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Česká unie sportu stále patří k největším střešním organizacím působících ve sportovním
prostředí a sdružujících na okrese Praha – východ 108 tělovýchovných jednot a sportovních klubů,
v nichž 17 529 členů/občanů nachází uplatnění svého zájmu ve více než 35 sportovních odvětvích.
TJ/SK působící ve Vašem městě či obci mají zpravidla dlouholeté tradice ve své činnosti a dobře Vás
reprezentují nejen ve výkonnostních soutěžích, ale i svými dalšími aktivitami, kterými obohacují
společenský a kulturní život v místě.
Dobrovolnická činnost funkcionářů, trenérů, vedoucích a cvičitelů je žádoucí veřejnou
službou zejména pro vedení dětí a mládeže, pro využití jejich volného času a pro rozvoj jejich zájmů a
talentu. Děkujeme Vám, že nezapomínáte i na jejich podporu a oceňování.
Protože sami nejlépe znáte Vaše možnosti a potřeby v místě svého působení, očekáváme
nadále Vaši podporu činnosti i námi sdružovaných spolků. Bohužel tomu tak není ze strany MŠMT,
kam sportovní prostředí spadá, a to bez ohledu na to, jakou zodpovědnost si „připouští“ kterákoli
vládní koalice.
Pro posílení naší vzájemné komunikace chceme rozšířit informovanost o práci České unie
sportu, zasíláme naše Zpravodaje, které jsou pravidelně vydávány v elektronické podobě.
Přináší informace o aktuálním dění ve sportovní administrativě, o podmínkách pro sportovní
činnost, informuje o aktivitách ČUS, o její servisní činnosti pro základní články – členské sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty. Přináší informace, jejichž dlouhodobým sledováním si lze učinit obraz
o podstatě činnosti a poslání ČUS i o potřebách a problémech sportovního prostředí. Zpracováním i
obsahem je důstojným informačním médiem nejen pro členskou základnu.
Naše regionální Sdružení je připraveno ke spolupráci s Vámi a pro Vaši potřebu chce
zprostředkovávat další informace ze sportovního prostředí, které jsou součástí našeho informačního
systému.
Dovolte nám představit Vám školní projekt České unie sportu a Asociace školních
sportovních klubů s názvem Sportovní liga základních škol O pohár ministra školství
(http://www.sportovniligazs.cz/). Právě skončený třetí ročník byl zatím nejzdařilejší. Do projektu se
dobrovolně zapojují základní školy, jichž jsou obecní úřady zřizovatelem. Klíčovými osobami pro
realizaci projektu jsou obětaví tělocvikáři a osvícení ředitelé základních škol, kteří děti k účasti do
sportovních soutěží přihlásí. Sportovní soutěže v rámci sportovní ligy jsou na všech úrovních, za
asistence klubů a činovníků ČUS a AŠSK, dobře organizované a pro děti tak velmi přitažlivé. Soutěže
jsou ve věkových skupinách vypsány tak, aby co nejméně narušovaly školní výuku. Republiková
finále jsou široce prezentována v regionálních i celostátních mediích, včetně veřejnoprávní televize a
streamového internetového vysílání.
Dovolte nám i touto formou poděkovat především tělocvikářům na školách, ale i ředitelům
základních škol a pracovníkům zřizovatele, za podporu zapojování dětí do pohybových a zdraví
prospěšných aktivit.
Zároveň očekáváme, že najdete pomoc a podporu u našich trenérů ze spádových TJ/SK a
jejich sportovních oddílů.
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