Sdělení klubům po jednání VV ČSRS, z. s. dne 13. 12. 2017

Vážení!
Poslední VV ČSRS, z. s. v roce 2017 se konal několik dnů před vánočními svátky. To ale nic
neubralo na pracovní atmosféře jednání, protože bodů v programu bylo opět více než dost.
Po mnoha měsících jednání, návrhů a protinávrhů z obou stran, se podařilo dokončit text
nové smlouvy o spolupráci s ČASPV, jíž je náš spolek od dubna 2014 přidruženým členem. Text
nové smlouvy je zveřejněn na naší webové stránce (šlo o úkol dubnové VH).
Přestože jsme neúnavně jednali s MŠMT ohledně naší zamítnuté žádosti o finanční dotaci
na rok 2017 (to byl také důvod pro pozastavení administrace schválených finančních příspěvků
na vaše akce), a přes veškeré přísliby se rozhodnutí MŠMT nakonec zvrátit nepodařilo.
Bohužel se ale také nedaří, aby naše spolupráce byla operativnější. Byli jste opakovaně
vyzváni k zaslání žádostí o finanční příspěvky na vámi pořádané akce. Ke dni konání VV však
20 klubů z těch, které řádně zaplatily členské příspěvky, žádnou žádost neposlalo. Z jednoho
klubu jsme dostali informaci, že z MŠMT letos obdrželi tolik peněz, že nejsou schopni je utratit,
takže nás o žádný příspěvek již žádat nebudou. Ale co vy ostatní? Přehled klubů
a akcí, na které byly finanční příspěvky vyplaceny, bude zveřejněn na našem webu.
Opakovaně jsme vás také žádali, abyste nám poslali seznam akcí, které chcete v roce 2018
pořádat (s vyznačením 3, na které budete žádat finanční příspěvek), abychom z nich mohli
sestavit nejen celkový přehled, ale také abychom si mohli udělat přesnější představu o dopadu
na rozpočet v příštím roce. Věřte, že skutečně máme zájem, aby vámi zaplacené členské
příspěvky byly výrazně nižší než námi vyplacené finanční příspěvky na náklady vašich akcí. Na
tuto výzvu dosud reagovalo pouze 14 klubů. A co vy další? Jde přece o prezentaci vaší činnosti
i činnosti našeho svazu!
Každý den sledujeme webové stránky MŠMT. Dosud se ale na nich neobjevily všechny
dotační programy v oblasti sportu na rok 2018. Určité informace z jejich přípravy máme, takže
podle nich připravujeme předpokládané podklady. Chceme udělat maximum pro úspěšné
vyřízení nové žádosti. Sami víte, kolik administrativy je spojeno s podáváním takovýchto
žádostí.
Někteří jste reagovali na informaci z minulého „Sdělení“ o možnosti podávání vašich žádostí
o finanční příspěvek v rámci ČUS. Jsme si vědomi, že značná část z vás není schopná nastavená
kritéria splnit. Není bohužel v naší moci je změnit, můžeme je pouze připomínkovat. Podmínky
pro dotace z MŠMT i ČUS ale ukazují, že slovní proklamace jsou dost často v rozporu s praxí,
popř. jsou velmi komplikované pro řadu klubů.
V současnosti je možno podávat žádosti v programu MŠMT „Můj klub“. Je určen pro přímou
podporu klubů (to je základních článků), kteří mají pravidelnou činnost mládeže od 6 do 23 let
minimálně jednou týdně a o minimálním počtu 12 členů tohoto věku. Další podmínkou je
minimální členský příspěvek 100,- Kč. Žádosti je nutno podat nejpozději do 29.12.2017.
Podrobné informace naleznete na www.msmt.cz, odkaz „sport“.
V minulém „Sdělení“ jsme vás vyzvali ke spolupráci na přípravě valné hromady, jejíž termín
je určen na 26.5.2018. Bohužel odezva je zatím nulová. Samozřejmě je zde ještě určitý časový
prostor, ale je rozumné nechávat některé věci na poslední chvíli?
Po získání autorských práv k logu „Lvíčka Sportíka“ v listopadu 2014 rozhodl tehdejší VV
o tom, že členové ČSRS mají možnost v roce 2016 jej využívat při svých akcích bezplatně. VV
proto rozhodl o prodloužení této možnosti až do konce roku 2018. Logo je možno používat

v propozicích, pozvánkách, popř. i na dresech či jiném oblečení organizátorů vašich akcí. Není
možno jej používat na předmětech, které jsou určeny ke komerčnímu využívání.
Na jaře letošního roku se nám podařilo uzavřít smlouvu s firmou Mira Business Group,
s.r.o., dovážející do ČR dánskou značku FZ Forza, která vám umožňovala získat 10% slevu.
Z firmy jsme byli informování, že se dosud neobjevil jediný zájemce, takže firma chce smlouvu
ukončit a uzavřít ji s jiným sportovním svazem. Nemáme od žádného našeho člena informaci,
že by skutečně nějaký nákup u této firmy učinil. Pokud je tomu jinak, sdělte nám to, prosím,
obratem. Děkuji.
Na závěr dnešního sdělení vám všem chci poděkovat za spolupráci v letošním roce, za vaši
podporu i ochotu organizovat akce pro vaše členy a nejen pro ně, ale i pro širší veřejnost.
Do roku 2018 vám chci popřát nejen pevné zdraví a dobrou mysl, ale také dostatek nápadů
a dostatek energie k jejich realizaci.
Věřím, že se nám společně podaří posunout úroveň našeho spolku zase o kousek výše, aby
Český svaz rekreačního sportu, z. s. byl opět vnímán jako plnohodnotný sportovní svaz.
Chtěl bych nám všem popřát, aby zodpovědní činitelé za sport, zejména jeho financování,
vzali na vědomí, že sport není jen fotbal a lední hokej, že sport není jen to, co se objevuje na
televizních obrazovkách, že většina sportovně se vyžívajících lidí provozuje své pohybové
aktivity zájmově, nikoli závodně!
Hezké, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2018 vstupte tou správnou
nohou!

V Jihlavě 14. 12. 2017

Bohumil Novák
předseda ČSRS, z. s

