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Informace z jednání Výkonného výboru ČSTV  

12. 10. 2011 
 

Výkonný výbor ČSTV (dále jen VV ČSTV) se zabýval mimo 

jiné i přípravou 24.VH ČSTV a mimořádných valných hromad 

akciových společností. 

 

V rámci aktuálních informací předsedy ČSTV se výkonný výbor 

seznámil s výsledky jednání k přípravě smlouvy s vybraným 

investičním poradcem ČSTV, s prezentacemi řady zájemců o 

akciové podíly ČSTV v lyţařských areálech, s probíhajícím 

jednáním s Českou obcí sokolskou k pronájmu Strahova pro 

pořádání Všesokolského sletu 2012 u příleţitosti 150 let ČOS, se 

závěry schůze VV Českého olympijského výboru k výhledové 

restrukturalizaci českého sportu a byl informován o jednáních 

předsedy ČSTV s předsedy některých svazů k připravované 

transformaci ČSTV. V závěru úvodní části schůze Výkonný výbor 

ČSTV vyjádřil podporu výzvě českého sportovního prostředí 

„Hvězdy nepadají z nebe“, jejímţ cílem je upozornit na 

dlouhodobě zanedbávanou podporu českého sportu ze státního 

rozpočtu. Výkonný výbor vzal na vědomí předloţené výstupy 

jednání pracovní skupiny, ustavené usnesením 23.VH ČSTV k 

přípravě novelizace Stanov ČSTV. Následně projednal a schválil 

program, pozvánku a proces přípravy 24.VH ČSTV, která se 

uskuteční v sobotu 26. 11. 2011 ve Sportovním centru v 

Nymburce. V souvislosti s přípravou valné hromady byla 

projednána také obsáhlá a podrobná zpráva o majetku, která 

bude dále dopracována. Z ekonomických materiálů, 

projednávaných výkonným výborem, bylo, mimo jiné, schváleno 

pověření zástupce ČSTV pro jednání říjnových mimořádných 

valných hromad akciových společností Skiareál Špindlerův Mlýn 

a Ski Pec. Byla projednána také východiska k sestavení 

rozpočtu ČSTV na rok 2012, který je v návrhu redukován téměř 

o 40%, a kde bylo v rámci přípravných opatření rozhodnuto 

zahájit jednání o ukončení úrazového pojištění členů ČSTV, 

odpovědnostního pojištění trenérů a cvičitelů a kolektivních 

smluv s OSA a Intergramem od 1.1. 2012, z důvodů nedostatku 

finančních prostředků na úhradu smluvních plateb. Výkonný 

výbor také rozhodl pokračovat ve sběru statistických dat ČSTV a 

doporučil předsedovi ČSTV vydat pokyn ke statistickému šetření 

v ČSTV k 31. 12. 2011, včetně aktualizace Pasportu 

tělovýchovných a sportovních zařízení, jako jedinečného zdroje 

údajů ve sportovním prostředí ČR. V závěru jednání se výbor 

zabýval informací o novele loterního zákona, kontrolami 

provedenými Revizní komisí ČSTV, dohodou o narovnání s 

Gladiolus, a.s., a aktivitami ČSTV k Evropskému roku 

dobrovolnictví 2011. 

 

Mgr. Jan Boháč 
Generální sekretář ČSTV 
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Řádná zářijová schůze VV ČSTV měla na programu 

především projednání ekonomických témat. 

 

 Výkonný výbor vyslechl informaci o probíhajících 

jednáních k přípravě nových stanov ČSTV, které by měly 

přinést zásadní modernizaci organizace. Předseda Pavel 

Kořan informoval o základních principech současných návrhů, 

o sbliţujících se stanoviscích názorově polarizovaných skupin 

i o zatím otevřených otázkách a oboustranných snahách o 

kompromis. Dále informoval o jednáních k zajištění 

investičního poradenství ČSTV, kde výbor schválil záměr pro 

případ rozhodnutí VH ČSTV o prodejích majetku. Byla také 

podána zpráva, o jednáních se zájemci o krkonošské lyţařské 

areály a o uvaţované iniciaci akce k vyjádření zájmu 

sportovního prostředí o podíl na odvodech v oblasti hazardu, 

daných novelou loterního zákona. Výbor projednal situaci a 

aktuální vývoj v SAZKA, a.s., a VV schválil mandát pro 

zástupce ČSTV na mimořádné VH SAZKA, a.s., konané 29.9. 

k dovolbě členů dozorčí rady společnosti. 

 

 Výkonný výbor poté vyslechl a projednával Zprávu o 

financování sdruţených subjektů ČSTV, kde je zásadní 

informací doplacení rozpočtovaných státních příspěvků 

z MŠMT na rok 2011 do výše 100%, dále Rozbor výsledku 

hospodaření ČSTV za leden – červen 2011, Návrh obchodní 

strategie PS Podolí, a činnosti v rámci Lyţařského areálu 

ČSTV na Zadově - Informace o vývoji jednání s obcí Stachy, 

pronájem chaty Churáňov, a návrh na odkoupení pozemků 

pod retenční nádrţí pro zasněţování LD Kobyla – Zadov, kde 

VV chválil realizaci navrhovaných postupů. Dále VV projednal 

a schválil navrţený postup pro předloţení ţádostí sdruţených 

subjektů o státní investiční prostředky z MŠMT pro rok 2012, 

zprávu o hospodaření VOŠ ČSTV, s.r.o. ve školním roce 

2010/2011 a Informaci o průběhu likvidace Nakladatelství 

Olympia,a.s. 

                                                                               

 V závěrečné části jednání informovali členové VV 

ČSTV I.Lehárová, J.Lebeda, L.Bambula o současných 

ztíţených podmínkách pro činnost TJ/SK a o zvýšeném 

výskytu tlaků, vyvíjených na TJ/SK, které jsou přesvědčovány 

k prodeji sportovišť pro developerskou činnost. 

 
Mgr. Jan Boháč 
Generální sekretář ČSTV 

Informace z jednání Výkonného výboru ČSTV  

14. 9. 2011 

 

O českém sportu 
rozhodují 

převážně muži 
 
Komise sportu ţen Českého 
o lympi j ského  výboru  
shromáţdila v lednu 2011 
data o počtu ţen a muţů 
v řídících pozicích ve sportu. 
Z informací dostupných na 
webových s t ránkách  
českých sportovních svazů 
vyplynulo, ţe 45 z 80 jejich 
výkonných výborů nemá ve 
svých řadách ani jednu ţenu 
(včetně basketbalu,  
cyklistiky, golfu, lyţování 
nebo softballu aj.). Ve 
vedení českých sportovních 
svazů je tak méně neţ 10 % 
ţen (60 z 618). Na postech 
předsedů či prezidentů 
svazů je 77 muţů a jen tři 
ţeny (krasobrus lení,  
moderní  gymnast ika,  
aerobic). Ţeny jsou spíše 
členkami komisí svazů a 20 
jich pracovalo v daném 
období jako generální  
sekretářky svazů. 
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Sportovní prostředí iniciovalo výzvu „Hvězdy nepadají z nebe“, která se 

snaží upozornit na kritické podfinancování českého sportu. VV ČSTV tuto výzvu 
podpořil s tím, že sportovní prostředí je jedním z největších dobrovolných hnutí 
v České republice a mělo by se mu dostávat odpovídající podpory ze strany 
státu.  Máte-li zájem, vyjádřete svůj názor a podpořte tuto výzvu. 

 
Mgr. Jan Boháč 

Generální sekretář ČSTV 

Výzva českých sportovců poslancům Parlamentu 
České republiky  

 
Váţení poslanci, 

český sport se nachází v krizi, ze které marně hledá východisko. V posledních letech přišel 
postupně o dvě miliardy korun. Na tento stav doplácí především mládeţ. Jestliţe v roce 
1990 připadla jedna investovaná koruna na jedno dítě, nyní se o stejnou korunu dělí čtyři 
děti. Tím se Česká republika propadla na 25. místo v Evropské unii!  

Pokud se tento stav nezmění, řada oddílů zanikne, český sport přijde o stovky 
talentovaných ţáků, naše země o budoucí hvězdy, ale především o všestranně zdatné 
občany. Sami rodiče uţ nezbytné finanční náklady na sportovní činnost svých dětí 
nezvládnou.  

Váţení poslanci, v následujících dnech budete projednávat legislativní změny, které mohou 
mít zásadní vliv na budoucnost českého mládeţnického sportu. Proto Vás ţádáme, abyste 
při schvalování obsahu příslušných zákonů vzali v úvahu uvedené argumenty a svým 
rozhodnutím tak pomohli zachránit sportující mládeţ.  
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• Pošli pohled do sněmovny 

• Úkol - zvýšit povědomí poslanců o problémech 
českého sportu 

• Sportovec píše svému poslanci 

• Termín 5. - 31. 10.2011 
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SPORT a ekonomika České republiky 
 

Graf výdajů na sport mládeže 

Výdaje na podporu sportu v 
porovnání se zeměmi Evropské 

unie 
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FairLook – pro kluby nová cesta k financím 
 
FairLook je projekt jakoby ušitý na míru sportovcům a na dobu, v níž je svět protkán 
neviditelnou, ale všeobjímající internetovou sítí. Pod jednou střechou otevírá novou 
cestu k získání zdrojů na činnost sportovních klubů, oddílů a jednot. Světlo světa totiž 
spatřuje projekt FairLook, který vychází maximálně vstříc neziskovým organizacím ze 
všech sfér života, tedy i sportovcům. Nabízí jim pomoc v té nejdůležitější oblasti, tedy 
získávání financí na vlastní činnost i realizaci. A připojuje k tomu jedno magické 
slůvko: BEZPLATNĚ!  

Ušlechtilá myšlenka vznikla v hlavě brněnského 
podnikatele Miloše Hiermana, jenţ původně 
usiloval o sjednocení různých pořadatelských 
struktur v amatérském ledním hokeji, který 
aktivně a vášnivě hraje. „Jenţe pak jsem si řekl, 
ţe pomoc nepotřebujeme jen my hokejisté, ale 
celý sport, kultura, neziskový sektor,“ vysvětluje 
Miloš Hierman, jak došlo ke zrodu projektu, 
který najdete na adrese www.FairLook.cz a jenţ 
je internetovým veletrhem subjektů ze všech 
oblastí ţivota, kteřé zde mohou před širokou 
veřejností prezentovat své činnosti, akce, 
produkty nebo hledat nové zaměstnance. 
Projekt je určen především pro dobrovolné 
pracovníky, kterým by měl pomoci získat prostor 
k prezentaci činnosti klubu, ale i tak potřebné 
finance na činnost bez velkých administrativních 
nákladů. 
 
Proč právě název FairLook? Slovo fair se dá 
přeloţit z angličtiny jako veletrh, nebo také 
spravedlivý či férový. A look znamená pohled 
nebo směřování. Jaký je tedy současný pohled 
na financování sportu? Určitě s námi budete 
souhlasit, ţe získat kaţdou korunu je mnohem 
těţší. Ať uţ od soukromých sponzorů či 
veřejných zdrojů. „My v tomto prostředí 
nabízíme jinou, kvalitativně odlišnou cestu 
podpory neziskového sektoru,“ vysvětluje Miloš 
Hierman. „Jde o uţitečnou sluţbu, která s sebou 
přináší řadu výhod pro sportovní sektor i pro 
partnery ze komerční sféry,“ dodává autor. 

 

Jedním z největších kladů celého projektu je 
bezprostřední efekt a jednoznačně cílená 
adresnost financí. Pokud si vaším 
sportovním spolkem doporučená firma 
koupí služby FairLooku polovina 
z dobrovolné vstupní částky se vrátí přímo 
vám, druhá polovina je určena na reţijní 
náklady s tím spojené.  
 
„Jde nám o férové podmínky pro všechny. U 
nás nebude moţné si předplatit lepší místo či 
pozici, u nás budou mít všichni opravdu rovné 
podmínky,“ vysvětluje jedno ze základních 
pravidel pan Hierman. Coţ pro řadu malých TJ, 
SK či sokolských a orelských organizací můţe 
znít jako rajská hudba. Desetitisíce podobných 
sportovních seskupení mohou za minimální 
vlastní náklady získat výhody, o jakých se jim 
dosud ani nesnilo. A k tomu navíc peníze! 
Zkusme malé srovnání: co můţe taková 
„imaginární“ TJ Lhota nabídnout při klasickém 
sponzoringu firmě či podnikateli z vesnice? 
Logo na dresech, coţ uvidí pár desítek diváků 
po dobu dvaceti neděl při okresním fotbalovém 
přeboru. Reklamní tabuli za brankou, jejíţ 
výroba ale také bude něco stát, stejně jako 

potisk dresů. Víc asi fotbalisté Lhoty 
nabídnout nemohou. 
 
U FairLooku je to zcela jinak. Klub doporučí 
spřátelenou firmu a dále se nemusí o nic 
dalšího starat. Tým FairLooku zástupce 

http://www.fairlook.cz/
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  firmy osloví, vysvětlí mu smysl celého projektu, představí 

všechny uţitečné funkce, aby mohl sám nejlépe posoudit, 
jakou hodnotu to pro něj má a dobrovolně se tak rozhodnout o 
výši vstupného. Jak uţ bylo zmíněno, aţ jedna polovina 
z dohodnuté částky se potom vrátí zpět do daného klubu. A to 
jen za to, ţe firma byla doporučena ze sportovního oddílu. A 
nikdo z něj nemusel prakticky hnout prstem, aby pár tisícovek 
připlulo na konto klubu. A jen si představte, ţe takovýchto 
„kamarádských“ firem z okolí doporučíte pět, deset, dvacet… 
Panečku, to se penízky jen pohrnou! 
 
„A co za to budu mít já, kdyţ dám třeba osm tisíc na fotbalisty 
Lhoty?“ zeptá se zcela logicky zástupce firmy. A nespokojí se 
samozřejmě jen s dokladem do účetnictví za realizovanou 
sluţbu. I tady je odpověď ze strany FairLooku více neţ 
uspokojivá. Tímto způsobem doporučené firmy získávají 
moţnost nechat si vytvořit pestrou prezentaci, která díky svým 
parametrům můţe být náhradou webových stránek. Navíc není 
pouhým pasivním odkazem, ale umoţňuje vyuţívat bez dalších 
příplatků a neomezeně mnoho jiných funkcí (inzeráty, akce, 
hromadnou poptávku, …). A to vše zástupcem FairLooku, bez 
dalších příplatků, nákladů a bez ztráty pro ně tolik 
drahocenného času. Budou pak, řečeno sportovní terminologií, 
hrát ve stejném dresu, jako jejich klub. Je totiţ pro nás 
samozřejmostí, ţe celý neziskový sektor získá naprosto 
automaticky a bezplatně prostor k vytvoření obdobné 
prezentace jako firmy, a to s plnou funkčností. A navíc pak 
ještě na referenční listině poděkujete „svým“ firmám za 
podporu. Kruh FairLooku se tak symbolicky uzavře… 
 
Celý projekt se naplno rozjede na podzim roku 2011. 
V kaţdém regionu České republiky bude mít FairLook své 
zástupce. Aţ se ozvou právě vám, zbystřete. Nejde o ţádný 
podomní prodej, ale o seriózně podanou pomocnou ruku 
vašemu klubu. 
 
 
 
Tým  
 

 

 
 
 
Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem zástupcům 
TJ a SK, jejich trenérům a 
dalším členům i nečlenům, 
kteří se aktivně zapojili do 
„Týdne otevřených dveří 
sportu“ a př ipravi l i  pro 
ostatní příleţitost zasportovat 
si. 
Internetové stránky 
www.branasportu.cz 
zůstávají Vám, vašim 
klubům k dispozici a do 
konce roku budou ještě 
rozšířeny o sekci zaměřenou na 
zprostředkování kontaktu 
mezi kluby a jednotami, 
které by rády získaly 
nového dobrovolného  
pomocníka, a lidí, kteří by 
rádi ve svém volném čase 
podpořili sportovní klub 
nebo tělovýchovnou  
jednotu. 

Děkujeme Vám a věříme, 
ţe Brána sportu pomůţe 
na cestě ke sportu ještě 
mnoha lidem. 
 
 
 
 
 

 

http://www.branasportu.cz/
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Sportoviště – spolupráce s obcemi 
 
 

V minulém vydání Zpravodaje ČSTV jsem se v teoretické rovině věnoval 
rolím, ve kterých se můţe tělovýchovná jednota nebo sportovní klub ve 
vztahu ke sportovištím nacházet. Nyní bych se rád zaměřil, zatím stále 
ještě spíše teoreticky, na situaci, ve které je TJ/SK vytěţována správou 
majetku natolik, ţe to negativním způsobem ovlivňuje naplňování jejího 
hlavního poslání, sportovní činnosti. 
Předpokládám, ţe tento stav rozpoznají představitelé TJ nebo SK sami 
a není ho proto třeba více rozvádět. Otázkou však je, jestli z této situace 
existuje nějaké schůdné východisko. 
ČSTV inicioval na konci srpna roku 2010 schůzku se Svazem měst a 
obcí ČR, na které byla mimo jiné projednávána otázka péče o sportovní 
infrastrukturu ČR a formy moţné spolupráce v této oblasti. Určitá 
alternativa řešení se nabízí také ve výše uvedené situaci, ve které 
správa (údrţba, provoz, ale zejména zajištění finančních zdrojů na tyto 
účely) TJ/SK příliš zatěţuje. 
Prvním krokem v procesu nalezení řešení výhodného pro všechny strany je navázání konstruktivního 
dialogu s místní samosprávou. Překáţkou zde mohou být zejména nedobré osobní vztahy 
konkrétních osob, které by však v zájmu dobré věci měly jít vyřešit například tím, ţe bude jednáním 
pověřen jiný člen klubu. Dále by měli zástupci TJ/SK ještě před úvodním setkáním vědět nejen, co je 

 

trápí a co by od samosprávy potřebovali, ale 
zároveň by se měli také zamyslet nad tím, co by 
mohli nabídnout obci na oplátku. Můţe se 
jednat například o poskytnutí názorů na 
dostupnost, koncepci a rozvoj sportu a 
tělovýchovy v obci, pořádání veřejně 
přístupných akcí ve spolupráci s obcí, nabídnutí 
vyuţívání sportovního zařízení ve vlastnictví 
TJ/SK k vyuţívání místní školou (školkou, 
dětským domovem atd.) mimo hodiny, které 
jsou obsazeny sportovní činností klubu, apod. 
Je také moţné, ţe i přes snahu představitelů 
TJ/SK nebudou zástupci samosprávy ochotní 
podílet se na financování provozu, údrţby nebo 
rozvoje sportovišť ve vlastnictví TJ/SK. 
V takovém případě by se tématem dialogu 
mezi TJ/SK a samosprávou mohlo stát předání 
majetku. Toto téma je pochopitelně velice 
citlivé a bude pravděpodobně u řady členů 
TJ/SK vyvolávat silné emoce. Také ze strany 
zastupitelstva obce, do jehoţ kompetencí 
taková rozhodnutí spadají, nemusí jít o snadné 
a rychlé projednání. 
Před zveřejněním záměru převedení 
sportoviště na obec je potřeba pečlivě připravit 
dokument, ve kterém budou uvedeny důvody, 
které vedly ke zvaţování této varianty, a 
samozřejmě všechny klady, ale také zápory a 
rizika, která s touto transakcí souvisejí. 
Se sportovištěm je v první řadě většinou 
spojena řada vzpomínek, členové často 
sportoviště sami budovali a přinejmenším se 
podíleli na jeho údrţbě. Logicky se pak mohou 

obávat toho, jak bude obec s majetkem dále 
nakládat. Můţe vzniknout také obava, ţe obec 
sportoviště prodá nebo převede na obchodní 
společnost, jako se tomu v našem státě občas 
stává a sportovní činnost pak nebude na 
prvním místě. Při přípravě záměru převodu 
sportoviště by měly být všechny tyto 
potenciální hrozby projednány se zástupci 
samosprávy a mělo by dojít k nalezení řešení, 
které bude vyhovovat oběma stranám. Toto 
domluvené a přijatelné řešení by pak mělo být 
zaneseno v příslušných smlouvách. Jistou 
komplikací mohou být také nedořešené 
restituční nároky, proto se pokuste zjistit, zda 
se netýkají také pozemku nebo budovy, 
vlastněných TJ/SK. 
Převod sportoviště na obec můţe řešit více 
problémů a přinést tak sdruţené výhody. Vţdy 
je dobré zvaţovat moţnost vyuţití sportoviště 
školou nebo jiným subjektem v dopoledních 
hodinách. V případě, ţe je stav nebo samo 
sportoviště nevyhovující, můţe být jeho 
převod spojen s příslibem investic do jeho 
rozvoje ze strany obce atd. 
Pro TJ/SK je zásadní zachování moţnosti 
vyuţívání sportoviště k hlavní činnosti, pokud 
moţno ve stejné míře, jako před převodem. 
Je tedy potřeba domluvit budoucí uţivatelské 
podmínky. Obec se po převodu stává 
majitelem sportoviště a měla by zajistit jeho 
provozování. TJ/SK by si na základě při 
převodu stanovených podmínek pronajímala 
sportoviště v konkrétních hodinách od obcí 
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Jsou ve Vašem klubu hodnoty jako poctivost, zdraví a spolkovost 
důležitější než pouhé vítězství? 

Máte plány na další rozvoj činnosti klubu? 

  Chcete pro klub získat další finanční prostředky? 

Jestli odpovídáte na tyto otázky ANO a víte, ţe bez práce nejsou koláče, 
tak se můţete spolehnout na to, ţe rádi uděláme vše, co bude v našich 
silách, abychom pro váš klub potřebné zdroje získali. 

Společnost Sport Partners pro Vás připravila dva projekty: 

 Veřejnou sbírku na podporu registrovaných sportovních klubů, která bude probíhat 
od listopadu do konce roku 2011. 

 Projekt Partner sportu ČR, který bude navazovat na veřejnou sbírku a jehoţ cílem 
je dlouhodobě přinášet potřebné zdroje do sportovních klubů. 

Váš klub můţete přihlásit a podrobnosti o projektech získáte na webu 
www.partnersportucr.cz 

 „Jsme tu proto, abyste se mohli co nejlépe věnovat tomu, co děláte! Sportovní prostředí 
má mnoho co nabídnout a věříme, že se nám to ve spolupráci s Vámi a vašimi kluby 

podaří dokázat.“ 

Mgr. Irena Smetanová    
  Sport Partners s.r.o   . 

          www.partnersportucr.cz  www.sportpartners.cz  

stanoveného provozovatele.  
V případě, ţe problémem pro TJ/SK nebylo samo provozování a vyuţití sportoviště, ale neochota 
místní samosprávy investovat do neobecního majetku, která je celkem pochopitelná. Nabízí se jako 
v současné době nejvýhodnější řešení, souhlasí-li s ním obě strany, převedení sportoviště na obec a 
uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce sportoviště TJ/SK, původnímu vlastníkovi. 
TJ/SK tak dál sportoviště provozuje, ale obecní zastupitelstvo nemusí řešit dilema, zda investovat do 
neobecního majetku (smluvně jí můţe být stanovena i určitá povinnost investovat) a TJ/SK navíc dál 
můţe ţádat o dotace z MŠMT (coţ obec s výjimkou investic nemůţe) a dalších zdrojů. 
Je tedy patrné, ţe moţných řešení je celá řada, záleţí zejména na ochotě a snaze najít v konkrétním 
případě nejvhodnější variantu a tak zajistit co nejlepší podmínky pro sportování co nejširšího počtu 
obyvatel obce. 
V příštím vydání Zpravodaje se Vám pokusíme zprostředkovat praktické zkušenosti představitelů TJ 
a SK, které převod sportoviště na obec uskutečnily. 

Mgr. David Kovář 
Management sportu ČSTV 

Pozn.: Tento článek vznikl na základě konzultací s místopředsedou ČSTV, Vladimírem Šimíčkem 
 

Reklama 

http://www.partnersportucr.cz/
http://www.partnersportucr.cz/
http://www.sportpartners.cz/
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OPAVA A HRADEC NAD MORAVICÍ HOSTILY 

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ VE SJEZDU NA 
DIVOKÉ VODĚ 

 
Poslední týden v červenci se v Opavě a Hradci nad Moravicí 
odehrálo Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě, které 
se zpět do České republiky vrátilo po více neţ patnácti letech. Na 
prestiţním vodáckém závodě předvedli své umění nejen tuzemští 
reprezentanti, ale i zástupci z různých koutů světa. 
Moravskoslezský kraj přitom pořádal tak významný vodácký závod 
poprvé. 
Závodit na mistrovství přijelo 15 kanoistických federací z celého 
světa. Mistrovství světa juniorů se uskutečnilo ve dnech 25. aţ 31. 
července 2011 v Opavě a Hradci nad Moravicí. „Mistrovství světa 
juniorů jsme s Robertem Kneblem, technickým ředitelem, a spolu s 
organizačním týmem a dobrovolníky z řad aktivních mladých 
závodníků z celé České republiky připravovali skoro dva roky. S 
organizačním průběhem jsem byl zcela spokojen, jen nás bohuţel 
celý týden hodně potrápilo počasí,“ řekl pořadatel mistrovství a 
mistr světa ve sjezdu na divoké vodě Tomáš Slovák.  
Šanci zazávodit si dostali přitom nejen profesionální kanoisté a 
kajakáři, ale také milovníci vody z řad amatérských vodáků a 
veřejnosti. Ti se v sobotu 30. července mohli zúčastnit druhého 
ročníku Silesia kanoe maratonu na 21 kilometrů dlouhé trase 
Vítkov – Hradec nad Moravicí, kterou zvládl nejrychleji projet 
opavských odchovanec a jeden z historicky nejlepších světových 
kajakářů ve sjezdu na divoké vodě Kamil Mrůzek. „Od prvního 
ročníku jsme se snaţili o to, abychom v rámci právě probíhajícího 
Mistrovství světa juniorů mohli vodácké veřejnosti nabídnout 
aktivní účast v rámci tohoto projektu. Cílem bylo do Opavy přilákat 
co největší mnoţství lidí a partnerům akce nabídnout zvýšenou 
moţnost prezentace,“ poznamenal Slovák.  
 
Celková návštěvnost na MSJ byla i přes trvalé nepříznivé počasí 
cca 1.000 návštěvníku denně. V průběhu i po akci jsme 
zaznamenali jen spokojené reakce na Mistrovství světa juniorů. 
Závodníci i jejich doprovod byli spokojeni s ubytování, jídlem, ale i 
vodou, na které závodili. Spokojenost s akcí vyjádřili i politici z 
Moravskoslezského kraje, Města Opavy i Mezinárodní kanoistické 
federace ISF. 

Jiří Mastík 
Tiskový mluvčí MS 
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Americký fotbal - ČLAF A 

Letošní Česká liga amerického fotbalu 
(ČLAF) byla rozdělena do dvou 
výkonnostních skupin. V první lize (ČLAF 
A) spolu soupeřilo šest týmů, které kaţdý 
v základní části odehrály sedm zápasů. 
Největším překvapením základní části bylo 
vítězství Prague Black Hawks nad jejich 
hlavním rivalem Prague Panthers. Black 
Hawks na domácím hřišti zvítězili 30:28 
poté, co Panthers v posledních vteřinách 
nedokázali proměnit field goal a strhnout 
tak vítězství na svou stranu. Panthers tak 
v české lize prohráli po 1792 dnech. 
Ve druhém vzájemném zápase ovšem 
Panthers na domácím hřišti porazili Black 
Hawks v poměru 30:13 a zajistili si tak lepší 
výchozí pozici pro semifinále. V základní 
části tak pořadí dopadlo následovně (za 
názvem týmu následuje počet výher, počet 
proher a celkové skóre): 1. Prague 
Panthers (6-1, 247:68), 2. Prague Black 
Hawks (6-1, 207:64), 3. Bratislava 
Monarchs (5-2, 175:81), 4. Ostrava 
Steelers (3-4, 77:162), 5. Brno Alligators 
(1:6, 37:195), 6. Prague Lions (0-7, 
36:209). 
V prvním semifinále se spolu utkaly týmy Prague Black Hawks a Bratislava Monarchs. Black Hawks 
potvrdili roli favorita a v poměrně solidním zápase zvítězili 38:20. O den později na stejném hřišti 
svou roli potvrdili i Panthers, kdyţ nedali Ostravě Steelers ţádnou šanci a po výsledku 54:0 se také 
kvalifikovali do finále. 
V krásné Synottip Aréně před skvělou návštěvou 2053 diváků oba týmy předvedly vynikající výkon a 
zápas se tak dá jednoznačně označit za nejlepší finále historie ČLAF. Na začátku zápasu šli do 
vedení 0:7 Black Hawks. Panthers odpověděli kickoff returnem Ladislava Jenšíka přes celé hřiště, 
který byl nejdelším touchdownem celé letošní sezóny. Následný extrapoint ale nekopli a zůstali o 
bod za Jestřáby. Black Hawks poté zvýšili na 6:14 a Panthers po dalším touchdownu sníţili na 
13:14. Ve druhé čtvrtině si oba týmy vyměnily touchdowny a s uplynutím poločasu Gábor Sviatko 
proměnil field goal, do šaten se tedy šlo za stavu 24:21 pro Panthers. Ve třetí čtvrtině Panthers 
zvýšili svůj náskok na 31:21 a v obraně jasně dominovali. 
Za nezměněného stavu 31:21 pro Panthers zápas dospěl k dokonalému závěru. Přibliţně čtyři 
minuty před koncem Panthers po fumblu ztratili míč a Black Hawks sníţili na 31:29 s přibliţně třemi 
minutami do konce. Následoval kickoff z 45 yardů díky spornému late hitu hráče Panthers. Panthers 
očekávaný onside kick zalehli a získali tak míč na vlastní 40 yardové linii. Hned v první akci ale opět 
fumblovali a ztratili míč. Black Hawks šanci vyuţili dokonale a v čase 0:30 šli do vedení 31:32. 
Panthers se returnem dostali na svých 40 yardů a sérií několika kompletních pasů se dostali na 36 
yardovou linii Black Hawks. Poté si vzali poslední timeout a postavili se k 54 yardovému field goalu. 
Kop Gábora Sviatka byl sice trefený krásně doprostřed brány, ale na délku mu chyběly asi dva 
yardy. Poprvé od roku 2006 tedy titul získal jiný tým neţ Prague Panthers. 
 

Nábor 
Chcete si vy nebo vaše ratolesti vyzkoušet americký fotbal, ať uţ v jeho klasické, nebo bezkontaktní 
formě? Napište nám na info@caaf.cz a dáme vám kontakt na nejbliţší klub, který se americkým 
fotbalem zabývá. Nábory probíhají neustále a pro všechny v rozmezí 8 a 40 let! 
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Americký fotbal - ČLAF B 

V ČLAF B, kde proti sobě na hřišti nastupuje pouze sedm hráčů oproti klasickým jedenácti, letos 
soupeřilo pět týmů. Soutěţ byla velmi atraktivní a nabídla mnoho vyrovnaných zápasů, které byly 
rozhodnuty v posledních minutách. Konečné pořadí tabulky po základní části: 1. Příbram Bobcats (6-
0, 217:120), 2. Pardubice Stallions (5-1, 191:135), 3. Šumperk Dietos (2-4, 138:203), 4. Budweis 
Hellboys (1-5, 125:187), 5. Liberec Titans (1-5, 147:173). 
Ve finále ČLAF B se na hřišti Pardubic utkali Příbram Bobcats a Pardubice Stallions. Jelikoţ první 
vzájemné utkání skončilo výsledkem 21:2 pro Bobcats, asi málokdo čekal utkání, které bude takto 
vyrovnané a ve kterém padne tak moc bodů. Od prvních chvil byla k vidění jedna skórovací akce za 
druhou a přestoţe bylo utkání po dlouhou dobu naprosto vyrovnané, Pardubice soupeře od první 
čtvrtiny nepustily k vedení, předvedly koncentrovanější výkon s méně chybami a po výsledku 67:42 
tak zaslouţeně obhájily vítězství v ČLAF B. 
Národní tým 
Národní tým se v týdnu po finále ČLAF A zúčastnil přípravného turnaje 4 Helmets Trophy konaného v 
italském městě Luino. V prvním zápase se čeští reprezentanti utkali s velice silným celkem Team 
USA Eagles, sloţeným z amerických hráčů hrajících v Evropě. Po srdnatém výkonu český tým odešel 
poraţen v poměru 27:0 a v zápase o třetí místo se tak utkal s celkem Cineplexx Blue Devils, který v 
úvodním zápase podlehl domácí Itálii 51:0. V závěrečném utkání český celek předvedl lepší a 
koncentrovanější výkon a zaslouţeně zvítězil v poměru 38:12. Turnaj byl dalším krokem v tříletém 
přípravném cyklu české reprezentace na ME skupiny B, které se bude konat v roce 2013. Na 
minulém ME sk. B, konaném v roce 2009 v rakouském Wolfsbergu, národní tým obsadil hezké třetí 
místo. 
Flagové mistrovství 
V létě se uskutečnilo historicky první mistrovství ČAAF pro dospělé v bezkontaktní formě amerického 
fotbalu – flag footbalu. Do soutěţe se zapojilo celkem 15 týmů z celé ČR a Slovenska, které se 
nejdříve utkaly v kvalifikačních turnajích konaných v Českých Budějovicích, Praze, Prostějově a 
Smolenicích. Do finále pak postoupilo šest nejlepších týmů. Vítězství si pro sebe odvezl tým Panthers 
30+, sloţený ze současných a bývalých hráčů Prague Panthers. 
ČJLAF 
Podzim je odpočinkem a dobou přípravy na novou sezónu pro seniorské týmy, nikoliv však pro 
juniorské, kterým od září do přibliţně první poloviny listopadu běţí Česká juniorská liga amerického 
fotbalu (ČJLAF). Letos se v juniorské lize utkají čtyři týmy hráčů od 15 do 19 let: Pilsen Patriots, 
Prague Lions, Prague Panthers a Příbram Bobcats. Liga letos startuje o víkendu 10. aţ 11. září a 
finále je naplánováno na neděli 30. října. 

Radek Janhuba 
Sekretář ČAAF 
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Přijďte se podělit o své dobrovolnické zkušenosti zajímavou formou! Zapojte se do Živé 
knihovny na téma „Já, dobrovolník?! - Normální je pomáhat“  a staňte se živou knihou! 
Je tu skvělá příležitost popovídat si o vašich zkušenostech s návštěvníky Týdne 
dobrovolnictví a ukázat jim pestrou škálu dobrovolnictví. 

Kdy? 6.11. od 12 – 19 hodin 
Kde? České Muzeum hudby, (Karmelitská 2/4, Praha 1 ) 

Každá kniha projde školením (je možné ho absolvovat prostřednictvím Skype) a bude mít 
za úkol sepsat krátkou anotaci o své minulé, či právě probíhající, dobrovolnické činnosti. 
Potenciální čtenář si tak bude moci vybrat z katalogu knih tu, která ho zaujme, nebo 
která ho bude třeba i provokovat svým obsahem, a vstoupit s ní do dialogu. 

Živá knihovna s tématem „Já, dobrovolník?! - Normální je pomáhat“ si klade za cíl rozšíření povědomí široké 
veřejnosti o dobrovolnictví jako takovém a o jeho formách a oblastech působnosti, ve kterých se dobrovolníci 
vyskytují. Příchozí čtenáři by si také mohli uvědomit, že dobrovolnictví je jedinečná možnost nabývat 
zkušenosti a dovednosti, které jsou k nezaplacení. 

Co za to?  
ÚČASTNÍCI  

 Tričko, cestovné, občerstvení, malý dárek - kniha  

 Nové zkušenosti, zábavu a příběhy dobrovolníků na území ČR  

NÁVŠTĚVNÍCI  

 Nové informace, možnost konfrontace názoru a sebe samotného se skutečností  

 Bezpečný prostor pro rozhovor s někým, s kým běžně nehovoříte  

 Neotřelý zážitek 

V případě vašeho zájmu, prosím,  kontaktujte Petru Lamačovou na petra.lamacova@losonline.eu 
 

 

 

ČSTV partnerem festivalu Sportfilm Liberec 2011 
 
 

 Ve dnech 20. aţ 22. září proběhl jiţ 14. ročník 
festivalu sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 
2011 - INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 
(www.sportfilm.cz), jehoţ vyhlašovatelem a 
pořadatelem je Liberecká sportovní a tělovýchovná 
organizace o.s. (regionální organizace ČSTV Liberec) 
pod patronací Českého olympijského výboru. Český 
svaz tělesné výchovy je dlouholetým a tradičním 
partnerem festivalu. 
 
 Tento rok se pořadatelé snaţili vnést festival do 
povědomí širší divácké veřejnosti především 
prostřednictvím dvou nově probíhajících projektů. 
 
 Prvním z nich je SPORTFILM DO ŠKOL, jehoţ hlavním cílem je probudit ve studentech zájem 
o filmy a dokumenty se sportovní tématikou potaţmo sport jako takový. Soutěţní snímky mohli přímo 
v jednotlivých školách shlédnout ţáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol, kteří dostali 
moţnost zapojit se do hlasování o nejlepší snímek a také soutěţit o nejoriginálnější plakát se 
sportovní tematikou. Projekt probíhal od 5. do 20. září. Školy si samy mohly vybrat datum promítání, 
které trvalo vţdy 2 hodiny a také počet studentů, kteří se do hlasování zapojili. Vybraní studenti, kteří 
hlasovali pro vítězný film měli moţnost předat cenu „studentů o nejlepší film“ na závěrečném 
vyhlašování.  

 

http://www.sportfilm.cz/


 

 

 
 

Str. 15 
 

 
 

 

 

  

 
 Dalším projektem, kterým pořadatelé přibliţují SPORTFILM milovníkům sportovních snímků 
v celé České republice, je nově navázaná spolupráce s Českou televizí, konkrétně s jejím sportovním 
kanálem ČT 4, který uvádí cyklus Z archivu filmového festivalu. Odvysílané díly lze shlédnout na 
internetovém archivu ČT4: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10349585098-z-archivu-sportfilmu-ii/. 
 
 Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 22.9.2011 za účasti představitelů českého sportu 
(M.Jirásek, F.Dvořák, J.Boháč) v aule Technické univerzity Liberec-Harcov, byly vyhlášeny vítězné 
filmy na základě hlasování poroty v následujících kategoriích:  
HLAVNÍ CENA 14. ročníku byla udělena snímku:  One Goal reţiséra a producenta  Sergi Agusti, který 
porota popsala jako nepatetický dokument, plný úţasné radosti, který vypráví o tom, jak sport dokáţe 
vrátit člověku to, co mu vzalo válečné zlo. Specifickou kategorii charakteristickou pro liberecký 
festival, a to OLYMPIJSKÉ IDEJE vyhrál snímek „Tajemství Gutha-Jarkovského“ reţiséra Ivana 
Stehlíka (produkce: Česká televize). Film je poctou velké osobnosti českého olympijského hnutí, která 
přerostla národní rámec a podílela se na historii olympismu od jeho počátků. V prestiţní kategorii 
DOKUMENTŮ byl oceněn dokument „T jako TÝM!“ v reţii Jiřího  Kalemby (produkce: Česká televize) 
a kategorii REPORTÁŢE vyhrál snímek „Arco Climbing World Championship“, reţie Monika Brkalová, 
produkce Monika Brkalová a Český horolezecký svaz. Porota udělila dalších sedm cen.  
 
Dalšími partnery festivalu jsou vedle ČSTV Liberecký kraj, 
Statutární město Liberec, Technická univerzita Liberec, 
Sportovní areál Harrachov a.s., Krajské sdruţení ČSTV LK, 
FICTS, RCL, Liberecký deník, Tipsport aréna Liberec, Art 
vision Liberec, Šindy s.r.o Liberec, IKA Liberec. 
 
 

Redakce Zpravodaje ČSTV 

Blahopřejeme 
 

Cyklistika 
Zdeněk Štybar vstoupil na domácí půdě v Plzni do nového ročníku SP třetím místem. Mezi ţenami si 
rovněţ pro bronzovou medaili dojela Kateřina Nashová. 

Jezdectví 
Josef Váňa vyhrál poosmé Velkou pardubickou steeplechase. Osmapadesátiletý ţokej potřetí za 
sebou triumfoval s Tiumenem. 

Kanoistika 
Na MS vodních slalomářů v bratislavském Čunovu se o jedinou medaili svým vítězstvím postarala 
mezi kanoistkami Kateřina Hošková. Nejlepším umístěním v olympijské disciplíně bylo čtvrté místo 
kanoisty Stanislava Jeţka. 
Ţenská posádka ČR vyhrála celkové pořadí na MS v raftingu v Kostarice. Tým muţů obsadil konečné 
druhé místo. V jednotlivých disciplínách se českým reprezentantům dařilo ve slalomu, který obě 
posádky vyhrály, ţeny si navíc připsaly stříbro v závěrečné disciplíně sjezdu. 

Lyžování 
Skokan na lyţích Roman Koudelka ve dvou posledních dílech seriálu letní GP, v rakouském 
Hinzenbachu a  německém Klingenthalu, vybojoval vţdy třetí místo. 

Plavání 
Jana Pechanová získala na ME v izraelském Ejlatu v dálkovém plavání stříbro v časovce na 5 km a 
poté přidala ještě bronz v závodě na 25 km. 
Českým plavkyním se dařilo na úvod zimní sezóny na SP v Dubaji. Barbora Závadová byla druhá 
v polohovce na 200 (nový český rekord) i 400 metrů a třetí byla na znakařské dvoustovce. Simona 
Baumrtová dohmátla druhá na dvoustovce znak a pro bronz si doplavala na znakařské padesátce a 
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 stovce. 

Střelba 
David Kostelecký získal na MS v Bělehradě stříbrnou medaili v trapu. 
Lenka Marušková vyhrála ve finále SP v polské Vratislavi závod ve střelbě ze sportovní pistole. 

Tenis 
Barbora Záhlavová-Strýcová vyhrála poprvé v kariéře dvouhru na okruhu WTA, kdyţ získala trofej na 
turnaji v kanadském Québeku. 
Tomáš Berdych ukončil skoro dvouapůlroční čekání na turnajový titul. Český reprezentant se ze zisku 
vavřínu radoval v čínském Pekingu. 
Petra Kvitová získala v rakouském Linci pátý titul v sezoně. 

Triatlon 
Petr Vabroušek vyhrál závod Challenge Ironman v britském Henley. 

Veslování 
Na ME v bulharském Plovdivu získala Miroslava Knapková po titulu mistryně světa také ten evropský. 
Druhá místa obsadily čtyřka bez kormidelníka lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Kopáč, Ondřej 
Vetešník, Jan Vetešník a osmiveslice Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Koloc, Jakub Podrazil, Jan 
Pilc, David Szabó, Kornel Altman, Jiří Srna s kormidelníkem Martinem Šumou. Dvojskif sester Jitky a 
Lenky Antošových skončil třetí. 

 

Kalendář říjen 2011 
 

1.-2.10.2011 MČR v badmintonu Brno 
2.10.2011 MČR juniorek v moderní gymnastice Třebíč 

3.10.2011 MČR v MTBO na krátké trati Jihlava 

4.10.2011 MČR v MTBO na klasické trati Jihlava 
8.10.2011 Krumlovský maratón-rychlostní kanoistika Č.Krumlov 

8.-9.10.2011  MČR v OB štafet a klubů Šumperk 

8.-14.9.2011 MS klubů ve volejbale  Qatar/QAT 
8.-16.10.2011 MS sportovní gymnastika  Tokyo/JPN 

15.- 23.10.2011 ME ţen v boxu Rotterdam/NED 

20. - 22.10.2011 ME v benčpresu masters Hamm/LUX 
22.10.2011 ME DF, JWC akr. Rock and roll Debrecen/HUN 
24.- 25.10.2011  SP v orientačním běhu Liberec 
28.10.2011 MČR - Velká cena Prahy-Tr-6mr,Tr-4P Praha-Vltava 

28.10.–6.11.2011 Otevřené MS squash (muţi/ţeny) Rotterdam/NED 
29.10.2011 Mistrovství světa akr. Rock and roll Mnichov/GER 
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