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Zpráva z jednání 7. schůze VV ČSTV

Sedmá schůze VV ČSTV se konala ve středu 3.listopadu 2010 
v sídle společnosti SAZKA, a.s. v Praze ve Vysočanech. Výkonný 
výbor se zajímal o činnost společnosti SAZKA, a.s., které je ČSTV 
majoritním akcionářem. Hostem úvodní části jednání byl Aleš Hu-
šák, generální ředitel a předseda představenstva SAZKA, a.s., od 
kterého obdrželi členové VV ČSTV podrobnou informaci o výsled-
cích hospodaření a aktuální situaci společnosti a kterému měli 
možnost položit řadu otázek. Očekávaný hospodářský výsledek 
společnosti je i přes stále se zvyšující konkurenci podobný, jako v 
minulém roce. Většina financí z výtěžku však půjde na splátky obli-
gací vydaných v souvislosti s výstavbou pražské O2 arény.

V prvním bodu řádného programu schůze informoval předse-
da Kořan o dosavadních jednáních, která ČSTV vede s politickými 
představiteli s cílem zajistit financování ČSTV na rok 2011 ze stát-
ních zdrojů. S ministerstvem školství byla vyjednávání úspěšná, 
včetně nového přizpůsobení dotačních programů, v diskusích s 
ministerstvem financí zatím úspěchu dosaženo nebylo, když ne-
vyjasněno zůstává financování vlastní činnosti sportovních orga-
nizací.
Výkonný výbor dále projednal:
 Operativní zprávu o stavu financování sdružených subjektů v le-

tošním roce, které probíhá ze všech zdrojů v předpokládaných 
objemech a podle očekávaného harmonogramu. Výjimkou je 
příspěvek ministerstva financí na podporu sportu, zkrácený o
10 %.

 Základní východiska sestavení rozpočtu společných zdrojů 
ČSTV pro rok 2011, který definoval základní finanční potřeby a 
dostupné finanční zdroje. První varianta rozpočtu bude předlo-
žena VV ČSTV na prosincovou schůzi.

 Zprávu o delimitaci majetku a řešení tzv. opuštěného majetku. 
 Informaci o výsledcích daňového auditu ČSTV a Domu služeb 

ČSTV, s.r.o., jehož cílem je sladit veškeré postupy s platnými 
předpisy.
Výkonný výbor řešil personální otázky jednatelů v Domě služeb 

ČSTV, s.r.o., a na Vyšší odborné škole ČSTV, s.r.o., a seznámil se s na-
bídkou pozemkového fondu ČR učiněné Sportareálu Harrachov, 
a.s., na odkoupení potřebných pozemků pod sjezdovými tratěmi.

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Sport a zdraví 8
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Informace z porad zástupců RS a KS a předsedů svazů ČSTV

Ve dnech 19. a 20. října se v západním sále pražské O2 arény konaly pravidelné celostátní pora-
dy ČSTV. V úterý se sešli předsedové republikových sportovní svazů sdružených v ČSTV, ve středu 
pak navázalo setkání zástupců regionálních a krajských sdružení ČSTV. Předseda ČSTV shrnul vý-
sledky práce výkonného výboru ČSTV od jeho zvolení na dubnové valné hromadě ČSTV. Vyzdvihl 

konferenci „Sport a stát“, na jejíž přípravě se ČSTV podílel, výsledky jednání s MŠMT k udržení ob-
jemu státní  podpory z programů MŠMT v roce 2010 na původní výši, zachování stejného objemu 
rozpočtovaných prostředků na rok 2011 a podíl ČSTV na úpravě vypsaných dotačních programů 
MŠMT pro rok 2011. Z vnitřní činnosti ČSTV zmínil hlavní změny a zintenzivnění komunikace se 
sdruženými subjekty na všech úrovních. K celkové dobré atmosféře a věcným závěrům obou porad 
přispěly diskuse ke dvěma aktuálně významným tématům: novelizaci Stanov ČSTV a otázce budouc-
nosti financování sportu v roce 2011 z prostředků MF ČR. Přítomní účastníci byli v závěru požádáni
o součinnost při jednání ČSTV s veřejnými činiteli o podpoře potřeb sportu, zejména zabezpečení 
financování činnosti, které pro rok 2011 není zcela vyjasněné, zejména ze zdrojů MF ČR.

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV
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E KONOMIKA 

NĚKOLIK VĚT PRO GRANTY,  I.část

Informace pro potenciální žadatele o dotace z domácích
či evropských zdrojů

Příspěvek, který je určen organizacím v oblasti tělesné výchovy a sportu, má za cíl podat žadate-
lům o dotace informace o krocích, které je nezbytné si připravit a uskutečnit s dostatečným časovým 
předstihem před vlastním podáním žádosti.

Úspěšnost podávaných žádostí na podporu projektů ve sportovní oblasti závisí na mnoha okol-
nostech, vzhledem k jejich počtu není nejvyšší. Případné žadatele musíme upozornit, že zpracování 
projektu a jeho úspěšné podání je časově náročné a technicky složité (platí na čím vyšší úrovni a o 
čím větší částku žádáte, tím je vše náročnější). Zvýšit svoji šanci může daná TJ/SK podáním žádosti ve 
spolupráci s některou ze specializovaných agentur, které se podáváním grantů v neziskovém sektoru 
zabývají. TJ/ SK však musí počítat s určitými náklady spojenými s využitím těchto služeb. Následující 
rady, jak správně postupovat zvažuje-li TJ/SK podání žádosti, poskytl pan Jiří Janů ze společnosti JAa-
VY, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Management sportu ČSTV
Kde začít

1. TJ a SK, která zvažuje možnost podpořit svůj projekt z některých dotačních zdrojů ČR (obecní, 
městské, krajské, národní) či EU, musí svůj záměr předem projednat s volenými zástupci organi-
zace (výbor, předsednictvo, valná hromada), což jsou řídící orgány TJ, které musí v rámci organi-
zace záměr odsouhlasit. Dokladem je zápis ze schůze např. výboru TJ, kde o tématu a stanovisku 
výboru pojednává některý z bodů jednání.

2. Každý žadatel (občanské sdružení, nezisková organizace) musí počítat s vlastním podílem na fi-
nancování projektu (spolufinancování, finanční spoluúčast, kofinancování), a to ve výši 10 – 30%
z požadované dotace (dle charakteru dotačního programu), tzn., že musí disponovat, případně si 
zajistit výpůjčku nebo úvěr, potřebnými volnými prostředky.

3. Za tím účelem by si TJ a SK měly v rámci svého hospodaření předem vytvářet „fond“, který by v 
případě úspěšné žádosti sloužil k úhradě tohoto povinného výdaje. 

4. způsob tvorby takového fondu je na uvážení TJ a SK, zajímavou alternativou jsou tzv. mimořádné 
příspěvky, jejichž výše je odsouhlasená valnou hromadou na rok dopředu, které jsou pak účelově 
vázány právě na tento účel (a ne na žádný jiný)!

5. V tomto kontextu je dobré mít k dispozici písemné stanovisko města či obce k danému projektu 
TJ,…že svým charakterem odpovídá koncepci rozvoje místní infrastruktury, rozvoji města a okolí, 
sociálním a společenským koncepcím, atd.,  a to ve formě písemného doporučení. 

6. Na každý vážně míněný projekt, který má mít šanci na úspěch v rámci dotačních programů, je ne-
zbytné mít předem zpracovanou projektovou dokumentaci (realizační studii…) včetně technic-
kého popisu, technické zprávy, výkresové dokumentace, položkového rozpočtu na úrovni výkazu 
výměr a případných specifických hodnocení (hygiena, památkáři…). Důraz klademe na relevantní
„rozpočet akce“. Tyto podklady by měla udělat jakákoliv odborná firma zdarma, která má zájem a 
chce se v případě úspěšné žádosti (poskytnutí dotace) o zakázku ucházet. 
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7. Pokud projekt bude potřebovat stavební povolení či jiné stanovisko Stavebního úřadu, je potře-
ba takové stavební řízení iniciovat předem, nejlépe bezprostředně po získání projektu pro staveb-
ní řízení.

Finance

8. Pokud má TJ a SK dobré vztahy s místní samosprávou, lze se dohodnout na částečné či plné úhra-
dě podílu žadatele (kofinancování) poskytnutím příspěvku ze strany obce či města. Tento krok je
však potřeba s městem projednat s dostatečným časovým předstihem tak, aby jej mohl zařadit do 
plánu rozpočtu obce na další účetní rok. Opatření schvaluje po návrhu rady města zastupitelstvo, 
a tak doporučujeme tento krok s představiteli města či obce projednat již během letních prázdnin 
tak, aby se požadavek objevil v programu jednání rady nejpozději v září toho kterého roku a ná-
sledně jej schválilo zastupitelstvo v rámci jednání o návrhu rozpočtu na následující rok.

9. Pro případ, že žadatel (TJ či SK), ani obec nemohou z hlediska své ekonomické a účetní bilance za 
předchozí rok (daňové přiznání), se na kofinancování projektu podílet, lze využít možnosti „ne-
komerčního úvěru“, který poslouží k úhradě potřebné částky na spolufinancování.  Relevantním
dokladem pro poskytovatele dotace je pak úvěrová smlouva s peněžním ústavem a dotace tak 
může být přiznána. Problémem se mohou stát podmínky poskytovatele úvěru, kdy se za žadatele 
(TJ a SK) zavazuje statutární zástupce osobně. Lze to však s bankou řešit.

10. Variantním řešením je participace sponzorských subjektů na daném projektu, zpravidla firem
regionálního či místního významu, které mají na dobrém fungování a rozvoji TJ či SK zájem (spor-
tují tam sami, jejich děti…). 

11. Pro dodržení všech dotačních podmínek a zajištění spolufinancování projektu musí být žada-
tel v dobré ekonomické kondici.  Jednou z cest  jak toho dosáhnout, je stanovení skutečně odpo-
vídající výše členských příspěvků členů TJ a SK. Totéž se týká cen za pronájmy sportovišť a jiných 
prostor, které sportovní organizace využívají ke své hospodářské činnosti.
V řadě TJ a SK výše ročních příspěvků zdaleka neodpovídá kvalitě služeb a možnostem členů.  Pouze 
konkurenční hodnoty členských příspěvků a cen za služby mohou zajistit odpovídající úroveň TJ/SK.

Přejeme všem žadatelům především volbu vhodného projektu a vstřícný postoj místních samo-
správ. 

Jiří Janů
Spol. JAaVY, Granty, Dotace, Sportovní poradenství

www.jaavy.cz

Úrazové pojištění ČSTV (postup při oznámení pojistných událostí)

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu Smlouvu o 
úrazovém pojištění členů ČSTV. Touto smlouvou jsou pojištěni členové sportovních tělovýchovných 
a turistických svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, kteří provozují sportovní činnost  

P RÁVO
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 v základních článcích svazů (oddílech, odbo-
rech, klubech) sdružených v Českém svazu tě-
lesné výchovy (dále jen ČSTV). Rozsah nároků z 
pojištění a celé znění pojistné smlouvy naleznete 
na adrese: http://www.cstv.cz/informaceprovas/
ostatni/urazovepojisteni2010kooperativa.pdf. 

Pojištěny nejsou osoby (profesionální spor-
tovci), které pojištěnou činnost vykonávají na 
základě uzavřené profesionální smlouvy. Na- 
opak pojištěny jsou činnosti spojené s přípravou 
a výkonem sportovní činnosti, s výkonem dob-
rovolné funkce trenérů, cvičitelů, průvodců, roz-
hodčích včetně samostatných cest z místa byd-
liště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět.

V současné době se množí dotazy na postup při oznámení pojistných událostí, a proto se vám 
budeme snažit dát zevrubný návod jak postupovat v jednotlivých případech.

Pokud dojde k úrazu (pojistné události) je potřeba vyplnit tiskopis pojistitele „Oznámení o úra-
zu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo jej lze stáhnou z in-
ternetu na adrese: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf.

V oznámení vyplňuje pojištěný sekci „B.POJIŠTĚNÝ“ obvyklým způsobem. Do kolonky číslo po-
jistné smlouvy uvedeme 4950008307. Dále vyplníme všechny požadované informace které jsou 
nám známé. Na první straně tiskopisu úplně dole v rubrice „Vyjádření právnické osoby, která sjed-
nala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ označíme křížkem Ano u otázky: Došlo k úrazu při pojist-
né činnosti (pracovní, zájmové, sportovní apod.)? A příslušná TJ/SK, která je pořadatelem akce, při 
níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, ale i při brigádách a ostatní činnosti vyjmenované ve smlouvě) 
potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné 
činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. K razítku při-
pojí své sedmimístné evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního 
čísla TJ/SK je nezbytné pro uznání nároku pojištěného. Každá členská TJ/SK má evidenční číslo 
uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám jej sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV.

Jedná-li se o TJ/SK, která již je členem ČSTV , ale ještě není zanesena v centrální databázi ČSTV, je 
možné se obrátit na pana Langra (langr@cstv.cz), který bude řešit jednotlivé případy individuelně.

Pokud příslušná TJ/SK není členem ČSTV skrze regionální sdružení, ale je členem svazu sdruže-
ného v ČSTV, musí být v kolonce „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch 
fyzické osoby“ uvedeno jedno až troj-místné evidenční číslo svazu, dále republikový svaz do této 
kolonky potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při 
pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje.

Sekci „C.ZPRÁVA LÉKAŘE“ vyplní ošetřující lékař. Za její vyplnění bude lékař účtovat pojištěnému 
120,-Kč, které mu pojišťovna, na základě předložené stvrzenky, vyplatí zpět. 

Vyplněné oznámení úrazu zasílejte poštou na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR. Infor-
movat se lze na bezplatné telefonní lince Kooperativy 800 105 105, a také na internetových strán-
kách pojišťovny www.koop.cz. Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách 
pojišťovny nebo na http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/informacepojistka/vpp900.pdf.

6
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K AM NA INTERNETU 
Již potřetí vás seznamujeme s internetovými 

stránkami regionálních sdružení ČSTV, které nás 
zaujaly svým obsahem, uspořádáním, účelnos-
tí nebo i zájmem, který vzbuzují u sdružených 
subjektů a veřejnosti, a mohly by podle mého 
názoru posloužit jako inspirace všem regionál-
ním sdružením, které chystají na svých strán-
kách změny.

Přehledné a účelné, takové jsou internetové 
stránky Sportovní unie okresu Ústí nad Labem, 
které můžete navštívit na adrese:

http://sportovniunie.ustinl.cz 

Na úvodní stránce si jistě všimnete krátkého 
přiblížení okresu a možností sportovního vyžití 
na jeho území. Autoři webu také seznamují jeho 
návštěvníky s cílem, za jakým byl zřízen.

Níže jsou uvedeny aktuality. Pravidelní ná-
vštěvníci stránek z řad sdružených subjektů dob-
ře vědí, kde mají jaké informace hledat.

Jediné menu je po levé straně a jsou v něm 
umístěny odkazy poskytující informace o sdruže-
ných SK a TJ, včetně kontaktů na ně, jimi spravo-
vaných sportovištích i nabídce sportovních akcí 
(takřka 200 v roce 2010). Je připravena také rub-
rika určená ke zveřejňování výsledků. Dokumen-
ty potřebné k zařazení do investičního programu 
ČSTV jsou pro zájemce uvedeny v samostatné 
sekci.

Zajímavý projekt, mimo rámec běžné činnosti 
RS ČSTV, na kterém se podílí komunální, nezisko-
vý i soukromý sektor, se skrývá pod odkazem test 
výkonnosti dětí. Cílem projektu proběhnuvšího 
zatím v letech 2005 a 2006 je pravidelně mapo-
vat aktuální motorický potenciál žáků základních 
škol, k čemuž slouží test složený z běhů na 50 a 
500 metrů, skok do dálky z místa a plavání na šíř-
ku bazénu (21 m). Zaznamenána je u testovaných 
také výška, váha a případná pravidelná účast ve 
sportu.

Jakýkoliv průkazný, obecně platný test, kte-
rý nám může pomoci dlouhodobě sledovat 
vývoj dovedností nebo schopností dětí, může 
sloužit jako podklad pro budoucí doporučení a 
argumentaci při jednáních o koncepční podpo-
ře sportu a tělesné výchovy. V krátkém období 
přinese obdobný test jen ztěží nějaká převratná 
zjištění. Rozdíly v pohybových schopnostech dětí 
se zvětšují, s přibývajícím věkem ještě výrazně-
ji (to samozřejmě nejen u dětí). Tato skutečnost 
je dána mimo jiné tím, že některé děti již netráví 
pohybem prakticky žádný čas, zatímco jiné vyu-
žívají lepších podmínek pro sportování i znalostí 
trenérů k účelnějšímu tréninku.

Spolupráce subjektů z komunálního, nezisko-
vého a soukromého sektoru na společných pro-
jektech je cestou, kterou se již řada organizací ze 
sportovního prostředí nejen v Evropě, ale i u nás, 
vydala.

Na webu Sportovní unie okresu Ústí nad La-
bem je opět jasně vidět jakou službu mohou 
vhodně vytvořené a aktuální internetové strán-
ky RS ČSTV, ale i celému sportovnímu prostředí, 
přinést.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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S PORT A ZDRAVÍ

Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 – 2013

V tomto článku vám chceme představit zajímavý projekt Českého volejbalového svazu (ČVS), který 
netradičně řeší koncepci mládežnického volejbalu. Na základě vyhodnocení zkušeností s dotační po-
litikou státní podpory sportu v oblasti talentované mládeže za období roku 2001 až 2007 došlo u ČVS 
k přehodnocení jednotlivých systémů zahrnutých do programu. ČVS spatřoval základ práce v období 
2009-2012 (v oblasti mládeže) ve výchově adeptů sportovní volejbalové reprezentace ČR. Zde se ne-
chal inspirovat zkušenostmi ze zahraničí, kde se zřizují specializovaná centra pro výchovu mládežnic-
ké reprezentace. U volejbalu je tento fakt ještě umocněn tím, že velký podíl na výkonu družstva má 
jeho sehranost, které lze dosáhnout jen při dlouhodobém společném soustředění. A právě kvalitně 
vybavená centra, ve kterých se shromáždí talentovaná mládež, slaví úspěch ve výchově budoucích 
reprezentantů v evropském volejbalu. Centra poskytují mládeži nejen špičkové zázemí pro trénink, 
ale hlavně možnost skloubit vzdělání s náročnými požadavky na reprezentaci. 

V roce 2008 byl spuštěn pilotní projekt, kde ČVS testoval nové uspořádání systému podpory Spor-
tovních center mládeže (SCM) pro chlapeckou i dívčí juniorskou a kadetskou věkovou kategorii. Na 
základě vyhodnocení pilotního projektu byl v roce 2009 schválen stejný model přípravy talentova-
ných hráčů a hráček v SCM  i na období roku 2009 – 2012.

Systém SCM ČVS se skládal ze dvou úrovní. První stupeň byla takzvaná základní úroveň SCM, tvo-
řilo ji dvanáct středisek. Druhý stupeň, (nadstavbový článek základní úrovně) takzvané výběry SCM-
-ČVS, tvořily čtyři centra pro věkové kategorie: junioři, kadeti, juniorky a kadetky. Tato centra byla pří-
mo řízena ČVS s cílem zajistit celoroční tréninkový proces nejlepším hráčům a hráčkám dané věkové 
kategorie. Činnost těchto center byla koncipována jako celoroční, družstva juniorů a juniorek byla v 
rámci herní přípravy zařazena do základní části Extraligových soutěží mužů a žen a družstva kadetů 
a kadetek do Extraligových soutěží juniorů a juniorek. Na tuto přípravu pak navazovala intenzivní 
příprava na finální akce mládežnických volejbalových reprezentačních družstev ČR. Nominaci hráčů
do výběrových SCM-ČVS prováděl hlavní trenér. Hráči zůstávali nepřetržitě členy svých mateřských 
klubů a mohli se zúčastnit soutěží mateřského klubu až po ukončení kompletního bloku herní přípra-
vy reprezentačního družstva. Příprava byla organizována v krátkodobých soustředěních od čtvrtka 
do neděle (kadeti a kadetky od pátku do neděle) ve vybraných sportovních střediscích a vrcholila 
soutěžním utkáním, které se vždy sehrálo ve sportovních střediscích jednotlivých výběrových SCM: 
Junioři – Nymburk, Juniorky – Brno, Kadeti – Žďár nad Sázavou, Kadetky – Brno. Mimo přípravné dny 
se hráči a hráčky připravovali v mateřských klubech. Rozpis soutěží byl upraven tak, aby nedošlo k po-
škození klubů, které „dodaly“ svoje hráče/ky do výběrů SCM a aby se po ukončení činnosti v SCM mohli 
zapojit do soutěží mateřského klubu a odehrát rozhodující zápasy o účast v play-off své soutěže.

Mateřský klub obdržel za hráče/ky ve výběrovém SCM finanční odměnu. Motivační dotace za do-
dání hráče byla určena pro všechny kluby ČVS (včetně SCM základní úrovně). Každé SCM základní 
úrovně obdrželo také „základní příspěvek“ a podílelo se na získání motivační dotace, která byla roz-
dělována podle třech základních kriterií. Čtyřicet procent z motivační částky (podíl na herní přípravě) 
bylo rozděleno alikvotně dle počtu hráčů/ek a jejich denní účasti na jednotlivých akcích, dalších tři-
cet procent (podíl na přípravě) dle počtu hráčů/ek a jejich denní účasti na přípravě reprezentačního 
družstva. Poslední část, a to třicet procent, se rozdělila mezi hráče/ky, kteří se přípravy účastnili.

Vzhledem k tomu, že takto výrazné změny vyvolaly vlnu nevole především u klubů, které ztratily 
podstatný vliv na výchovu svých svěřenců, nebyl systém v plném rozsahu podpořen.  V současné 
době je připravena pozměněná koncepce na rok 2011-2013.  Pro její podporu a pro lepší vysvětlení 
její funkce byla uspořádána ve dnech 16. a 17. listopadu 2010 Programová konference k mládežnic-
kému volejbalu pod názvem „ŠANCE 2011“ s podtitulem Koncepce mládežnického volejbalu 2011–
2013. 
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Na mladou Evropu čeká 216 medailí

Není pochyb o tom, že 10. Zimní evropský olympijský festival mláde-
že (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji nabídne špičkové výkony účastníků 
- reprezentantů do osmnácti let a budoucích hvězd světového sportu. 
Závodníci v osmi sportovních disciplínách budou bojovat o osmadva-
cet sad medailí. V součtu se štafetovými závody a s hokejovým turnajem se udělí celkem 216 
zlatých, stříbrných a bronzových medailí. 

Festival EYOWF 2011 představí i dvě zajímavé sportovní novinky oproti minulým ročníkům. „První se 
týká alpského lyžování, kde se uskuteční slalomový závod družstev tvořených chlapci i dívkami. Druhou  

9

 Do systému podpory talentované mládeže ČVS jsou zahrnuta Sportovní střediska, Sportovní cen-
tra mládeže, Sportovní gymnázia a Krajská centra mládeže (KCM) zřízená v rámci struktury ČVS. KCM 
jsou orientována více na činnost podporující metodickou a trenérskou práci v kraji a jsou finančně
podporována z dotačního programu II. MŠMT – Sportovní talent.

Na konferenci byl představen projekt „Lvíčata ČR“. Do tohoto projektu jsou zapojeny talentované 
děti ve věku 14 až 15 let, které jsou zařazeny do kempů zaměřených na výběr budoucích reprezen-
tantů. Cílem je příprava na kadetskou reprezentaci ČR, jejíž činnost bude hrazena i s finanční spoluú-
častí rodičů. Řízením jsou pověřeni vybraní mládežničtí trenéři.

Reprezentační družstva budou i nadále využívat možnosti účasti v mistrovských soutěžích dospě-
lých jako přípravu na MEK a MEJ. Tvorba a úpravy rozpisu mládežnických soutěží budou prováděny 
v návaznosti na projekt „ŠANCE 2011“. Cílem je zachování objemů práce reprezentací na 100 až 120 
tréninkových dnech.

Konference řešila i problémy „elementárního volejbalu“ (základy volejbalové přípravy, organizova-
né zejména pod sportovními kluby a v základních školách, a to v rámci hodin TV i v organizovaných 
soutěžích v rámci činnosti AŠSK). V otázce elementárního volejbalu budou spuštěny projekty jako 
„Festival minivolejbalu“ - každoročně pořádané přehlídky všech pěti věkových forem volejbalu, bude 
připravena metodická příručka „Elementární volejbal“, bude zahájen provoz samostatných webových 
stránek, které se budou věnovat pouze problematice minivolejbalu.

Ve výkonnostním volejbalu mládeže se bude svaz snažit především lépe kontrolovat činnost SpS 
a bude zaveden nový způsob jejich odměňování. 

Nakonec bych shrnul problémy, na které původní projekt ČVS v roce 2008 narazil. Problém byl 
především v dvojkolejnosti přípravy hráčů. Hráči/ky trénovali polovinu času ve svých mateřských klu-
bech a druhou polovinu s reprezentačním družstvem. Nezajištění vhodného náhradního vzdělávací-
ho programu pro reprezentační hráče, jejichž vzdělávání v době herní přípravy reprezentace nebylo 
nikterak podpořeno, mělo za následek propad ve vzdělávacích výsledcích, především u chlapců. S 
tím byla spojena nespokojenost rodičů. Dalším problémem bylo snížení objemu financí určených pro
základní SCM a absence jejich nejlepších hráčů, kteří se nemohli účastnit části zápasů základního kola 
vlastní extraligy. Toto, jakoby polovičaté řešení směřující k centralizaci přípravy reprezentačních druž-
stev především u juniorů a juniorek, vychází pravděpodobně z nedostatku financí na úplné oddělení
vyšších SCM od klubové úrovně a vytvoření ideálních podmínek pro trénink v tréninkovém centru se 
zabezpečením vzdělávání reprezentantů.

V příštím díle bychom se rádi podívali na specifické řešení systému státní podpory u Českého sva-
zu házené a některých individuálních sportů.

Vypracováno na základě podkladů dodaných J. Zachem-koordinátorem mládeže a SCM ČVS.
Mgr. David Opatrný

Management sportu ČSTV
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 novinku nabídne severská kombinace v podobě týmového sprintu dvoučlenných družstev,“ říká Ivo 
Gréger, sportovní ředitel EYOWF 2011. Program festivalu myslí také na možnost využití kvalitního 
umělého osvětlení. „Program EYOWF jsme nekoncentrovali pouze do dopolední nebo časně odpolední 
části, ale snažili jsme se ho rozčlenit tak, abychom návštěvníkům umožnili sledovat různé disciplíny v prů-
běhu celého dne. Večer při umělém osvětlení se tak na Ještědu uskuteční oba skokanské závody - jednot-
livců i družstev,“ doplňuje Ivo Gréger. 

Mladí evropští reprezentanti budou mít k dispozici sedm prověřených areálů v Liberci, Jablonci 
nad Nisou a Kořenově-Rejdicích, v nichž se pravidelně pořádají vrcholné mezinárodní soutěže včetně 
světových šampionátů a závodů Evropských či Světových pohárů. Mají špičkové technické i sportovní 
parametry a jsou vybaveny infrastrukturou nejvyšší kvality. 

Sportovním hvězdám v patách

Setkat se tváří v tvář úspěšným českým sportovcům a ještě s nimi strávit část dne se podařilo osmi 
dvojicím studentů z Libereckého kraje. V rámci soutěže Na stopě Patronům EYOWF 2011 měli za úkol 
natočit medailonek o špičkových reprezentantech, kteří evropskou olympiádu mládeže bezprostřed-
ně podporují.

Od září až do poloviny října tak vybraní studenti středních škol sledovali Patrony všech osmi sou-
těžních disciplín – běžce na lyžích Lukáše Bauera, sjezdaře Ondřeje Banka, biatlonistku Veroniku Vít-
kovou, snowboardistu Michala Novotného, sdruženáře Pavla Churavého, skokana na lyžích Romana 
Koudelku, krasobruslaře Tomáše Vernera a hokejového brankáře Marka Schwarze. „Pro všechny soutě-
žící to byl jistě mimořádný zážitek, někteří se mohli zúčastnit i tréninku, jiní propagačního focení či tiskové 
konference. Tato soutěž je navíc důležitá i pro samotnou prezentaci festivalu 2011 na veřejnosti, neboť 
medailonky umístíme na webové stránky různých médií,“ říká Radana Kubešová, manažerka marketin-
gu organizačního výboru EYOWF 2011. Tři nejlepší dvojice si odnesou výhru v podobě digitálních 
kamer.

Velký zájem o EYOWF 2011

O účast na 10. Zimním evropském olympijském festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém 
kraji je mezi zahraničními výpravami obrovský zájem. Celkem se v rámci sportovních výprav registro-
valo 1 642 účastníků. Zemí, která v přihlašovacím procesu zareagovala nejrychleji, bylo Rumunsko. 
Nejpočetnější sportovní výpravu nominovala Česká republika, jejíž delegaci bude tvořit 102 členů. 
Jen o jednoho méně přihlásilo Švýcarsko a těsně pod hranicí stovky (99) je Rusko. 
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 „Tento počet napovídá, 
že EYOWF 2011 bude hos-
tit rekordní počet aktérů v 
dosavadní historii těchto 
festivalů,“ říká Kateřina Ny-
čová, výkonná ředitelka or-
ganizačního výboru EYOWF 
2011. Dosavadní primát z 
hlediska účasti patří polské-
mu Szczyrku, kam se v roce 
2009 sjelo 1 620 účastníků. 
Na programu však měl o 
jednu sportovní disciplínu 
více. Země, které se letošní 
evropské olympiády nezú-
častní, jsou Ázerbájdžán, 
Malta a Portugalsko. „Svou neúčast omluvily tím, že nemají sportovce na požadované výkonnostní 
úrovni,“ doplňuje Kateřina Nyčová.

Kamery budou při tom

Vybrané atraktivní souboje z programu evropské olympiády mládeže 2011 se objeví také na te-
levizních obrazovkách. Stanice Eurosport 2 nabídne divákům deset hodin přímých přenosů. Mezi 
návrhy je hokejový duel Česko-Finsko a finále celého turnaje, skokanské závody jednotlivců i druž-
stev a běžecká soutěž ve sprintu. Výrobu signálu bude zajišťovat Česká televize. V jednání je rovněž  
dvacetiminutový sestřih nejzajímavějších událostí dne. Počítá se také s natočením celkového do-
kumentu o průběhu EYOWF 2011.

Osm zahraničních posil

EYOWF Team, který v současné době čítá již přes 500 dobrovolníků vybraných pro spolupráci při 
pořádání festivalu 2011, se může pochlubit také mezinárodní účastí. Osm z jeho členů jsou totiž 
zájemci ze zahraničí - dva ze Slovenska a po jednom z Lucemburska, Finska, Německa, Itálie, Špa-
nělska a Srbska. Tito dobrovolníci budou zapojeni nejpočetněji v sekci NOC (Národní olympijské 
výbory), ale kromě toho také v sekcích sport a zdravotní zajištění. K jejich velkým výhodám patří 
určitě i schopnost domluvit se českým jazykem. 

Finiš programu vyCOOL se!

Doprovodný program pro školy vyCOOL se!, který je nedílnou součástí příprav EYOWF 2011, se 
po roce a půl blíží do svého závěru. Do zahájení festivalu čekají účastníky ještě akce na ledové plo-
še (Cool den), vědomostní soutěž (Hej ty, víš to?!) a samozřejmě aktivní sportování (Chytře zábavný 
den). Vrcholem pak bude výtvarná soutěž Evropa v srdci Evropy, v níž studenti kreativně ztvární 
na krychle o rozměru metr krát metr všech 49 zemí Asociace evropských olympijských výborů. Do 
programu vyCOOL se! se zapojily celkem už čtyři tisíce zájemců.

Eva Hromádková
Manažerka komunikace EYOWF 2011
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Fotbal pro Rozvoj

K fotbalu člověk z keňské chudinské čtvrti Ma-
thare nepotřebuje skoro nic. Zdravé nohy, malý 
plácek, jakýkoliv míč a pár kamenů na označení 
brány. To nejdůležitější jsou ale ostatní lidé, bez 
nich hrát nelze!

rozvoj a keňské organizace MYSA (Mathare you-
th sports association). Ta prostřednictvím fotbalu 
pomáhá dětem a mladým lidem z Mathare najít 
náplň času, najít uplatnění a zapojuje je do vzdě-
lávacích programů o prevenci HIV/AIDS, o čistém 
životním prostředí, apod.

Již pošesté v řadě přijedou keňští fotbalisté z 
organizace MYSA do České republiky. V červnu 
2011 sehrají exhibiční turnaje v několika městech 
a seznámí české studenty a veřejnost se životem v 
jednom z největších slumů na světě. Jejich pobyt 
budou doprovázet kulturní akce, na které, stejně 
tak jako na fotbalové turnaje, zveme českou veřej-
nost. Podrobné informace o programu akcí sleduj-
te na webu www.fotbalprorozvoj.org

Pokud přemýšlíte, jak prakticky pomoci lidem 
v rozvojových zemích, další z možností je podpo-
ra fair trade. Fair trade je etický obchod bez dět-
ské práce, platící místním farmářům férové ceny 
za jejich produkty, ať se jedná o kávu, kakao, čaj, 
koření nebo ovoce. Fair trade můžete využít pro 
Vaši kancelář, nakoupit dárkové balíčky, ceny do 
soutěží nebo si objednat večírek ve stylu Afriky. 
Více se dozvíte na www.e-fairtrade.cz

Fotbal je nejpopulárnější kolektivní hrou na 
světě. Neexistuje země, kde se fotbal nehraje 
nebo kde ho dokonce vůbec neznají. Snad pro 
jednoduché podmínky, za kterých se dá hrát, je 
tak rozšířený. Pomáhá lidi spojovat, pomáhá na-
vazovat nová přátelství, dává jim vizi cíle. O to 
samé se snaží fotbal v podání projektu Fotbal pro 

EuroHockey Indoor Junior Nations Championship

Jedním ze sdružených svazů ČSTV, který v posledních letech začíná mít úspěchy na mezinárodním 
poli v kategoriích mládeže je Český svaz pozemního hokeje. Tímto vás chceme pozvat na Halové mi-
strovství Evropy v pozemním hokeji, které se bude konat začátkem příštího roku v Praze (v termínu 
14. až 16. ledna 2011). Tato mezinárodní akce se uskuteční v hale pražské Slavie. Není náhodou, že Ev-
ropská hokejová federace (EHF) si vybrala jako místo šampionátu právě Prahu. Češi byli v posledních 
čtrnácti letech na ME v tomto sportu velmi úspěšní a přivezli pět medailí. V hlavním městě bude tým 
naší juniorské reprezentace (muži do 21 let) pod vedením trenérů Michala Tomse a Petra Troníčka 
bojovat o vítězství proti týmům z Rakouska, Polska, Ruska, Skotska, Švýcarska, Běloruska a Švédska.

Pozemní hokej je jeden z tradičních olympijských sportů, který je uveden v programu Olympij-
ských her. Český svaz pozemního hokeje byl jedním z šesti zakladatelů Světové federace pozemního 
hokeje, v současné době sdružuje tato federace 127 zemí. K velikým úspěchům českého hokejového 
tábora se řadí druhé místo žen na Olympijských hrách v roce 1980 v Moskvě. Hlavním cílem naší 
současné reprezentace je zúčastnit se Olympijských her a úspěšně reprezentovat během blížících se 
soutěží: ME mužů U21, Eurohockey Junior Nations Championship (ženy) ve dnech 21.-23. ledna 2011 
ve Skotsku, FIH Indoor World Cup Men v Polsku od 8. do 13. února 2011.

Český svaz pozemního hokeje se bude těšit na Vaši hlasitou podporu v ochozech a doufá, že jí 
pomůžete vytvořit vítěznou atmosféru během ME 2011. 

Více informacích o přípravách a organizaci jednotlivých mistrovství můžete najít na našich strán-
kách www.pozemnihokej.cz 
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KamChodit.cz 
– nový pomocník při hledání vhodné mimoškolní aktivity dětí

Vážení sportovní přátelé, ČSTV na-
vázal spolupráci s Českou radou dětí 
a mládeže při doplňování informa-
cí na nový internetový portál www.
KamChodit.cz . V dopise místopřed-
sedy ČRDM, který následuje za tím-
to sdělením, je účel portálu popsán. 
Jednoduchým přihlášením můžete 
zařadit do databáze právě Váš spor-
tovní klub / tělovýchovnou jednotu. 
Portál je podporován několika nezis-
kovými organizacemi, čímž se zvyšu-
je jeho propagace a množství dětí, které ho navštíví. Jeho provoz je hrazen účelovou dotací MŠMT 
a přihlášení je zdarma. Věříme, že i toto bude jedna z cest, jak zvýšit počet mladých sportovců  ve 
sportovních oddílech.

Management sportu ČSTV

V době, kdy se nemalá část po-
pulace stále výrazněji orientuje na 
konzum jako na dominantní – ba té-
měř výlučnou – náplň svého volného 
času, vyvstává s novou naléhavostí 
otázka po kvalitě mimoškolní činnos-
ti dětí a mládeže. Je přitom zřejmé, že 
právě v „časoprostoru mezi školou a 
domovem“ dochází k významnému 

formování hodnotového žebříčku a morálních vlastností dětí a dospívajících teenagerů. Odborníci se 
dokonce shodují, že dítě, které se věnuje svému koníčku a má smysluplně vyplněný volný čas, nepod-
lehne tak snadno patologickým jevům, s nimiž se bohužel dříve či později setká.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) proto nyní přichází s projektem, jenž nabízí dětem i rodičům 
přehled rozmanitých spolků a organizací, které se na mimoškolní činnost nejmladší generace progra-
mově zaměřují. K tomu, aby rodiče a jejich ratolesti mohli rychle zjistit a efektivně vyhodnotit nabíd-
ku, která je v tomto ohledu v okolí jejich bydliště k mání, slouží nově internetový portál Kamchodit.
cz (www.KamChodit.cz). Interaktivní mapa na zmíněném webu obsahuje aktuálně záznamy z téměř 
šesti set obcí ČR. Na interaktivní mapě se tak zobrazují klubovny, domy dětí a mládeže, informační 
centra mládeže, mateřská centra, veřejná hřiště, ubytovací zařízení pro mládež, ale také sportoviště. 
Systém funguje tak, že zájemce si určí požadovanou lokaci na mapě a pomocí filtrů si může zapnout
typ volnočasové aktivity, kterou by chtěl navštívit. Systém poté vyznačí odpovídající symboly, jež 
představují danou kategorii. Poklepáním na zvolený symbol pak vyhledávač zobrazí všechny dostup-
né informace o příslušném místě.

Ondřej Šejtka
místopředseda České rady dětí a mládeže

I NFORMATIKA
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S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Blahopřejeme

Cyklistika
V prvním závodě SP, konaném ve švýcarském Aigle, nenašel úřadující mistr světa z Tábora Zdeněk 
Štybar přemožitele a po přesvědčivém výkonu zvítězil.
V závodě žen se na třetí místo prosadila Kateřina Nashová.
Situace z Aigle se opakovala také na české půdě. Při druhém závodě SP v Plzni opět nedal Zdeněk 
Štybar nikomu ze soupeřů šanci a suverénně zvítězil.
Kateřina Nashová také zopakovala třetí místo z úvodu seriálu.
Na ME v polském Pruzskówě vybojovali v závodu dvojic Martin Bláha a Jiří Hochmann titul mistrů 
Evropy.

Jachting
Skvělého úspěchu dosáhl jachtařský „Tři sestry sailing team“ na letošním ročníku Rolex middle sea 
race 2010 na středomořské Maltě, jedné z pěti nejprestižnějších námořních regat na světě, když svoji 
třetí účast přetavil ve vítězství ve své skupině a celkové desáté místo.

Kuželky
Na mistrovství světa jednotlivců v rakouském Ritzingu dosáhli čeští reprezentanti vynikajícího úspě-
chu. Hana Wiedermannová získala zlatou medaili ve sprintu, shodně druhé místo obsadili Lucie Va-
verková a Jan Kotyza v soutěži jednotlivců. V počtu získaných medailí tak ČR skončila na pěkném 
druhém místě. 
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 3. -   5.12. Finálové utkání tenisového Davisova poháru      BĚLEHRAD(SRB)

  4.12. Finále SP v kolové        OTROKOVICE

  4.12. MČR Moderní gymnastika - spol. skladby PŘEROV,TŘEBÍČ

 4. -11.12. MS ve florbalu mužů  HELSINKY(FIN)

 7. -19.12. ME v házené žen  OSLO/KODAŇ(NOR/DEN)

 8. -18.12. MS fotbalových klubů       ABU DHABI(UAE)

  10.12. Závěrečný závod Crystal Cupu, překážkových dostihů  CHELTENHAM(GBR)

 10. -12.12. SP ve skocích na lyžích HARRACHOV

  12.12. ME v krosu (atletika)       ALBUFEIRA(POR)

 15. -19.12. MS v plavání v krátkém bazénu   DUBAJ(UAE)

 16. -19.12. Finálový turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu  SOUL(KOR)

     26.12.-5.1. MS 20 v ledním hokeji BUFFALO,NIAGARA(USA)

  29.12. Úvodní závody Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích (SP) OBERSTDORF(GER)

  31.12. Úvodní závody Tour de Ski v běhu na lyžích (SP) OBERHOF(GER)

Kalendář sportovních akcí – prosinec 2010

Motorsport
Po více než třech letech získal český motocyklista opět vítězství v závodě MS silničních motocyklů. 
Karel Abraham dokázal porazit všechny soupeře ve Velké ceně Valencie v třídě Moto2.

Triatlon
Filip Ospalý vybojoval na Ironman World Championship 70.3 v Clearwater na Floridě skvělé druhé 
místo. V kategorii handycycle vyhrál Zbyněk Švehla.
V posledním závodě EP letošní sezóny v izraelském Eilatu obsadil Jan Čelůstka druhé místo. Zvítězit 
dokázala ve své kategorii juniorka Aneta Grabmüllerová.

Veslování
Na novozélandském jezeře Karapiro získal skifař Ondřej Synek pro Českou republiku první titul mistra 
světa v olympijské disciplíně a potvrdil tak zatím životní sezónu, ve které se již stal mistrem Evropy a 
neporaženým vítězem SP.
Další medaili česká výprava nepřidala. Shodně čtvrté skončily Miroslava Knapková (skif ) a sestry Len-
ka a Jitka Antošovy (dvojskif ).
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Po redakční uzávěrce

Sport a státní rozpočet na rok 2011 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude na své příští schůzi od 7.prosince 2010 pro-
jednávat ve druhém čtení Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011. Součástí státního 
rozpočtu jsou prostředky určené pro sport cestou Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy (MŠMT) a Ministerstva financí (MF). Zatímco v rozpočtu MŠMT je v návrhu sport
zabezpečen téměř totožným objemem financí jako v roce 2010 (cca 1,9 mld. Kč), MF sni-
žuje podporu o 10% (na 270 mil. Kč). Státní dotace MF ČR je jediným zdrojem na vlastní 
činnosti sportovních organizací. V případě ČSTV jsou to republikové svazy a okresní sdru-
žení ČSTV. Na rozdíl od předchozích tří let nyní Ministerstvo financí považuje servis okres-
ních sdružení ČSTV za nepotřebný a zbytečný a navrhuje poskytnutí státní podpory 2011 
pouze vybraným sportovním svazům. Ztráta okresních servisních pracovišť by postihla 
především organizování základních soutěží ve fotbalu, stolním tenisu, ale také volejbalu, 
šachu, florbalu a dalších sportech. Většina TJ/SK, řízených dobrovolnými funkcionáři, by
zároveň přišla o odborný účetní, daňový, právní i organizační servis, jehož ztráta ohrozí 
práci mnoha dobrovolných trenérů, cvičitelů a dobrovolníků starajících se o sportoviš-

tě, děti a mládež a jejich pravidelné sportování. 
Výkonný výbor ČSTV ve spolupráci s předsedy 
okresních sdružení ČSTV jedná s poslanci, spo-
lečně vysvětlují destruktivní dopady tohoto ne-
kompetentního a patrně účelového rozhodnutí, 
a také skutečnost, že ČSTV a svazy, které nový 
přístup MF postihne, nedostal čas se na změnu 
připravit. Krajně nestandardní je také záměr MF, 
podle kterého uvedený „nový přístup“ postihne 
výhradně ČSTV, nikoli ostatní střešní sportovní 
organizace.

Pokud by došlo k politickému rozhodnutí neposkytnout prostředky pro činnost okres-
ních pracovišť ČSTV, zůstanou TJ/SK odkázány pouze na servis svých národních sportov-
ních svazů v Praze, na které se přenese i zodpovědnost za organizaci okresních a krajských 
soutěží. 

Situace je velmi vážná. Mediálně začalo být rozšiřováno, že je nutné zastavit přísun 
peněz funkcionářům (1-3 pracovníci na okrese, podle počtu obsluhovaných TJ/SK). Argu-
mentace představitelů ČSTV ze všech úrovní, že ekonom nebo účetní okresního pracoviš-
tě není funkcionář, ale zaměstnanec, poskytovatel odborného servisu pro TJ/SK, a zázemí 
pro řízení okresních soutěží, neúčinkuje. Proto se zdá, že bude nezbytné ze strany TJ/SK, 
které servisu okresních pracovišť využívají, aby se hlasitě a jasně vyjádřily svým poslan-
cům, zda je návrh MF ČR nefinancovat od 1.1.2011 tato pracoviště správný, či nikoli. Právě
poslanci svým hlasováním o způsobu užití dotace pro sport z MF rozhodnou.

Redakce TP

16


