
 CZECH UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION 
 Česká asociace univerzitního sportu 
 Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 

 

 
Phone: (+420) 602 258 078  E-mail:  caus-vld@cuscz.cz         č.ú.: 1730205504/0600 
 (+420) 608 258 118  caus-tvrda@cuscz.cz IČO: 45770662 
 (+420) 605 773 815  caus-stencel@cuscz.cz  

V Praze dne 7. 3. 2022 
 
 
 
 
Stanovisko vedení ČAUS k situaci na Ukrajině 

 
 
 
Vážení sportovní přátelé, milí studenti a příznivci univerzitního sportu, 
 
jménem vedení České asociace univerzitního sportu bych chtěla vyjádřit podporu a lítost nad 
vývojem situace na Ukrajině, která zasáhla a změnila osudy řady rodin, sportovců a studentů nejen 
tam, ale i v mnoha dalších státech Evropy a světa. 
 
Dopad válečného konfliktu všichni sledujeme s velkými obavami, velice litujeme ztrát na životech 
lidí, jejichž přáním bylo žít ve svobodné a nezávislé zemi!  Jediné, co je nyní možné, je snažit se 
pomoci každý za sebe, vyjádřit důrazný nesouhlas s tímto vývojem a jen doufat, že i přes válečné 
hrůzy, které momentálně probíhají, je ještě čas a vše se podaří zvládnout ne vojenskou silou, ale 
dohodami. 
 
ČAUS se tímto připojuje k výzvám Národní sportovní agentury a ostatních sportovních svazů a 
prohlašuje, že v žádném případě nevyšle své sportovce na mezinárodní akce, kterých by se zúčastnili 
ruští nebo běloruští sportovci.  
   
Současně se připojujeme k výzvě naší světové a evropské univerzitní sportovní organizace FISU 
(International University Sports Federation) a EUSA (European University Sports Association), které 
důrazně vyzývají k dialogu za MÍR! Exekutivami obou organizací byly zrušeny všechny sportovní i 
vzdělávací akce konající se v letošním roce v Rusku a Bělorusku. 
 
Závěrem si dovoluji vyslovit přání, aby brzy nastal čas a mohli jsme s radostí poslouchat na 
univerzitních akcích historické „Gaudeamus Igitur“ a opravdu se radovat se všemi studenty světa, jak 
praví tato neoficiální studentská hymna, která nás na nich doprovází. A právě mladá generace 
studentů – sportovců je významnou sociální skupinou, která má ve svých rukou to, kam se budeme 
v brzké budoucnosti ubírat! 
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