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Jordan Belfort: VLK Z WALL STREETU
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1. vyd., 464 s., cena bro. 349 Kè
Neobyèejný pøíbìh obyèejného chlápka, který v estnácti zaèal keftovat s italskou zmrzlinou a dopracoval se ke stovkám milionù dolarù. Dokud to vechno nezkrachovalo...
Jordan Belfort, bývalý burzovní makléø z Long Islandu, si odkroutil
dvaadvacet mìsícù ve vìzení, strávil mìsíc na rehabilitaci a nyní ije
v Los Angeles ve státì Kalifornie. Jeho ivotní pøíbìh zaujal oscarového reiséra Martina Scorseseho, který se rozhodl podle knihy natoèit film, v nìm hlavní roli ztvární slavný Leonardo DiCaprio. Z angl. orig. The Wolf of Street
pøel. Michaela Procházková a David Pacovský.
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ZPRAVODAJ

ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Katie Ffordeová: CESTA ZA LÁSKOU
1. vyd., 302 s., cena bro. 299 Kè
Manel vymìnil Jo za mladí model a ona nachází útoèitì na kamarádovì lodi kotvící na Temi. Na stejné lodi se ocitá i Dora, která je na
útìku pøed matkou, snoubencem a malomìáckými sousedy. Obì
eny pøekonávají s mením èi vìtím úspìchem bìné nástrahy ivota, dokud jim do cesty nevstoupí dva zcela rozdílní mui. A pak...
Z angl. orig. Going Dutch pøel. Emílie Harantová.

1. vyd., 342 s., cena bro. 299 Kè
Tymiánem vonící skalnatý ostrov po zemìtøesení krutì postihne pøívalová vlna a citelnì zasáhne do úsmìvné, trochu melancholické pohody hlavní hrdinky Olivie. Zpøetrhá zabìhnutá vlákna ivota komunity na malém ostrovì. A dosud astná a spokojená Olivie cítí, e do
jejího ustáleného chodu ivota zaèíná vsakovat zmìna... Z angl. orig.
The Potters House pøel. Olga Walló.

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, 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 moderní gymnastiky

Rosie Thomasová: PØÍVALOVÁ VLNA
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l PØEDSTAVUJEME: OKRESNÍ SDRUENÍ ÈSTV TÁBOR l
kresní sdruení ÈSTV Tábor je poètem èlenù i sdruených tìlovýchovných jednot a sportovních klubù druhé nejvìtí v Jihoèeském kraji. O èinnosti sdruení jsme hovoøili s tajemníkem Mgr. Zdeòkem Krátkým.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Jsou to bìné èinnosti, které se nelií od ostatních sdruení. Ve o co mají TJ a SK zájem se
plnit snaíme. Pochopitelnì jsme limitováni finanèními prostøedky. Nìkteré sluby, aè se nám zdají
splnitelné, sami nevyøeíme, zde potøebujeme pomoc. Napøíklad zhotovování registrací fotbalistùm, kteøí doposud stáli nedùstojné fronty na Strahovì. Dnes je jednou týdnì vozíme za celý okres
vyøídit do Èeských Budìjovic, ale usilujeme o vytvoøení registraèního oddìlení na naem sekretariátu. Naráíme vak zatím na nepochopení pøedstavitelù ÈMFS, aè nejde o zvýené náklady, ale jen
o ulehèení práce dobrovolným pracovníkùm.
Dále si myslíme, e i vedení ÈSTV málo vyuívá své jedineènosti velké organizace, kdy máme
zastoupení po celé republice. Pøáli bychom si, aby bylo aktivnìjí a dùstojnìji dokázalo hájit zájmy
naí organizace navenek.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Hlavnì vìdomí, e jsme tu právì pro nì, abychom jim práci ulehèovali. Poètem 177 TJ a SK
patøíme k vìtím okresùm. Sekretariát zamìstnává pouze dva profesionální pracovníky. Pøesto
neomezujeme sdruené subjekty úøedními hodinami. Pøi sekretariátu provozujeme prodejnu se
sportovním zboím, která naim sportovcùm etøí èas i peníze. Její obrat se roènì pohybuje mezi
23 miliony korun. Ze zisku jsme mj. zrekonstruovali kanceláøe i zasedací místnosti, èím jsme
vylepili prostøedí jak pro pracovníky, tak hlavnì pro nae, svazové i oddílové funkcionáøe.
Pochopitelnì jsme rádi, kdy cítíme dùvìru naich funkcionáøù, kteøí se na nás obracejí s jakýmikoliv problémy jejich sportovní èinnosti.
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?
S ostatními sportovními sdrueními nijak zvlá spolupracovat nemusíme, vztahy vak máme
velmi seriózní.
Se státní správou a samosprávou spolupracujeme velmi dobøe. To nám mùe centrum urèitì
závidìt. V jednotlivých obcích jsou zajisté rozdíly. Mnohdy je nutno vzít v úvahu momentálnì nepøíznivou situaci radnic. Avak vdy se dá se zastupiteli jednat a najít pøijatelný konsensus.
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?
Asi znovu nejsme výjimkou, noví dobrovolní pracovníci se nijak masovì neobjevují. Pøesto nikde
nedochází z tohoto dùvodu k zanikání TJ/SK.
n Jakým zpùsobem je ve vaem regionu organizována anketa o nejlepí sportovce?
Ètrnáct let jsme nejlepí sportovce vyhlaovali v rámci plesu sportovcù, který poøádáme spoleènì s mìstem Tábor. Akce je v regionu velmi populární, setkávají se zde sportovci se sponzory,
pøedstaviteli komunální, krajské i celostátní politiky.
Letos jsme uèinili v jubilejním 15. roèníku výjimku a sportovce vyhlásíme tak, jako mnoho dalích
okresù, samostatnì v divadle. Ples sportovcù uskuteèníme také, sportovci tam budou jinou formou
znovu prezentováni, odmìníme zde zaslouilé pracovníky, vyhlásíme nejsympatiètìjí sportovce,
talent roku, pøedstavitelé spoleèenského a politického ivota zde pøedávají své ceny apod.
n Tábor bude koncem èervna dìjitìm Her letní olympiády dìtí a mládee. V jakém stadiu
jsou pøípravy na tuto akci?
Ve probíhá dle plánu a nikdo nepochybuje, e olympiáda bude mít po organizaèní stránce

n3n

vysokou úroveò. Zde funguje spolupráce mezi ÈSTV, MOV, krajským a mìstským úøadem náramnì.
n Mùete pøiblíit nìkteré tradièní sportovní soutìe, které ve vaem regionu organizujete
pro irokou veøejnost. Mezi nejtypiètìjí patøí Pøedvánoèní hecboj dvojic?
Rùzné veøejnì pøístupné akce jsou místnì tradièní. Napøíklad Betonový mu ve Veselí nad Lunicí, Silvestrovský bìh v Jistebnici, Radimovický koòák, ale spousta dalích masových akcí.
Pøedvánoèní hecboj dvojic v Táboøe, který se stal ve svých patnácti roènících velmi populární,
v sobì snoubí velkou kondièní i dovednostní nároènost i zábavu. V jednom dni probíhá v mìstských
sportovitích sportovní haly, plaveckém stadiónu a ètyødráhové kuelnì boj o vítìzství, aby byla
tato sportovitì následující týden otevøena pouze tìmto závodníkùm k aktivní rekreaci.
Vladimír Civín
Na fotkách: nahoøe Stadión Míru v Táboøe, dole vlevo Pøedvánoèní hecboj v bazénu,
vpravo vyhláení nejlepích sportovcù roku 2008
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l SPORTUJ S NÁMI V ROCE 2008  NEJVÍCE AKCÍ l
rámci programu Sportuj s námi se
v roce 2008 uskuteènilo 2014 akcí, co
je nejvíce od roku 1998. Poøádající tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby ze
vech regionálních sdruení ÈSTV zaevidovaly pøi tìchto akcích témìø 300.000 osob. V loòském roce pøispìl stát na program Sportuj
s námi èástkou 6,7 mil. korun, avak aby je
bylo mono v tomto rozsahu zorganizovat, vynaloily TJ a SK na jejich zajitìní dalích 18,3
mil. korun. Informace o realizaci programu
Sportuj s námi, který ÈSTV rozvíjí ji od roku
1995 a vychází ze zámìru získat obèany, zejména dìti a mláde, k dlouhodobìjímu sportování, byla jedním z bodù programu únorové
schùze VV ÈSTV.
Dále VV ÈSTV projednal informace o finan-

cování sdruených subjektù ÈSTV, èinnost sportovních center, seznámil se výsledky hospodaøení spoleèností s ruèením omezeným, s postupem zaloení obecnì prospìné spoleènosti na
správu klasického areálu Harrachov a materiály týkajícími se zámìru zákona o provozování
sázkových a jiných podobných her, resp. senátního návrhu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
Z podkladù pro Valnou hromadu ÈSTV projednal VV ÈSTV zprávu o èinnosti VV ÈSTV od
loòské valné hromady, zprávu o hospodaøení
za rok 2008, tøetí verzi návrhu rozpoètu ÈSTV
na rok 2009, návrh klíèù pro dìlení zdrojù ve
sboru zástupcù svazù a sboru zástupcù TJ
a SK v roce 2009 a návrhy jednacích øádù.
-civ-

Právní poradna
l STANOVISKO K POADAVKÙM SPOLEÈNOSTI OAZA l
egislativnì právní a personální odbor ÈSTV vypracoval stanovisko, které je reakcí na podnìty ze sportovního prostøedí, kdy jsou TJ/SK oslovovány spoleèností Ochranný svaz zvukaøù autorù (OAZA) k uzavøení licenèních smluv na uití autorských dìl.
OAZA je pomìrnì nedávno vzniklou organizací, která je shodnì jako Ochranný svaz
autorský (OSA) a nezávislá spoleènost výkonných umìlcù a výrobcù zvukových a zvukovì obrazových záznamù (INTERGRAM) oprávnìna kolektivnì spravovat autorská práva, a to konkrétnì k dílùm zvukaøù  tzv. mistrù zvuku. OAZA tedy udìluje souhlas s uíváním tìchto dìl
a vybírá autorské odmìny. Aèkoli je to tìko pøedstavitelné, tak dle rozhodnutí Ministerstva kultury
ÈR (opøené o znalecký posudek) mùe být dílo zvukaøe odliné od díla hudebního (pøedmìt ochrany organizace OSA), a proto mají ustavenu samostatnou ochrannou asociaci OAZA. V souladu
s tímto je OAZA oprávnìna shodnì jako OSA a INTERGRAM poadovat uzavøení licenèních smluv.
Evidentní vak je, e se pøedmìty ochrany kryjí, a to minimálnì u organizací OSA, INTERGRAM
a právì OAZA. Zde je pak moné uplatnit § 101 odst. 11 autorského zákona, který stanoví, e
pokud k pøedmìtu ochrany (dílùm) autorské právo spravuje více ne dvì ochranné organizace, má
uivatel (TJ/SK) právo na nich poadovat, aby byla uzavøena jediná smlouva.
S ohledem na tato fakta doporuèuje Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV, aby tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby pøedkládané licenèní smlouvy zatím neuzavíraly a odpovìdìly
organizaci OAZA v tom smyslu, e ÈSTV má uzavøenu smlouvu s organizacemi OSA (uzavírána
v dobì, kdy jetì OAZA neexistovala) a INTERGRAM s tím, e tyto smlouvy se vztahují i na sdruené subjekty pøi doprovodu sportovní èinnosti (sportovní akce, poskytování tìlovýchovných slueb atd.). Z tohoto dùvodu TJ/SK poaduje øeení v souladu právì s ustanovením § 101 odst. 11
autorského zákona, jinak øeèeno, aby se ochranné organizace domluvily mezi sebou.
ÈSTV se chystá problém s organizací OAZA øeit na úrovni globálnì uzavíraných smluv s orga-
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nizacemi OSA a INTERGRAM, pøípadnì bude-li to tøeba i na úrovni MMT a Ministerstva kultury
ÈR, a to s ohledem na skuteènost, e je pro sportovní prostøedí (a nejen pro nì) neúnosné hradit za
jedinou vìc nìkolika rùzným organizacím.
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

Informace ze sportovního prostøedí
l NEJLEPÍ SPORTOVCI OKRESU BRUNTÁL l
a pøítomnosti starostù mìsta Bruntálu,
Rýmaøova, Vrbna p. P., Václavova,
Brantic, Bøidlièné, Zátoru, vedení
Okresního sdruení ÈSTV Bruntál,
sponzorù, hostù a novináøù, se konalo pondìlí
26. ledna v hotelu Slezan v Bruntále slavnostní
vyhláení nejlepích sportovcù a trenérù okresu Bruntál za rok 2008. Pøedseda OS ÈSTV
ing. Jiøí Plchot podìkoval vem za dobrou reprezentaci okresu na domácích i svìtových soutìích a spoleènì se starosty a místopøedsedou OS ÈSTV Frantikem Pohankou pøedal
nejlepím sportovcùm, trenérùm a kolektivu
poháry, zlaté a støíbrné perky, knihu Sport
v Moravskoslezském kraji a kvìtiny.
Jan Urban, tajemník OS ÈSTV, jako moderátor vyznamenané vyzpovídal a pøátelská atmosféra vydrela i na slavnostní veèeøi, které se
zúèastnili i nìkteøí rodinní pøísluníci. Závìr slavnostního veèera provedl starosta mìsta Bruntál ing. Frantiek Struka, který kromì podìko-

vání pøislíbil pomoc obcí a mìst v rozvoji sportu
v celém okrese, která je rok od roku na stále
vyí úrovni. Podìkování patøilo i sponzorùm,
kterými byly mìstské a obecní úøady, OS ÈSTV
Bruntál a Zlatnictví Marcela Aseffová. Celá akce
mìla vysokou spoleèenskou úroveò a byla dùstojným zhodnocením sportovního roku 2008
v okrese Bruntál.
Nejlepími sportovci a trenéry za rok 2008
byli vyhodnoceni: Èestmír Øepka  kuelky TJ
Bøidlièná, Jiøí Panáèek a tìpánka ajnarová 
karate DO Bruntál, Kamila Nìmcová a Jakub
esták  atletika TJ Olympia Bruntál, Jakub
Øíha  dálkové plavání TJ Krnov, Michaela Králová  horská kola SK Gym.Vrbno, Zdenìk Doèkalek  kuelky TPS Jiskra Rýmaøov, Radim
esták  atletika Olympia Bruntál a ing. Radek
Peòáz  lyování, bìh SK Vrbno p. P.
Nejlepím kolektivem okresu byli vyhodnoceni achisté TJ Slavoj Bruntál.
-ju-
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l VYHLÁENÍ NEJÚSPÌNÌJÍCH SPORTOVCÙ PARDUBICKA
ZA ROK 2008 l

Okénko do sportovních svazù

aplnìný sál Kulturního domu v Hronovické v Pardubicích byl ve ètvrtek 5. února v podveèer svìdkem významné sportovnì-spoleèenské události  tradièního vyhláení ankety
Nejúspìnìjí sportovci Pardubicka za rok 2008.
Jako kadoroènì byla vyhlaovatelem Pardubická sportovní organizace ÈSTV spolu
se Sportovní komisí Rady mìsta Pardubice a letos poprvé i Deníky a ÈOK-CZ, s.r.o., produkèní
a marketinkovou spoleèností, která zajiovala produkci, program a hlavní ceny pro ocenìné.
Celkem bylo vyhláeno deset jednotlivcù v kategorii juniorù a deset v kategorii dospìlých, po
tøech kolektivech  drustvech v obou kategoriích, dva zdravotnì postiení sportovci, pìt trenérù
a dále bylo udìleno pìt mimoøádných ocenìní. Závìrem byla vyhláena vítìzka ètenáøské ankety o nejúspìnìjího sportovce Pardubicka, kterou se stala rádiová orientaèní bìkynì Veronika
Krèálová.
Poháry a plakety pøedávali významní pøedstavitelé Statutárního mìsta Pardubice, Pardubického kraje, ÈSTV a dalí významní hosté. Ocenìní sportovci reprezentovali pøedevím královnu
sportu atletiku, dále kanoistiku, basketbal, orientaèní bìh, plochou dráhu a dalích 12 sportovních odvìtví.
Velice profesionálnì si vedli moderátoøi Radek ilhan a Eva Aichmajerová, zpìvem doplnily
program Marcela Holanová s Ilonou Csákovu a dále biketrialová a latinsko-americká show.
Celý sál nadenì tleskal ocenìným sportovcùm za jejich úspìnou reprezentaci SK, mìsta
a velmi èasto i Èeské republiky na vrcholných soutìích ÈR, ME a MS.
-vv-

l BRNO BUDE HOSTIT SVÌTOVOU MODERNÍ GYMNASTIKU l
bøeznovém kalendáøi moderní gymnastiky existuje jedno výjimeèné datum
 sobota 14. a nedìle 15. bøezna.
O tomto víkendu toti zavítá do brnìnské mìstské sportovní haly na Vodové celá
øada závodnic zvuèných jmen, které záøí na
souèasném gymnastickém nebi jako skuteèné svìtové hvìzdy. Uskuteèní se toti závod
ze seriálu Grand Prix 2009. Jedná se o nejvìtí mezinárodní událost tohoto krásného sportu, jakou je moné v Èeské republice jednou
za rok vidìt. Po sedmnácté bude také probíhat mezinárodní závod GiTy Cup.
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 gym-

Olga Kapranová

nastiky, a také manaerka poøadatelského klubu SK GiTy Moravská Slavia. Moc si pøejeme, aby se nám podobnì jako vloni podaøilo
zaplnit sportovní halu, protoe diváci vdy dokáí vytvoøit úasnou atmosféru, a také podpoøit nae dìvèata. Tìíme se opìt na napínavý mezinárodní závod, nebo v tuto chvíli ji
máme pøihláky od závodnic z gymnastických
velmocí jako je Rusko, Ukrajina, Bìlorusko,
Ázerbájdán, Izrael a z dalích zemí, ze zámoøí z Kanady a Spojených státù.
Závody, které se konají za podpory statutárního mìsta Brna a Jihomoravského kraje, zaèínají v sobotu odpoledne ve 14.00 hodin.
V nedìli se uskuteèní také tradièní galashow
v 16.30 hod., která bude variací na vivaldovské
téma Ètvero roèních období. Moderátorem bude

Iva Mendlíklová
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herec brnìnského Národního divadla,
a také populární moderátor rádia Kiss Hády Ondøej Novák. Chtìla bych na Grand Prix pozvat
nejen vechny fanouky moderní gymnastiky,
ale i ty, kteøí ji nikdy nevidìli naivo a znají tento
sport pouze z televizních pøenosù, øíká Zdeòka Schinzelová, hlavní trenérka èeské národní
reprezentace. Atmosféra velkých závodù je neopakovatelná a èasto i do poslední chvíle velmi
napínavá. Samozøejmì jsme velmi rádi, e i letos bude sportovní kanál Èeské televize poøizovat záznam ze závodù i pøímý pøenos z nedìlního finále, take ho uvidí i ti, kteøí se do Brna
v bøeznu nedostanou.
Na Grand Prix si pøijdou na své také èetí
a sloventí fotografové. Po úspìné premiéøe
pøi loòském závodì budou mít opìt monost
fotografovat závodnice v akci a zúèastnit se 2.
roèníku soutìe Zachyte krásu pohybu, jejím
patronem a odborným garantem je èasopis Fo-

toVideo. Na vítìze opìt èeká krásná cena
v podobì zájezdu od cestovní kanceláøe Atlantika, pro dalí ocenìné jsou pak pøipravené
dalí hodnotné, zejména fotografické ceny.
V loòském roce si porota vybírala pøiblinì ze
150 snímkù a 30 nejlepích fotografií putovalo
z Brna na výstavy do dalích mìst Èeské republiky. Slavnostní pøedání cen se odehrálo
v brnìnské obchodní galerii Vaòkovka za úèasti
patronky moderní gymnastiky Lucie Vondráèkové.
Seriál závodù Grand Prix letos zaèíná v Moskvì na pøelomu února a bøezna, po Brnì pokraèuje do Paøíe, Kyjeva, Tel Avivu, Burgasu, panìlské Marbelly a Berlína. K nejvìtím
událostem letoního roku patøí pro èeské gymnastky kvìtnová úèast seniorek na mistrovství
Evropy v ázerbájdánském Baku a v záøí mistrovství svìta seniorek i spoleèných skladeb
v japonském mìstì Mia.
-vs-
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zovat výkon a kontrolovat psychické nabuzení pøed závodem. Rozcvièovací rutina mùe být i prostøedkem zapomenout na denní stresy a soustøedit se pouze na trénink èi závod.
Druhy rozcvièení
Sportovní rozcvièení mùe probíhat buï obecnì, nebo specificky pro dané sportovní odvìtví.
K veobecnému rozcvièení patøí bìecká cvièení, gymnastická cvièení a cvièení protahovací.
K rozcvièení specifickému pak vhodná cvièení pro dané sportovní odvìtví  napø. pro fotbal nebo
jiné sportovní hry cvièení jednotlivcù s míèem, cvièení pøihrávek, støelby a rùzné herní formy.
Zásadnì mùe rozcvièení probíhat buï aktivnì, nebo pasivnì. Pøi aktivním rozcvièení se provádìjí èinnosti jako bìh, uvolòovací a protahovací cvièení, gymnastická cvièení a cvièení specifická
pro sportovní odvìtví. Pasivní rozcvièení zahrnuje masáe, sprchování apod. Má mnohem mení
úèinek ne rozcvièení aktivní a je dobré obì varianty kombinovat.
Je tøeba vìnovat pozornost i délce, která je závislá na vìku, stavu trénovanosti a vnìjí teplotì.
Doporuèuje se 15 a 30 minut. Pøitom platí, e èím vyí vìk a èím mení vnìjí teplota, tím více
èasu je tøeba programu rozcvièení vìnovat.
Závìrem
Dobré rozcvièení je podstatné pro dobrý výkon a je zajímavou a efektivní souèástí pøípravy sportovce na sportovní výkon. Náplò by mìla zohledòovat sportovní odvìtví, individualitu sportovce, klimatické podmínky i vybavení a prostor, které jsou k dispozici.
-civ- (s vyuitím zahranièní literatury)

Sport a zdraví

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti

l ROZCVIÈENÍ NELZE PODCEÒOVAT l

l KOLÍCÍ CENTRUM ÈSTV INFORMUJE l

oustøedìnì a svìdomitì provedené rozcvièení podstatnì pøispívá ke sportovnímu úspìchu. Pøesto se nìkdy tato èást tréninkového nebo cvièebního programu zanedbává. Zatímco nìkteøí trenéøi, cvièitelé nebo uèitelé mají promylenì pøipravené série cvièení, jiní posílají své svìøence, aby se rozcvièili sami, ani by pøitom byli kontrolováni, a pak se soustøedili k zahájení skuteèného tréninku nebo skuteèné výuky. Rozcvièení by vak nemìlo být pouze
pøípravným èlánkem tréninku, ale ve své variabilnosti by mìlo být uíváno jako samostatná souèást
tréninkového programu, zejména pøi kondièních fázích tréninku. Nesmí se vak zapomínat, a u se
jedná o nováèky, èi sportovce vysoké úrovnì, e je tøeba cvièení správnì strukturovat a specificky
zamìøovat.
Proè se rozcvièovat?
Rozcvièení navozuje optimální psychofyzickou pohodu pøed sportovním tréninkem nebo závodem.
Je-li rozcvièení správnì provedeno, pùsobí kladnì v celé øadì oblastí, napø. zlepení obecné pøipravenosti orgánù k výkonu, zlepení koordinaèní pohotovosti k výkonu, zlepení psychické pohotovosti k výkonu, pøispìní k pøedcházení úrazùm.
Série aktivních cvièení zvyují teplotu svalù, zlepují krevní obìh, zvyují objem srdeèního stahu,
plicní ventilaci i pøenos kyslíku. Tyto fyziologické jevy celkovì pøispívají k lepímu provádìní pohybových komplexù. Je obtíné prokázat, e rozcvièení chrání organismus pøed zranìním. Veobecnì se vak uznává, e efektivní rozcvièení znamená urèitou ochranu pøed svalovým a kosterním
zranìním.
V rámci rozcvièení lze i individuálnì nebo skupinovì nacvièovat technické prvky pøedtím, ne se
skládají v jeden celek. Po provedení pøedbìné fyziologické pøípravì mùe být rozvoj dovedností
rovnì souèástí tréninkového rozcvièení.
Veobecnì se uznává, a to i bez výzkumných etøení, e rozcvièení napomáhá psychické pøípravì. Vhodnì rozcvièení sportovci se obvykle vyznaèují zvýenou schopností soustøedit se, vizuali-

kolící centrum ÈSTV (viz TP 10/2008)
uspoøádalo dosud nìkolik semináøù
pro trenéry sportovních svazù. lo jak
o tématické semináøe (Psychologie
kouèování, Øízení sportovního tréninku apod.),
tak i o obecnou tématiku (Obecná èást kolení
trenérù licence B).
A na malé výjimky (svazy zápasu a cyklistiky) není, bohuel, výraznìjí odezva od samotných svazù ve smyslu poptávky po speciálních
semináøích. Oèekáváme, e po dobrých výsledcích ji realizovaných kurzù a semináøù se tato
poptávka rozíøí. Pøesto se budeme stále snait oslovovat svazy s vlastní nabídkou vyplývající s nejnovìjích poznatkù z teorie i praxe sportovního tréninku.
Nabídka kolícího centra ÈSTV se týká i regionálních sportovních sdruení. Pøi dostateèném poètu úèastníkù (vzhledem k ekonomiènosti akce) jsme schopni zajistit odborníky i pro
semináøe a kolení, poøádané v jednotlivých
regionech.
Aktuální nabídka obsahuje tyto kurzy a semináøe:
1. Fyzioterapie ve sportovní pøípravì  jak mùe

fyzioterapeut spolupracovat s trenérem
v rámci sportovního tréninku, øeení optimální
rehabilitace a regenerace apod. Termín bøezen, rozsah est hodin.
2. Psychologické a fyziologické aspekty sportovní pøípravy mládee  vìkové a individuální zvlátnosti dìtí a mládee, aspekty adekvátního zatìování apod. Termín duben,
rozsah est hodin.
3. Obecná èást kolení licence B  obecná èást
kolení, vedoucího (po absolvování dodateèné èásti specializaèního kolení) k monosti
získání trenérské B licence. Termín duben,
rozsah 35 hodin.
První a druhý semináø mùe slouit k obnovì èi
prodlouení licence, dle smìrnic jednotlivých
sportovních svazù, ale i k pouhému dalímu
rozíøení vzdìlání trenérù.
kolící centrum ÈSTV má nové www stránky
(www.vos.cstv.cz), kde kadý návtìvník mùe
nalézt dalí konkrétní informace o nabídce
a èinnosti kolícího centra ÈSTV. Kontakty:
sc@cstv.cz tel: 233017352
-kj-
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l ENGSO TAKÉ LETOS
MÙE ÈERPAT Z FONDÙ EVROPSKÉ UNIE l
eský svaz tìlesné výchovy je aktivním èlenem ENGSO (European Non-Governmental
Sport Organisation, www.engso.com), které je zastøeujícím sdruením evropských sportovních organizací. ENGSO sdruuje 40 èlenských státù z celé Evropy, vèetnì státù, které
nejsou èleny Evropské unie (EU). ENGSO je v souèasnosti jedinou sportovní organizací,
která je konzultativním orgánem Øídícího výboru Rady Evropy pro vzdìlání a kulturu, kam
patøí i sport.
Stejnì jako v loòském roce i letos mùe ENGSO èerpat finanèní podporu z fondù EU, a to z programu Europe for Citizens, který je urèen na podporu èinnosti evropských støeních organizací.
Prostøedky mohou být pouity pro lepí reprezentaci a dùraznìjí obhajobu zájmù sportovního
prostøedí pøi tvorbì evropské politiky v Bruselu.
ÈSTV má v ENGSO velmi dobrou pozici a zastoupení v Exekutivì. Máme monost ovlivnit
politiku ENGSO smìrem k evropským institucím a mùeme také èerpat nové informace pøímo od
pramene.
Dalí informace k programùm Evropské unie najdete na www.cstv.cz.
-jb-
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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 asi
188 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, 160 17 Praha 6-Strahov.

O B J E D N A C Í L Í S T E K
Objednáváme odbìr ......... ks Roèenky ÈSTV 2008 (pro èleny ÈSTV sleva 25 %)
Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................
PSÈ ........................ datum ........................... podpis ....................................................
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA BØEZEN l
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MS v akrobatickém lyování
MS v halové lukostøelbì
SP v alpském lyování
MSJ v curlingu
SP v rychlobruslení  finále
SP ve skocích na lyích a severské kombinaci
Halové ME v atletice
1. kolo Davisova poháru tenistù ÈRFrancie
MÈR ve stolním tenisu
MS jednotlivcù v rychlobruslení na krátké dráze
SP v moderní gymnastice
SP v alpském lyování
SP v bìhu na lyích
SP v jízdì na skibobech
MÈR en v zápase
SP ve skocích na lyích
SP v alpském lyování
Tenisový turnaj
SP v moderním pìtiboji
SP ve skocích na lyích
SP v bìhu na lyích
SP v akrobatickém lyování
SP ve snowboardingu
MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích
GP v moderní gymnastice GiTy cup
SP ve skocích na lyích a severské kombinaci
Finále SP v jízdì na skibobech
1. kolo extraligy v judu
SP v akrobatickém lyování
BelgieÈR, ME v ragby
SP v bìhu na lyích
SP v akrobatickém lyování
SP ve skocích na lyích
SP ve snowboardingu
SP v bìhu na lyích
MS en v curlingu
MÈR v zápase v.s.
MÈR muù a en v benèpresu
MÈR v pøespolním bìhu
MS v curlingu en
UkrajinaÈR, ME v ragby
MS v krasobruslení
MÈR ve sjezdovém lyování
MS v dráhové cyklistice
GP v moderní gymnastice
SlovinskoÈR, kvalifikace MS 2010 ve fotbale
MS v pøespolním bìhu
MÈR v chùzi na 50 km
Mezinárodní soutì v synchronizovaném plavání
MÈR v moderní gymnastice
ME ve sportovní gymnastice
ME v zápasu

Inawairo/Japonsko
Rzeszów
Kvitfjell/Norsko
Kanada
Salt Lake City
Lahti
Turín
Ostrava
Rakovník
Vídeò
Budape
Ofterschwang
Lahti
Erlbach/Sachsen
Jihlava
Kuopio
Are
Indian Wells
Monterrey
Lillehammer
Trondheim
Grindelwald/výcarsko
La Molina/panìlsko
Vancouver
Brno
Vikersund/Norsko
Aigen/Hochficht/Rak.
Meiringen-Hasliberg/výc.
Brusel
Stockholm
La Plagne/Francie
Planica
Valmalenco/Itálie
Falun/védsko
Korea
Ostrava
Jablonec
Kdynì
Kuang-èou/Èína
Kyjev
Los Angeles
pindlerùv Mlýn
Pruszków
Paøí
Maribor
Ammán
Dudince
Bratislava
Ostrava
Milán
Vilnius

