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Dick Francis: A ZA HROB
Dotisk 2. vyd., 240 s., cena bro. 299 Kè
Samotáøský podivín Alexander Kinloch ije ve zchátralé pastouce na
úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy. Jednoho dne je jeho poklidný ivot ten tam. Umírající otèím baron Wistering jej poádá, aby
ukryl cenného konì a vzácnou dostihovou trofej, které chce zachránit
pøed rodinným bankrotem. Vyslyí Alexander otcovo pøání a postará se
o zdìdìný majetek, i kdy se tím vystaví smrtelnému nebezpeèí, nebo
konì a trofej prodá, aby zachránil bankrotující rodinný pivovar? Z angl.
orig. To the Hilt pøel. Jaroslava Moserová-Davidová.

Barbara Cleverlyová: DIÙV HROB
1. vyd., 328 s., cena bro. 299 Kè
Archeoloka Laetitia Talbotová se s elánem a nadením vydává na
svou první výzkumnou cestu. Ve bìí podle plánu a do chvíle, kdy
vstoupí do Vily Európa, kde je cosi velmi v nepoøádku Laetitin hostitel, charismatický archeolog, se chystá vykopat bájný poklad ostrova  hrob krále bohù. Jene vzápìtí je nalezena mrtvá mladá ena
a dalí tragédie následují. Ze stínù minulosti se postupnì vynoøují
dávná tajemství, která musí Laetitia s nasazením vlastního ivota odhalit. Z angl. orig. The Tomb of Zeus pøel. Edda Nìmcová.
Knihy si mùete objednat nebo zakoupit v obchodním oddìlení Nakladatelství
OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel.: +420 274 822 902, fax: +420 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
Více informací najdete na

www.iolympia.cz
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Foto: z archivu Èeského svazu modernío pìtiboje

Emily Carmichaelová: DIAMANT V OBOJKU
1. vyd., 312 s., cena bro. 299 Kè
Majitelka svatební agentury Joey DeMato se ocitne v nelehké situaci,
kdy se její klientkou stane Alicia, dávná pøítelkynì z vysoké koly. Alicia spìchá do manelství s detektivem Benem, který jí zachránil ivot,
zatímco Joey se jako profesionálka snaí zùstat stranou. Alicii se vak
oslnivý enich znelíbí, a to s nemalou pomocí zavalité fenky velského
korgiho Kuldy. Ta by ráda dala dohromady Bena s náhradní panièkou
Joey. Sehraje èertovský psík jen nìkolik dní pøed plánovanou svatbou
roli Kupida? Z angl. orig. Diamond in the Ruff pøel. Emílie Harantová.
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ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.
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l PØEDSTAVUJEME:
OKRESNÍ SDRUENÍ ÈSTV V OKRESU HODONÍN l
naem seriálu rozhovorù, v nìm pøibliujeme èinnost regionálních sdruení ÈSTV, jsme
tentokrát hovoøili s Anekou Kuèerovou, øeditelkou Okresního sdruení ÈSTV v okrese
Hodonín.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Pro sdruené TJ a SK poskytujeme pøedevím poradenství v oblasti majetkoprávní, ekonomické a organizaèní. Mením TJ a SK pomáháme s vedením úèetnictví, s tím spojené vyplòování
výkazù, vyúètování dotací apod. Dále pomáháme TJ a SK s legislativou hlavnì u novì vznikajících sportovních klubù na pøípravì stanov a vnitøních smìrnic. Pomáháme nejen TJ a SK, ale
také sportovním svazùm v okresu. Vzhledem k tomu, e máme ve vlastnictví kanceláøské prostory, mohou sportovní svazy bezplatnì vyuívat èást tìchto prostor ke své èinnosti. Sportovním
svazùm vedeme úèetnictví a do konce roku 2008 jsme jim pomáhali i s administrativou. Z dùvodu
nedostatku finanèních prostøedkù jsme byli nuceni zruit jedno pracovní místo a administrativu
omezit.
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a oceòují se zaslouilí pracovníci v tìlovýchovì a sportu. Na slavnostní veèer zveme kromì
sportovcù sponzory, pøedstavitele ÈSTV, kraje, mìst a obcí vyhodnocených sportovcù a hostem
bývá nìkterý známý a úspìný sportovec.
n Mezi sporty s nejstarí tradicí na Hodonínsku patøí lední hokej s nejslavnìjím odchovancem Václavem Nedomanským. Jak se daøí souèasným hokejových drustvùm SHK
Hodonín?
Jsme rádi, e se lední hokej po nucené pøestávce vrátil do Hodonína. Dnes zde vedle SHK
Hodonín, co jsou dospìlí hráèi a junioøi, pùsobí jetì SHKM Hodonín, kde se vìnují hokeji ákovské týmy. Jak v minulosti, tak i v souèasné dobì pùsobí hokejové oddíly i v dalích mìstech
a obcích okresu Hodonín. K 75. výroèí hokeje v regionu v roce 2005 vydalo OS ÈSTV Hodonín
knihu Osudy hokeje na Hodonínsku. Jsou v ní zmapovány zaèátky a vývoj hokeje na Hodonínsku
a po souèasnost. Zámìrem bylo také pomoci lednímu hokeji v jeho dalím rozvoji.
Vladimír Civín

n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Mrzí nás, e TJ a SK nemùeme pomoci finanènì. Dotace tvoøí jen mizivé procento pokrytí
jejich nákladù. Snaíme se alespoò pomoci radou v oblasti ekonomiky, úèetnictví a ji zmiòovaných èinnostech. U nás mají funkcionáøi TJ a SK kdykoli dveøe otevøené, nemáme úøední hodiny
a na telefonické dotazy odpovídáme i ve volném èase.
n Rozvoj sportu obecnì v regionech a krajích je snazí pøi dobré spolupráci s ostatními
sportovními sdrueními, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se
vám toto daøí?
V souèasné dobì závisí rozvoj tìlovýchovy a sportu pøedevím na orgánech samosprávy
mìst a obcí. Proto máme u nìkolik let v programu navazovat kontakt se starosty mìst a obcí.
Zveme starosty na nae akce a vyuíváme jejich pozvání. Pøi tìchto pøíleitostech je seznamujeme s èinností a financováním tìlovýchovy a sportu a zdùrazòujeme, jak si ceníme jejich nezbytné
pomoci. Spolupracujeme pøi vytváøení smluvních vztahù mezi TJ/SK a OÚ, aby bylo zajitìno
bezproblémové vyuití sportovi a monost získání dotací v oblasti údrby tìlovýchovných zaøízení a investic.
n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øeit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových
dùvodù v TJ a SK vaeho regionu?
Tato situace je v TJ a SK rùzná. I tady se pozitivnì projevuje vliv a podpora mìst a obcí. Na
druhé stranì se projevuje nezamìstnanost a s tím spojené dojídìní za prací do vzdálených míst.
Je fakt, e organizaèní èinnost je pøevánì závislá na dvou a tøech lidech a mnohdy není, kdo by
je nahradil. Tak se èasto stává, e se funkce ,dìdí. Ale i tak je znát z úèasti na valné hromadì
naeho okresního sdruení, e se zapojují do organizaèní èinnosti i mladí funkcionáøi.
n Jakým zpùsobem je ve vaem regionu organizována anketa o nejlepí sportovce?
Organizátorem ankety i samotného slavnostního veèera je OS ÈSTV. Bylo období, kdy jsme
tuto akci organizovali spoleènì s regionálním tiskem ,Slovácko, ale po pøevzetí novin jiným majitelem jsme zùstali na organizaci sami. Snaíme se v této anketì pokraèovat, i kdy je èím dál
tìí sehnat prostøedky na uskuteènìní slavnostního veèera. Vyhodnocujeme est kategorií, a to
pìt mládeníkù do 15 let, pìt mládeníkù nad 15 let, tøi mládenická drustva, tøi trenéry, s urèením poøadí tøi drustva dospìlých a tøi jednotlivce. Dále vyhodnocujeme sportovní akci roku

Vyhláení nejlepích sportovcù okresu Hodonín za rok 2008: vlevo hlavní kategorie  ceny pøedával
Ing. Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV  zleva 3. místo Alena Vachovcová, stolní tenis, 2. místo Veronika Itvánková, karate, 1. místo Frantiek Jordán, kanoistika. Na fotografii vpravo kategorie mláde
do 15 let, ceny pøedával Pavel Srníèek.

lll

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

lll

tisková strana A5

= 5 000,- Kè

l 1/2 tiskové strany

= 2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

= 1 400,- Kè

l 1/8 tiskové strany

= 800,- Kè

Inzerce v TP Zpravodaji je èernobílá (v textové èásti) nebo èerná + 1 barva (pøi
umístìní na vnìjí obálce), zpracovávaná z pohotových podkladù (elektronicky
ve formátu PDF, TIF, CDR nebo JPG v dostateèném rozliení  300 dpi). Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude vyadováno plné grafické zpracování se cena zvyuje o 100,- Kè (+ DPH). Umístìní inzerce v TP Zpravodaji
je nutno pøedem domluvit s odpovìdným redaktorem Vladimírem Civínem,
e-mail: civin@cstv.cz, tel.: 233 017 416.
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l ÈESKÁ IPKOVÁ ORGANIZACE ÁDÁ O ØÁDNÉ ÈLENSTVÍ V ÈSTV l
eská ipková organizace (ÈO), dosud pøidruený èlen ÈSTV, pøedkládá
21. valné hromadì ÈSTV ádost o pøijetí mezi øádné èleny. Výkonný výbor
ÈSTV na své bøeznové schùzi vzal návrh na
pøijetí ÈO za øádného èlena ÈSTV na vìdomí
a uloil pøedloit ádost ÈO sboru zástupcù
svazù 21. VH ÈSTV.
VV ÈSTV se dále zabýval pøedevím pøípravou materiálù pro VH ÈSTV. VV ÈSTV projednal zprávu o èinnosti VV ÈSTV od loòské valné

hromady, zprávu o hospodaøení za rok 2008,
vèetnì zprávy o hospodaøení sportovních center, hospodaøení s rezervním fondem a vyúètování státních pøíspìvkù za rok 2008, zprávu
o majetku ÈSTV za rok 2008, bilanci spoleèných zdrojù ÈSTV na rok 2009 a návrhu rozpoètu ÈSTV na rok 2009.
Z dùvodù zatím neúplných informací k pøípravì nìkterých ekonomických materiálù schválil
VV ÈSTV konání mimoøádné schùze VV ÈSTV
dne 30. bøezna.
-civ-

Právní poradna
Dotaz: Nae TJ uívá ke své èinnosti sportovní areál, kde jsou nìkteré pozemky ve správì Pozemkového fondu ÈR. S PF ÈR máme uzavøenu nájemní smlouvu. Chtìli bychom se zeptat, zda bychom mohli tyto pozemky získat od PF do svého vlastnictví, a to nejlépe bezplatnì.
Pozemky ve vlastnictví státu, které spravuje PF ÈR, mají oproti ostatnímu majetku státu speciální
právní reim, co se týèe jejich pøevodu na jiné osoby. Tyto podmínky a postup pro pøevod upravuje
zákon è. 95/1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a lesních pozemkù z vlastnictví státu
na jiné osoby, v platném znìní.
Tento zákon, bohuel, neumoòuje pøevést pozemky ve správì PF ÈR obecnì na právnickou
osobu bezúplatnì (bezplatnì lze takové pozemky pøevádìt jen na nìkteré osoby-napø. obce). Obecnì
tedy musí jít o úplatný pøevod (prodej) a souèasnì musí být splnìny nìkteré dalí podmínky,
a zejména pak nesmí jít o pozemky, které jsou z pøevodu vylouèeny.
Právnické osobì, kterou TJ je, pak mùe být pozemek ve správì PF ÈR pøeveden do vlastnictví
(za úplatu) pouze v pøípadì, e:
n TJ je vlastníkem budovy nebo stavby, která je nemovitostí (= je pevnì spojená se zemí, ALE
nemusí být nutnì zapsána v katastru nemovitostí, napø. høitì, sportovní areál), a tato nemovitost je postavena na pozemku ve správì PF ÈR;
n TJ písemnì poádá o koupi;
n TJ uívá pozemky oprávnìnì (tedy napø. na základì nájemní smlouvy uzavøené s PF ÈR).
Za splnìní tìchto podmínek pak mùe TJ nabýt nikoli jakýkoli pozemek ve správì PF ÈR, ale
pouze pozemek zastavìný výe uvedenou nemovitostí a pøípadnì jetì navazující pozemek funkènì související s touto nemovitostí. Jiné pozemky nikoli.
Státní pozemky ve správì PF ÈR tedy nelze ze strany TJ ne koupit nebo si je pronajmout.
Vzhledem ke shora uvedeným pomìrnì nároèným podmínkám, které by TJ pro nabytí pozemkù
musela splnit, je tøeba doporuèit, aby TJ v této záleitosti spolupracovala s obcí. Samozøejmì za
pøedpokladu, e mezi TJ a obcí panují dobré vztahy.
Jde toti o to, e podle citované právní úpravy (zák. è. 95/1999 Sb.) je pøi splnìní vech zákonem
stanovených podmínek PF ÈR urèité pozemky na obec povinen pøevést. O samotném pøevodu
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tedy nerozhoduje, ale pouze zkoumá splnìní daných podmínek. Pokud splnìny jsou, musí pozemky na obec pøevést. Nìkteré druhy pozemkù musí být dokonce na obec pøevedeny bezplatnì.
Podmínkami, které je nutné pøi pøevodu pozemkù ve správì PF ÈR na obce splnit, jsou:
n obec o pøevod písemnì poádá;
n musí jít o pozemky v katastrálním území obce;
n pøevodu nebrání práva tøetích osob (zejména restituèní nároky);
n jedná se o druh pozemkù v zákonì vyjmenovaných (napø. pozemky v zastavìném území
obce, pozemky urèené rozhodnutím o umístìní stavby, urèené k realizaci zelenì apod.)
V pøípadì, e bude moné do øeení zapojit obec, pak by mìlo být postupováno následovnì.
Obec by mìla PF ÈR o pøevod daných pozemkù písemnì poádat (v souèasné dobì má PF ÈR na
svých internetových stránkách uveøejnìny formuláøe ádostí  v tomto pøípadì se bude jednat
o ádost obce o pøevod pozemku dle ustanovení § 5 odst. 1 zák. è. 95/1999 Sb.). Následovat by
mìlo jednání mezi PF ÈR, obcí a TJ, ze kterého vyplyne ukonèení nájemního vztahu mezi TJ a PF
ÈR za pøedpokladu, e pøedmìtné pozemky budou skuteènì na obec pøevedeny.
Mgr. Gabriela Petrusová
Odbor legislativnì právní a personální

Informace ze sportovního prostøedí
ZAHAJUJE DÁLKOVOU FORMU STUDIA
yí odborná kola ÈSTV, s. r. o. (VO
ÈSTV) zahajuje od záøí letoního roku
dálkou formu studia. Jedná se o ideální pøíleitost pro øadu bývalých i souèasných sportovcù a sportovních funkcionáøù
z celé republiky doplnit si potøebné vzdìlání,
na které v prùbìhu aktivní kariéry mnohdy nebyl èas. Zároveò tato forma studia významnì
pøiblíí VO ÈSTV poadavkùm praxe, a tím
opìt potvrdí oprávnìnost jejího vzniku a existence.
První kolo pøijímacího øízení do prvního roèníku pro denní i dálkové studium kolního roku
200910 se uskuteèní 11. èervna, dalí dvì
kola jsou 23. èervence a 20. srpna 2009 vdy
od 10 hodin v budovì VO ÈSTV na Strahovì, Vaníèkova 2/A. Termíny podání pøihláek
jsou pro I. kolo do 5. èervna, pro II. kolo do 17.
èervence a pro III. kolo do 14. srpna 2009.
Pøihláka ke studiu se podává písemnou formou, tiskopis si mohou uchazeèi stáhnout
z webových stránek ÈSTV (www.cstv.cz), nebo
vyzvednout v kanceláøi VO ÈSTV (Vaníèkova 2/A, Praha 6, email: vos.cstv@cstv.cz.), pøí-

padnì ji mohou obdret potou na svou adresu. K pøihláce je tøeba pøiloit doklad o poplatku 300 Kè a kopii maturitního vysvìdèení.
Pøijímací øízení bude zamìøeno zejména na
posuzování veobecných znalostí a informovanosti o problematice sportu, souèástí pøijímacího øízení nejsou talentové zkouky. Zkuenosti a praxe z aktivního sportu je vítána.
kolné za rok 20092010 èiní 22 000 Kè pro
denní formu studia, resp. 17 000 Kè pro dálkovou formu studia a termín splatnosti je do
31. srpna 2009 u GE Money Bank, è. úètu
170385118/0600, variabilní symbol: rodné èíslo.
VO ÈSTV získala v záøí loòského roku
akreditaci MMT pro vzdìlávací program 6431-N /12 Management tìlesné výchovy a sportu. Do té doby uèila VO ÈSTV podle vzdìlávacího programu schváleného MMT v roce
2004, kterému konèila platnost a který bylo
nutno novì ze zákona akreditovat Akreditaèní
komisí MMT pro VO. Platnost tohoto dokumentu je do r. 2014 a pro kolu pøedstavuje
dùleitý prùlom nejen ve splnìní zákonné po-
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Okénko do sportovních svazù
l MODERNÍ PÌTIBOJ PØICHÁZÍ S NOVINKOU
 STØELBA A BÌH V JEDNÉ DISCIPLÍNÌ l
nohé sporty mìní pravidla s prioritním
cílem  zatraktivnit a zkrátit soutìe
pro diváky a média. Také moderní
pìtiboj se delí èas zabýval touto
mylenkou a vyústìním nìkterých pokusù bylo
rozhodnutí kongresu Mezinárodní federace
moderního pìtiboje (UIPM) v Guatemale loni
v listopadu o zásadní zmìnì pravidel a v podstatì i soutìí. Je jí zavedení tzv. combi soutìe, kdy støelbu a bìh absolvují závodníci
v prùbìhu jedné disciplíny! Novinka platí od
1. ledna letoního roku a znamená samozøejmì podstatnou zmìnu v tréninku, zvládnutí jiné
techniky støelby a novou technologii pro tuto
disciplínu. Soutìící budou prakticky absolvovat støelbu na 3x5 ran v prùbìhu tøíkilometrového bìhu s tím, e pochopitelnì na rozdíl od
biatlonu budou zbranì odkládat na støeleckých
stanovitích. Premiérovì bylo nové pravidlo
uplatnìno koncem bøezna pøi prvním závodu
Svìtového poháru v Mexico City.
Èetí moderní pìtibojaøi patøí v posledních
letech k absolutní svìtové pièce. Dokladem

Zimní lyaøský kurz VO 2009

vinnosti, ale zejména právì v tom, e od kolního roku 20092010 je mono navíc zahájit
dálkovou formu vzdìlávání.
Délka vzdìlávacího programu je tøi roky formou denního studia a ètyøi roky formou dálkového studia. Absolventi získají vysvìdèení
o absolutoriu, diplom absolventa a titul diplomovaný specialista (Dis.).
VO ÈSTV poskytuje prakticky orientované vzdìlání v managementu sportu, rozíøené
vzdìlání zejména v oborech právo, informaèní
technologie, cizí jazyk, ekonomika, úèetnictví.
Pro zájemce je pøipravena øada individuálních
odborných semináøù v rùzných oblastech.
Studenti si osvojují metodicko-organizaèní
èinnosti v tìlovýchovných a sportovních subjektech a budou pøipraveni pøedevím pro práci managera ve sportovních svazech, v tìlovýchovných i sportovních svazech, klubech,
sdrueních atd.

Kompletní výuka se uskuteèòuje v pøíjemném prostøedí areálu Strahov. VO ÈSTV má
snahu posilovat týmového ducha svých studentù nejen na kurzech, ale i v prùbìhu bìného kolního roku. Napøíklad organizací besed o prázdninových pobytech v zahranièí,
nabídkou aktivní úèasti na sportovních akcích,
nabídkou studentských lyaøských kurzù
a vodáckých i turistických výletù. V oblasti kultury organizuje studijní oddìlení spoleèné návtìvy divadel.
V souèasné dobì studuje ve tøech roènících
VO ÈSTV 90 studentù, v loòském roce sloilo historicky první absolutoria 39 studentù. Vedení VO ÈSTV se zajímá o dalí profesní postupy absolventù  kdo dále studuje, kdo pracuje, jak dokáí a jestli vùbec, vyuít znalostí
ze koly v bìné praxi.
-vb/civ-
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je napøíklad jejich maximální zastoupení (dva mui a jedna ena)
na olympijských hrách v Pekingu. Pøitom kvalifikaèní kritéria byla
velmi obtíná  buï prostøednictvím umístìní na mistrovství svìta nebo postavením ve svìtovém ebøíèku  a tak úèast na vech
tìchto soutìích byla vysoká a pro èeské závodníky konkurence
velice silná.
Zdravotní problémy vyøadily ze závìreèné nominace Libora Capaliniho, a tak do Pekingu odcestovali David Svoboda (viz foto
nahoøe), Michal Michalík a Lucie Grolichová, v ÈR byl pøipraven
jako náhradník Ondøej Polívka. Vichni máme v ivé pamìti, e
olympijská soutì se vyvíjela nadmíru slibnì pro Svobodu, jeho
olympijský rekord ve støelbì bude také natrvalo zapsán v tabulkách. Bohuel, medailové ambice naeho reprezentanta se rozplynuly poté, kdy kvùli nepøízni losu nedokonèil svou jízdu na
koni a rázem se propadl. Michalík zabojoval a obsadil výborné
esté místo a zdárnì si vedla na svých druhých OH i Grolichová.
Nai moderní pìtibojaøi o sobì dávali vìdìt i v dalích závodech. Juniorský mistr svìta z roku 2006 Svoboda pøidal do své
sbírky støíbro ze seniorského svìtového ampionátu, který se
uskuteènil v Budapeti. Ondøej Polívka vyhrál závod Svìtového
poháru v anglickém Millfieldu. V dalím ze seriálu závodù Svìtového poháru, který úspìnì uspoøádal Èeský svaz moderního
pìtiboje pod názvem Fortuna Czech Open 2008 v areálu Sletitì
na Kladnì, skonèil Svoboda tøetí a Michalík pátý.
Svoji výkonnost potvrdili i junioøi, kteøí pøivezli medaile ze svìtových i evropských ampionátù svých vìkových kategorií.
Vrcholnými akcemi letoního roku budou pro moderní pìtibojaøe èervnové mistrovství Evropy v Lipsku a srpnové mistrovství
svìta v Londýnì. Svìtový pohár pokraèuje po bøeznové ouvertuøe v dubnu v Káhiøe, v kvìtnu v Budapeti a Moskvì a finále se
uskuteèní v záøí Rio de Janeiru.
Moderní pìtiboj vznikl zaèátkem století ve védsku a vycházel ze základních poadavkù tehdejí armády na pøipravenost
vojákù. Ti museli zvládnout právì jízdu na koni, støelbu, plavání,
erm a bìh. Nový sport se rychle rozíøil po svìtì a od roku 1912
je v programu olympijských her. Pro svùj vysoce branný charakter byl vak pøed 2. svìtovou válkou záleitostí témìø výhradnì
dùstojníkù a vojákù z povolání. Kolem roku 1950 se do pièky
probojovali hlavnì zásluhou Maïarska a bývalého SSSR civilisté, a ti také svádìjí od té doby kadoroènì boje o první místa
v Evropì i na svìtì. Dnes je vak moderní pìtiboj i sportem en,
o èem svìdèí i zaøazení enské èásti tohoto sportu do programu OH od roku 2000.
Moderní pìtiboj není náhodou povaován za sport novodobých
rytíøù. Láká svou krásou i øádným kusem romantiky, za kterou se
vak skrývají nespoèetné hodiny tréninkové døiny. Kadý kvalitní
závodník, aby mohl pomýlet na výraznìjí úspìch, musí svými
výkony v plavání, bìhu, ermu, støelbì a jízdì vánì konkurovat
i nejlepím specialistùm v kadém z tìchto jednotlivých sportù.
-civ-
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l BRNO VIDÌLO SVÌTOVOU MODERNÍ GYMNASTIKU
I OLYMPIJSKOU VÍTÌZKU l
yprodaná sportovní Mìstská hala na Vodové, vrcholné výkony a napínavý souboj 22 gymnastek ze 13 zemí v èele s vynikajícími Ruskami Verou Sesinou a olympijskou vítìzkou
z Pekingu Jevgenijí Kanajevou  tak by se dal struènì charakterizovat mezinárodní závod v moderní gymnastice Grand Prix Brno 2009. Uskuteènil se v Brnì v sobotu 14. a v
nedìli 15. bøezna, a to v poøadí ji poètvrté. Grand Prix doprovázel ji sedmnáctiletý starí gymnastický bratr, mezinárodní závod GiTy Cup.
Grand Prix svou úrovní potvrdila skuteènost, e se jedná o nejvìtí mezinárodní událost tohoto
krásného sportu, jakou je moné v Èeské republice vidìt. Také diváci, kteøí po oba dva dny
sympaticky fandili a zaplnili halu ji od sobotního zahájení závodu, potvrdili, e v Brnì je moderní
gymnastika stále doma. Pøítomen byl i hejtman Jihomoravského kraje Michal Haek, který také
pøedával medaile a kvìtiny nejúspìnìjí gymnastce.
Soutìi vévodily Rusky  Jevgenija Kanajeva, Olga Sesina a Darja Kondakova, které obsadily
první tøi místa ve víceboji. V jednotlivých náèiních se na bronzovou pøíèku dokázaly probojovat
závodnice Melisina Staniouta z Bìloruska (vihadlo, míè, stuha) a Alina Maksymenko z Ukrajiny
(obruè). Èeskou republiku reprezentovaly Iva Mendlíková, Monika Míèková, Nela Radimìøská
a Vendula Zámorská, vechny z SK GiTy Moravská Slavia. Nejlepím èeským umístìním bylo
sedmé místo Míèkové v sestavì s obruèí a sedmé místo Radimìøské za cvièení se stuhou. Ve
víceboji (vihadlo, obruè, míè, stuha) se nejvíce daøilo Míèkové, která skonèila v polovinì startovního pole na dvanáctém místì.
Souèástí závodu byla tradièní nedìlní galashow, jistá obdoba krasobruslaøské exhibice. Její
hlavní téma bylo tentokrát variací na vivaldovské téma Ètvero roèních období, v exhibièních vystoupeních se pøedstavily obì nejlepí Rusky, a také závodnice z Kazachstánu, Ukrajiny, Bìloruska a Ázerbájdánu. Moderátorem podveèerní show byl herec brnìnského Národního divadla,
a také populární moderátor rádia Kiss Hády Ondøej Novák. Sportovní kanál Èeské televize ÈT4
ivì pøenáel finále závodu spolukomentované vynikající bývalou gymnastkou Lenkou Oulehlovou a ze záznamu odvysílal i to nejlepí z galashow. Druhým rokem byla vyhláena soutì pro
èeské a slovenské fotografy Zachyte krásu pohybu, jejím partnerem je èasopis FotoVideo.

Jevgenija Kanajeva
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Monika Míèková

Nela Radimìøská
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pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu sportovních zaøízení na rok 2009 a ádost
o pøijetí nového svazu za øádného èlena ÈSTV.
O prùbìhu valné hromady budeme informovat v pøítích èíslech TP Zpravodaje.
Pøehled valných hromad ÈSTV
1. VH ÈeSTV
2. VH ÈeSTV
mimoøádná VH ÈeSTV
3. VH ÈSTV
4. VH ÈSTV
5. VH ÈSTV
6. VH ÈSTV
7. VH ÈSTV
8. VH ÈSTV
9. VH ÈSTV
10. VH ÈSTV
11. VH ÈSTV
12. VH ÈSTV
13. VH ÈSTV
14. VH ÈSTV
15. VH ÈSTV
16. VH ÈSTV
17. VH ÈSTV
18. VH ÈSTV
19. VH ÈSTV
20. VH ÈSTV

V tiskovém støedisku se akreditovalo na 90 úèastníkù, co je tøikrát více ne v loòském roce. Ve
sportovní hale byly také vystaveny vítìzné snímky z loòského roèníku fotosoutìe.
Je pro nás velká èest, e Brno bylo vybráno jako poøadatelské mìsto závodu Grand Prix po
ètvrté za sebou, øíká Blanka Mlejnková, pøedsedkynì Èeského svazu moderní gymnastiky,
a také manaerka poøadatelského klubu SK GiTy Moravská Slavia. Máme velkou radost, e se
nám nakonec podaøilo zvládnout a zabezpeèit tak velký závod organizaènì i sponzorsky a nejvìtí radost máme z toho, e se pøilo podívat tolik divákù, kteøí vytvoøili dobrou atmosféru, a také
podpoøili nae dìvèata. Divácká návtìvnost byla nejvyí ze vech dosavadních roèníkù Grand
Prix.
-vs-

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l 21. VALNÁ HROMADA ÈSTV SE KONÁ V NYMBURKU l
sobotu 18. dubna se uskuteèní ve Sportovním centru Nymburk 21. valná hromada ÈSTV.
Pozvánku na jednání obdrelo 158 delegátù s hlasem rozhodujícím, kteøí zastupují subjekty sdruené v ÈSTV  sportovní svazy, tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Navrený program spoleèné èásti valné hromady zahrnuje mj. zhodnocení výsledkù
práce Výkonného výboru ÈSTV za uplynulý rok a posouzení ekonomických materiálù.
Ve druhé èásti valné hromady budou projednávat sbory zástupcù TJ a SK i sbor zástupcù
svazù návrhy klíèù pro dìlení vlastních zdrojù v roce 2009, vèetnì státního pøíspìvku Ministerstva financí ÈR na veøejnì prospìnou èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu, resp. návrh klíèe

10. listopadu 1990 v Praze ve Slovanském domì
23. listopadu 1991 v Praze v Paláci kultury
25. dubna 1992 v Praze v budovì FTVS
27. bøezna 1993 v Praze v budovì FTVS
26. bøezna 1994 v Nymburku
1. dubna 1995 v Nymburku
30. bøezna 1996 v Nymburku
3. èervence 1996 v Praze
12. øíjna 1996 v Nymburku
12. dubna 1997 v Nymburku
18. dubna 1998 v Nymburku
17. dubna 1999 v Nymburku
15. dubna 2000 v Nymburku
21. dubna 2001 v Nymburku
13. dubna 2002 v Nymburku
5. dubna 2003 v Nymburku
3. dubna 2004 v Nymburku
9. dubna 2005 v Nymburku
22. dubna 2006 v Nymburku
14. dubna 2007 v Nymburku
19. dubna 2008 v Nymburku

-civ-

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

l SPOLUPRÁCE ÈSTV S POTOVNÍ SPOØITELNOU POKRAÈUJE l
øed rokem (viz TP è. 4 a 5/2008) zahájil ÈSTV spolupráci s Potovní spoøitelnou, která
pøila s výhodnou nabídkou pro tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby ÈSTV. V programu Postkonto Neziskový sektor mohou TJ a SK získat bezplatnì zøízení a vedení úètu,
které Potovní spoøitelna poskytuje neziskovým organizacím jako jediná banka u nás.
K úètu se vztahují i dalí výhody: zasílání zdarma pravidelných mìsíèních výpisù v papírové
i elektronické podobì, pøíchozí poloky v rámci banky 3 Kè (bìnì 4 Kè), mimo banku 3 Kè
(bìnì 6 Kè). Navíc mohou TJ a SK získat finanèní odmìnu 500 Kè, pokud doporuèí Postkonto
jinému sdruenému subjektu ÈSTV. Podmínkou pro vyplacení této odmìny je skuteèné otevøení
nového aktivního Postkonta èlenem ÈSTV. Aktivním úètem se rozumí úèet, na nìm je bìhem
dvou mìsícù od otevøení provedena alespoò jedna transakce, kromì vloení poèáteèního vkladu.
Od zaèátku spolupráce bylo otevøeno více ne 100 nových Postkont. Vìtina z nich byla zaloena na základì rozhodnutí samotné tìlovýchovné jednoty èi sportovního klubu, pouze malá èást
vyuila doporuèení nìkoho jiného. V absolutní vìtinì pøípadù probíhalo otevírání úètù bez problémù. Bohuel, v nìkolika málo pøípadech nebyl na úèet ani po dvou mìsících vloen poèáteèní
vklad, co je podmínka pro zaloení úètu, a proto nemohla být odmìna pøiznána.
Potovní spoøitelna vyhodnotila spolupráci jako oboustrannì prospìnou, a proto bylo schváleno prodlouení speciální nabídky pro èleny ÈSTV i pro rok 2009.
Postkonto si TJ a SK mohou zaloit na kterékoli potì nebo ve finanèních centrech Potovní
spoøitelny. ádost o zaloení úètu je tøeba oznaèit vpravo nahoøe kódem ÈSTV.
-dh-
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA DUBEN l
1. 4.
1. 4.  5. 4.
2. 4.  5. 4.
2. 4.  5. 4.
3. 4.
3. 4.  4. 4.
3. 4.  4. 4.
4. 4.  5. 4.
4. 4.  12. 4.
4. 4.  10. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.  11. 4.
6. 4.  12. 4.
9. 4.  19. 4.
11. 4.
11. 4.
11. 4.  12. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.  19. 4.
16. 4.  19. 4.
18. 4.  19. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
23. 4.  26. 4.
23. 4.  26. 4.
24. 4.  10. 5.
24. 4.  26. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.  26. 4.
25. 4.  26. 4.
25. 4.  26. 4.
26. 4.  27. 4.
27. 4.  3. 5.
28. 4.  2. 5.
28. 4.  3. 5.
28. 4.  5. 5.
29. 4.

ÈRSlovensko, kvalifikace MS 2010 ve fotbale
ME ve skocích do vody
ME ve sportovní gymnastice
MS v racketlonu  debly
SlovenskoÈR pøátelské mezistátní hokejová utkání
Czech Open v taekwon-do ITF
MS v synchronizovaném bruslení
Final four EL volejbalistù
ME ve vzpírání
MS en v hokeji  1. divize
MÈR muù a en v benèpresu
BrnoV. BíteBrno v silnièní cyklistice
SlovenskoÈR pøátelské mezistátní hokejové utkání
VC Prahy a ÈP v duatlonu
Cyklistický závod Kolem Baskicka
US Masters v golfu
MS hokejistù do 18 let
NìmeckoÈR, pøátelské mezistátní hokejové utkání
MÈR v silovém trojboji
ÈP v silnièní cyklistice
NìmeckoÈR, pøátelské mezistátní hokejové utkání
PaøíRoubaix v cyklistice
Tenisový turnaj muù serie Masters
Euro Hockey Tour  Èeské hokejové hry
MÈR drustev v plavání
Mez. MÈR na dlouhé dráze ve veslování
MÈR v pùlmaratonu
ÈP v silnièní cyklistice
Memoriál A. Høebeského v lakrosu muù
Euro Floorball Tour
MS v ledním hokeji
MÈR ve squashi
ME párù v go
MÈR v chùzi na 20 km
MÈR v or. bìhu na dlouhé trati
2. kolo Fed cupu tenistek ÈR - USA
ME v judu
SP v moderní gymnastice
ÈRPolskoNìmecko v kuelkách
Tenisový turnaj muù série Masters
ME drustev ve squashi
Cyklistický závod Kolem Romandie
MS ve stolním tenise
ÈP v silnièní cyklistice

Praha
Turín
Milán
Praha
Skalica
Nymburk
Záhøeb
Praha
Bukure
Hämeenlinna
Jablonec
Brno
Trenèín
Praha
Augusta
Frisco, Moorhead / USA
Regensburg
Nymburk
Pièín
Ingolstadt
Monte-Carlo
Liberec
Hoøín
Pardubice
Sobìslav
Praha
védsko
Bern, Kloten / výc.
Praha
Praha
Podìbrady
Svratka
Brno
Tbilisi
Maribor
Olomouc
Øím
Malmö
Jokohama / Jap.
Pardubice
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N A K L A D AT E L S T V Í O LY M P I A N A B Í Z Í
Josef Dovalil a kol.
VÝKON A TRÉNINK VE SPORTU

Autoøi se pokusili propojit pohledy rùzných vìdních oborù na
souèasný sportovní trénink. Vycházejí ze struktury sportovního
výkonu a systémovì vysvìtlují podstatu zmìn sportovní výkonnosti. Pøestoe vyuili pøevánì poznatky a zkuenosti z tréninku
sportovcù vyí výkonnosti, nalezne kniha i irí uplatnìní. Podle moností, podmínek a míry talentu lze uvedené poznatky vyuít pøi hledání cesty ke zvyování sportovní výkonnosti. Kniha je
doplnìna kresbami a schématy. 3. vyd., 336 s., cena 249 Kè
Publikaci si mùete zakoupit nebo objednat na adrese: Nakladatelství Olympia, a. s.,
obchodní oddìlení, Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: +420 274 822 902, fax: +420 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz

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 bude mít 186
stran formátu A5, a za cenu 129 Kè vyjde zaèátkem dubna 2009.
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 %)

Adresa ..............................................................................................................................
PSÈ ........................ datum ........................... podpis ....................................................

INZERCE

Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................
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