
Vážení sportovní přátelé, 

vážení hosté, 

 

dnešní řádná Rada není ničím výjimečná. Musím konstatovat, že pokles členské základny se 

zastavil. V čele sportovních oddílů pracují stále stejné osoby, jejichž věk nejde zastavit. Až na 

malé výjimky se nám nedaří získat žádné nové trenéry ani funkcionáře. S mládeží  pracují pouze 

sportovní oddíly volejbalu a karate. Je třeba však konstatovat, že velice úspěšně.  

K 31.12.2019  sdružuje  náš USK  8 sportovních oddílů, v nichž je evidováno 228 členů, z toho 

83 mládeže a pouze 15 studentů VŠ. Srovnání naleznete v níže uvedené tabulce, která zachycuje 

vývoj členské základny za poslední  čtyři  roky, včetně oficielní dotace  na činnost od ČAUS. 

  

  Statistické údaje: 

 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 31.12.2018 

Počet členů celkem 

- z toho studenti VŠ 

- mládež 

- ostatní 

          255 

             36 

            94  

           125 

261 

24 

107 

130 

           233 

19 

88 

126 

           228 

15 

83 

145 

Dotace ČAUS         6.528,- 25.468,- 16.846,- 9.295,- 

     

Celkem Kč         6.528,- 25.468,- 16.846,- 9.295,- 

 

Získávání finančních prostředků na činnost jednotlivých sportovních oddílů je čím dál složitější. 

Patří  mezi ně vypsané dotace ze SML, KÚ a MŠMT. V roce 2019 se nám podařilo získat dotace 

na pravidelnou činnost dětí a mládeže od všech výše uvedených subjektů. Dovoluji si 

podotknout, že se nám zatím daří držet ceny nájmů u  všech subjektů, kde využíváme tělocvičny 

pro tréninky i mistrovská utkání.  

Na dnešní Radě USK byli vyhodnoceni  nejúspěšnější sportovci USK za rok 2019. 

Na závěr svojí krátké zprávy bych vás rád informoval o práci našeho výkonného výboru.  

V průběhu roku 2019 pracoval výbor ve tříčlenném složení.  Scházeli jsme se operativně podle 

potřeb a snažili jsme se vyhovět naší místopředsedkyni-matce na MD. Proti vyměřenému penále  

za vrácení dotace z MŠMT jsme se odvolali, ale odvolání bylo zamítnuto. Na úrocích jsme 

zaplatili více jak 60 tis. Kč. 

 

Dovolte mi, abych na úplný závěr poděkoval všem dobrovolným trenérům a funkcionářům 

v jednotlivých sportovních oddílech za odvedenou práci v minulém roce a věřím, že  rok 2020 

bude alespoň stejně tak úspěšný, jako ten minulý. 

Děkuji za pozornost. 

Ing. Jiří Klíma - předseda USK 


