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l OD 1. LEDNA PLATÍ NOVÝ SVÌTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX l

Váení sportovní pøátelé,
Výkonný výbor ÈSTV se na svých schùzích v závìru roku 2008 zabýval mj. návrhem zástupcù
nìkterých regionálních sdruení ÈSTV na vydávání TP Zpravodaje pouze v elektronické verzi
(mnozí z vás jistì ví, e v PDF formátu jsou vechna èísla TP Zpravodaje ji od roku 2001
k dispozici na webu ÈSTV www.cstv.cz). Po diskusi nakonec VV ÈSTV rozhodl, e tento návrh
bude pøedloen dubnové Valné hromadì ÈSTV.

d 1. ledna 2009 vstoupila v platnost novelizace Svìtového antidopingového kodexu, kterou pøijala v listopadu 2007 v Madridu 3. svìtová konference proti dopingu ve sportu, poøádaná Svìtovou antidopingovou agenturou (WADA). Na pùdì ÈSTV se 3. prosince 2008
uskuteènil pro zástupce vech sportovních sdruení semináø, na kterém pøedstavitelé Antidopingového výboru ÈR (ADV ÈR) objasnili zásadní zmìny v boji proti dopingu.

Jak by se k vám TP Zpravodaj v elektronické verzi dostával?

PhDr. Jaroslav Nekola, øeditel ADV ÈR, hovoøil o Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve
sportu v ÈR (dále Smìrnice), kterou zpracoval ADV ÈR jako aplikaci Svìtového antidopingového
kodexu (dále Kodex) do národní sportovní legislativy. Smìrnice je vykládána jako nezávislý pøedpis, neodkazuje na zákony státu ani stanovy svazù.

ÈSTV je organizace, ve které jsou informace základem servisu poskytovaného èlenùm, a musí
být vem dostupné. Po dohodì by ÈSTV rozesílal elektronickou verzi regionálním sdruením
ÈSTV a republikovými sportovním svazùm. Oèekáváme, e tyto rozhodující sdruené subjekty
by zpravodaj dále distribuovaly, a to na kontaktní e-mailové adresy svých sdruených èlánkù, tj.
èlenským tìlovýchovným jednotám, sportovním klubùm, oddílùm v TJ, okresním a krajských svazùm, oddílùm krajských svazù, èlenùm orgánù a komisí krajských a republikových svazù atd.
Pøíjemcem pravidelného titìného bulletinu, vycházejícího v nákladu 9500 výtiskù, jsou dosud
vechny sdruené subjekty ÈSTV, tedy i vechny tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby. Vdy
vak je TP adresován pouze jedné konkrétní osobì. Koneèné èíslo pøíjemcù elektronické verze
by tak mohlo být daleko vyí, ne souèasných 9500.
Kromì toho by TP Zpravodaj nadále vycházel na internetových stránkách www.cstv.cz. Zde by
byl nastaven pøímý pøístup z hlavní stránky na aktuální èíslo a ÈSTV by poádal regionální sdruení i sdruené sportovní svazy, aby umístily odkaz na elektronický TP Zpravodaj na svých vlastních webových stránkách tak, aby se ètenáøi nemuseli proklikávat z webu ÈSTV.
Co by umonila pouze elektronická distribuce?
Pøedevím z hlediska grafického by pøinesla veselejí barevnou úpravu, která je pøi souèasném klasickém tisku velmi omezena finanèními limity. Pokud se týká obsahu, snahou bude nadále pøináet co nejvíce metodických informací tak, aby zpravodaj plnil optimálnì svou funkci  být
jakousi pracovní pøíruèkou pro sportovní funkcionáøe. Oèekáváme, e elektronická forma by pøispìla k irímu pokrytí informacemi naemu sportovnímu prostøedí, rychlejímu pøenosu informací, èi v pøípadì aktuální potøeby monost mnohem operativnìji doruèit odbìratelùm napø. mimoøádné èíslo.
Jaké jsou dùvody návrhu pøejít pouze na elektronickou verzi?
Vichni kolem sebe pozorujeme rychlý vývoj techniky, elektronizaci celé øady médií a stále
èastìjí a pohodlnìjí vyuívání této formy. I skuteènost, e vìtina z nás jinak ne pøes poèítaè
u prakticky nekomunikuje. Významnou roli hrají samozøejmì ekonomické dùvody, obzvlátì
v souèasné situaci. V této souvislosti je potøeba si uvìdomit, e titìný TP Zpravodaj rozesílá
ÈSTV spoleènì s Nakladatelstvím Olympia, a.s., od roku 1999 vem sdrueným subjektùm bezplatnì, vydání je hrazeno ze spoleèných výdajù rozpoètu ÈSTV. Pøechod na elektronickou verzi
by znamenal roèní ekonomickou úsporu cca 1 mil. korun.
Váení ètenáøi, váení sportovní funkcionáøi, uvítáme vae názory k návrhu distribuovat TP
Zpravodaj pouze v elektronické verzi, které mùete zasílat na e-mail: civin@cstv.cz. Dìkuji vám
za pochopení.
Mgr. Jan Boháè,
generální sekretáø ÈSTV

Souèástí kodexu jsou Mezinárodní standardy, na které jsou v textu smìrnice odkazy. Jednotlivé sportovní svazy pøijímají Smìrnici prostøednictvím svých mezinárodních federací a zaèleòují
kodex jako souèást pravidel s odkazem ve svých stanovách. Jednotlivci pøijímají Smìrnici jako
èlenové sportovního svazu, a to vybrané èlánky, týkající se úèasti v soutìích v jakékoliv aktivitì.
RNDr. Jan Chlumský, vedoucí exekutivy ADV ÈR, informoval o konkrétních nejvýznamnìjích
zmìnách, které Kodex zahrnuje. Celosvìtové pøijetí tohoto kodexu zajistí rovnost podmínek pro
sportovce vech zemí, uvedl J. Chlumský. Mezi novinky v Kodexu, resp. èeské Smìrnici patøí,
e po pøípadném zjitìní pozitivního dopingového nálezu a pøeetøení exekutivou, se informace
zale mezinárodní federaci, národnímu svazu a WADA, nedochází k informování antidopingové
vyetøovací komise. Tím se zajiuje maximálnì moná transparentnost (informovat mezinárodní
federaci o pozitivním nálezu má za povinnost u i antidopingová laboratoø).
Dalím novým opatøením je zavedení minimálnì roèního trestu za nenahláení místa pobytu
nebo za nezastiení v místì pobytu. Toto se týká zhruba 500 sportovcù zaøazených do èeského
registru pro testování, kteøí podléhají specifickým pravidlùm. Novì toti mají povinnost zasílat
informace o svém pobytu na ADV ÈR nebo na WADA. Jedná se o nahláení jedné hodiny dennì
v dobì od 6 do 23 hod. 365 dní v roce. Informace jsou sportovci povinni poskytovat kadé ètvrtletí, a to písemnì, elektronicky, nebo prostøednictvím databázového systému ADAMS. Pokud
sportovec nenadále zmìní program, má monost tuto zmìnu místa pobytu nahlásit ADV ÈR
zprávou SMS. V pøípadì, e sportovec nebude vyslaným komisaøem tøikrát zastien na nahláeném místì nebo tøikrát nenahlásí místo pobytu, pøípadnì vznikne kombinace obou provinìní se
souètem tøi, mùe být postien trestem minimálnì na jeden rok.
Pokud se týká odbìrù moèi, dochází ke sjednocení odebíraného vzorku na 90 ml, oproti døívìjím 75 ml a zároveò ke zkoumání vìtího mnoství látek. Souèástí mezinárodních kontrol bude
ji standardní odbìr krve.
JUDr. Gerhard Bubník, pøedseda Rozhodèí komise ÈOV, uvedl, e nový Kodex je velmi sloitý
právní dokument. Hlavní zmìnou je zavedení takzvaných pøitìujících okolností, které sice nejsou pøímo definovány, pouze v jednom z èlánkù jsou uvedeny nìkteré pøípady, za kterých mohou
být udìleny. Na druhé stranì mùe dojít ke sníení trestu o 3/4, jestlie sportovec významným
zpùsobem pomùe k odhalení distribuce zakázané látky.
Dále se G. Bubník zamìøil na problematiku odvolacího øízení. Zdùraznil, e sportovní svaz
musí zajistit nezávislost disciplinární komise a poznamenal, e zde platí pøesun dùkazního bøemena, a tudí je na sportovci, aby dokázal svoji nevinu.
Blií informace najdete na www.antidoping.cz.
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l PRO DALÍ OLYMPIJSKÝ CYKLUS JE NEZBYTNÉ KONCEPÈNÍ
A SYSTÉMOVÉ ØEENÍ PODPORY SPORTU l
a své prosincové schùzi vzal VV
ÈSTV na vìdomí obsáhlou zprávu
Èeského olympijského výboru (ÈOV)
o pøípravì a úèasti èeské výpravy na
Hrách XXIX. olympiády v Pekingu 2008. Zpráva mj. konstatuje, e nìkteré body z pøijatého
programu ÈOV na období 20052008, který byl
pøipraven na základì poznatkù a hodnocení OH
2004 v Aténách, se nepodaøilo zrealizovat. Jedná se hlavnì o body, které vyadovaly kooperaci s Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy i sportovním svazy. Dùvodem jsou neustálé personální zmìny ministrù, námìstkù
a pracovníkù odboru sportu MMT, které neumonily uskuteènit nutné inovace v oblasti diferenciace sportù z hlediska státní sportovní

reprezentace, nastavit systém a zajitìní oblasti vìdy, výzkumu a vìdeckého servisu vrcholového sportu. Jako jedno z prioritních doporuèení pro pøítí olympijský cyklus se proto
jeví zpracování koncepèního a systémového
øeení podpory státní sportovní reprezentace
ve vech jejích sférách.
VV ÈSTV dále projednal informace o financování sdruených subjektù ÈSTV, bilanci spoleèných zdrojù ÈSTV na rok 2009, návrhu rozpoètu ÈSTV na rok 2009 a delimitaci majetku
a návrhu na øeení tzv. oputìného majetku.
VV ÈSTV se seznámil s informace o realizaci akcí Investièního programu ÈSTV v roce
2008 a návrhem plánu práce VV ÈSTV na
I. pololetí 2009.
-civ-
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základny ve sportu). Bylo té velmi èasto zjitìno, e úèetní TJ/SK mívají potíe s rozliováním
charakteru nemovitého a movitého majetku. V øadì pøípadù jsou v údrbì vykazovány i náklady
na sportovní èinnost a v poslední dobì se mnoí i pøípady, kdy zástupci TJ/SK nejsou schopni
nìjakou èást vykázaných nákladù doloit úèetními doklady.
Z kontrolních protokolù poøizovaných RK ÈSTV vyplývá, e nìkteøí úèetní TJ/SK pøi sestavování výkazu ÈSTV chybují ve vyplòování øádkù uvozených z toho (øádky 19 a 23, resp. 25 a 27)
ve snaze dosáhnout v jejich souètu hodnot uvedených v øádcích 18, resp. 24. Dluno poznamenat, e výèet druhù nákladù z toho není vyèerpávající, nebo v materiálních nákupech, napø.
není øádek pro nákupy vìcí sportovní povahy nebo ve slubách øádek pro opravy dopravních
prostøedkù, cestovného a mnoha dalích.
Výsledky kontrol ovem mohou být i pozitivní, jako tomu bylo v pøípadì regionu Trutnov
a Praha-západ, kde nebyly zjitìny nesrovnalosti mezi výkazy a prùkazným úèetnictvím, ale ani
ádné jiné nedostatky.
Cílem kontrol ve tøech sportovních svazech bylo provìøit vyuití a vyúètování neinvestièních
dotací ze státního rozpoètu v oblasti sportu v roce 2007. Pozornost komise byla zamìøena zejména na projekty programù podpory státní reprezentace, sportovních center mládee, sportovních
talentù a sportovních tøíd. Státní dotace byly v kontrolovaných sportovních svazech vyuity úèelnì a v souladu s metodickými pokyny pro hospodaøení s neinvestièními dotacemi ze státního
rozpoètu ÈR. Ani v jednom pøípadì nebyl zjitìn rozdíl mezi vykázanými náklady a skuteèností.
Poèátkem letoního roku provedli pøed valnou hromadou ÈSTV èlenové revizní komise kontrolu hospodaøení ÈSTV, útvarù VV ÈSTV a správnosti úèetních výkazù za rok 2007. Souèástí
kontroly bylo i provìøení hospodaøení s dlouhodobým majetkem a plnìní usnesení 19. valné hromady ÈSTV týkajících se ekonomiky.
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V kvìtnu 2008 probìhla kontrola hospodaøení Karlovarského krajského sdruení ÈSTV. Kontrolní skupinou tam nebyly shledány ádné závady ani nedostatky.

l REVIZNÍ KOMISE ÈSTV V ROCE 2008 l

Výsledky jednotlivých kontrol byly prùbìnì pøedkládány na vìdomí Výkonnému výboru ÈSTV,
který ze zjitìných závad vyvodil pøísluná opatøení, tj. krácení dotací v pøítím roce o kontrolou
zjitìný podíl.

prùbìhu roku 2008 vycházela Revizní komise ÈSTV (RK ÈSTV) ze svého programu
èinnosti, který byl zamìøen do ètyø oblastí. V první øadì se jednalo o kontroly správnosti
statistických dat ekonomické povahy roku 2007, kontroly hospodaøení s úèelovì poskytnutými státními finanèními prostøedky a dále o kontrolu hospodaøení Výkonného výboru
ÈSTV a novì také v krajských sdrueních ÈSTV. V neposlední øadì se komise vìnovala i oblasti
metodické.
Úèelem kontrol statistických dat ekonomické povahy bylo provìøit ve vybraných regionech,
tìlovýchovných jednotách èi sportovních klubech prùkaznost a obsahovou správnost nákladù na
provoz a údrbu tìlovýchovných zaøízení ve sledovaných polokách, dle výkazu ÈSTV za rok
2007. Tedy to, zda v roce 2008 výe vypoèteného pøíspìvku ze státního rozpoètu ÈR odpovídala
u TJ/SK prùkaznì úètovaným a v úèetních výkazech kontrolovaným hodnotám. Rozhodujícím
kritériem pro výbìr kontrolovaných TJ/SK v kadém z regionù byl výrazný meziroèní nárùst nákladù na provoz a údrbu tìlovýchovných zaøízení. Vybrány ale byly i regiony, kde revizní komise
ji delí dobu kontrolu neprovádìla.
Èlenové RK ÈSTV v roce 2008 v jedenácti navtívených regionálních sdrueních ÈSTV zkontrolovali výkaznictví u tøiatøiceti tìlovýchovných jednot èi sportovních klubù. Výsledkem bylo zjitìní chybnì úètovaných nebo úèetnì nedoloených nákladù, pøípadnì ve výkazech na patøièných øádcích chybnì uvedených hodnot, a to v celkové výi 16.180.831,14 Kè. Nejvyí objemy
neoprávnìnì vykázaných nákladù pøedstavovaly akce investièního charakteru, èasto i v milionových èástkách. Ve dvou pøípadech byly dokonce v opravách a údrbì nemovitého majetku vykázány náklady stavebních akcí zaøazených do Investièního plánu MMT ÈR financované z programu 233510 (tj. dotace ze státního rozpoètu na podporu rozvoje a obnovy materiálnì technické

Nezanedbatelná èást èinnosti RK ÈSTV spoèívala v metodické oblasti. Èlenové komise aktivnì spolupracovali s ekonomickým øeditelem ÈSTV pøi tvorbì metodického návodu pro vyuívání,
úètování a vykazování státních prostøedkù na údrbu a provoz tìlovýchovných zaøízení.
V polovinì roku 2008 byl vedení ÈSTV pøedloen návrh aktualizace úèetního výkazu Úè 1-01,
který bude poprvé vyplòován za rok 2008. Zámìrem bylo získat jak ve výnosech, tak i v nákladech pøehled o objemech získaných a profinancovaných na provoz, opravy a údrbu nemovitého
majetku, které TJ/SK obdrela ve formì neinvestièních dotací pøímo od MMT ÈR nad rámec
rozdìlení ÈSTV. Ve výkaze bude nyní na první pohled zøejmé, zda takovou dotaci, v jaké výi
obdrela a jakým zpùsobem ji vyuila. Nové èlenìní ve výkazu zajistí tìlovýchovným jednotám
a sportovním klubùm správné výkaznictví o takovéto státní dotaci.
Stínosti doruèené v roce 2008 Revizní komise ÈSTV se pøevánou mìrou týkaly záleitostí
samostatných právních subjektù, a proto je tøeba si uvìdomit, e komise mohla u nich postupovat
jen v souladu s platnými Stanovami ÈSTV a Statutem RK ÈSTV. Pøípady pak vìtinou musela
odmítnout nebo øeit jen formou konzultací èi doporuèení.
Podrobnìjí zpráva o èinnosti revizní komise bude podána jejím pøedsedou na pøítí valné
hromadì ÈSTV. Do té doby bude jetì provedena kontrola hospodaøení ÈSTV za rok 2008
a rovnì budou pokraèovat kontroly sdruených subjektù v regionech.
Jiøí Rytina,
sekretariát Revizní komise ÈSTV
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Právní poradna
Dotaz: Ná sportovní klub hodlá ukonèit èinnost pod stávajícím názvem a registraci u Ministerstva vnitra ÈR. Chceme do budoucna pùsobit jako oddíl jiné tìlovýchovné jednoty, se
kterou jsme na podmínkách naeho èlenství domluveni. Prosím o radu jak provést ve,
aby to bylo v poøádku.
U TJ/SK registrovaných u MV ÈR podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù, v platném znìní, mùe dojít k zániku nìkolika zpùsoby. Podle ustanovení §12 odst. 1 citovaného zákona sdruení zaniká dobrovolným rozputìním nebo slouèením s jiným sdruením popø. pravomocným rozhodnutím MV ÈR o jeho rozputìní.
Pokud jde o dobrovolné ukonèení èinnosti, pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní
orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovnì uvedena, rozhoduje valná hromada,
resp. nejvyí orgán. Vzhledem k tomu, e jde o zásadní rozhodnutí, o konání valné hromady by
mìl být poøízen notáøský zápis.
Právní dùsledky je tøeba rozliovat podle toho, zda k zániku TJ/SK dojde s právním nástupcem
(slouèení) nebo bez právního nástupce (rozputìní, rozhodnutí ministerstva).
Pokud TJ/SK zanikne s právním nástupcem, pak vekerá práva a povinnosti pøecházejí na
tohoto nástupce (potøeba uvést v usnesení valné hromady).
V pøípadì zániku bez právního nástupce musí zejména dojít ve smyslu § 13 zák. è. 83/1990
Sb., k majetkovému vypoøádání. To provede buï orgán sdruení, který rozhodl o jeho rozputìní
(valná hromada, resp. nejvyí orgán sdruení), nebo v pøípadì rozhodnutí ministerstva jím urèený likvidátor.
Zánik sdruení je vdy tøeba oznámit MV ÈR do 15 dnù od rozhodnutí o zániku, a to jak
v pøípadì zániku slouèením, tak v pøípadì zániku dobrovolným rozputìním na adresu:
Ministerstvo vnitra ÈR
Úsek sdruování
nám. Hrdinù 3
140 21 Praha 4
K oznámení MV ÈR musí být pøedloeny následující dokumenty:
1. Potvrzení finanèního úøadu, e souhlasí s ukonèením èinnosti subjektu.
2. Èestné prohláení s ovìøenými podpisy (statutární zástupci potvrdí, e dolo k zániku TJ,
e jsou vypoøádána majetková práva a závazky, vèetnì prohláení o eventuelním právním
nástupnictví).
V pøípadì, e o zániku TJ nerozhodl pøísluný orgán a TJ ji fakticky neexistuje, je potøebné
uèinit èestné prohláení u notáøe a spolu s potvrzením finanèního úøadu oznámit zánik MV ÈR.
Po slouèení dvou tìlovýchovných jednot je nutno postupovat shodnì jako pøi vzniku spolku
tzn., e musí být rozhodnuto o jejím zaloení, musí být schváleny stanovy. V návrhu na registraci
stanov musí být uvedeny nejménì tøi osoby, které tvoøí pøípravný výbor, a které návrh stanov
pøedloí MV ÈR, pøièem u èlenù pøípravného výboru se neuvádìjí rodná èísla, ale datum narození a bydlitì.
Legislativnì-právní odbor ÈSTV
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Informace ze subjektù ÈSTV
a sportovního prostøedí ÈR
l KOLÍCÍ CENTRUM ÈSTV l
rámci Vyí odborné koly ÈSTV bylo
zøízeno kolící centrum ÈSTV, slouící pøedevím k zajiování semináøù,
vedoucích k roziøování vìdomostí
a dovedností trenérù sportovních svazù.
Nìkteré svazy mají ve svých licenèních øádech poadavek na tzv. obnovování licencí. Ve
vìtinì pøípadù se jedná o absolvování tzv. odborného semináøe (obvykle v rozsahu cca est
hodin), a to v rùzném èasovém odstupu od udìlení licence. Tato povinnost se bude muset
v nejblií dobì zøejmì upravovat, dle pøipravované smìrnice EU.
kolící centrum bude nabízet organizaci
uspoøádání a odborné zajitìní takových akcí.
Jako výhodu lze uvést to, e nìkterá obecná
témata by mohla být odpøednáena pro více
svazù najednou. Tím by se zøetelnì sníily
náklady na uspoøádání takového semináøe
nehledì na to, e by se na jednom místì soustøedilo více trenérských osobností. Tento fakt
by pak mohl poslouit i k výmìnì osobních
zkueností k danému tématickému okruhu.
Kromì tìchto semináøù s tzv. obecnou tématikou lze samozøejmì organizovat i semináøe tzv. specializaèní. Zde by lo o zajitìní
lektorù (jak z vlastních zdrojù svazù tak i z ostatních odborných pracovi), ale i o administraci a zajitìní vlastního prùbìhu takového
semináøe.
Prakticky si èinnost tohoto centra pøedstavujeme následovnì:
1. Centrum poskytne vem svazùm nabídku
obecných témat k moné prezentaci.
2. Po dohodì s odpovìdnými pracovníky svazù bude stanoven termín a vytvoøena finanèní pøedkalkulace daného semináøe.
3. Centrum zajistí kvalifikované lektory, prostory a ostatní náleitosti vedoucí ke zdárnému prùbìhu semináøe.
4. Centrum mùe reagovat i na poptávku na
témata obecných semináøù, která mùe dostávat od jednotlivých svazù, a to vyhledá-

ním pøísluných lektorù. Samozøejmý dalí
postup byl uveden výe.
5. Dalí moností je organizování jednorázových vystoupení expertù jak domácích, tak
zahranièních.
Od ledna lze oèekávat poøádání licenèních
kurzù pro získání licence B (opravòující k vystavení ivnostenského oprávnìní) na základì akreditace udìlené MMT.
Èinnost je zajiována dvìma pracovníky,
Doc. PhDr. Janem Kargerem a Stanislavem
Marvanem. Kontakt: Obecné informace naleznete na www.vos.cstv.cz, e-mail: sc@cstv.cz
a tel: 233017352 (Karger, Marvan)
Nabídka tematických okruhù pro trenéry sportovních svazù:
Obecná tematika
1. Psychologie
a) Co je vlastnì psychologická pøíprava
b) Psychologie kouèování (vedení skupiny)
c) Komunikaèní dovednosti trenéra
d) Emoce ve sportovním prostøedí
e) Stres ve sportovním prostøedí
2. Fyziologie
a) Zátìová diagnostika
b) Charakteristika tìlesného zatíení
c) Fyziologické zákonitosti rozvoje výkonnosti
d) Výiva ve sportu
3. Pedagogika
a) Vývoj osobnosti trenéra
b) Zvlátnosti tréninku mládee
c) Zvlátnosti tréninku en
d) Problematika výchovy ve sportu
4. Sportovní management
a) Trenér jako sportovní manaer
b) Øídící èinnost trenéra
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c) Marketing sportovních klubù
d) Základy sponzorinku
Rozsah jednotlivých témat lze upravovat
(min. délka se pøedpokládá kolem tøí hodin).
Témata se dají samozøejmì sluèovat èi kombinovat tak, aby délka semináøe odpovídala esti
hodinám jak poaduje vìtina licenèních øádù.
Oèekáváme rovnì poptávku jednotlivých
svazù (napø. k tématu Teorie sportovního tréninku) po dalích tématech obecné i specializaèní problematiky sportovního tréninku.
Aktuální nabídka
1. Kurz obecné èásti kolení licence B:
§ Termín: 8.11. 1. 2009
§ Místo: Areál Strahov
§ Obsah: 35 h s obecnou tématikou
okruhù z pedagogiky, psychologie, fyziologie, sportovního tréninku a zdravotní problematiky, vèetnì dopinku.
§ Cena a zpùsob pøihláení: viz
www.vos.cstv.cz  kolící centrum 
aktuální nabídka.

§ Absolvování kurzu (spolu s následným absolvováním kurzu specializace v pøísluném sportovním odvìtví)
mùe opravòovat k získání tzv. licence B a ivnostenského oprávnìní.
§ Kontakty: Doc. PhDr. Jan Karger, Stanislav Marvan, sc@cstv.cz pøíp. telefon: 233 017 352
V první polovinì roku 2009 pøipravujeme:
§ specializaèní èást kurzu Instruktor fitness center ( únorbøezen , 115 h), podmínkou je absolvování obecné èásti kurzu (viz Aktuální nabídka uvedená výe)
§ obecná èást licence B  opakování lednového kurzu (duben, 35 h)
§ psychologie kouèování  pro svazy sportovních her  6 h
§ dalí specializaèní kurzy dle poptávky
svazù
-kj-
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l OLYMPIJSKÉ NADÌJE V ROCE 2009 l
øítí roèník soutìí Olympijské nadìje se uskuteèní v roce 2009 tradiènì v zemích Visegrádské ètyøky, tj. Maïarsku, Polsku, Slovensku a Èeské republice. Zhodnocení soutìí
v uplynulém roce a organizace nadcházejícího roèníku bylo tématem zasedání mezinárodní øídící komise soutìí, které se uskuteènilo 28. listopadu v Bratislavì. Za ÈSTV se
jej zúèastnil Mgr. David Opatrný z odboru sportu, který nám øekl:
Poøádání soutìí Olympijských nadìjí bylo dohodnuto povìøenými zástupci státù Visegrádské
ètyøky na konferenci v Zakopaném pøed patnácti lety. V roce 2009 se soutìe budou konat ve 24
oficiálních a v deseti doplòkových sportech. Úèast i poøadatelství je na èeské stranì dotováno
finanèním pøíspìvkem ministerstva mládee, kolství a tìlovýchovy. Poøádání soutìe se pøidìluje sportovnímu svazu, který ji tøi roky neorganizoval, take dochází k jakési pravidelné rotaci mezi
vemi státy.
I tady vak existují výjimky, kdy se poøadatelství pravidelnì ujímá jeden národní svaz. Vìtinou
je dùvodem vysoká kvalita soutìe. Jedná se napøíklad o sportovní gymnastiku, která se pravidelnì koná v Liberci, nebo støelectví v Plzni. Dalí výjimkou je lední hokej, který se poøádá
v Budapeti a úèastní se ho èeské a slovenské výbìry do estnácti let, které nastupují proti
osmnáctiletým hokejistùm z Polska a Maïarska. Vìkový rozdíl v tomto sportu pramení z rùzné
úrovnì hokeje v jednotlivých zemích a maïarská i polská strana velice kvitují monost zmìøit síly
s èeským a slovenským týmem. Pro rozvoj hokeje v Polsku a Maïarsku je tento turnaj velkou
motivací.
V programu soutìí Olympijských nadìjí se objevují nové sporty a naopak nìkteré sporty jsou
pro nezájem národních sportovních svazù vykrtnuty, co v letoním roce postihlo stolní tenis.
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Koordinátorem pøítího roèníku soutìí je Maïarsko, v letoním roce pøipadla tato role Slovensku. Zmínit je tøeba jetì skuteènost, e soutìe jsou otevøené také sportovcùm z jiných pozvaných zemí ne Visegrádské ètyøky. Vìková hranice úèastníkù se pohybuje od 16 do 21 let.
V loòském roce mìly velmi dobrou úroveò s rekordním poètem startujících z 16 zemí soutìe
v rychlostní kanoistice v Szegedu, v polském Szcyrku bojovalo 429 judistù a judistek ze 17 zemí
a do Plznì se na støelecké soutìe sjeli závodníci z 22 zemí!
O místì konání a termínu soutìí Olympijských nadìjí 2009 vypovídá následující tabulka. Z ní
je zøejmé, ÈR bude hostit soutìe v rychlostní kanoistice, sportovní gymnastice, pozemním hokeji dívek i chlapcù, judu, veslování, støelbì, vodním pólu chlapcù, vzpírání, boxu, sjezdovém
lyování, taekwon-do, silnièní a dráhové cyklistice a jachtingu.
Sport

Poøádající zemì

Místo konání

Datum

ØÁDNÉ SPORTY
Atletika

Maï.

Tiszaújváros

9. kvìtna

Baseball

Pol.

Rybnik, Zory

Èerven, Èervenec

Basketbal chlapci

Slov.

Nitra

26.28. prosince

Basketbal dívky

Maï.

Budape

27.30. prosince

Biatlon

Pol.

Wisla

31. ledna1. února

Rychl. kanoistika

ÈR

Raèice

12.13. záøí

Vodní slalom

Pol.

Krakow

5.6. záøí

Skoky do vody

Maï.

Szolnok

9.11. dubna

erm

Slov.

Bratislava

14.15. února

Sport. gymnastika

ÈR

Liberec

22.25. øíjna

Mod. gymnastika
Házená chlapci

Bude upøesnìno
Slov.

Modra

12.14. èervna

Házená dívky

Maï.

Budape

Kvìten

Poz. hokej-chlapci

ÈR

Rakovník

8.10. kvìtna

Poz. hokej-dívky

ÈR

Rakovník

8.10. kvìtna

Judo

ÈR

Teplice

25.26. dubna

Moderní pìtiboj

Pol.

Bude upøesnìno

Øíjen2. polovina

Veslování

ÈR

Raèice

22. kvìtna

Støelectví

ÈR

Plzeò

3.7. èervna

Short Track

Slov.

Spiská N. Ves

12.13. února

Plavání

Slov.

Koice

6.7. èervna

Trampolíny

Pol.

remo

6.7. bøezna

Slov.

Bude upøesnìno

Triatlon
Volejbal chlapci

Bude upøesnìno
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Volejbal dívky

Bude upøesnìno

Vodní pólo chlapci

ÈR

Bude upøesnìno

Vodní pólo dívky

Maï.

Bude upøesnìno

31. èervence2. srpna

Vzpírání

ÈR

Pøíbor

Èervenec

Zápas  volný styl

Slov.

Koice

13.15. listopadu

Zápas øø.

Maï.

Budape

7. bøezna

Curling

Pol.

Varava

Bude upøesnìno

Badminton

Slov.

Preov

28.30 srpna

DOPLÒKOVÉ SPORTY

Box

ÈR

Ústí nad Labem

23.25. øíjna

Softball

Pol.

Wroclaw

ÈervenÈervenec

Syn. plavání

Slov.

Bratislava

13.15. listopadu

Sjez. lyování

ÈR

Rokytnice n. Jiz.

28. února1. bøezna

Klasické lyování

Bude upøesnìno

Lední hokej

Maï.

Budape

Listopad

Taekwondo

ÈR

Praha

20. èervna

Cyklistika  MTB

Slov.

Dohnany

Bude upøesnìno

Cyklistika  silnice

ÈR

Terezín

6.10. kvìtna

Cyklistika  dráha

ÈR

Praha

5.6. prosince

Jachting

ÈR

ermanice

24.26. èervence
-civ-

Okénko do sportovních svazù
l FLORBALISTÉ STÁLI V DOMÁCÍM MS KRÙÈEK OD MEDAILE l
kvìlou propagací florbalu bylo 7. mistrovství svìta muù, které se uskuteènilo od 9. do 14. prosince v Ostravì
a Praze. K absolutní spokojenosti chybìl zisk vysnìné medaile èeského týmu, který
v semifinále podlehl Finsku 2:4 a v utkání
o bronz výcarsku 4:5 v prodlouení, kdy tìsnì pøed koncem normální hrací doby vedl 4:3.
Historicky nejvìtím úspìchem èeského florbalu tak zùstává støíbro muù z MS 2004 ve
výcarsku.
Ostravské zápasy v základních skupinách

i praské souboje ètyø nejlepích mustev
v O2 Arenì pøilákaly znaèný poèet divákù
a zároveò se tìily nebývale vysokému zájmu
televize a dalích médií. Výbìry védska, Finska, výcarska a ÈR, které podle pøedpokladù postoupily do bojù o medaile, pøedvádìly
pièkový florbal, plný dramatických situací
a zvratù, které jsou v jiných sportech jen stìí
k vidìní.
Bohuel, krùèek od medaile zùstaly v roce
2008 i juniorky na kvìtnovém MS v Polsku,
kde prohrály ve skupinì tìsnì s favorizova-
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ným védskem, pøehrály Nìmecko a v rozhodujícím utkání podlehly o branku domácímu
Polsku a z bojù o medaile vypadly. Koneèné
5. místo po výhøe nad Norskem bylo po semifinálových ambicích zklamáním.
Více tìstí ne nae reprezentaèní celky
mìla v roce 2008 klubová drustva. O první
velký mezinárodní klubový úspìch se postaraly èeské mistrynì pro rok 2007 1. HFK NOC
INVEST Dìkanka, které získaly na lednovém
PMEZ bronzové medaile po výhøe v prodlouení nad védským Rönnby IBK. Muský zástupce Tatran Støeovice po letech 1994, 1999
a 2006 opìt dokázal postoupit mezi nejlepí
ètyøi klubová drustva Evropy, kdy ve skupinì zdolal výcarského mistra SV Wiler-Ersigen.
Pøestoe první krùèky zaznamenala hra podobná dnenímu florbalu v zámoøí, poèátky organizovaného florbalu jsou spojeny zejména
se zemìmi skandinávkého poloostrova. Ve
védsku se poèátky hry zvané innebandy datují na zaèátek sedmdesátých let, finské saalibandy o nìkolik let pozdìji. Ji od poèátku také
tyto dvì zemì, ale pøedevím védsko, udávaly florbalu smìr vývoje, a stejnì jako je ve
fotbalu povaována za kolébku sportu Anglie,
ve florbalu stejná pocta pøísluí védsku.
Do Èeské republiky se florbal dostal tøemi
rùznými cestami. Vùbec první setkání s florbalem v Èeské republice se pravdìpodobnì událo
díky výmìnnému pobytu studentù VE v Praze se studenty helsinské univerzity v roce
1984. Na svém zájezdu do Èech Finové pøivezli sadu florbalových hokejek a malá tìlocvièna na VE byla svìdkem prvního historického zápasu mezi Finy a Èechy. Fintí studenti
v Èechách hokejky zanechali a vysokokoláci
kolem prùkopníkù èeského florbalu Michala
Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi rok
hrávali florbal a do té doby, ne se jim nìkteré hole podaøilo znièit. Kvùli tomu, e u nás
nebylo moné nové florbalové hokejky zakoupit, následovala prodleva a do roku 1991, kdy
se florbal opìt objevil na scénì. Tentokrát díky
cestovní kanceláøi Excalibur a bratrùm Vaculíkovým, kteøí pøivezli florbalové vybavení ze
védska. Florbal se zaèal hrát tentokrát ve
Støeovicích.
Tøetí cesta florbalu do Èech je spojena s vý-
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA LEDEN l

chodoèeskou Jaromìøí, kam pøivezli
unihockey výcartí
Mettmenstetten Unicorns, kteøí byli ve
východních Èechách na pøedsezónním soustøedìní
v roce 1992.
Historickým mezníkem pro èeský
florbal se vak stal
zájezd støeovických prùkopníkù florbalu do
Maïarska, odkud se do Èech pøivezly první
opravdové florbalové mantinely. Mohly se tak
zaèít hrát turnaje a sport získával na popularitì. Na tìchto mantinelech také byly odehrány
první oficiální turnaje, kvalifikace o 1. ligu
a první roèník první florbalové ligy v roce 1994.
Mezinárodní florbalové federaci se podaøilo
v prùbìhu devadesátých let sjednotit pravidla
a dnes má florbal ve struènosti následující podobu pravidel:
Hraje se v halách na høitích velikosti 40 x
20 metrù, høitì je ohranièeno po celém obvodu mantinely vysokými 50 cm, branka má rozmìry 160 x 115 cm. Hrací èas je 3 x 20 minut
s desetiminutovými pøestávkami. Na høiti má
kadé drustvo pìt hráèù a jednoho brankáøe,
brankáø nemá hokejku. Utkání øídí dva rozhodèí s rovnocennou autoritou. Hokejky i míèek
jsou vyrobeny z plastových materiálù. Ve florbalu je pøedevím zakázán tvrdý kontakt s protihráèem, blokování, sekání, nebo kopání do
soupeøovy hokejky. Nehraje se rukou ani hlavou, není povolena hra hokejkou nad úrovní
kolen. Kadoroènì je poøádáno mistrovství
svìta, kdy sudé roky patøí vrcholnému podniku muù a liché roky hrají o titul mistryò svìta
eny.
Èeská florbalová unie má témìø 46.000 èlenù v 732 oddílech a podle èlenské základny
se v ebøíèku sportù sdruených v ÈSTV pohybuje kolem estého místa. Za sebou nechává takové sporty, jako napø. basketbal a atletiku. Prùbìh a atmosféra MS 2008 bezesporu
pøiláká spoustu dalích zájemcù o tento sport.
Vladimír Civín

26. 12.
31. 12.
31. 12.
3. 1.
3. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
7.
9.
9.
10.
10.
10.
10.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

11. 1.
12. 1.
12. 1.
12. 1.
14. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
16. 1.
17. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
20. 1.
20. 1.
23. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
27. 1.
28. 1.
30. 1.
30. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.

 5. 1.
 1. 1.
 1. 1.
 4. 1.
 4. 1.
 4. 1.
 6. 1.
 6. 1.
5. 1.
 25. 1.
 11. 1.
 11. 1.
 11. 1.
 11. 1.
 11. 1.
 12. 1.
10. 1.
10. 1.
 18. 1.
 17. 1.
 18. 1.
 13. 1.
 18. 1.
 18. 1.
 17. 1.
 18. 1.
 18. 1.
 18. 1.
 18. 1.
 19. 1.
 25. 1.
 26. 1.
 25. 1.
 25. 1.
 25. 1.
 25. 1.
 25. 1.
 25. 1.
 25. 1.
24. 1.
 1. 2.
27. 1.
 6. 2.
 1. 2.
 1. 2.
 1. 2.
 31. 1.
 1. 2.
 1. 2.
31. 1.

MS hokejistù do 20 let
Tour de Ski v bìhu na lyích
SP ve skocích na lyích (Turné ètyø mùstkù)
Tour de Ski v bìhu na lyích
SP ve skocích na lyích (Turné ètyø mùstkù)
SP v severské kombinaci
SP v alpském lyování
SP ve skocích na lyích (Turné ètyø mùstkù)
SP v akrobatickém lyování
Fotbalový turnaj Tipsport cup
ME v rychlobruslení
SP ve skocích na lyích
SP v severské kombinaci
SP v alpském lyování
SP v alpském lyování
SP v akrobatickém lyování
ÈP ergo ve veslování
Vyhláení ankety Sportovec roku
ME v jízdì na bobech a skeletonu
Halové MÈR tenistù
MSJ v jízdì na bobech a skeletonu
Jizerská 50 v bìhu na lyích
SP v alpském lyování
SP v alpském lyování
SP ve skocích na lyích
SP v bìhu na lyích a severské kombinaci
SP juniorù ve squashi (Czech junior open)
MS v rychlobruslení - sprint
MSJ v jízdì na skibobech
SP v akrobatickém lyování
ME v krasobruslení
Tenisový Grand Slam Australian Open
SP v alpském lyování
SP v alpském lyování
SP ve skocích na lyích
SP v rychlobruslení
SP v bìhu na lyích
MÈR v jízdì na saních
SP v jízdì na skibobech
ÈP ergo ve veslování
SP v alpském lyování
SP v alpském lyování
MS juniorù v klasickém lyování
SP v rychlobruslení
SP ve skocích na lyích
SP v bìhu na lyích
SP v jízdì na skibobech
MÈR v badmintonu
SP v severské kombinaci
MÈR juniorù v benèpresu

Ottawa / Kanada
Nové Mìsto
Garmisch-Partenkirchen
Val di Fiemme
Innsbruck
Schonach
Záhøeb
Bischofshofen
St. Johann
Praha
Heerenveen
Rakousko
Val di Fiemme
Adelboden / výcarsko
Maribor
Les Contamines
Hradec Králové
Praha
Sv. Moøic
Plzeò
Königssee
Bedøichov
Wengen / výcarsko
Rakousko
Zakopané
Vancouver
Praha
Moskva
Bischofsmais
Lake Placid
Helsinky
Melbourne
Kitzbuehel
Cortina dAmpezzo
Vancouver
Kolomna
Otepaeae / Estonsko
Smrovka
Jablonec n. Jizerou
Dìèín
Garmisch-Partenkirchen
Schladming / Rakousko
Francie
Erfurt
Sapporo
Rybinsk / Rusko
Kirchberg
Liberec
Chaux-Neuve
Zlín
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Ludmila Polesná: HRANATÉ MEDAILE
Druhé vydání této autobiografické knihy vychází v dobì dvacátého výroèí úmrtí autorky Lídy Polesné, královny divokých vod. Zlaté medaile
z mistrovství svìta posbírané na evropských øekách byly sladkou odmìnou za nekoneènou døinu na divokých vodách, za odvahu, lásku
k vodním sportùm a k vlasti.
Kniha pøináí zajímavý pohled do jednoho období historie vodního
sportu a na ivotní a sportovní osudy nejlepí svìtové slalomáøky edesátých let. 2. vyd. (v Olympii 1. vyd.), 336 s., cena bro. 199 Kè

Pavel Èechák: DOIVOTNÍ DISKVALIFIKACE
Autor se po celý svùj pracovní ivot vìnoval sportu, jako atletický trenér pùsobil v Prostìjovì, ve Zlínì, v Jablonci nad Nisou a v Olomouci.
Bìhem své více ne tøicetileté kariéry spolupracoval s øadou pøedních
atletù. Psaní se zaèal vìnovat a v dùchodovém vìku. Ve své úspìné
prvotinì Klítì se vrací do krajiny svého nelehkého dìtství. Jeho druhá kniha Doivotní diskvalifikace je souborem úsmìvných povídek,
jejich námìty autor èerpal povìtinou z vlastního ivota èi ze ivota
svých pøátel. Pøíbìhy mají pøíjemný dìjový spád, nepostrádají prvky
romantiky, humorný nadhled ani jemnou nadsázku.
Kníka je doplnìna nezamìnitelnými ilustracemi Miroslava Slejky, který patøí k naim nejznámìjím malíøùm a grafikùm a jeho laskavý kreslený humor spolehlivì baví u nìkolik
generací ètenáøù. 1. vyd., 116 s., cena bro. 169 Kè

Hana Hanuová: ROZÁRKA A PREZIDENTI
Autorka vypráví o svém pobytu v argentinských mìsteèkách i velkomìstech a v jihovýchodní Paraguayi. Barvitì líèí radosti i strasti ivota
v exotických krajích, práci zahranièního uèitele bojujícícho s pøírodními a byrokratickými pøekátkami a záitky se studenty, kteøí se obèas
podobají hlavnímu hrdinovi kníky L. C. Rostena Pan Kaplan má tøídu
rád. Tisíce kilometrù vzdálení potomci èeskoslovenských vystìhovalcù mluví panìlsky, ale nezapomnìli na svùj pùvod a udrují pøi ivotì
spolky a organizace, které umoòují kontakt se zemí pøedkù. Proè?
Nevelká kníka o Èeskoslovensku v nás je dárkem k 90. výroèí jeho
vzniku. 1. vyd., 116 s., cena bro. 199 Kè
Knihy si mùete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz. Více informací najdete na

www.iolympia.cz
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