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Počasí horským střediskům letos přálo 

Krkonošský deník - 11. 9. 2014 

rubrika: Krkonoše a Český ráj - u nás doma - strana: 10 - autor: Monika Sokolovičová 
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Lyžování v Alpách bude kvůli slabé koruně dražší. Cestovky už 
nasadily vyšší ceny 

iHNed.cz - 2. 9. 2014 

rubrika: life.ihned.cz - autor: ČTK 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7AF1A163-CC1A-4F7E-A4DF-04E5A7E4CBA1&q=&qt=&qsmpl=Asociace+horsk%FDch+st%F8edisek+or+skiare%E1l++or++horsk%E9+st%F8edisko+or+%E8esk%E9+hory+or+ly%9Ea%F8sk%FD+are%E1l++or+AHS++or+skipas++or+Ji%F8%ED+Bis++or+Libor+Knot&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7AF1A163-CC1A-4F7E-A4DF-04E5A7E4CBA1&q=&qt=&qsmpl=Asociace+horsk%FDch+st%F8edisek+or+skiare%E1l++or++horsk%E9+st%F8edisko+or+%E8esk%E9+hory+or+ly%9Ea%F8sk%FD+are%E1l++or+AHS++or+skipas++or+Ji%F8%ED+Bis++or+Libor+Knot&qsr=&qsc=&qa=
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Nejvíce bezobslužných terminálů v Česku využívají parkoviště, 
neobejdou se bez nich ani lyžařské areály 

parlamentnilisty.cz - 25. 9. 2014 

rubrika: Tiskové zprávy - autor: Tisková zpráva 
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Veřejná rozprava: Sport = nepřítel státu aneb Je sport skutečně 
nechtěné dítě státu 

ČRo Radiožurnál – 17. 9. 2014 

pořad: Ozvěny dne - publicistika - vysíláno: 18:10 - pořadí zprávy: 3 

 

Veřejná rozprava: Sport = nepřítel státu aneb Je sport 
skutečně nechtěné dítě státu 
 
Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

Pod názvem Sport = nepřítel státu aneb Je sport skutečně nechtěné dítě státu se odehrávala veřejná rozprava. 

Sdružení sportovních svazů a České unie sportu. O financování sportu v regionech diskutovali předsedové obou 

pořádajících organizací Miroslav Jansta a Zdeněk Ertl. Předsedové fotbalového a hokejového svazu Miroslav 

Pelta a Tomáš Král. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, jihomoravský hejtman Michal 

Hašek a také generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. U telefonu je místopředseda České unie sportu 

Marek Hájek. Dobrý den. 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

K čemu jste dospěli v té dnešní rozpravě? 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Tak my dospěli k tomu, že sport je určitě chtěné dítě státu, že spor není nepřítel státu. A že se musíme zaměřit v 

následujících měsících a letech na podporu sportu v regionech, v tělovýchovných jednotách a sportovních 

klubech. 

 

Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

A je potřeba nějak měnit ten dosavadní systém? 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Ten systém se moc měnit nebude. Spíš se bude rozšiřovat, kdy pan ministr přislíbil, že rozšíří programy pro 

dotaci směrem k regionu, k tělovýchovným jednotám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=F6A2FE48-7866-42F6-814D-3DF4D3AC38DF&q=&qt=&qsmpl=Asociace+horsk%FDch+st%F8edisek+or+skiare%E1l++or++horsk%E9+st%F8edisko+or+%E8esk%E9+hory+or+ly%9Ea%F8sk%FD+are%E1l++or+AHS++or+skipas++or+Ji%F8%ED+Bis++or+Libor+Knot&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=F6A2FE48-7866-42F6-814D-3DF4D3AC38DF&q=&qt=&qsmpl=Asociace+horsk%FDch+st%F8edisek+or+skiare%E1l++or++horsk%E9+st%F8edisko+or+%E8esk%E9+hory+or+ly%9Ea%F8sk%FD+are%E1l++or+AHS++or+skipas++or+Ji%F8%ED+Bis++or+Libor+Knot&qsr=&qsc=&qa=
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Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

V médiích se spekuluje, že vaše unie se teď po letech spojila s dosavadním rivalem, Sdružením sportovních 

svazů, abyste měli silnější pozici v boji o státní peníze s Českým olympijským výborem. Panuje mezi vámi 

konkurence v tomhle tom ohledu? 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Ne, já bych to určitě takto neviděl, my máme už před 2 lety nastavenou jasnou spolupráci v tom, že s 

olympijským výborem budeme spolupracovat, první etapa je za námi, svazy jsou /nesrozumitelné/ a zajištěné a 

nyní se zaměřujeme na sport v regionech. 

 

Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

Takže ti, kdo v této souvislosti poukazují na souboj o skiareály mezi unií sportu a blízkým spolupracovníkem 

šéfa olympijského výboru, prezidentem Asociace horských středisek se mýlí, žádná válka mezi vámi a Českým 

olympijským výborem tedy nepanuje. 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Určitě válka ne, diskuse ano, kdy rozebíráme situaci, kdy si vysvětlujeme, že opravdu olympijský výbor 

potřebuje partnery pro sport v regionech. A rozhodně nejde o žádnou válku. 

 

Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

Jak by se tedy po tom dnešním setkání, po té diskusi měli změnit peněžní toky v rámci toho regionálního sportu, 

jak to vidíte vy. 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Já to vidím pozitivně v tom, že bude vytvořen program na ministerstvu školství, který zagarantuje to, že půjdou 

finance přímo do sportovních spolků v regionech a nebude mezitím žádný mezičlánek typu, že by to šlo přes 

svazy nebo dokonce přes nějaké další organizace. 

 

Vladimír KROC, moderátor 

-------------------- 

To byl Marek Hájek, místopředseda České unie sportu, děkuju vám, na shledanou. 

 

Marek HÁJEK, místopředseda České unie sportu 

-------------------- 

Děkuji, na shledanou. 
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