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FCBANÍK
OSTRAVA

1.Nejen pro
Baník, ale pro
celý český
sport je jed-
noznačně pozi-
tivní, že se na ta-
kový program povedlo najít
prostředky. Potýkáme se
stejně jako jiné organizace
s výpadky příjmů a nově vy-
psaného dotačního progra-
mu určitě využijeme.
2. Zatím nevíme, na jakou
částku přesně dosáhneme,
čekáme na vyhlášení pro-
gramu. Ale tak jako tak bude
to pouze částečná kompen-
zace. Bez ohledu na to ale
velmi kvitujeme a ceníme si
toho, že Národní sportovní
agentura dokázala pro kluby
vybojovat finanční pomoc.

Michal Bělák,
výkonný ředitel klubu

FOTBAL

ANKETA: 1. Co na program COVID – Sport 2 říkáte, zažádáte si o dotaci? 2. Jak moc by vám navrhovaná částka pomohla?

MFK
KARVINÁ

1. Ano, o kom-
penzaci si zažá-
dáme.
2. Pouze částeč-
ně.

Adam Januszek,
mluvčí klubu

SFC
OPAVA

1. Toto roz-
hodnutí vítá-
me vzhledem
k nemalým fi-
nančním
ztrátám, které jsme
zaznamenali v tomto roce
především kvůli neúčasti di-
váků na stadionu.
2. Vzhledem k tomu, že jsme
zatím neobdrželi podklady
včetně detailních podmínek
žádosti, na tuto otázku v tuto
chvíli nedokážeme odpově-
dět a nemá smysl o tom spe-
kulovat.

Jan Šimek,
mluvčí klubu

HOKEJ

HCOCELÁŘI
TŘINEC

1.Určitě bude-
me chtít žádat
o dotaci.
2. Zatím je
těžké říct, jestli
nám předpokláda-
ná výše dotace pokryje ztrá-
ty. Oficiální parametry dota-
ce zatím nebyly upřesněny,
situace se neustále mění, a
proto nevíme, jaké budou
naše ztráty, ani to, do jaké
výše dotace bychom se do-
stali. Zamě osobně – ztráty
nám to nepokryje

Jan Peterek,
sportovnímanažer klubu

AZHEIMSTADEN
HAVÍŘOV

1. Je to dobrá
zpráva. O do-
taci si zažádá-
me, musíme si
ale sednout a
detailně celou
analýzu rozpracovat. Nej-
horší možný scénář by byl,
kdyby se do konce kalendář-
ního roku už nehrálo. My
jsme totiž hodně investovali
třeba i do juniorky, která za-
čala extraligu skvěle, je dru-
há, bereme ji jako naše béč-
ko, kdyby A-tým nemohl
hrát. Teď všichni stojíme a
ekonomicky i sportovně tr-
píme.
2.Nakolik nám kompenzace
pomohou, ještě nemáme vy-
počítané. Neznáme přesně
parametry, podle kterých se
budou určovat. Jestli se bude
počítat průměr diváckých
návštěv, za jaké období a tak
dále. Pro kluby z Chance ligy
by se jednalo omaximum 2,2
milionu korun, ale je otázka,
zda na tuto výši dosáhneme.
Na jaře jsme přišli o play-off,
nejhorší je ale ta nejistota.
Lidé se na zimákymoc nehr-
nou, mají obavy, perma-
nentky se neprodávají.

JaroslavMrowiec,
prezident klubu

RT TORAX
PORUBA

1. Samozřejmě
bude fajn,
když stát pro-
fesionálnímu
sportu pomůže
jakoukoliv dotací,
určitě si zažádáme. Normál-
ně se trénuje, náklady stále
máme a ulehčí nám to situa-
ci.
2. Zatím těžko říct, protože
nebylo ještě řečeno, o jakou
částku pro kluby půjde. Bylo
prvně avizována pro prvoli-
gové hokejové kluby částka
kolem dvoumilionů korun,
ale pak to stáhli. Proto ne-
můžeme říct, jakmoc by
nám to pomohlo. Navíc ne-
máme ještě vyčísleny ztráty,
to zatím nelze i proto, že ne-
víme, zda dostaneme třeba
úlevu na nájmu a podobně.
Každopádně ať půjde o ja-
koukoliv částku, tak nám
ztráty sníží. Bylo by dobré,
kdyby je pokryla celkově, ale
to se uvidí.

Pavel Hinner,
generálnímanažer klubu

HCVÍTKOVICE
RIDERA

1. Bez komen-
táře.
2. Bez ko-
mentáře.

Zdeněk Janiurek,
mluvčí klubu

SBŠ
OSTRAVA

1. Ano, budeme
žádat, ale
upřímně –
maximální
částka je nere-
álná, pokud tam
nebudoumoct být platy
hráčů, což pochybuji, že bude
možné. Jestli je deset procent
pro basket maximálně 1 250
000 korun, tak by celkové
nákladymusely být 12 500
000 korun. To nemůžemít
v současné době ani USK
Praha v ženách a Nymburk
vmužích.
2. Vzhledem k výpadku vý-
znamného partnera je pro
nás částka, kterou navrhují,
skoro existenční. Jestli nám
to vykompenzuje náklady a
v jaké výši nejsem schopen
odpovědět, protože neznáme
výzvu a nevíme jaká bude
skutečná výše.

Kamil Havrlant,
prezident klubu

TJ
OSTRAVA

1.Na jedné
straně jsem
rád, že jeden
z našich deseti
klubů byl zařa-
zen do dotačního
programu a samozřejmě žá-
dost podáme. Na straně dru-
hémáme dalších 9 klubů,
z toho extraligu hrají druž-
stvamužů a žen stolního te-
nisu a družstvomužů golfu,
velkoumládežnickou zá-
kladnumá i judo a šachy.
2. Volejbalovému klubu
částka pomůže částečně vy-
kompenzovat ztráty, ale co
naše ostatní kluby, potažmo
celá tělovýchovná jednota?
Jsme spolek, který semusí
starat o 5 hal a venkovní
sportoviště (beach areál se
čtyřmi kurty, 8 tenisových
kurtů a 3 volejbalové antu-
kové kurty, multifunkční
hřiště a putting green).

MilošMatula,
ředitel klubu

VK
OSTRAVA

1. Je to samo-
zřejmě pro nás
aktuální. Jsme
rádi, že Ná-
rodní sportovní
agentura podnikla
takovou aktivitu a o tuto do-
taci jsme již zažádali.
2. Klubu v této době navr-
hovaná částka pomůže vel-
mi, ale vykompenzuje jen
částečně díru v rozpočtu
klubu.

Tomáš Zedník,
manažer klubu

NH
OSTRAVA

1. Vyhlášení
programu ve-
lice pozitivně
vítáme a určitě
si o dotaci bu-
deme žádat.
2. Zatím neznáme výši dota-
ce, ale i kdybychom dostali
maximální částku, tedy 1 250
000 korun, tak by to po-
mohlo pouze částečně.

Tomáš Ostarek,
generálnímanažer klubu

BK
OPAVA

1.Určitě ano,
pokud to bude
možné, jelikož
ještě nejsou
známy pod-
mínky.
2.Už nedohrání loňské se-
zony nám přineslo velké fi-
nanční ztráty. Letos tomu je
taky tak, i kdyžmohli chodit
diváci do haly, nechodili ve
velkém počtu. Nebylo to
kvůli našim výkonům, ale
celkově kvůli náladě ve spo-
lečnosti.

Kamil Vajda,
ředitel klubu

HC FRÝDEK-
-MÍSTEK

1. Jsme rádi, že
vláda a Ná-
rodní spor-
tovní agentura
mají zájem po-
moci sportovním
klubům. Zatím čekáme na
podrobnější informace.
2. Prozatím nebyly vydány
informace, které by upřesni-
ly podmínky této dotace,
takže aktuálně nevíme, do
jakémíry nám podpora po-
může.

JakubMikulík,
výkonnýmanažer klubu

BASKETBAL

FOTBAL
TŘINEC

1. Ano, pokud
budeme splňo-
vat podmínky
programu.
2. Záleží, jak to
bude vysoká částka, ale
v dnešní době budeme rádi
za každou podporu.

Karel Kula,
generálnímanažer klubu

BLACK VOLLEY
BESKYDY

1.Nehrajeme
zápasy,oprav-
du hodně nás
to postihlo,
profesionální
sport je v pod-
statě byznys, takže si o ni
určitě zažádáme.
2. V tuto chvíli nikdo neví,
jak dlouho se nebude hrát
a jak se zachovají partneři.
Takže to nyní netušíme.

Michal Provazník,
předseda klubu

STOLNÍ TENIS

SKST BANÍK
HAVÍŘOV

O programu
samozřejmě
víme amrzí
nás, že v něm
jako tradiční
sport, společně
s tenisem, nejsme. Prakticky
jsme jediný olympijský sport,
kterýmá pravidelnou soutěž
družstev, který si na ty pení-
ze z dotace nesáhne. A po-
dobně jako ve volejbale nebo
házenémáme v soutěži pro-
fihráče. Ne všechny, ale jsou
tam. Svaz se jistě ještě pokusí
kontaktovat Národní spor-
tovní agenturu, ale obávám
se, že bezvýsledně. Stolní te-
nis si totiž obvykle nesáhne
na peníze ani z jiných dotač-
ních programů. Přitom i nám
náklady rostou. Máme v Ha-
vířově nově otevřenou krás-
noumoderní halu, nějaké
peníze to stojí. Je to smutné.

Nikolas Endal,
manažer klubu

VOLEJBAL

KH ISMM
KOPŘIVNICE

1.O do-
taci za-

žádame , situace
je pro nás likvi-
dační. Podle
mých informací to
ale není na ztrátu vstupného,
nýbrž na projekt, který se
musí vypracovat a z poloviny
spolufinancovat.
2.Maximální suma pro nás je
750 tisíc, což je ušlý zisk z
neodehraného play-off. Ob-
rovskou ztrátumáme i od
nového ročníku, s lidmi jsme
hráli doma jediný zápas, fa-
noušci už ale byli takoví do-
strašení a přišlo jichmálo.

Lubomír Veřmiřovský,
předseda a trenér klubu

TJ SOKOL
FRÝDEK-MÍSTEK

1. Pokud na ni
dosáhneme,
tak určitě za-
žádáme.
2.Na to nedo-
kážu odpovědět, ale
každá koruna je dobrá.

Jiří Zaoral,
předseda klubu

HÁZENÁ

BANÍK
KARVINÁ

1.O tétomož-
nosti jsme
uvažovali už
dříve. V sou-
činnosti s há-
zenkářským sva-
zem jsme dávali dohromady
podklady omožné kompen-
zaci. Samozřejmě je to skvělá
zpráva pro sport. O dotaci
jsme si už zažádali.
2. V plné výši to nebude,
protože jsme byli omezeni
v prodeji permanentek, pro-
deji klasických vstupenek a
hlavně v plnění smluv našich
partnerů. Ale nebude to ani
minimálně. Vidím to tak na
poloviční úhradu. Ovšem za
předpokladu, že dostaneme
těch 750 tisíc, což je maxi-
mální částka. Může se také
stát, že obdržíme jen půl mi-
lionu, nebo ještěméně. Roz-
hodovat o tom budou jiní.

MarekMichalisko,
manažer klubu

SKP FRÝDEK-
-MÍSTEK

1. Pokud se do-
zvíme pod-
mínky, tak to
zvážíme. Po-
třebujeme znát
bližší podmínky a
účelovost dotace.
2. Záleží na objemu dotace. Je
konec roku, a pokud se tomá
proúčtovat letos, takmusíme
vědět jak a v jakém objemu.

Lubomír Kavka,
předseda klubu

DHCSOKOL
PORUBA

1.Určitě si zažá-
dáme, ale zatím
těžko říct po-
drobnosti, pro-
tože jinak nám
nic víc řečeno ne-
bylo. Nelze z podkladů vyčíst,
zda půjde o paušální dotaci,
co budememuset doložit a
co se bude nebo nebude
kompenzovat. Zatím se jen
proklamovalo, že nějaký
program Covid Sport bude a
jsou tam stanoveny horní
hranice pro jednotlivé typy
sportů. To je ale vše, nic víc
se z toho vyčíst nedá. Samo-
zřejmě by nám to pomohlo,
protože nehrajeme, takže
neplnímemarketingové
smlouvy, ale závazky jsou
fixní. Platíme hráčky, trené-
ry, nájmy a vše okolo. Proto
by se nám náhrada hodila,
abychom byli schopni to
přežít.
2. Zatím nevím objem těch
prostředků. Kdybychom se
bavili o částce 750 tisíc ko-
run, tak bychom pokryli vět-
šinu nákladů, nicméně na
tuto horní hranici asi nedo-
sáhneme. Myslím si, že bu-
deme rádi, když budeme ně-
kde na polovině této sumy.
Záleží na nastavení celého
programu.

Jan Zezulčík,
předseda klubu

až 12,5milionu korun

až 12,5milionu korun

až 750 tisíc korun

až 750 tisíc korunaž 1,25milionu korun

nemají nárok

až 2,25milionu korun

až 2,25milionu korun

STRANUPŘIPRAVILIMarie Rodovská, Roman Brhel, Martin Ruščin, David Hekele, Petr Sobol, TomášChalupa, Jan Šimek a JakubNohavica.


