. Na finanční příspěvek není právní nárok.  
. Na pravidelnou sportovní činnost, tréninková soustředění, různé tábory se finanční příspěvky  
  nepřiznávají. VV oceňuje pořádání těchto akcí, ale zde by měly pomoci místní či regionální orgány. 
 

Členské příspěvky na rok 2016 je nutno zaslat do 30. října 2015 na svazový účet č. 373 327 1389/0800 ve 
výši 20,- Kč za osobu. Variabilním symbolem je evidenční číslo vašeho klubu v ČSRS. Pokud by jej někdo 
neznal, raději zavolejte na 778 043 070 nebo napište na jirikrauskopf@seznam.cz. 
 

Členská základna – do 30. října 2015 je nutno na výše uvedenou mailovou adresu (popř. info@csrs.cz) 
poslat také seznam členů vašeho klubu (jméno, příjmení, RČ, adresa). 
 

Kalendář akcí ČSRS 2016 – do 30. října 2015 zašlete na uvedené adresy akce, které chcete zveřejnit, 
kterými se chcete prezentovat. Je nutné uvést název akce, místo konání, jméno organizátora, kontakt na 
něho, startovné, věkové kategorie. V případě, že nyní nemůžete přesný termín uvést, napište předběžný 
termín a ten přesný by byl konkretizován na webové stránce svazu. Upozorňujeme, že zveřejnění akce 
v tištěné podobě Kalendáře je jednou z podmínek pro schválení žádosti o fin. příspěvek. V Kalendáři 
mohou být zveřejněny i akce, které nemají nárok na FP. 
 

Soutěž vrcholových fotografií se 4pohledem – projekt Měsíc věží a rozhleden je celorepublikovou akcí 
ČSRS, součástí je i tato soutěž. Stačí, když mezi 28. 9. - 28. 10. 2015 navštívíte min. jednu z rozhleden, 
které jsou dnes již na 36 tzv. 4pohledech, získáte na ní razítko. 4pohled zašlete na adresu ČSRS, Nám. 
Přemysla Otakara II., č. 21, 370 01 Č. Budějovice. V únoru proběhne v Praze losování  a můžete získat 
horské kolo a další odměny. Vše je uvedené na našem webu a Facebooku. 
 

Valná hromada ČSRS v roce 2016 – se uskuteční v sobotu 27. února 2016 v sídle ČUS v Praze na 
Strahově. Více informací bude součástí pozvánky, kterou obdržíte min. 30 dnů před jejím konáním. 
Budeme rádi za vaše návrhy. Zvažte i možnost vhodných kandidátů na doplnění VV i RK. Děkujeme. 
 

12. 10. 2015 
 
Mgr. Jiří Krauskopf, člen VV ČSRS    Mgr. Marcel Goetz, předseda ČSRS 


