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l PØEDSTAVUJEME: OKRESNÍ SDRUENÍ ÈSTV V JESENÍKU l
5514 èleny a 38 tìlovýchovnými jednotami sportovními klouby je Okresní sdruení ÈSTV
v Jeseníku nejmením ze vech regionálních sdruení ÈSTV. O èinnosti sdruení jsme
hovoøili s tajemníkem Ing. Josefem Kalinou.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Nae okresní sdruení poskytuje vekeré sluby pro pìt sportovních svazù, kterým nabízí jak
materiální, tak i poradenskou slubu, v neposlední øadì i zabezpeèení prostorù pro schùzovou
èinnost. Kromì toho vem sdrueným TJ/SK pomáhá jako servisní organizace s vytváøením potøebných ekonomických a materiálních podmínek smìøujících k podpoøe sportovních a tìlovýchovných aktivit v regionu. Pro nìkteré svazy zajiujeme vedení úèetnictví.
Nejvìtí zájem ze strany TJ/SK je v oblasti podávání ádostí o dotace z rùzných dotaèních fondù
tak i v oblasti investic, vyúètováním dotací na provoz a údrbu TVZ a u malých TJ/SK s úèetní
závìrkou.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Nejvìtí pomocí sdrueným TJ/SK, jak jsem ji uvedl v úvodu, je s vyplòováním ádostí a vyúètováním dotací, v neposlední øadì i øeení problémù na úrovni spolupráce TJ/SK se státními orgány
a orgány samospráv, èi jakýchkoliv problémù pøi osobních návtìvách na sekretariátì.
n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Nejvìtí problémy vznikají z nedostatku informací. Takovému stavu se snaíme zabránit. Proto
komunikace s jednotlivými TJ/SK probíhá nìkolika zpùsoby. V prvé øadì se jedná o osobní jednání.
Kanceláø naeho okresního sdruení ve spolupráci s výkonným výborem kadoroènì pøipravuje
pracovní aktiv se statutárními zástupci jednotlivých TJ/SK a ekonomy (úèetními), a to poèátkem
kalendáøního roku. Zde jsou zástupci seznamováni se situací v ÈSTV a jsou øeeny problémy
s vyplòováním rùzných statistických pøehledù a formuláøù, ale i pozvaní zástupci, napø. finanèního
úøadu, seznamují s novými zákony èi naøízeními. Dalí formou komunikace se sdruenými subjekty
je pravidelné zasílání zpráv po jednání výkonného výboru, pøevánì e-mailovou potou. Tìm TJ/
SK, které nejsou patøiènou technikou vybaveny, je zpráva zasílána na papíøe v obálce. Kromì
tìchto informací jsou dalí údaje pøedávány v pøípadì potøeby i mimo tyto pravidelné ,relace. Samozøejmì se ke komunikaci vyuívá i telefonù  pevné i mobilní linky. V neposlední øadì se komunikuje na jednotlivých valných hromadách sdruených TJ/SK, kterých se zástupci výkonného výboru zúèastòují a pochopitelnì i na valné hromadì Okresního sdruení ÈSTV.
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?
Spolupráce s ostatními sportovními sdrueními, jako je Sokol apod., neexistuje, spíe je tomu
naopak. Co se týèe spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy není ve vech místech
regionu na stejné úrovni. Hlavnì v malých obcích, kde aktivní tìlovýchovní funkcionáøi jsou i v zastupitelstvech obcí, je spolupráce na velmi dobré úrovni. Sport bez znaèné finanèní podpory by
v naem regionu ani nemohl existovat. Zde se jeví jako pøíkladná spolupráce mezi obecním úøadem
a TJ napø. v Píseèné, Bernarticích èi Lipové-lázních. Výborná spolupráce je i pøi zabezpeèení vyhláení ankety Nejlepí sportovec ÈSTV daného roku, která je organizována výkonným výborem
ÈSTV ve spolupráci s jednotlivými mìstskými èi obecními úøady. Podìkovat za pomoc mùeme
mìstùm Jeseník a Zlaté Hory, obecním úøadùm v Èeské Vsi a Bìlé pod Pradìdem.
n Jaká je ve vaem regionu situace s výstavbou nových èi modernizací starích sportovi?
Výstavba nových sportovi v naem okresu je dána naí geografickou polohou a dopravní pøístupností z vnitrozemí, kdy se v naem regionu nenachází dostateènì velká firma, která by investovala do sportu velké peníze. Výstavba pak odpovídá monostem  novì vznikající sportovitì
jsou vlastnì mimo tìlovýchovné organizace (bazény mìst, tìlocvièny kol èi jiné sportovní areály
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obcí). Otázka poadavkù na investice je ze strany TJ/SK smìøována k dotaèním titulùm z ÈSTV,
potamo MMT. Za posledních pìt let vak bylo v naem okrese vyhovìno jen jedné ádosti sdruených subjektù o investici, a to v Mikulovicích - výstavba kabin na fotbalovém høiti. V letoním
roce Mìstský úøad v Jeseníku ve spolupráci s KÚ Olomouci získal potøebnou finanèní dotaci na
výstavbu fotbalového høitì s umìlým povrchem v Jeseníku, kdy høitì bylo slavnostnì otevøeno
v mìsíci øíjnu.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním
regionálním sdruením ÈSTV?
Vzhledem k tomu, e ná okres patøí mezi nejmení okresy a okresy s nejvyí nezamìstnaností, snaíme se upøít naí pozornost na pomoc malým klubùm na vesnicích, které tvoøí pøevánou
vìtinu naich sdruených subjektù. Pomoc smìøujeme na vyí spolupráci s obecními úøady,
které tvoøí hlavní a rozhodující sloku pøi zabezpeèení finanèními prostøedky na jejich celoroèní
èinnost.
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?
Ji druhé volební období pracuje výkonný výbor ve znaènì obmìnìném sloení, kdy více ne
80 % èlenù bylo nahrazeno èleny podstatnì mladími, vìkový prùmìr souèasného výkonného výboru je 46 let. Horí situace je u funkcionáøské základny TJ/SK, kdy je znaèný problém se získáváním mladých aktivních funkcionáøù. Setkáváme se i se skuteèností, e èinnost tìlovýchovné jednoty èi sportovního klubu stojí pouze na jednom èlovìku, pøípadnì funkcionaøení pøechází z rodièù na
dìti. Tento problém není jen v oblasti funkcionáøské, ale setkáváme se s tím hlavnì u fotbalu, kdy
jsou velké problémy se zabezpeèením kvalitní tréninkové pøípravy odpovìdnými trenéry mládee,
ale nejvìtím problémem je získávání nových rozhodèích.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení, kromì finanèních prostøedkù?
Nejvìtí problém v èinnosti okresního sdruení vidím v ne zcela ideální komunikaci se sdruenými TJ/SK, a to pøes snahu vycházet sdrueným subjektùm vstøíc. Jedná se pøedevím o ty jednoty,
které nevlastní internet. U nich dochází ke zpodìní pøi získávání potøebných informací. Dále dochází ke zpodìní pøi urgencích pøi získávání jednotlivých podkladù èi odevzdávání úèetní závìrky
nebo aktualizované èlenské základny. Tato situace vlastnì odráí i stav v oblasti funkcionáøù. Starí statutární zástupci vìtinou nedisponují technikou a mnohdy ani nejeví snahu se s ní uèit pracovat. Pevnì vìøím, e v nejbliím èase dojde k odstranìní tohoto problému rozíøením internetové
sítì u podøízených subjektù.
Vladimír Civín

Víceúèelové høitì
v Èeské Vsi
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Informace ze subjektù ÈSTV
a sportovního prostøedí ÈR

Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l ASOCIACE ÈESKOMORAVSKÉHO KROKETU
NOVÝM PØIDRUENÝM ÈLENEM ÈSTV l
oèet pøidruených sportovních svazù
ÈSTV na 23 rozíøila Asociace èeskomoravského kroketu, o.s. (AÈMK), její pøijetí schválil na své øíjnové schùzi
VV ÈSTV. AÈMK se vìnuje výhradnì tzv. asociaènímu kroketu, který se hraje na peèlivì udrovaných travnatých kurtech a jeho striktní
pravidla umoòují vysoce soutìní charakter.
Èetí hráèi se pravidelnì zúèastòují mistrovství
svìta a Evropy, kde se umísují ve druhé desítce startovního pole. Dalími formami kroketu
jsou zahradní kroket a golf kroket.

VV ÈSTV vzal na vìdomí informaci o èinnosti
Vyí odborné koly ÈSTV, s.r.o. (viz TP Zpravodaj è. 8/2008), vzal na vìdomí informace
o financování sdruených subjektù ÈSTV, projednal východiska bilance a rozpoètu ÈSTV na
rok 2009.
VV ÈSTV dále schválil ádosti o dotace ze
státního rozpoètu pro rok 2009, návrh Investièního programu ÈSTV na rok 2009 a vyhláení
inventarizace ÈSTV k 31. 12. 2008.
-civ-
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l CHYBÍ PLATFORMA PRO VYUITÍ INFORMACÍ
Z EVROPSKÉ SPORTOVNÌ-POLITICKÉ SCÉNY l
rostøednictvím zastoupení generálního sekretáøe ÈSTV v exekutivì Evropského sdruení
nevládních sportovních organizací (ENGSO) má ÈSTV k dispozici mnoho informací z evropské sportovnì-politické scény. Zatím vak dlouhodobì neexistuje v ÈR, na rozdíl od
mnoha jiných èlenských zení EU, platforma k jejich vyuití. Ani v koncepèní práci, ani
v praxi. Jedná se pøedevím o dialog s vládními institucemi k národní politice ve sportu a k vytváøení
podmínek pro sport, uvádí mj. zpráva o mezinárodní èinnosti ÈSTV, kterou vzal na vìdomí VV
ÈSTV na své listopadové schùzi.
VV ÈSTV dále projednal informace o financování sdruených subjektù ÈSTV, plnìní rozpoètu
ÈSTV za 3. ètvrtletí 2008, informace o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV ve sdruených subjektech.
VV ÈSTV se mj. seznámil s odpovìdí JUDr. Cyrila Svobody, ministra a pøedsedy Legislativní
rady vlády, k dopisu pøedsedy ÈSTV Ing. Vladimíra Srba k pøípravì nového obèanského zákoníku.
-civ-
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CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI
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tisková strana A5

= 5 000,- Kè

l 1/2 tiskové strany

= 2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

= 1 400,- Kè

l 1/8 tiskové strany

= 800,- Kè

Inzerce v TP Zpravodaji je èernobílá (v textové èásti) nebo èerná + 1 barva (pøi
umístìní na vnìjí obálce), zpracovávaná z pohotových podkladù (elektronicky
ve formátu PDF, TIF, CDR nebo JPG v dostateèném rozliení  300 dpi). Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude vyadováno plné grafické zpracování se cena zvyuje o 100,- Kè (+ DPH).

l CO JE NOVÉHO V HORSKÝCH STØEDISCÍCH ÈSTV? l
i tradiènì v tomto období informujeme o novinkách, které horská støediska ÈSTV pøipravila pro návtìvníky v této zimní sezonì. Nadcházející øádky jsou vìnovány Skiareálu pindlerùv Mlýn, a.s., Sportovnímu areálu Harrachov, a.s., Lyaøskému areálu Zadov a SKI Pec,
a.s.
Skiareál pindlerùv Mlýn, a.s.
Rozíøení slueb a výhod pro lyaøe a nií nebo
stejnì výhodné ceny jako v loòském roce  takové bude letoní lyování ve Skiareálu pindlerùv Mlýn.
Skiareál pindlerùv Mlýn vychází vstøíc vem
èeským lyaøùm, kteøí dosud vyjídìli za levnìjím lyováním do meních støedisek èi do
zahranièí. V následující sezonì dochází ke sníení nebo zmrazení cen u celé øady typù permanentek.
Dritelé sezonních permanentek získávají
letos ji podruhé bonus v podobì lyování za
polovinu ve spøíznìném støedisku ve výcarském Svatém Moøici. K èerpání slevy se staèí
prokázat sezonní permanentkou a paragonem
ze Skiareálu pindlerùv Mlýn.
Pøi zakoupení nìkterých druhù skipasù èe-

kají na lyaøe výhody pøímo ve pindlerovì Mlýnì. Ke skipasu 5 ze 7 získají i letos vstup do
Aquaparku pindlerùv Mlýn na hodinu zdarma.
Pøi zakoupení jakéhokoli typu bodových skipasù si mohou i v nadcházející sezónì uít vstup
na bobovou dráhu takté zcela zdarma.
I v nadcházející sezonì budou moci lyaøi
zaparkovat zdarma na Medvìdínì a na Hromovce. K pøemístìní mezi areály budou i letos slouit bezplatné skibusy. Aktuální jízdní øád, kompletní ceník, ovìøené informace o stavu snìhové pokrývky, sportovních i zábavních akcích,
slevách a dalí informace jsou k dispozici na
www.skiareal.cz.
Od letoního roku mohou lyaøi navíc vyuít
monost získávat aktuální informace ze Skiareálu pindlerùv Mlýn pøímo do svého e-mailu.
Staèí se zaregistrovat na http://www.skiareal.cz/
Lyaøský areál Svatý Petr
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Sportovní areál Harrachov a. s.
Zimní sezona 20072008 byla klimaticky znaènì rozkolísaná. Krátká období mrazu støídaly
èasté oblevy, kdy pøírodní sníh v polohách pod
1000 m n.m. témìø roztál. Díky propracovanému systému technického zasnìování se podaøilo v Harrachovì vytvoøit na sjezdových tratích optimální lyaøské podmínky od poèátku
prosince do konce bøezna, èím Harrachov potvrdil svoji pøíslunost k elitní skupinì èeských
zimních støedisek. Sezonu proto mùe hodnotit
jako prùmìrnou.
V pøípravì na zimní sezonu 20082009 pøedevím probìhly práce na roziøování a zdokonalování rozvodù pro výrobu technického snìhu a rozvodù elektrické energie. Kromì toho
stále zlepujeme úroveò doprovodných slueb
pro návtìvníky (sociální zaøízení u lanovky
v Rýoviti, zavedení on-line prodeje skipasù,
obnova interiérù hotelu Skicentrum). Více informací na www.skiareal.com.
Lyaøský areál Zadov
Loòská sezona na Zadovì na Kobyle byla
z pohledu délky trvání velmi dobrá, nebo trvala
129 dní a ètyøsedaèková lanovka zaznamenala
na svých turniketech pøes milion prùchodù! Na
druhou stranu se v podstatì lyovalo výhradnì
na technickém snìhu, na co doplatila støediska Churáòov a Nové Hutì bez zasnìování.

Jako celek Zadov zail tedy spíe prùmìrnou
sezonu. Pøesto nìkolik málo novinek pro letoní sezonu bude.
Mezi hlavní novinky patøí dalí rozíøení loni
zapoèatého snowparku na Kobyle o skok, klopenou dráhu a dalí pøekáky, dále místní úprava na lyaøském bìeckém stadionu, kde byl
vytvoøen nový nájezd na náhradní tratì smìrem na churáòovské louky, pro pøípad nedostatku snìhu na standardních tratích a pøedevím
zlepení sociálních zaøízení pro lyaøe na Kobyle. Od loòské zimy pøibyly pro návtìvníky
Zadova také dvì nové atrakce: lanové centrum,
které je moné nalézt hned pod Sporthotelem
Olympia a snowtubing vedle chaty Cihelny.
Vechny urèitì potìí, e pro tento rok zùstaly
zachovány i loòské ceny.
Tak jako v døívìjích letech, tak i v letoní
sezonì budeme provozovat skibusy. Nejen ji
tradièní a oblíbené z Písku a È. Budìjovic na
veèerní lyování, ale i skibus z Vimperka pøes
Stachy na denní lyování. Ten bude bìhem dne
plnit i funkci kyvadlové dopravy. Po naplnìní
parkovitì na Kobyle bude pøepravovat lyaøe
z dolního parkovitì a tím dojde ke zlepení
dopravní situace na Zadovì v exponovaných
termínech prázdnin a víkendù. Jízdní øády a více
informací o dìní v areálu Zadov najdete na internetových stránkách www.lazadov.cz.

Lyaøský areál Zadov
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SKI Pec a.s.
SKI Pec a.s. pøipravila pro návtìvníky na sezonu nìkolik nabídek a zajímavostí. Tak pøedevím 65 % sjezdovek má prakticky nejkvalitnìjí moné technické zasnìování a jistotu dobrých snìhových podmínek po celou sezonu.
Patøí tam hlavní sjezdovky, tedy Javor, Hnìdý
vrch i se svým pomìrnì nároèných úsekem
èerné sjezdovky i èást sjezdovky Zahrádky I.
Dále si v Peci polepí i rodiny s dìtmi, spoleènost pøipravila nové typy jízdenek, napø. rodinnou jízdenku, v rámci které dìti do 10 let zaplatí
za celodenní lyování pouhou stokorunu, dalí
novinkou je jízdenka na libovolných 14 dnù
v sezonì za 4500 Kè, co je skoro polovièní
cena, ne kdyby si lidé kupovali jednotlivé denní permanentky. U této jízdenky vzhledem k její
platnosti odpadá problém s jejím pøeprodáváním jiným lyaøùm, take bude úplnì jedno, kdo
na ni bude jezdit.
Souèasnì vak ji pøipravujeme investièní
akce pro rok 2009, kdy bude dokonèeno úplné

zasnìování Zahrádek a Vysokého svahu, vybudován samostatný snowpark pro snowboardisty a budeme se podílet na významných stavebních akcích Mìsta Pec pod Snìkou, které
pomìrnì zásadním zpùsobem zlepí podmínky pro letní i zimní návtìvníky areálu. Zahájena byla stavba rozhledny na Hnìdém vrchu,
bude rozíøen dojezd sjezdovky Javor zakrytím
èásti Vlèího potoka, odkud povede v zimì lyaøská cesta a v létì vycházková cesta a do
centra mìsta, rovnì pod Javorem bude postavena nová toèna skibusù atd. Na dobré cestì jsou i jednání se zainteresovanými slokami,
která by mìla umonit postavení sjezdovky na
léto pro horská kola z Hnìdého vrchu a v budoucnosti i poøádání Svìtového poháru v této
adrenalinové sportovní disciplínì. Spolupráce
spoleènosti SKI Pec a.s. s Mìstem Pec a Krkonoským národním parkem je velmi konstruktivní a pøi respektování zásad ochrany pøírody
vytváøí nové monosti pro návtìvníky této èásti
Krkono.
-mè-/-fe-/-von/-v-
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l TRENÉRKA, CVIÈITELKA ROKU 2008
V TRADIÈNÍCH VÝROÈNÍCH ANKETÁCH l
loòském roce poprvé Èeský olympijský výbor vyzval sportovní a tìlovýchovné organizace k nominaci úspìných a zaslouilých trenérek a cvièitelek do vyhlaovaných sportovních anket. Motivací byl rok 2007, Evropským parlamentem vyhláený Rokem rovných
pøíleitostí. Výzva se uchytila. Celá øada organizací zaøadila do struktury svých anket
v TJ, obci, okresu èi kraji kategorii trenérka  cvièitelka roku vedle tradièní ankety trenér roku.
Nebo vìnovala pozornost vyrovnanému zastoupení v nominacích ankety trenér roku. Výsledkem této pozitivní zmìny bylo uskuteènìní slavnostního setkání úspìných trenérek a cvièitelek
v dubnu 2008, v dùstojných prostorách Mramorového sálu Tyrova domu v Praze, kde za pøítomnosti nejvyích pøedstavitelù ÈOV, ÈSTV i dalích støeních sportovních organizací byly ocenìny na tøi desítky en, osobností, nominovaných povìtinou z regionálních a krajských sdruení
ÈSTV, ÈOS a ÈASPV.
ÈOV se rozhodl v tomto duchu pokraèovat a vytvoøit tradici ve spoleèenském ocenìní a zviditelnìní práce dobrovolných i profesionálních trenérek a cvièitelek. Proto i v letoním roce vyzve
Komise sportu en Èeského olympijského výboru sportovní svazy, regionální a krajská sdruení
ÈSTV, aby do anket vyhlaování sportovcù roku 2008 vyhlaovaných èasto ve spolupráci se
samosprávou, zaøadily také ocenìní trenérek a cvièitelek, které aktivnì pùsobí ve sportu a tìlovýchovì. Samozøejmì, e rozhodnutí o vyhláení takové ankety i její kritéria záleí na zájmu
a vùli jednotlivých vyhlaovatelù.
Slavnostní setkání a ocenìní nominovaných trenérek se uskuteèní na konci bøezna 2009
v Praze. Cílem iniciativy je podpoøit zapojení en do aktivního pùsobení ve sportu a tìlovýchovì,
propagace olympijské mylenky, zdravého ivotního stylu a v neposlední øadì také sportovního
odvìtví a místa, ve kterém trenérky-cvièitelky pùsobí.
Komise sportu en ÈOV
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l SPORT PØEKONÁVÁ HRANICE l
e dnech 2.5. øíjna 2008 se uskuteènil v nìmeckém Wurzburgu kontaktní semináø Sport
pøekonává hranice. Semináø poøádalo koordinaèní centrum èesko-nìmeckých výmìn
mládee TANDEM Plzeò spoleènì se svým nìmeckým partnerem, který má sídlo v Regensburgu.
Semináø byl pro pracovníky z oblasti sportu a tìlesné výchovy mládee a jeho cílem bylo
poskytnout informace o monosti navázání sportovních stykù mezi sportovními organizacemi
Nìmecka a Èeské republiky v oblasti vlastního sportování mládee, ale i výmìn trenérù a odborníkù. Z Èeské republiky se semináøe zúèastnili zástupci ÈSTV, sportovních klubù, Èeské obce
sokolské, ÈASPV, ASK, fotbalových svazù a oddílù, kol, ale i zástupci obcí, mìst a pracovníci
magistrátù odpovídající za tìlesnou výchovu a sport.
Semináø mìl vysoce odbornou úroveò a vichni úèastníci získali kontakty, zkuenosti a informace. Zájemci o navázání sportovních stykù se sportovními organizacemi v Nìmecku se mohou
obrátit na koordinaèní centrum TANDEM, Sedláèkova 31, Plzeò. Kontaktní adresy i informace
najdete na www.tandem.adam.cz.
Jan Urban
tajemník OS ÈSTV Bruntál, úèastník semináøe
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Okénko do sportovních svazù
l KROKET  HRA VYSOCE SOUTÌNÍHO CHARAKTERU l
sociace èeskomoravského kroketu o.s.
(AÈMK) se stala 23. pøidrueným svazem ÈSTV. Slovo kroket reprezentuje
tøi naprosto rozdílné hry. První z nich,
jednoznaènì nejrozíøenìjí, je 9-wicket èili
zahradní kroket. Je typický dvìma kolíky, velmi irokými drátìnými brankami v obvyklém
poètu devíti èi desíti, lehkými døevìnými koulemi o mením prùmìru a relativnì velmi krátkými holemi s miniaturními kladivy. Bývá hráván
na témìø jakémkoli terénu, pøi krokovacím úderu je dovoleno lápnout na kouli a obecnì trpí
znaèným mnostvím lokálních odchylek od pravidel. Coby spoleèenská zábava je pomìrnì
populární, nikoli vak na pùdì tradièních velmocí  v Anglii, Austrálii a na Novém Zélandu.
Druhou hrou je asociaèní kroket, nìkdy nazývaný mezinárodním kroketem, provozovaný
na peèlivì udrovaných travnatých kurtech, je
svou rovností v nejlepích klubech (Hurlingham,
Cheltenham, Roehampton...) pøedèí golfový
putting green. Kurt obsahuje est pomìrnì úzkých branek, jeden (støedový) kolík, a ke høe se
vyuívají zhruba pùlkilogramové plastové koule a circa dvoukilové hole. Striktní pravidla (pøesnì definující mj. rozestavìní kurtu) umoòují jeho
vysoce soutìní charakter a jen málokterý z
hráèù kroketu, který jej vyzkouel je ochoten
se vrátit k zahradní variantì hry. V nìkterých
èástech svìta jsou pravidla v urèitých bodech
modifikována, ve Spojených státech zpùsobem,
který hru podstatným zpùsobem mìní.
Poslední variantou je golf kroket, hraný zejména v Egyptì. Hraje se s obdobným vybavením jako asociaèní kroket, avak ve høe se nepouívají ádné druhy krokovacího úderu, ergo
principem hry je pouze projídìní brankami.
Podstata hry
Hru proti sobì hrají dvì strany (dva hráèi, nebo
dvì dvojice hráèù). Vyhraje ta strana, která obìma svými koulemi projede vech est branek v
patøièném poøadí a dotkne se jimi støedového
kolíku. Hráè, který projede koulí brankou má
právo na úder navíc, pokud svou koulí zasáhne
jinou kouli, zvedá ji, pøikládá ke kouli zasaené, krokuje ji (provádí úder tak, aby se i jeho i
zasaená koule pohnuly) a má právo na dalí
úder navíc. Mnoství potenciálních postavení

koulí na kurtu, iroká kála rùzných typù úderù
a mnoho výjimek v pravidlech èiní ze hry vysoce taktický souboj, zcela v intencích starého
pøímìru oznaèujícího kroket za kuleèník pod irým nebem se achovými pravidly. Na vrcholné
úrovni je alespoò základní znalost kroketové taktiky zcela nezbytnou podmínkou pro pochopení
toho, co se na kurtu odehrává. Bez ní bývají
laici ponìkud pøekvapeni tím co vidí (na standardním kurtu není kupøíkladu pøíli obvyklé, aby
se hráè pokouel na zaèátku ihned projet branku).
Z historie
Navzdory mnoha rozsáhlým traktátùm na téma
pùvodu hry není jasné jak a kdy pøesnì kroket
vznikl. Drtivá vìtina kronikáøù a historikù se
nicménì shoduje, e zemí, kde ve zaèalo byla
Francie. Spolehlivì doloitelná historie kroketu
zaèíná v polovinì devatenáctého století v Anglii. V roce 1867 se poprvé konalo British Open,
byla kodifikována pravidla a zdálo se, e kroket
èeká záøná budoucnost. Na scénì se vak objevil tenis, který odsunul kroket do pozadí. Za
David Hajn na MS 2008 v Christchurchu
(Nový Zéland)
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zlatý vìk kroketu se obecnì povauje meziváleèné období, kdy se v pravidlech definitivnì
prosadily poslední z tìch zásad, které hru zformovaly tak, jak ji chápeme dnes. Od devadesátých let lze vidìt postupnou proliferaci hry
prakticky po celé Evropì, a to vèetnì Èeské
republiky, i kdy dluno konstatovat, e herní
výsledky hráèù z neanglicky mluvících zemí prozatím nedosahují svìtové úrovnì.
World Croquet Federation (WCF) byla zaloena v roce 1989. AÈMK je spolu s dalími 26
národními asociacemi èlenem WCF a je jediným zástupcem ÈR v této organizaci. Prozatím
není plným èlenem WCF a nemá hlasovací právo. WCF poøádá pravidelné MS a ME, jich se
úèastní i èetí hráèi a umísují se v druhé desítce startovního pole.
AÈMK se vìnuje výhradnì asociaènímu kro-

Hana Mareèková

ketu. Sdruuje 64 èlenù v pìti klubech a poøádá na území ÈR kadoroèní MÈR a dalích cca
15 turnajù.
-civ-

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l DOPORUÈENÍ PRO NÁKUP NOVÝCH POÈÍTAÈÙ l
irma Microsoft oznámila ukonèení podpory operaèního systému Windows XP. To v praxi
znamená, e verze OEM budou dostupné ke koupi s novým poèítaèem u pouze do
dubna 2009 a potom u nový poèítaè koupíte pouze s operaèním systémem Windows
Vista. Ukonèení podpory vak neznamená, e aktualizaèní updaty na Windows Update
nebudou k dispozici. Microsoft bude tyto aktualizaèní balíèky vydávat a do dubna 2014.
Je potøeba pøipomenout veobecnou zásadu  pøi koupi nového poèítaèe jej zásadnì nekupujte bez operaèního systému. S novým poèítaèem (nebo notebookem) koupíte vdy verzi OEM
operaèního systému, která je výraznì levnìjí, ne kdy koupíte operaèní systém zvlá (tzv.
krabicovou verzi) a poèítaè zvlá, bez operaèního systému.
Pokud se tedy v horizontu nìkolika mìsícù rozhodnete nakoupit nový poèítaè, bude tøeba se
rozhodnout, zda jej poøídíte s operaèním systémem Windows XP nebo Windows Vista. Pøi poøízení poèítaèe s OS Windows Vista, které mají výraznì vyí nároky na hardware, je tøeba mít na
pamìti nìkolik obecných zásad z nich dvì nejdùleitìjí jsou tyto:
§ Pro OS Windows Vista je vhodné poøídit poèítaèe s tzv. dvoujádrovým procesorem. To je
výhodné zejména pøi souèasném sputìní více aplikací (napø. pøi práci v Excelu je zároveò
sputìn antivirový program).
§ Pro OS Windows Vista je vhodné mít vnitøní pamì RAM alespoò velikosti 2 GB, aby
poèítaè nepracoval pøíli pomalu s nároènìjími aplikacemi.
Z poznatkù uivatelù, kteøí pracují s OS Windows Vista ji delí dobu, je také pozoruhodná
zkuenost, e pokud hodláte poèítaè s OS Windows Vista pouívat v síti LAN, která má ponìkud
sofistikovanìjí strukturu (napø. pouívá doménu) je lépe nevolit verzi Home, ale radìji nìkterou
verzi oznaèovanou jako Ultimate nebo Business.
Dalí moností, jak pøijít k novému poèítaèi za relativnì rozumnou cenu je jeho pøestavba
nebo alespoò rozíøení pamìti. Jak je veobecnì známo, ceny poèítaèù a jejich komponent (na
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rozdíl od ostatních komodit) v posledních pìti letech neustále klesají a pøitom jejich výkonnostní
parametry strmì rostou. To se týká hlavnì modulù vnitøní pamìti RAM, kde souèasné nejpouívanìjí typy pamìtí (DDR 2) jsou i ve vyích kapacitách za øádovì stokorunové ceny. Oproti tomu
moduly pamìti starích typù bývají výraznì draí u i v niích kapacitách. Ne se tedy pustíte
do nákupu pamìtí je nutné prostudovat dùkladnì manuál k základní desce vaeho poèítaèe,
nebo svìøit tento úkon odbornému servisu.
Zde se opìt nabízí doporuèení, které mnoho uivatelù nedodruje, e toti pøi zakoupení nového poèítaèe je tøeba peèlivì uschovat vechny manuály a instalaèní média, které s novým poèítaèem dostaneme a které v pozdìjí dobì tuto pøípadnou rekonstrukèní akci výraznì ulehèí (nebo
alespoò rozhodnutí o tom zda plánovaná pøestavba je vùbec moná a efektivní).
V souèasné dobì (listopad 2008) lze poøídit poèítaè vyhovující pro bìnou kanceláøskou práci
za cca 6 000 a 7 000 Kè bez DPH co bude asi hlavním kriteriem pro rozhodování, zda koupit
nový poèítaè nebo provést jeho rekonstrukci.
Lze tedy shrnout doporuèení o inovaci vaí výpoèetní techniky do nìkolika málo bodù:
§ V první fázi, dle stáøí poèítaèe (pokud není vìtí ne dva roky) uvaujte o jeho rekonstrukci
nebo alespoò o rozíøení pamìti, které bývá nejlacinìjí.
§ Dalím krokem bude rozhodnutí o operaèním systému (XP nebo Vista). Zde je dobré vzít
v úvahu perspektivu ivotnosti poèítaèe, kdy pøi souèasném tempu rozvoje výkonnosti nemá
smysl poèítat s jeho uíváním za horizont ètyø let.
§ Pokud zvolíte OS Windows Vista a budete provozovat poèítaè jako stanici sítì LAN, nevolte
verzi Home.
§ Pøi nákupu nového poèítaèe poadujte od dodavatele, pokud mono, velkou pamì RAM
(jakou dovoluje daný typ základní desky) uetøíte si tím pozdìjí nutné roziøování pro výkonnìjí aplikace. Dvoujádrový procesor je ádoucí i v pøípadì nákupu notebookù. Také dejte
pozor na to, zda u nového poèítaèe budete jetì potøebovat mechaniku flopy disku. U souèasných poèítaèù (a vech nových notebookù) u není standardní výbavou.
§ Poèítaè kupte vdy s operaèním systémem, ale pro dalí nákup softwaru vyuijte moností
smlouvy Microsoft Select Licence (podrobnosti na http://www.cstv.cz/software.htm ). To umoní nakoupit dalí SW velmi výhodnì.
§ Pøi nákupu notebookù je tøeba dát pozor, zda cena (zdánlivì velmi výhodná) zahrnuje i operaèní systém (nainstalovaný, nebo alespoò nahraný v notebooku v zabalené verzi). Nìkteré
notebooky sice operaèní systém obsahují, ale k dosaení nízké ceny je pouit operaèní systém Linux, který je zdarma. Pokud nejste zkuený uivatel radìji se do tìchto dobrodruství
nepoutìjte.
§ V posledních mìsících se také na trhu objevují od vech významnìjích výrobcù tzv. mininotebooky, které se svou nií cenou jeví jako zajímavá varianta pøi poøizování notebooku. Toto
moderní zaøízení je svými malými rozmìry a vahou urèeno spíe pro práci na cestách a pro
mobilní komunikaci ne jako plnohodnotný notebook (souèasné modely nemají optickou mechaniku).
To je nìkolik doporuèení, která mají pomoci ménì zkueným uivatelùm se orientovat v problematice poøizování nové výpoèetní techniky. Pokud budete mít pocit, e potøebujete jetì danou
problematiku prodiskutovat, jsme vám k dispozici na adrese langr@cstv.cz nebo na telefonu
233 017 409.
Ing. Jindøich Langr
IT manaer ÈSTV
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l MEZINÁRODNÍ ÈINNOST ÈSTV 2008 l
ezinárodní èinnosti ÈSTV je zabezpeèována v pracovním poøádku generálního sekretáøe ÈSTV a je realizována
v souèinnosti s odborem sportu. Mezinárodní prezentaci ÈSTV, støení organizace sdruující národní sportovní svazy, v rámci
které se realizuje pøeváná èást sportovních a
tìlovýchovných aktivit v ÈR, lze shrnout do
tìchto hlavních okruhù èinností:
1. Pùsobení v ENGSO
2. Jednání se zahranièními partnery a institucemi a mezinárodní komunikace
Pùsobení v ENGSO
Evropské sdruení nevládních sportovních organizací (www.engso.eu) je støení organizací
národních sportovních organizací (typu ÈSTV)
sdruující 40 èlenských zemí, vèetnì státù, které nejsou èleny Evropské unie. Hájí zájmy
svých èlenù v rozhodujících evropských institucích. ENGSO je jedinou evropskou støení
sportovní organizací, která je konzultativním
orgánem Øídícího výboru Rady Evropy pro
vzdìlání a kulturu, kam patøí i sport. Pod vedením nové pøedsedající paní Birgitty Kervinenové z Finské sportovní organizace, ENGSO
v roce 2008 výraznì zaktivizovalo èinnost
a znaènì posílilo svoji pozici v Evropské komisi. Generální sekretáø ÈSTV je voleným èlenem Exekutivy, kde dále pùsobí zástupci Finska, Portugalska, Francie, Estonska, Chorvatska, Irska a Srbska.
V roce 2008 bylo prioritou ENGSO výe uvedené navázání intenzivnìjích vztahù s orgány Evropské komise. K tomuto zámìru bylo
vyuito Bílé knihy EU o sportu. Deklarovanou
prioritou Bílé knihy je prohloubení dialogu Evropské komise se støeními evropskými sportovními organizacemi, v zájmu vytváøení co nejpøíznivìjích podmínek pro sport v èlenských
zemích EU. Jednání byla úspìná. V roce 2008
a 2009 bude ENGSO èerpat na svoji èinnost
finanèní podporu z fondù EU, kdy uspìlo
s ádostí v programu Europe for Citizens. Pøidìlení grantu Evropské komise fakticky znamená, e EU oficiálnì uznává ENGSO jako
reprezentanta evropského sportu a podtrhuje
význam ENGSO a jeho efektivní pùsobení na
evropské úrovni. Prostøedky grantu budou pouity pro lepí reprezentaci a dùraznìjí obha-

jobu zájmù sportovního prostøedí pøi tvorbì
evropské politiky v Bruselu.
Irské odmítnutí Lisabonské smlouvy oddálilo zaøazení sportu do evropských finanèních
programù, konkrétnì strukturálních fondù, velmi zajímavých i pro ÈR. ENGSO proto stále
usiluje o zakotvení sportu v budoucí evropské
dohodì. ENGSO navázalo také úzkou spolupráci s asociací Evropských loterií, nebo obì
organizace mají øadu spoleèných zájmù, a zapojilo se do akèní platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, kde jedním z cílù, kromì prevence obezity, je propojení oblastí sportu
a zdraví na úrovni kompetentních národních
ministerstev. Co mj. v ÈR absolutnì chybí.
Z akèního plánu loni pøijaté Bílé knihy EU
o sportu (http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_cs.pdf), nazvaného podle Pierre de Coubertina, byla v letoním roce z
harmonogramu vybrána jednotlivá témata, která oddìlení sportu Evropské komise spolu se
státy pøedsedajícími EU postupnì øeilo v rámci
priorit jednotlivých pøedsedajících zemí. V dobì
projednávání této zprávy zatím neprobìhla
akce Evropské sportovní fórum (26.27. 11.),
ze které budou hlavní výstupy francouzského
pøedsednictví EU, ve sportovní oblasti velmi
aktivního. Také Èeská republika zveøejnila (témìø tajnì) návrh témat, kterými se bude v dobì
svého pøedsednictví, v první polovinì roku 2009
zabývat. Prioritním tématem CZ PRES má být
otázka autonomie sportu.
V Deklaraci z Nice (2000), o specifické charakteristice sportu a jeho spoleèenské funkci
v Evropì, se zdùrazòuje, e pøímou odpovìdnost za správu sportovních záleitostí nesou
sportovní organizace a èlenské státy, kde
ústøední úlohu hrají sportovní federace. Cílem
má být identifikovat v EU takové formy spolupráce, které budou èelit nadnárodním, spoleèným hrozbám a pøekákám ve sportu  jako
jsou napø. doping, násilí, komerèní tlaky, bezohledné vyuívání mladých hráèù apod. a pøitom budou respektovat výe uvedené principy
autonomie a specifiènosti sportu.
Druhým tématem CZ PRES bude dobrovolnictví ve sportu. Evropské instituce uznávají
specifickou roli, kterou v evropské spoleènosti
hraje sport, zaloený na strukturách øízených
dobrovolníky, a to vzhledem k jeho pøínosu

v oblasti zdraví, výchovy, sociálního zaèlenìní
a kultury. Èeská republika se zamìøí na identifikaci souèasného stavu, osvìdèených postupù dobrovolnické práce v èlenských státech
a dalí monosti podpory dobrovolnické práce
v oblasti sportu ze strany vlád èlenských zemí.
Také tato oblast by mìla být uzavøena pøi védském pøedsednictví EU. Generální sekretáø
ÈSTV byl pøizván do pracovní skupiny obsahové pøípravy schùzky øeditelù sportu zemí EU,
která se pod èeským pøedsednictvím uskuteèní 28. 4. 2009 v Praze.
Závìr této zprávy by mohl být následující.
Zájmy naí organizace jsou prakticky totoné
s politikou ENGSO smìrem k evropským institucím. Máme monost tuto politiku èásteènì ovlivòovat. ÈSTV má k dispozici mnoho
informací z evropské sportovnì-politické scény pøímo od pramene. Zatím vak dlouhodobì
neexistuje v ÈR, na rozdíl od mnoha jiných
èlenských zemí EU, platforma k jejich vyuití.
Ani v koncepèní práci, ani v praxi. Tím je mylen zejména dialog s vládní institucí k národní
politice ve sportu a k vytváøení podmínek pro
sport v ÈR (napø. pøiblíení se k evropským
standardùm zejména v oblasti sportu pro
vechny, ve výkonnostním sportu a v péèi
o sportovní zaøízení). Nebo pøipravenost státního rozpoètu na zaøazení sportu do rozpoètù
a tím i fondù EU.
Jednání se zahranièními partnery
a institucemi a mezinárodní komunikace
V roce 2008 probìhla jako kadý rok øada bilaterálních jednání a prezentací. Z významnìjích:
n Opakovaná jednání s ataé Mexického velvyslanectví v Praze, který pøiel s nabídkou moných bilaterálních smluv o vzájemné spolupráci mezi sportovními svazy a mexickým ministerstvem zodpovìdným za
sport. Pøedpoklad kontraktù je od roku 2009,
spektrum aktivit, o které má mexická strana zájem, je velmi iroké. Z èeské strany
projevily zájem taekwon-do WTF, baseball,
box a americký fotbal. Jednání dále pokraèují.
n Prezentace významu a funkce ÈSTV v èeském sportu, semináø o podmínkách pro
sport v Èeské republice pro pøedstavitele
delegace z Northwestern College, Iowa
(USA) v Praze. Prof. Paul Bartlett, vedoucí
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delegace, projevil váný zájem o spolupráci s VO ÈSTV v roce 2009, formou stáe
skupinu studentù university v Praze. Jednání budou pokraèovat.
n V rámci ENGSO Fora jednání s vedoucím
nìmecké EU kanceláøe v Bruselu, k realizovanému pokusu o prùzkum financování
sportu ve státech EU, který probíhá pod vedením francouzského pøedsednictví po vládních liniích. Potvrzují se obavy z nejednotnosti získaných dat, a tudí obtíné srovnatelnosti.
n V prosinci se v Bratislavì uskuteèní tradièní pravidelné setkání se zástupci slovenského sportovního prostøedí (Slovenský zväz
telesnej kultúry, Asociácia port pre vetkých, Konfederácia portových zväzov).
Diskuse se bude zabývat aktuální situací
ve sportu v obou zemích, vládní politikou,
financováním sportu, a dalími oblastmi.
Komunikace ve formì zahranièní korespondence byla ve standardním rozsahu. Ze zajímavých lze jmenovat etøení Rady Evropy o míøe
nezávislosti sportovních organizací na vládních
institucích, které bylo uskuteènìno jak po vládní, tak po nevládní linii. Dalí aktivity se sestávají pøedevím z ádostí o zprostøedkování
kontaktù nebo ádostí o poskytnutí specifických informací ze sportovního prostøedí, a to
jak ze strany partnerských organizací (ENGSO), tak v rámci získávání podkladù pro zpracovávání odborných publikací.
V pøípadì zájmu svazù asistovali zástupci
ÈSTV pøi jednáních jednotlivých sportovních
svazù s pøedstaviteli jejich evropských èi svìtových federací v rámci jejich návtìv v Èeské
republice nebo pøi pøíleitosti konání významných mezinárodních sportovních podnikù v ÈR.
ÈSTV zùstává mezi evropskými nevládními
sportovními organizacemi respektovanou organizací a po èeských zkuenostech z oblasti
sportu a sportovních organizací je trvale vysoká poptávka. Uznání èeskému sportu ze zahranièí bylo neskrývanì vyjadøováno i v souvislosti s èeskými úspìchy na OH v Pekingu,
kde stále udrujeme velmi dobrou celkovou
pozici, daleko pøed zemìmi s vetí podporou
i spoleèenskou reflexí sportu.
Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA PROSINEC l
1. 12.  2. 12.
1. 12.
1. 12.  6. 12.
2. 12.
2. 12.  7. 12.
5. 12.  6. 12.
5. 12.  7. 12.
6. 12.  14. 12.
6. 12.  7. 12.
6. 12.  7. 12.
7. 12.  9. 12.
11. 12.  14. 12.
12. 12.  14. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.  14. 12.
13. 12.  14. 12.
14. 12.
15. 12.  16. 12.
16. 12.  20. 12.
19. 12.  21. 12.
20. 12.  21. 12.
20. 12.  21. 12.
25. 12.  28. 12.
26. 12.  5. 1.
26. 12.
27. 12.  28. 12.
28. 12.  29. 12.
28.12.  29.12.
29. 12.

SP v rychlobruslení
Tenisová exhibice Samprastìpánek
Halové MÈR tenistek
MÈR v olympijském plhu
SP v alpském lyování
MÈR v krasobruslení
SP ve skoku na lyích a sev. kombinaci
MS florbalistù
MÈR v ricochetu
SP v bìhu na lyích
SP v rychlobruslení
ME v plavání (25m)
SP ve skoku na lyích
ÈP ve veslování na trenaeru
ÈP v cyklokrosu
SP v bìhu na lyích
SP v alpském lyování
MS v pøespolním bìhu
SP v rychlobruslení
SP v alpském lyování
SP ve skoku na lyích
SP v bìhu na lyích
SP v severské kombinaci
SP v alpském lyování
MS hokejistù 20
Memoriál A. Nikodéma otuilcù
Tour de Ski v bìhu na lyích
SP v alpském lyování
SP ve skoku na lyích a sev. kombinaci
Tour de Ski v bìhu na lyích

Kolomna
Praha
Nymburk
Olomouc
Beaver Creek/Lake Louise
Tøinec
Trondheim
Ostrava
Praha
La Clusaz
Heerenveen
Rijeka
Pragelato
Praha
Plzeò
Davos
La Molina/Val dIsere
Oostende
Erfurt
Val Gardena/Sv. Moøic
Engelberg
Düsseldorf
Ramsau
Bormio
Ottawa
Praha
Oberhof
Semmering
Oberstdorf
Praha

INZERCE

Oliver Schad, Albert Haufs: ASTMA  / Nevítaný spoleèník
Astma patøí v souèasné dobì k nejèastìjím chronickým onemocnìním. Toto onemocnìní nepøináí jen tìlesná omezení, ale výraznì naruuje kvalitu ivota nemocných i jejich blízkých. Ná lékaøský rádce
nabízí informace o pøíèinách a projevech tohoto onemocnìní, pøehled
dostupných vyetøovacích a léèebných metod i mnoství uiteèných
rad, jak nemoc vèas odhalit a jak s ní úspìnì bojovat. Pøeloila Klára
Heytmánková. (1. vyd., 160 s., cena bro. 199 Kè)
Knihu si mùete objednat nebo zakoupit v prodejním skladu
Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz

Zdenìk míd: ÚTOK NA VYVOLENOU
Co vechno se stane, kdy do poklidné vísky Vyvolená zavítají nezvaní
hosté z vesmíru? Èásteènì humorný, dobrodruný, detektivní, erotický,
sci-fi a v neposlední øadì psychologický román. Je sondou do nitra kadého z nás, naeho charakteru i chování v mezních situacích.
2. vyd. (v Olympii 1. vyd.), 312 s., cena váz. 199 Kè

George East: FRANCOUZSKÉ POLIBKY
Jestli nìkdo dobøe zná ivot cizincù na francouzském venkovì, je to právì George East. Kdy se svou enou Donellou
koupil rozpadající se vodní mlýn v Normandii  zemi, kde je èas levný
a dobøí pøátelé neocenitelní , nic je nepøipravilo na peripetie, s nimi
se v novém ivotì setkají.
V této knize zaèíná dalí dobrodruný rok, v nìm se dvojice snaí, aby
uklidnila stále si zoufajícího bankovního manaera. Postupem doby se
setkává s øadou zdánlivì nepravdìpodobných, ale skuteèných místních
postavièek, od Jeana-Clauda, asi sedmdesátiletého tesaøe a bývalého
gigola, po vevìdoucího Luka, potomka Nostradama, který vdy po události slavnì pronáí
svá proroctví. Pak se vak øada plánù ukáe zcela nereálných a manelé jsou nuceni svùj
kousek ráje opustit. Bude to znamenat konec jejich dobrodruství ve Francii, nebo kruté
rány osudu pøeijí? Milujete-li Francii, ivot a smích, budete knihou Francouzské polibky
nadeni. Pøeloila Viktorie Konarová. 1. vyd., 268 s., cena bro. 249 Kè

Joanna Trollopeová: DÌTI TÌCH DRUHÝCH
Román se zabývá stále èastìjím spoleèenským jevem  nevlastní rodinou a z ní vyplývajícími pøíbuzenskými vztahy, a pøedevím chováním
k dìtem jiných lidí. Setkáváme se tu se enami, pøedstavujícími rùzné
typy mateøství: Nadine, svobodnou matkou, macechou Josií a samozvanou macechou Elizabeth. Poznáváme mue vychované v rozporu
s náhledem na moderní otcovství: Matthewem, který musí ít se synem
jiného mue v bezdìtném manelství, Tomem, zmítajícím se mezi vlastními tubami a tím, o èem si myslí, e dluí své dceøi. A co je nejdùleitìjí, potkáváme se s dìtmi, malými, dospívajícími a dospìlými, které
jsou nuceny bojovat o místo ve vztazích, které si nezvolily. Pøeloila
Martina Èermáková. 1. vyd., 268 s., cena bro. 249 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
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