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21. valná hromada ÈSTV
l ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY l
Ing. Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV
ýkonný výbor ÈSTV v tøetím roce svého funkèního období jednal stejnì jako
v minulých letech na deseti øádných
zasedáních. Jednoznaènì dominující
náplní práce výkonného výboru byla snaha hledat cesty k øeení a stabilizaci ekonomické situace. Financování organizace, pøedevím
z vlastních zdrojù, bylo v loòském roce neuspokojivé a pøedpoklady, pøijaté loòskou valnou hromadou, se nepodaøilo naplnit. Chtìl
bych vás pøi této pøíleitosti ubezpeèit, e hledání cesty k odstranìní pøíèin tohoto stavu bylo
a je prvoøadým zájmem výkonného výboru
a statutárních pøedstavitelù ÈSTV.
Kromì plánovaných témat musel výkonný
výbor vìnovat pozornost také øeení závaných aktuálních otázek, které byly spojeny
s událostmi a vývojem ve spoleènosti (zvlátì
v legislativì) i ve sportovním prostøedí. Zamìøím se proto ve svém vystoupení na tøi zásadní témata:
 spolupráci s MMT
 legislativu
 finanèní zdroje, tedy jako vdy státní dotace a vlastní prostøedky (rozumìj SAZKA)
Základní èísla o èlenské a organizaèní základnì jsou uvedena v písemných podkladech.
Není jistì bez zajímavosti, e jsme v loòském
roce zaznamenali témìø stejný stav vykazovaného poètu sportovních subjektù i èlenù
ÈSTV, jako v roce 2007. Pøitom pozitivní tendence ve statistice stále vykazují nové druhy
pohybových a sportovních aktivit. O tom svìdèí
i skuteènost, e výkonný výbor v loòském roce
pøijal dva nové pøidruené svazy, Èeskou asociaci STIGA Game, o.s., a Asociaci èeskomoravského kroketu, o.s. Statistická èísla ukazují, e zájem o organizované sportovní aktivity
ve spoleènosti neklesá a to i pøesto, e stav
sportovních zaøízení mnohdy neodpovídá souèasným nárokùm. Negativním jevem je naopak skuteènost, e stagnuje zájem mládee
juniorského vìku o sportovní èinnost a ubývá
zájemcù o dobrovolnou práci.

Spolupráce s MMT
Jedním z nejdùleitìjích úkolù výkonného výboru a jeho pøedstavitelù je spolupráce s ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy. Nepoèítaje souèasnou vládní krizi, vystøídali se od
voleb v èele ministerstva kolství, mládee
a tìlovýchovy tøi ministøi, resp. dvì ministrynì
a jeden ministr. V prùbìhu funkèního období ministra Liky nebyla pøes opakované ádosti
ÈSTV a Vesportovního kolegia ÈR svolána
schùze Rady ministra pro tìlovýchovu MMT,
pøestoe tato rada je nepochybnì platformou,
kde by mìlo docházet k prvotní diskusi a výmìnì informací. K osobní schùzce s panem ministrem dolo a v okamiku, kdy byla vláda v demisi. A to jsme o setkání usilovali nìkolikrát jak
oficiální cestou, tak za pomoci osobních kontaktù do okolí pana ministra, vèetnì nìkterých
z vás.
A tak nadále chybí státní koncepce rozvoje
sportu, klesá jeho finanèní podpora (a to nejen
relativnì ve vztahu tøeba k výi státního rozpoètu, ale i v nominální hodnotì), sport není
souèasnou vládní garniturou odpovídajícím zpùsobem respektován.
Krátce po olympijských hrách byla frekventovanì diskutována potøeba analýzy financování
sportu v Èeské republice. ÈSTV reagoval na
tento podnìt, nabídl ministerstvu i vládì spoluúèast pøi tvorbì analýzy a písemnì pøedloil èást
údajù, které má k dispozici. Avak bez odpovídající reakce. V souèasné dobì je zpracována
analýza financování sportu pod patronací ÈOV
a zásadní zjitìní, obsaená v analýze jsou stejná jako v rozboru, pøedstaveném ÈSTV na tiskové konferenci Vesportovního kolegia na podzim 2008. Objem státních dotací ve srovnání
s HDP, státním rozpoètem i rozpoètem MMT
klesá. Nejzásadnìjím zjitìním je pøitom skuteènost, e sportovní prostøedí státu víc odvádí
ne dostává,a to v kapacitì 1,1 a 3,7 miliardy
korun.
Vrcholový sport, mìøeno výsledky na letní
olympiádì, dopadl v porovnání s konkurencí
a její ekonomickou podporou relativnì dobøe.
Výkonnostní sport a zejména sport pro vech-

ny, podmínky pro práci dobrovolníkù ve sportu,
stav a dostupnost sportovi se se srovnatelnými státy EU pøímo porovnat nedá. Ze vech dostupných zdrojù vak vyplývá, e zde Èesko
za Evropou zaostává. Nebýt podpory z komunální úrovnì, byla by absence komplexní státní
politiky ve sportu vidìt daleko výraznìji.
VV ÈSTV opakovanì zaznamenával informace, e MMT zahájí práce na dlouhodobé koncepci státní politiky pro sport na nastávající ètyøleté období. Státní politika se má zamìøovat na
podporu mládee od esti let a její plynulý pøechod mezi jednotlivými programy státní podpory. Uplatnìna má být a v roce 2010. K pøípravì
této koncepce obdrel pøedseda ÈSTV pozvání, úvodní diskuse probìhla, ale proces pøíprav
zatím podle naich informací neprobíhá.
Tímto konstatováním vak nelze vztah
s MMT v uplynulém roce stavìt pouze do negativního svìtla. Do funkce øeditele Odboru
sportu MMT byl jmenován dr. M. Vosyka, dlouholetý tìlovýchovný pracovník a zamìstnanec
ministerstva. V èinnosti pokraèují jednotlivé expertní skupiny MMT, kde je pomìrné zastoupení ÈSTV odpovídající. Aktivnì pùsobila zejména expertní komise MMT pro program I.
IV. Státní sportovní reprezentace a expertní komise pro investice. Výsledky této práce, mìøeny koneèným rozhodnutím MMT, jsou vak
rozdílné. Jestlie rozdìlení prostøedkù na reprezentaci a jednotlivé formy péèe o talenty je obecnì povaováno za objektivní, pak v rozdìlení
dotací na investice chybí objektivní mìøítka.
Pokud se týká finanèní politiky MMT, byla
její úèinnost v posledních letech zásadnì, a pro
výkonný výbor ÈSTV nepochopitelnì, ovlivnìna pøísunem prostøedkù do dìjitì a organizaènímu výboru MS v lyování. Výe vynakládaných prostøedkù na investice do sportu tak
v celkovì vykazovaném objemu výkyv neukazuje, avak v øadì míst prostøedky chybí. Mnoho investièních akcí, dlouhodobì plánovaných
a koordinovaných s místními samosprávami,
vèetnì nezbytného spolufinancování z jejich
strany, nebyla a nebude realizována. To øadu
TJ a SK, ale i svazù vede k podávání ádostí
na MMT pøímo s vírou, e ono to snad vyjde.
A tak kadoroènì víc a víc váháme, zda vùbec
zpracovávat investièní plán ÈSTV, kdy objemovì se dostane více na individuální adatele
vèetnì naich èlenských TJ a svazù, aèkoliv
víme, e mnohdy do míst, kde taková investice
z hlediska budoucího provozu i sportovní úrovnì, vyvolá spíe problémy. Po nástupu nového
ministra chceme dùraznì uplatnit poadavek na
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objektivnìjí kritéria pro dìlení dotací na investice, údrbu a provoz tìlovýchovných zaøízení
a sport pro vechny.
Na podzim se uskuteènily se veobecnì známým výsledkem volby do krajských zastupitelstev. O situaci v jednotlivých krajích opakovanì jednala Rada pøedsedù krajských sdruení.
Jednání potvrdilo, e pøístup k podpoøe sportu
v jednotlivých krajích je i nadále velmi specifický. Vìtinou v roce 2008 ke zhorení podmínek
nedolo, nástup nové politické garnitury vak
zmìny nevyluèuje. V øadì pøípadù se pøedstavitelùm krajských ÈSTV podaøilo od samého
poèátku navázat kontakt s novými hejtmany,
napø. Olomoucký, Zlínský, a prezentovat z pohledu ÈSTV stav sportovního hnutí v kraji i jeho
budoucí potøeby. Na posledním jednání rady
pøedsedù krajských sdruení zaznìly z øady
krajù pozitivní informace. Definitivní podoba krajských rozpoètù pro rok 2009 v jednotlivých krajích se vak jetì mùe zmìnit. Situaci by krajtí pøedstavitelé ÈSTV nemìli podcenit a intenzivnì s novou politickou reprezentací v kraji
komunikovat, tím spí e ze strany ministerstva
se èas od èasu objevují snahy èást dotaèní politiky státu pøesunout právì do krajù.
Legislativa
Legislativní proces by se, logicky vzato, mìl po
vstupu ÈR do Evropské unie pøibliovat evropskému standardu. V øadì pøípadù vak lze mít
pocit opaèný. Výkonný výbor s vyuitím erudice èlenù legislativní rady a se znalostí názorù
svých èlenù pøipomínkoval ètyøi dùleité zákony, týkající se bezprostøednì oblasti sportu
a vyslovil se k øadì dalích. S úspìchem, i neúspìnì.
Jednou z klíèových otázek budoucnosti je
kodifikace obèanského zákoníku, který má novì
upravovat i oblast spolkù a s dalí existencí
samostatného zákona o sdruování obèanù
nepoèítá. Návrh obsahuje øadu ustanovení, která
èinnost sportovních organizací v jejich souèasné podobì komplikuje èi neumoòuje. Zásadní
pøipomínky se zahrnutím pøipomínek od svazù
byly proto pøedány ministerstvu kolství, mládee a tìlovýchovy. Po pøipomínkovém øízení
se ale ukázalo, e MMT vùèi zpracovateli prakticky ádnou z nich neuplatnilo. Nadále se domníváme, e zaøazení spolkové problematiky
do kodexu obèanského zákoníku s témìø tøemi
tisíci paragrafù je nevhodné. V dalím procesu
proto budeme opìt postupovat cestou poslanecké iniciativy k dosaení standardních podmínek pro pùsobení sportovních spolkù.
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Druhou, pro nás jetì závanìjí a aktuálnìjí legislativní normou je loterní zákon. Znìní
zákona je velmi dùleité, nebo kadý detail
mùe ohrozit pøíjmy ÈSTV ze spoleènosti SAZKA a.s., ale i samotnou existenci loterní spoleènosti, její jsme vìtinovými vlastníky. První
novela zákona byla pøedloena jako senátní
návrh do poslanecké snìmovny. Tento návrh byl
sice autorem, senátorem Novotným, korigován,
ale i tak jeho souèasná verze nese øadu nesystémových návrhù, ve svém dùsledku zásadnì
sniujících objem moného výtìku. Pøestoe
návrh odmítla vláda, bude na nejblií schùzi
projednán Poslaneckou snìmovnou. Druhý návrh zákona pochází z dílny ministerstva financí.
I tento návrh nastavuje podmínky pro èinnost
loterních spoleèností tak, e je opìt významnì
poruen pøíslib státu zachovat SAZKA a.s. nezmìnìné legislativní prostøedí minimálnì po
dobu splácení investic do výstavby O2 Arény.
Také zde jsme uplatnili zásadní pøipomínky
k vìcnému zámìru zákona a samozøejmì je budeme dále uplatòovat v prùbìhu legislativního
procesu.
Bohuel, také v návrhu tøetího zákona, zákona o dani z pøíjmu, jsou obsaena ustanovení,
která mohou významnì sníit objem odvodù
SAZKA a.s. Jedná se o návrh zdanìní výtìku
loterií a zdanìní výher. Pøipomínky ÈSTV k návrhu tohoto zákona pøijalo tentokrát MMT
vechny a pøedalo ministerstvu financí jako
vlastní pøipomínky s doporuèením jejich uplatnìní. Zda bude politická vùle zohlednit i tentokrát nae poadavky, ukáe èas. Trvat na nich
musíme, protoe závazky SAZKA a.s., trendy
v loterním prùmyslu a nastupující hospodáøská
recese mohou negativnì ovlivnit výi výtìku
i beze zmìny souèasného zákona. Èekají nás
proto v budoucnu s velkou pravdìpodobností
dalí jednání s vládními institucemi o dalí vlnì
øeení nedobré ekonomické situace nejen
ÈSTV, ale celého èeského sportu.
Ètvrtým ze zmiòovaných zákonù je ji schválená novela zákona o sportu. Její schválení probìhlo v rámci projednávání novely zákona
o policii tak rychle, e sportovní prostøedí nestaèilo zareagovat. Úpravy se týkaly povinností
poøadatelù a provozovatelù sportovních zaøízení a byly vyprovokovány násilnými událostmi na
fotbalových stadionech. I kdy jsme na pomoc
poøadatelùm zpracovali a zveøejnili vzorové
návtìvní øády pro rùzná sportovní odvìtví, usilujeme vzhledem k øadì nepøesností a nejasností o zmìnu v rámci dalí novely zákona
o policii ÈR. Po dohodì byl rovnì skupinou

poslancù pod vedením Ladislava ustra pøedloen poslanecký návrh na novelu této èásti Zákona o sportu.
Ekonomika a financování
V úvodním slovu pro minulou valnou hromadu
jsem kritizoval vývoj státních dotací. Cituji: Od
roku 2001, kdy byly v plném rozsahu sputìny
programy sportovních tøíd a sportovních center,
se celková výe dotace pro subjekty sdruené
v ÈSTV (a poctivì øeknìme, e i pro sportovní
prostøedí celkem) témìø nezmìnila. Odeètemeli mimoøádné navýení prostøedkù na údrbu
v letech 2006 a zejména 2007, pak nárùst tìchto
zdrojù pøedstavuje 8,5 %. Dotace na údrbu
majetku v hodnotì 42 miliard Kè v cenách roku
1997 pøedstavuje letos druhý nejnií objem od
roku 1994 a to necelých 97 milionù. Pøitom ve
výhledu státního rozpoètu je pro nejblií dva
roky zapsána dotace ve stejném nominálním
objemu. Pokud je péèe o sport souèástí náplnì
MMT, mìl by pan ministr usilovat o posílení
státních dotací minimálnì se stejnou vehemencí, jako jeho pøedchùdkynì bojovaly o rozpoèet
pro vysoké kolství.
Jestlie pøedmìtem nespokojenosti v loòském roce byla stagnace celkového objemu
dotací, pak letoní rok je jetì horí. Objem
dotací na sport je pro rok 2009 nií o 300 mil.
korun oproti roku 2008, pøestoe rozpoèet
MMT je v celkovém objemu o 14 miliard korun navýen. Odebrání témìø patnácti procent
z podpory sportu na rok 2009 povaujeme pøinejmením za nezodpovìdné. A obèas hledáme souvislost krácení dotace z MMT se zvlátním pøíspìvkem na rozvoj sportu z kapitoly Veobecná pokladní správa ve stejné èástce.
Od srpna minulého roku, od zveøejnìní prvních èísel rozpoètu, jsem na tento neúnosný stav
písemnì i pøi osobních jednáních upozoròoval,
avak bez konkrétních výsledkù. ÈSTV proto
alespoò usiloval, pokud ke krácení musí dojít,
aby se týkalo prostøedkù na investice a nikoli
dalích programù. Nicménì postien byl i program na údrbu a provoz sportovních zaøízení
o dalích 11 miliónù korun ve srovnání s rokem
2008. V této situaci jsme vyvinuli úsilí prostøednictvím poslanecké snìmovny k navýení finanèních prostøedkù na údrbu o 150 miliónù.
Ve spolupráci s ostatními významnými sportovními spolky ÈR, vèetnì Èeského olympijského
výboru, jsme zorganizovali pøed rozhodujícím
hlasováním v Parlamentu tiskovou konferenci
k tématu financování sportu, kde byly pøedloeny vechny argumenty podporující nae úsi-

lí. Bohuel, návrh nebyl ve schvalovacím procesu v Poslanecké snìmovnì Parlamentu
schválen. A to za situace, kdy poslanecká snìmovna schválí napøíklad devítimiliónovou dotaci spoleènosti s ruèením omezeným, dotaci na
rekonstrukci vinice nebo 1 milión korun na plastiku medvìda Brtníka v Brtnici.
Pokud se týká financování z vlastních zdrojù, vyvíjelo se v loòském roce neuspokojivì
s výrazným zhorením v závìru roku. Chtìl bych
vás ujistit, e zástupci ÈSTV v orgánech a.s.
SAZKA vìnovali zásadní pozornost výsledkùm
sázkových her a monosti dostateèného odvodu záloh na výtìek pro akcionáøe spoleènosti.
Na tomto místì musím upozornit, e do rozhodování pøedstavenstva v této otázce zasahují
rozhodujícím zpùsobem i správci obligací, kteøí
spolu s ratingovými spoleènostmi naléhají na
utlumení odvodù akcionáøùm. Dalí omezení
pøináí i dluhopisová dokumentace, která povoluje vyplácení záloh na výtìek jen tehdy,
kdy zisk za pøedcházející ètvrtletí pøekroèí ètvrt
miliardy korun. A i kdy provozní zisk za ètvrté
ètvrtletí loòského roku kýený objem výraznì
pøekroèil, pøecenìní zùstatku obligací jej srazilo pod tuto hodnotu. Do výsledku hospodaøení
SAZKA a.s. se tak negativnì promítl i kurs koruny i nìkteré závazky z doby výstavby haly.
Tyto vlivy pak byly i hlavní pøíèinou pozastavených záloh na odvod výtìku v lednu a bøeznu 2009.
Hlavním problémem objemu a pravidelnosti
pøíspìvku z vlastních zdrojù je nedostateèný
cash-flow, který by umonil SAZCE odvést do
konce roku podíl na výtìku za rok 2007, schválený valnou hromadou akciové spoleènosti
v kvìtnu minulého roku. To mìlo poprvé vliv na
naplòování rezervního fondu ÈSTV a tím i na
pravidelnost a objem dotací sdrueným subjektùm v ÈSTV.
Pøi poradách regionù a svazù nám je vytýkáno, e si na valných hromadách schvalujeme
nereálné cíle. Z dneního pohledu je to pravda,
ale v dubnu 2005 jsme mìli slíbenou podporu
novely zákona o DPH, která vrátí SAZCE monost odpoètu DPH na vstupu u sázkových her
a v dubnu 2006 byla tato novela ji schválena.
Ale bohuel Finanèní øeditelství a ministerstvo
financí do dneka platnost této novely neuznává a SAZKA se o vrácení prostøedkù, tak jako
i jiné spoleènosti podnikající v loterním prùmyslu, soudí. Zatím bezvýslednì. Také na valné
hromadì ÈSTV pøed rokem jsme byli optimistiètí. Z výtìku SAZKY a.s. jsme oèekávali objem na úrovni roku 2007, který se spolu s pøí-
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spìvkem na rozvoj sportu od ministerstva financí blíil oné kýené, nebo chcete-li slíbené, jedné miliardì korun pro vechna sportovní sdruení, tj. cca 680 miliónù Kè pro ÈSTV. Bohuel,
ani tento pøedpoklad se nenaplnil a financování
roku 2008 a prvních tøí mìsícù roku 2009 mìlo
znaèné mezery.
I kdy pøedstavenstvo a management SAZKA a.s. podniká vechny kroky k tomu, aby výsledky roku 2009 byly lepí ne pøedpoklad,
pøedkládáme valné hromadì konzervativní výhled. Pøi vìtinì jednání posledního pùl roku
registrujeme poadavky po reálném oèekávaném cash-flow ÈSTV. Proto poèítáme s odvody
výtìku SAZKA a.s. jen ve výi 12 mìsíèních
splátek po cca 23 mil. Kè a dividendy ostatních
akciových spoleèností.
Naopak pozitivnì ovlivòuje zdroje sdruených
subjektù státní pøíspìvek na podporu sportu
z kapitoly ministerstva financí ÈR nejen pro rok
2008, ale i 2009, který pro ÈSTV pøedstavuje
objem necelých 203 mil. Kè. Dùleitá je dohoda o pøíznivìjím prùbìhu financování, zejména navýení prvních dvou splátek na 40, resp.
30 procent celoroèního objemu, které bylo dosaeno po úspìném jednání. Obdret 3. února 2009 ze státního rozpoètu 40 % a do 14. dubna celých 70 % celoroèního objemu dokazuje,
e ministerstvo financí a pan ministr osobnì
rozumí naléhavosti problému financování sportu.
Vechny prostøedky z této dotace obdrely
svazy a regiony tak, aby byly negativní dopady
do jejich financování co nejmení. Navíc v rozpoètu VV ÈSTV a tzv. spoleèných výdajù byla
uplatnìna úsporná opatøení na samé hranici
umoòující zachování slueb sdrueným subjektùm v souèasném rozsahu, vèetnì dalího
sníení poètu zamìstnancù. Dalí úspory tohoto charakteru ji omezí kvalitu poskytovaného
servisu.
Samozøejmostí je zachování spoleèného úrazového pojitìní, dále kolektivních smluv
s Ochranným svazem autorským, Intergramem
a v poslední dobì dalími institucemi, pùsobícími v oblasti ochrany práv duevního vlastnictví.
Ve vech pøípadech je nepochybnì spoleèné
øeení výraznì ekonomiètìjí ne individuální
smlouvy jednotlivých subjektù ÈSTV.
K dokonalejí informovanosti, zejména pøedstavitelù tìlovýchovných jednot a sportovních
klubù a republikových svazù sdruených
v ÈSTV, dlouhodobì slouí TP Zpravodaj. Masivní rozvoj elektronické komunikace vede výkonný výbor k návrhu vydávat TP Zpravodaj
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pouze v elektronické formì. Elektronická verze
pøinese finanèní úsporu pøiblinì 1 milion korun
roènì, umoní kvalitnìjí grafické zpracování
a vìtí monosti distribuce.
Krkonoské akciové spoleènosti znamenají
nemalý pøínos do spoleèných zdrojù, zároveò
vak vytváøejí podmínky pro vechny formy lyování. Ji na valné hromadì 2008 jsme informovali o pøípravì pøevodu èásti majetku Sportovního areálu Harrachov do v té dobì pøedpokládané obecnì prospìné spoleènosti. V prùbìhu roku byly vyjasnìny vechny náleitosti
a výkonný výbor pøedkládá návrh na bezplatný
pøevod pøedevím skokanských mùstkù v Harrachovì do obecnì prospìné spoleènosti Klasický areál Harrachov, jejími zakladateli jsou
Liberecký kraj, mìsto Harrachov, Svaz lyaøù
ÈR a Jiskra Harrachov. Pøedkládané øeení sice
sniuje majetek ÈSTV, ale do nejblií budoucnosti pøedstavuje zvýení dividend na jedné stranì a vytvoøení podmínek pro rozvoj skokanského sportu s vyuitím veøejných zdrojù.
Jestlie pøedkládáme valné hromadì konzervativní výhled, nebo chcete-li minimalistickou
variantu odvodù výtìku SAZKA a.s., neznamená to, e jsme rezignovali na lepí výsledky
hospodaøení v letoním roce i létech pøítích.
Èást úkolù leí nepochybnì na bedrech pøedstavenstva a managementu spoleènosti. Tím
mám na mysli zvýení sázkových obratù, pokud mono ve vech hrách i dalí redukci zbytných nákladù. Nebude to vak nijak lehké. Témìø kdykoliv jsem se v uplynulých mìsících
zmínil o potíích a.s. SAZKA s objemem sázek,
dostalo se mi odpovìdi: Vy máte tìstí  v období krize lidi spoléhají na výhry! To ale není
úplnì pravda, protoe loterie a sázky patøí k té
zbytné èásti domácího rozpoètu. Pøes toto konstatování vás chci ubezpeèit, e kroky ke zvýení treb v loterní i neloterní èásti SAZKA èiní.
Pomoc státu, vlády a parlamentu, potøebujeme nezbytnì i v této oblasti. Ji v úvodu jsem
pøipomnìl rozhodující zákony, které jsou v rùzném stadiu projednávání. Protoe v nejbliích
esti mìsících nás èekají dvì nové vlády a jedna poslanecká snìmovna, musíme znovu opakovat vysvìtlovací kampaò a intenzivní pøesvìdèování o tom, e podpora SAZKY zároveò pøedstavuje mení tlak na státní rozpoèet.
To ale neznamená, e budeme rezignovat na
zvýení objemu státních dotací. Vedle pøijatelných zákonù nezbytnì potøebujeme zachovat
(a pùjde-li to navýit) státní pøíspìvek na podporu sportu z rozpoètu ministerstva financí, zvý-
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it dotaci na údrbu a provoz tìlovýchovných
zaøízení na trojnásobek letoního rozpoètu
a zajistit valorizaci dotaèních titulù MMT minimálnì v podílu mzdových nákladù na jednotlivé
programy.
V úvodu jsem vzpomnìl na èinnost expertních skupin MMT za úèasti pøedstavitelù obèanských sdruení. Jestlie o objektivitì klíèe,
komise a následného rozhodnutí MMT v oblasti státní reprezentace nepochybuje témìø nikdo (to neznamená, e jsou vichni spokojeni),
je nezbytné stejné úrovnì dosáhnout i v dalích oblastech, zejména v investicích a údrbì.
Pøi jednáních s novými vládními garniturami
budeme trvat na obnovení a funkènosti rady
ministra pro tìlovýchovu a sport.

roku, je ÈSTV ivotaschopnou organizací, sdruující úèelnì a uiteènì sportovní kluby, tìlovýchovné jednoty a republikové sportovní svazy.
Ve volební valné hromadì v roce 2010 bychom
chtìli novému pøedsedovi, novému výkonnému
výboru pøedat Èeský svaz tìlesné výchovy
v dobré kondici.

O2 Arena
Samostatným problémem je O2 Arena. Pøi rozhodování o její výstavbì si ÈSTV dalo jako jednu z podmínek podporu státu. Ta se smrskla na
dotaci na silnice a chodníky v okolí a pak u jen
nedodrené sliby. Jen ve struènosti: Místo stabilních zákonù zásadní zmìna v odvodu DPH,
navrhované zmìny loterního zákona èi zákona
o dani z pøíjmu. Licenci na videoloterní systém
obdrelo více ne 30 provozovatelù loterií. Odmítnutí státní záruky na úvìr. A bylo by mono
pokraèovat. Pøitom aréna pøináí státu a mìstu
stamiliony na daních a sportovnímu prostøedí
nedodrením slibù problémy se splácením.
Halu lze prodat jen velmi obtínì (brání tomu
dluhopisová dokumentace) a kupec by ji musel
koupit i s dluhy, co je mírnì øeèeno nereálné.
Proto jsme zahájili jednání s hlavním mìstem
o moné spolupráci pøi jejím provozování. Takové øeení odpovídá svìtovým trendùm a ani
v Èeské republice není neobvyklé. Je ale nutno
pøiznat, e to bude bìh na dlouhou tra.

(Pozn. red.: text pøedneseného referátu je doplnìn o redakèní mezititulky. Soubor usnesení valné
hromady zveøejníme v pøítím èísle.)

Úkoly do pøítí valné hromady
Dnení valnou hromadou vstupujeme do posledního roku pátého volebního období ÈSTV. Pøi
ekonomických problémech, které v posledních
mìsících máme, se obèas objevují i názory, e
jedné komoøe by bylo lépe bez druhé. Nebojím
se øíci, e takováto krajní øeení by byla cestou
k likvidaci èeského sportu. Jak svazy, tak regionální sdruení øeí a budou øeit rùzná úsporná opatøení. To je samozøejmì nezbytné. Ale
jak tìlovýchovné jednoty, tak èlenové svazù by
nemìli likvidovat své aparáty. Bez nich to vìtinou nejde.
Spolu s výkonným výborem jsem pøesvìdèen, e pøes ekonomické problémy loòského

Na závìr mi dovolte jetì nìkolik zásadních
úkolù pro výkonný výbor do valné hromady
2010:
n vyvinout tlak na MMT, aby sport byl skuteènì souèástí ministerstva a aby nejen odborní pracovníci, ale jeho pøedstavitelé pomáhali vytváøet podmínky pro sport. To pøed-

stavuje zvýení státní ekonomické podpory
sportu a øeení legislativních problémù.
n Poadovat alespoò následnou ekonomickou
pomoc výstavbì Areny. Ponìkud se zapomíná na to, e s výstavbou jsme vyslovili
souhlas na základì ádosti státu.
n Pøijmout v a.s. SAZKA taková opatøení, aby
byla obnovena dynamika rùstu odvodù výtìku.
A i kdy bych na základních principech naí
organizace nic nemìnil, bylo by dobré v pøípravì pøítí valné hromady zváit i dílèí úpravy
stanov èi volebního øádu, kam patøí zejména
najít správné místo pro krajská sdruení ÈSTV.

Právní poradna
l REKLAMNÍ PLOCHY Z HLEDISKA REIMU STAVEBNÍHO ZÁKONA l
reakci na dotazy ze sportovního prostøedí týkající se podmínek umístìní reklamních panelù, tabulí apod. ve sportovních areálech TJ/SK, byl vypracován následující výklad.
Z hlediska stavebního zákona není rozhodující, zda stavba je umístìna na vlastním pozemku stavebníka nebo ne. Jinak øeèeno i v pøípadì, kdy bude TJ/SK umisovat reklamní
tabule ve svém vlastním areálu, musí splòovat podmínky dané stavebním zákonem, pokud jsou
vyadovány.
Stavební zákon (zák. è. 83/2006 Sb., v platném znìní) rozdìluje reklamní poutaèe následovnì:
1.) zaøízení  je definováno tak, e se jedná o informaèní a reklamní panel, tabuli, desku èi jinou
konstrukci (do velikosti plochy 8 m2)
2.) stavba pro reklamu  jde o zaøízení, jeho celková plocha je vìtí ne 8 m2
V rámci stavebního zákona je pak nutné rozliovat mezi územním rozhodnutím (které vymezuje
stavební pozemek, podmínky pro umístìní stavby, podmínky stavebního povolení èi ohláení apod.)
a samotným stavebním povolením èi ohláením stavby. V praxi vak bývají zpravidla obì øízení (tj.
územní a stavební) slouèena a shodnì platí pro pøísluná povolení, jen jsou výsledkem tìchto
øízení. Tedy probíhá jedno øízení, v jeho rámci je pak vydáno jak územní rozhodnutí, tak stavební
povolení (èi souhlas s ohláenou stavbou).
A na nìkolik výjimek lze jakoukoli stavbu èi zaøízení umístit jen po vydání územního rozhodnutí
èi územního souhlasu (jednoduí varianta), a to bez ohledu na to, zda je ke konkrétní stavbì jetì
nutné stavební povolení èi postaèí ohláení.
V pøípadì reklamních zaøízení a staveb pro reklamu výslovnì postaèuje vydání územního souhlasu na základì tzv. ohláení o zámìru v území. Stavební povolení pak není vyadováno u ádného
druhu reklamního poutaèe. Ohláení stavby je vyadováno takto:
a) reklamní a informaèní zaøízení do celkové plochy mení ne 0,6 m2 ohláení nevyaduje; pokud
není umisováno v ochranném pásu komunikací (u silnic), není nutný ani územní souhlas
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b) reklamní zaøízení (nad 0,6 m2 do 8 m2) a stavby pro reklamu (nad 8 m2) vyadují ohláení stavebnímu úøadu
Obecný postup pøi realizaci umístìní reklamního poutaèe by tedy mìl být následný:
1. TJ/SK pøedloí stavebnímu úøadu oznámení o zámìru v území a souèasnì ohláení stavby
(pøedkládá se na stanovených tiskopisech, které jsou ve vìtinì pøípadù k dispozici na internetových stránkách pøísluných úøadù).
2. V tìchto ohláeních se zejména uvedou údaje o stavebníkovi (ohlaovateli), údaje o pozemku,
na kterém bude stavba umístìna (hlavnì údaje o vlastnickém právu), údaje o zamýlené stavbì, jejím rozsahu; pøipojuje se jednoduchý technický popis atd.
3. Po podání ohláení mohou nastat tøi monosti:
a) stavební úøad zale souhlas s provedením ohláené stavby s tím, e pokud není tento souhlas doruèen do 40 dnù ode dne, kdy ohláení dolo stavebnímu úøadu, nebo ve stejné lhùtì
není stavba úøadem zakázána platí, e souhlas byl vydán
b) stavební úøad provedení stavby zakáe; proti takovému rozhodnutí je moné podat odvolání
c) pokud ohláení nebude mít vechny náleitosti, stavební úøad ohláení odloí a pouèí ohlaovatele o tom, jak správnì ohláení podat, pøípadnì pùvodní pouze doplnit (napø. by mohly
být poadovány údaje o osvìtlení reklamní plochy, natoèení k pozemní komunikaci zejména
s ohledem na moný vliv na øidièe apod.).
Pro ucelení problematiky reklamních panelù je tøeba doplnit, e v nìkterých specifických pøípadech (i kdy to nejspí nebude problém TJ/SK) bude tøeba splnit i podmínky dalích právních pøedpisù. Mùe se jednat napø. o pøípad, kdy bude reklamní plocha umisována na pozemních komunikacích (zde bude nutné získat i povolení ke zvlátnímu uívání komunikace pro umístìní reklamního
panelu) nebo v jejich ochranném pásmu. Nebo pøípad, kdy bude reklama umisována na budovu,
která je kulturní památkou apod.
A na závìr jetì upozornìní na skuteènost, e obce jsou zmocnìny (zákonem è. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy) vydat obecnì závaznou vyhláku, kde mohou stanovit poadavky pro umísování reklamních zaøízení ve svém územní obvodu z hlediska místních pomìrù. I takovéto poadavky je pak tøeba respektovat.
Mgr. Gabriela Petrusová
Odbor legislativnìprávní a personální

Hotel GOLF ***
v Praze 5, Plzeòská 103/215a
Nabízí:
n sluné ubytování za pøijatelné ceny
n iroký komplet stravovacích slueb
n prostory a komplexní servis pøi rùzných
akcích (vzdìlávací, pracovní, spoleèenské,
prezentaèní, tiskovky apod.)  pronájem
zdarma
n výhodou je dobrá dopravní dostupnost
autem i MHD, parkovitì zdarma
KONTAKTY: www.hotel-golf-cz n e-mail: rezervace@hotel-golf.cz
TEL.: +420257217360, +420242482961, +420731126707 n FAX: +420257213
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Okénko do sportovních svazù
l MISTROVSTVÍ SVÌTA V ENSKÉM LAKROSU POPRVÉ
V ÈESKÉ REPUBLICE l
e dnech 18. a 27. èervna probìhne
v areálu praské Slavie ve Vrovicích
FIL mistrovství svìta v enském lakrosu. Bude to poprvé, co se turnaj uskuteèní v Èeské republice, a pùjde o nejvýznamnìjí lakrosovou událost, jaká se u nás kdy konala. Osmé mistrovství pøivítá 16 týmù z celého
svìta  nejvìtí poèet v dosavadní historii. Titul
bude v Praze obhajovat Austrálie. ampionát
poøádá Èeský enský lakros, zátitu nad celou
akcí pøevzali primátor hlavního mìsta Prahy
Pavel Bém, pøedseda ÈSTV Vladimír Srb a starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.
Je pro nás velkou ctí, e nám Mezinárodní
lakrosová federace poøádání mistrovství svìta
svìøila, øíká Veronika Brychcínová, prezidentka Èeského enského lakrosu. Lakros je jedním z nejrychleji se íøících sportù ve svìtì
a doufáme, e nám mistrovství pomùe zpopularizovat ho a více rozíøit i u nás.
Do Prahy dorazí celkem estnáct národních
týmù, které se o postup do dalích bojù utkají
ve ètyøech základních skupinách. Diváci se tak
mohou tìit na více ne 400 hráèek z celého
svìta. Èeský tým ve skupinì B narazí na Wales, Skotsko, Nìmecko a Nový Zéland.
Kromì nìkolikanásobných mistryò svìta
z Austrálie a z USA se turnaje zúèastní vechny pøední evropské týmy, vèetnì èeského, a také
drustvo indiánek z kmene Irokézù, pro nì je
lakros národním sportem. Právì severoameriètí
indiáni hráli tento jeden z nejstarích kolektivních sportù ji od prvního tisíciletí naeho letopoètu a hra pro nì má dosud hluboký spirituální
význam. Pro èeský tým bude letoní mistrovství tøetím, kterého se zúèastní.
Událost vypukne 17. èervna veèer slavnostním zahajovacím ceremoniálem, nové mistrynì svìta pak budeme znát 27. èervna. Svìtový
lakrosový svátek bude obohacen o dalí doprovodné akce. Soubìnì s turnajem probìhne
tradièní lakrosový turnaj Prague Cup, a to jak
muský, tak enský, a po skonèení mistrovství
v termínu 8.11.èervence i Prague Cup juniorek.

Mistrovství se uskuteèní v areálu SK Slavia
Praha, vìtina atraktivních zápasù se odehraje
na atletickém stadionu. Celý finálový den se
bude konat na velkém fotbalovém stadionu 
v Synot Tip Arenì v Edenu. Kromì vrcholù turnaje  zápasù o tøetí místo (od 10.30) a finále
(od 15.00) se mohou diváci tìit na exhibice
èeské muské i enské reprezentace a na doprovodný zábavný program. Doufáme, e se
nám povede pøilákat do ochozù co nejvíce fanoukù. Vstup na celý finálový den bude zdarma, dodává Veronika Brychcínová.
Mistrovství svìta je i ideální pøíleitostí seznámit s tímto zajímavým sportem veøejnost
a pøilákat nové zájemce, a proto jsou pøipraveny akce pro kolní tøídy Lupen na lakros a Lupen za výzo, na kterých bude moné si lakros
vyzkouet.
Pøidruený turnaj, tradièní muský i enský
Prague Cup, se odehraje také na Slavii v termínech 17.20. èervna (mui) a 22.25. èervna
(eny).
Podrobné informace o mistrovství svìta najdete na stránkách www.lacrosseworldcup2009.cz.
-ak-
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA KVÌTEN l
1.
1.
2.
2.

4.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
14.
14.
16.
16.
17.
18.
21.
22.
22.
23.
23.
25.
27.

5. 
5. 
5. 
5. 

3.5 .
3. 5.
3. 5.
3. 5.
3. 5.
3. 5.
4. 5.
5.  10. 5.
5.  10. 5.
5.  10. 5.
5.  10. 5.
5.  9. 5.
8. 5.
5.  10. 5.
5.  10. 5.
5.  31. 5.
10. 5.
5.  17. 5.
5.  18. 5.
5.  17. 5.
5.  17. 5.
14. 5.
5.  17. 5.
5.  23. 5.
16. 5.
16. 5.
5.  17. 5.
5.  17. 5.
5.  23. 5.
5.  24. 5.
20. 5.
5.  24. 5.
5.  24. 5.
5.  24. 5.
5.  24. 5.
23. 5.
23. 5.
5.  24. 5.
24. 5.
24. 5.
5.  7. 6.
5.  30. 5.
27. 5.
27. 5.

MÈR v curlingu  mixy
Finálový turnaj EL basketbalistù
VC Èeských Budìjovic v plavání
MÈR v kanoistice na dlouhých tratích
ÈP v silnièní cyklistice
MÈR v duatlonu
Tenisový turnaj en
MS juniorù ve florbalu
ME muù a en v silovém trojboji
ÈP v pláovém volejbale
MÈRJ v badmintonu
MÈR dospìlých v kuelkách
Atletický mítink SGP
SP v rychlostní kanoistice
SP v moderní gymnastice
Giro dItalia v cyklistice
MÈR v maratonu
MS drustev v badmintonu
ME v taekwon-do ITF
ME v moderní gymnastice
VC Ústí v boxu
EP v chùzi
ME v moderní gymnastice
MS v kuelkách
ÈP cc horských kol
MÈR v akrob. rock and rollu
VC Ostravy v plavání
MÈR v kulturistice
SP tenisových drustev
Kolem Katalánska v cyklistice
Finále fotbalového Poháru UEFA
ÈP v pláovém volejbale
SP v rychlostní kanoistice
MÈR drustev v ipkách
MÈRJ drustev v badmintonu
1. kolo extraligy v atletice
MS v akrobatickém rock and rollu
ME v kulturistice muù
ÈP v sjezdu horských kol
ÈP v triatlonu
Mezinárodní tenisové mistrovství Francie
MS muù a en v benèpresu
Finále Poháru ÈMFS
Volba poøadatele fotbalového ME 2016

Brno
Berlín
Èeské Budìjovice
Sedlèany
Beneov n. Pl.
Liberec-Vesec
Øím
Finsko
Ylitorio Finsko
Brno
Jehnice (Brno)
Olomouc/Praha
Dauhá
Raèice
Corbeil
Benátky
Praha
Kuang-Èou / Èína
Konjice / Slovinsko
Baku
Ústí n. Labem
Méty
Baku
Dettenheim
Pardubice
Praha
Ostrava
Jihlava
Düsseldorf
Istanbul
Plzeò
Poznaò
Teplice
Orlová
Plzeò
Praha
Novi Sad
Bouøòák
Hranice
Paøí
Hamm / Lucembursko
Nyon

27. 5.
28. 5.  30. 5.
28. 5.  31. 5.
28. 5.  31.5.
28. 5.  31. 5.
29. 5.  30. 5.
29. 5.  31. 5.
29. 5.  31. 5.
29. 5.  31. 5.
30. 5.
30. 5.  31. 5.
30. 5.  31. 5.
30. 5.  31. 5.
30. 5.  31. 1.
30. 5.  31. 5.
30. 5.  31. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.
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Finále Fotbalové Ligy mistrù
GP v moderní gymnastice
ME jednotlivcù ve squashi
ME ve vodním slalomu
ME ve squashi
MÈR jednotlivcù v extrémním závodì
SP ve veslování
MÈR v atletických vícebojích
SP ve veslování
ÈP cc horských kol
MÈR ètyøher ve squashi
EP v atletických vícebojích
2. kolo extraligy v judu
Prague cup v lakrosu muù
MÈR v ermu avlí
ME v kulturistice en
MÈR dvojic v pétanque
ÈRPolsko, pøátelské utkání fotbalistek
ÈP v triatlonu

Øím
Marbella
Herentals / Belgie
Nottingham
Herentals
Banyoles / panìlsko
Jablonec n. Nisou
Banyoles
Èeská Kamenice
Götzis
Praha
Brandýs n. L.
Bratislava
Jihlava
Nymburk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l OBJEDNEJTE SI ROÈENKU ÈSTV 2008 l
ádnému sportovnímu fanoukovi by v domácí knihovnì nemìl
chybìt souhrnný pøehled výsledkù nejdùleitìjích sportovních událostí za rok 2008, vèetnì OH v Pekingu. Tyto
a dalí informace o subjektech sdruených v ÈSTV najdete
v Roèence 2008, kterou pøipravil ÈSTV ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia. Roèenka s barevnou obálkou vyla v dubnu 2009, má 186 stran formátu A5, cena je 129 Kè. Chcete-li
i vy mít tuto publikaci ve svém archivu, staèí si ji objednat
e-mailem (olysklad@volny.cz) nebo vyplnit pøiloený objednací lístek a poslat na adresu Nakladatelství Olympia, a. s.,
obchodní oddìlení, Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov.

O B J E D N A C Í L Í S T E K
Objednáváme odbìr ......... ks Roèenky ÈSTV 2008 (pro èleny ÈSTV sleva 25 %)
Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................
PSÈ ........................ datum ........................... podpis ....................................................
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SPORTOVNÍ LITERATURA
V NABÍDCE NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, a. s.

Encyklopedie sportu, historie
Frantiek Steiner
FOTBAL
POD LUTOU HVÌZDOU
2009, 1. vyd, 140 s.
Bro., 130 x 200 mm
Cena 199 Kè
ISBN 978-80-7376-139-4

Chris Hunt
SVÌTOVÁ
ENCYKLOPEDIE
FOTBALU
2006, 1. vyd., 384 s.
Váz., 245 x 290 mm
Cena 990 Kè
ISBN 80-7033-965-9

Gérard Schaller a kol.
OLYMPIJSKÉ HRY
18962004 OD ATHÉN
K ATHÉNÁM
2004, 1. vyd., 360 s.
Váz., 260 x 290 mm
Cena 799 Kè
ISBN 80-7033-852-0

Sport ve fotografii
Alexandr urman a kol.
PEKING 2008
XXIX. HRY
2008, 1. vyd., 160 s.
Váz., 220 x 300 mm
Cena 499 Kè
ISBN 978-80-7376-100-4

tìpán korpil a kol.
TORINO 2006
XX. ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY
2006, 1. vyd., 128 s.
Váz., 220 x 300 mm
Cena 399 Kè
ISBN 80-7033-942-X

Václav Tichý
EURO 2008
XIII. MISTROVSTVÍ
EVROPY VE FOTBALE
2008, 1. vyd., 144 s.
Váz., 210 x 297 mm
Cena 449 Kè
ISBN 978-80-7376-099-1

Jaromír Novák
NÌMECKO 2006
XVIII. MISTROVSTVÍ
SVÌTA V KOPANÉ
2006, 1. vyd., 160 s.
Váz., 210 x 297 mm
Cena 499 Kè
ISBN 80-7033-964-0

Karel Gut
a Jaroslav Prchal
ÈESKÝ HOKEJ
2004, 2. dopl. vyd., 184 s.
Váz., 210 x 300 mm
Cena 499 Kè
ISBN 80-7033-813-X

Sportovní pøíruèky a uèebnice
Josef Dovalil a kol.
OLYMPISMUS
2004, 1. vyd., 224 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 190 Kè
ISBN 80-7033-871-7

Josef Dovalil a kol.
VÝKON A TRÉNINK
VE SPORTU
2009, 3. vyd., 336 s.
Bro., 148 x 210 mm
Cena 249 Kè
ISBN 978-80-7376-130-1

Eva Èáslavová
MANAGEMENT
A MARKETING SPORTU
2009, 1. vyd., 228 s.
Bro., 148 x 210 mm
Cena 269 Kè
ISBN 978-80-7376-150-9

Roald Bahr a kol.
F-MARC / Manuál
fotbalové medicíny
2008, 1. vyd., 216 s.
Bro., 210 x 270 mm
Cena 299 Kè
ISBN 978-80-7376-080-9

Jaroslav Formánek,
Josef Horèic a kol.
TRIATLON / Historie,
trénink, výsledky
2003, 1. vyd., 248 s.,
Váz., 170 x 240 mm
Cena 249 Kè
ISBN 80-7033-567-X

n 15 n

Zdenìk Haník
a Jaroslav Vlach
VOLEJBAL 2
Uèební texty
pro kolení trenérù
2008, 1. vyd., 348 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 290 Kè
ISBN 978-80-7376-078-6

ROÈENKA ÈSTV 2008
2009, 1. vyd.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 129 Kè
ISBN 978-80-7376-145-5

ROÈENKA ÈSTV 2007
2008, 1. vyd., 184 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 119 Kè
ISBN 978-80-7376-082-3

Edice Atletika
Vítìzslav ák
PRAVIDLA ATLETIKY
2006
Pravidla IAAF ve znìní
pøíruèky HANDBOOK
20062007 doplnìná
ustanovení platná pouze
pro soutìe na území
Èeské republiky
2006, 1. vyd., 244 s.
Bro., 105 x 150 mm
Cena 90 Kè
ISBN 80-7033-944-6

Jiøí Ryba a kol.
ATLETICKÉ VÍCEBOJE
2002, 1. vyd., 180 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 215 Kè
ISBN 80-7033-584-X
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Jiøí imon a kol.
ATLETICKÉ VRHY
A HODY
2004, 1. vyd., 236 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 179 Kè
ISBN 80-7033-815-6

Vìra Millerová a kol.
BÌHY NA KRÁTKÉ TRATÌ
2005, dotisk 1. vyd., 288 s.
Bro. 145 x 210 mm
Cena 199 Kè
ISBN 80-7033-570-X

Vladimír Kuèera
a Zdenìk Truksa
BÌHY NA STØEDNÍ
A DLOUHÉ TRATÌ
2004, dotisk 1. vyd., 290 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 179 Kè
ISBN 80-7033-324-3

Jan Jirka a kol.
KDO BYL KDO
V ÈESKÉ ATLETICE
2004, 2., dopl. vyd., 240 s.,
12 s. obr. pøíl.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 169 Kè
ISBN 978-80-7033-864-4

Edice Fotbal
Jan Hora a kol.
PRAVIDLA FOTBALU
platná od 1. 7. 2007
2007, 1. vyd., 144 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 149 Kè
ISBN 978-80-7376-035-9

Marta Bursová,
Jaromír Votík
a Jiøí Zalabák
KOMPENZAÈNÍ CVIÈENÍ
PRO FOTBALISTY
2005, dotisk 1. vyd., 96 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 139 Kè
ISBN 80-7033-793-1

Mario Buzek a kol.
TRENÉR FOTBALU
A UEFA LICENCE
I. díl  Obecné kapitoly
2007, 1. vyd., 324 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 299 Kè
ISBN 978-80-7376-032-8

Jaromír Votík
TRENÉR FOTBALU
B UEFA LICENCE
Uèební texty pro vzdìlávání fotbalových
trenérù
2005, 2. vyd., 264 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 199 Kè
ISBN 80-7033-921-7

Jaromír Votík
a Jiøí Zalabák
TRENÉR FOTBALU
C LICENCE
Uèební texty pro vzdìlávání trenérù OFS
2006, 3., uprav. vyd.,
128 s. Bro.
145 x 210 mm
Cena 149 Kè
ISBN 80-7033-962-4
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Zdenìk Fajfer
TRENÉR FOTBALU
MLÁDEE (615 let)

Váz., 130 x 200 mm
Cena 269 Kè
ISBN 80-7033-901-2

2008, dotisk 1. vyd., 152 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 199 Kè
ISBN 978-80-7033-933-6

Fausto Narducci a kol.
NEJVÝZNAMNÌJÍ
MARATONY SVÌTA
A JEJICH HISTORIE
od New Yorku po Prahu

Zdenìk Fajfer
TRENÉR FOTBALU
MLÁDEE (1619 let)

Z it. orig. pøel. A. Flemrová,
èeská èást tìpán korpil.
2005, 1. vyd., 152 s.
Váz., 235 x 305 mm, èb. foto
Cena 480 Kè
ISBN 80-7033-850-4

2009, 1. vyd., 240 s.
Bro. 145 x 210 mm
Cena 299 Kè
ISBN 978-80-7376-051-9

Ekonomické a právní dokumenty

Zdravý ivotní styl / welness

Topinka Jiøí
DAÒOVÉ POVINNOSTI
TJ A SK

Milada Bareová
a Dana Vondráèková
ÈÍNSKÁ ENERGETICKÁ
GYMNASTIKA QUI GONG

2007, 1. vyd., 216 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 299 Kè
ISBN 978-80-7376-014-4

1998, dotisk 1. vyd., 64 s.
Bro., 130 x 200 mm
Cena 59 Kè
ISBN 80-7033-515-7

Topinka Jiøí
ÚÈETNICTVÍ TJ A SK
2007, 1. vyd., 216 s.
Bro., 145 x 210 mm
Cena 299 Kè
ISBN 978-80-7376-015-1

Sportovní publicistika
Pierre Ballester
a David Walsh
TAJEMSTVÍ
LANCE ARMSTRONGA
Z fr. orig. L. A. Confidentiel
pøel. Jiøí Esser.
2005, 1. vyd., 256 s.

Eva Blahuová
BUDOKON
Jóga, bojová umìní,
relaxace
2007, 1. vyd., 80 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 149 Kè
ISBN 978-80-7376-017-5

Eva Blahuová
GYRO METODA CVIÈENÍ
2008, 1. vyd., 96 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 149 Kè
ISBN 978-80-7376-091-5
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Eva Blahuová
PILATES JÓGA

Eva Blahuová
PILATESOVA METODA III

2006, 1. vyd., 172 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 169 Kè
ISBN 80-7033-951-9

Péèe o páteø
2005, 1. vyd., 104 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 169 Kè
ISBN 80-7033-900-4

Eva Blahuová
PILATES A JÓGA
PRO SPORTOVCE

Jana Kombercová
PÁTEØ BEZ BOLESTÍ

2008, 1. vyd., 130 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 149 Kè
ISBN 978-80-7376-086-1

Eva Blahuová
PILATESOVA METODA
Cviète jako superhvìzdy
2006, dotisk 1. vyd., 112 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 169 Kè
ISBN 80-7033-742-7

Eva Blahuová
PILATESOVA METODA II
Cvièení se irokou
gumou
Cvièení s velkým míèem
Cvièení na odstranìní
bolestí páteøe
2005, dotisk 1. vyd., 232 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 169 Kè
ISBN 80-7033-841-5

2006, dotisk 4. vyd., 64 s.
Bro., 130 x 200 mm
Cena 99 Kè
ISBN 80-7033-749-4

Ivan Mach
a Petr Tlapák
POSILOVÁNÍ
PRO MUE
2003, dotisk 2. vyd., 74 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 75 Kè
ISBN 80-7033-568-8

Ivan Mach
MALÁ FITNESS
KUCHAØKA
2005, 2. vyd., 88 s.
Bro., 140 x 200 mm
Cena 99 Kè
ISBN 80-7033-889-X

Knihy ádejte u svých knihkupcù, nebo si je mùete do vyprodání zásob objednat èi zakoupit v obchodním oddìlení Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2,
160 17 Praha 6, tel.: 274 822 902, fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
Více informací na www.iolympia.cz
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