8 / 2008

n1n

øíjen 8 / 2008

www.cstv.cz

ZPRAVODAJ

ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Foto: z archivu VO ÈSTV

n2n

l VYÍ ODBORNÁ KOLA ÈSTV S.R.O.  PRVNÍ ABSOLUTORIA l
edávno uplynulý kolní rok 2007/08 byl v historii Vyí odborné koly ÈSTV s.r.o. (VO
ÈSTV) prvním, kdy kola fungovala pod plným zatíením  výuka probíhala ve vech tøech
roènících, konala se první absolutoria a øeila se sloitá otázka akreditace vzdìlávacího
programu.
Na zaèátku kolního roku se prezentovalo v prvním roèníku 40 studentù, ve druhém 31 a ve
tøetím 49 studentù. V prùbìhu roku postupnì z nejrùznìjích dùvodù studium ukonèilo est studentù a pøísluný kolní rok dokonèilo 114 studentù. Dùvod ukonèení studia, který je dán vìtinou
ekonomickou situací rodiny (2), ztrátou zájmu o obor studia (1), odchody do zahranièí (Au pair,
studium jazyka  1) i pøijetím na vysoké koly (2) se pohybuje v bìné hladinì, obvyklé u ostatních
vyích odborných kol a daleko pod normou technicky zamìøených èi soukromých vysokých kol.
V prùbìhu loòského roku se kola opìt významnì posunula vpøed po stránce organizaèní 
stabilizoval se uèitelský a lektorský sbor, zkvalitnil se obsah výuky a vzájemná provázanost jednotlivých pøedmìtù, zlepilo se technické vybavení pro výuku, vybavení knihovny, studovny i studentské zázemí. Vybudovala se ubytovna pro studenty, podaøilo se zajistit dalí kvalitní prostory pro
výuku (fitness a posluchárnu ÈVUT, sportovní halu TJ Støeovice, atletickou nafukovací halu Strahov, atd). Významnì se zlepila kvalita práce studijního oddìlení (sl. Klára Veselá, Dis.) a pokroèilo
se rovnì v budování stabilního uèitelského sboru  PhDr. Milan Korbel a Mgr. Jana Mitáèová 
zamìstnáni na hlavní pracovní pomìr.
Jedním z nejdùleitìjích úkolù kolního roku 2007/08 pro VO ÈSTV bylo zajistit zdárný prùbìh
historicky prvních absolutorií. Tento úkol jsme zaèali øeit ji v roce pøedchozím  pøi semináøích
vìnovaných problematice absolventských prací, pøi zadávání témat tìchto prací, následnì pak pøi
zajiování jednotlivých vedoucích a oponentù. Souèástí pøíprav bylo i zajitìní, ze strany Magistrátu HMP i následné schválení, pøedsedy zkuební komise. Tím se k veobecné spokojenosti stal
doc. PhDr. Frantiek Dvoøák CSc. Následovalo odevzdání projektù AP, konzultace, opravy, tvorba
zkuebních otázek z jednotlivých oborù  ekonomika, TVS, cizí jazyk a na závìr odevzdání hotových absolventských prací, jejich posouzení a ohodnocení.
Podmínkou pro pøiputìní studenta k absolutoriím je uzavøení tøetího roèníku studia  tj. získání
vech zkouek a zápoètù z povinných pøedmìtù celého studia (170 kreditních bodù) a min. 10
kreditních bodù z pøedmìtù povinnì volitelných. Toto se nezdaøilo tøem studentùm, kteøí budou tøetí
roèník opakovat. Drtivá vìtina (45 studentù) studium øádnì ukonèila a studenti se mohli pøihlásit k
absolutoriu. Termíny byly vypsány dva  první v èervnu a druhý v záøí. Èervnového se zúèastnilo 28
studentù, z nich prospìlo s vyznamenáním est, prospìlo 17, a neprospìlo pìt studentù. V záøí se
zúèastnilo celkem 14 studentù, prospìlo s vyznamenáním 0, prospìlo 11, neprospìli tøi. O pozdìjí
termín absolutoria (ze zákona do pìti let po øádném ukonèení studia) poádali ètyøi studenti. Opravnou zkouku z èervna splnilo vech pìt studentù. Z uvedeného je zøejmé, e se rozhodnì nejednalo o nìjakou formální záleitost a získat absolutorium VO ÈSTV má svou váhu.
Slavnostní pøedávání diplomù a vysvìdèení probìhlo v reprezentaèních prostorách O2 arény. Za
zvukù studentské a státní hymny pøevzali studenti doklady o ukonèení studia z rukou pøedsedy
ÈSTV ing. Srba, za úèasti doc. Dvoøáka (ÈOV) a jednatele spoleènosti JUDr. Pávka. Poté probìhl
slavnostní pøípitek a rozlouèení s pøáním úspìchù v dalím ivotì. Ze strany studentù a zejména
rodièù byl tento akt hodnocen velmi pozitivnì. Spolupráce s vedením a zamìstnanci O2 arény byla
výborná.
Z prùbìhu absolutorií a získaných zkueností vyplynula i první pouèení:
1) harmonogram tvorby absolventských prací je nutné posunout min. o dva mìsíce vpøed, aby
v závìru byl vìtí èasový prostor pro opravy a precizaci absolventské práce;
2) je tøeba zvýit dùraz nejen na obsahovou, ale pøekvapivì i na formální stránku prací (gramatické
chyby, chybné formátování, øádkování, grafická úprava atd.)  zkvalitnit obsah semináøù k AP;
3) do pøípravy témat AP zapojit více subjektù  sportovní svazy, vechny uèitele VO, pøípadnì
i vedení ÈSTV tak, aby práce øeily skuteènì existující problémy a nebyly jen formálním splnìním zadané povinnosti;
4) v pøítím roce vypsat pouze jeden termín øádný (èerven) a jeden termín opravný (záøí) pro konání
absolutorií. Dva termíny jsou organizaènì nároèné a dochází rovnì k neádoucímu rozdìlení
tøídního kolektivu.

8 / 2008

n3n
Vodácký kurz na Sázavì

V souèasné dobì se zajímáme i o dalí profesní postupy naich studentù  kdo dále studuje, kdo
pracuje, jak dokáí a jestli vùbec, vyuít znalostí ze koly v bìné praxi. Rádi bychom z bývalých
studentù vytvoøili jakýsi klub pøátel koly a jejich zkuenosti a potenciál dále vyuívali ve prospìch
mladích kolegù. První akcí, na kterou budeme bývalé studenty zvát bude vánoèní sportovní den
19. prosince 2008.
kola má snahu posilovat týmového ducha svých studentù nejen na kurzech, ale i v prùbìhu
bìného kolního roku. Napøíklad organizací besed o prázdninových pobytech v zahranièí (Zavadilová, afrata  3 mìsíce plavèíkem na bazénu v Novém Yorku), nabídkou aktivní úèasti na sportovních akcích (fotbalový turnaj O pohár starosty Jiního Mìsta  1. místo a skóre 19 : 0, viz foto na
obálce), nabídkou studentských lyaøských akcí kateder TV spøátelených V (viz webové stránky
koly). V oblasti kultury organizuje studijní oddìlení spoleèné návtìvy divadel.
Druhým nejvýznamnìjím úspìchem loòského kolního roku je získání akreditace MMT pro
vzdìlávací program VO ÈSTV 64-31-N /12 Management tìlesné výchovy a sportu. Do tohoto
okamiku kola uèila podle vzdìlávacího programu schváleného MMT v roce 2004, kterému konèila platnost v pøítím roce a který bylo nutno novì ze zákona akreditovat Akreditaèní komisí MMT
pro VO. Po mnoha peripetiích, kde se jednalo v øadì pøípadù nejen o obsah, èi formulace, ale
i o jednotlivá slova, èi dokonce o poèty teèek za lomítkem, se podaøilo 22. záøí 2008 akreditaci
získat. Platnost tohoto dokumentu je do r. 2014 a pro kolu pøedstavuje dùleitý prùlom nejen ve
splnìní zákonné povinnosti, ale zejména v tom, e od pøítího kolního roku je mono zahájit dálkovou formu vzdìlávání. Tato forma na jedné stranì poskytne monost øadì bývalých i souèasných
sportovcù a sportovních funkcionáøù z celé republiky doplnit si potøebné vzdìlání, na které v prùbìhu aktivní kariéry mnohdy nebyl èas, na druhé stranì významnì pøiblíí naí kolu poadavkùm
praxe, a tím opìt potvrdí oprávnìnost jejího vzniku a existence.
Pokud se zde objevuje zmínka o vzniku a souèasné situaci na kole, nelze se souèasnì nezamyslet nad budoucností. Není ádné tajemství, e v souvislosti s vývojem demografické køivky
èeské populace dojde v blízké dobì k výraznému poklesu mladých lidí opoutìjících brány støedních kol. Tento fakt, spolu se stále se zvyující nabídkou sektoru vysokého kolství, mùe zpùsobit
váný problém v naplnìnosti poètu studentù zejména v denní formì studia. V poslední dobì se sice
kola výraznì snaí o zkvalitnìní výuky, ale souèasnì dochází k paradoxnímu jevu  s tím, jak se
zkvalitòuje výuka a zvyují se nároky na studenty, ruku v ruce se stále dokonalejím pøehledem
o plnìní jejich studijních povinností  dochází u studentù k vyím obavám z úspìného dokonèení
koly a mnohdy i k pøedèasné rezignaci.
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Lapidárnì øeèeno  pøedstava nìkterých studentù, e k øádnému absolvování soukromé VO
staèí vèas zaplatit kolné se nenaplòuje a v nìkterých pøípadech dochází proto k urèitému rozèarování. Z tohoto pohledu je obecnì situace vech vyích odborných kol znaènì svízelná  zamìøit
se na kvalitu a nároènost znamená jisté riziko v tom, e budeme cílit na elitu, která z øady dùvodù
dává pøednost studiu V, naopak nií nároky by znamenaly ztrátu dobrého jména a v koneèném
dùsledku i ztrátu zájmu o studium. Tomuto jevu chceme èelit tím, e pøi zachování kvality a nároènosti studia budeme naim studentùm nabízet nìco navíc. Tak, aby pøi absolutoriu získali nejenom
titul Dis., ale navíc, v pøípadì zájmu, dostali monost ji v prùbìhu studia získat portfolio dalích
odborností  Instruktor kolních lyaøských kurzù, Osobní kondièní trenér, Masér, Výivový poradce, Trenér III. ev. II. tøídy v pøísluné sportovní specializaci, sloit uznávané certifikáty ze znalosti
jazykù, èi výpoèetní techniky atd.
Nad rámec zatraktivnìní denního studia chce kola vìnovat velký dùraz na rozvoj dálkové formy
studia a urèitý prostor je mono hledat i v poskytování dalích forem slueb  trenérské koly pro
potøeby sportovních svazù pùsobících v rámci ÈSTV, vzdìlávání kádrù pro potøeby orgánù ÈSTV 
poøádání jednorázových, víkendových, týdenních èi kombinovaných vzdìlávacích kurzù pro zamìstnance pracující v rámci ÈSTV, sportovních svazù event. v ostatních oblastech tìlovýchovy
a sportu  v nejrùznìjí problematice ekonomického, tìlovýchovného èi administrativního charakteru  napø. úèetnictví neziskových organizací, zavádìní poèítaèového programu Windows Vista,
jazykové kurzy pro zamìstnance, základy archívnictví, základy psychologie, danì, právo, seznámení se sportovními novinkami, pomoc pøi zajiování rùzných rekreaèních akcí  team buildingové
programy, kurz snowboardingu, lyaøské zájezdy apod.
Primárním úkolem pro nejblií budoucnost vak bude pøíprava dálkové formy studia a snaha
zajistit dalí vzdìlávací program  tentokrát bakaláøský, ve spolupráci s nìkterou z vytipovaných
vysokých kol z oblastí sportovního managementu èi cestovního ruchu.
PaedDr. Vladimír Bek,
øeditel VO ÈSTV

ÈESKÝ SVAZ MODERNÍHO PÌTIBOJE
160 17 Praha 6-Strahov l Zátopkova 100/2
Tel./fax: 257 216 263 l e-mail: penta@atlas.cz

pøijme

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA  SEKRETÁØE/KU SVAZU.
Pøedpokládáme práci na plný úvazek èi spolupráci na L; ve po vzájemné dohodì.
Po zapracování nabízíme monost dlouhodobého uplatnìní, postupu a dalího profesního rùstu. Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup nejlépe ihned èi po dohodì  info na tel.: 724 130 146.
Poadavky na profil uchazeèe:
l
l
l
l

schopnost systematické a pøesné administrativní práce
ekonomické zkuenosti a znalost úèetnictví výhodou
schopnost písemné komunikace v cizích jazycích (hlavnì angliètina)
organizaèní schopnosti (pøíprava soutìí, atd.), práce s PC, web, znalost sportovního prostøedí, øidièský prùkaz

Svoje pøihláky (spolu se struèným CV a souèasnou fotografií) mohou zájemci
zaslat na e-mailové adresy: hrdina@olympic.cz nebo penta@cstv.cz
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Právní poradna
l VZORY NÁVTÌVNÍCH ØÁDÙ l
souvislosti s pøedchozí informací ohlednì zmìny zákona è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu, zákonem è. 274/2008 Sb. v TP Zpravodaji è. 7/2008, vám poskytujeme následující vzorové návtìvní øády:
l Vzor obecného návtìvního øádu, který pøipravil Odbor legislativnìprávní a personální (viz níe)
a mìl by slouit tìlovýchovným jednotám a sportovním klubùm.
l Vzor návtìvního øádu, který pøipravila Legislativní rada Èeskomoravského fotbalového svazu
a je zamìøen zejména na fotbalové kluby (viz str. 7).
Legislativnìprávní a personální odbor ÈSTV

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vzor
NÁVTÌVNÍ ØÁD
sportovního zaøízení

.

I.
Základní ustanovení
1. TJ/SK
., se sídlem
IÈ:
.. jako vlastník (provozovatel) sportovního zaøízení
(dále jen zaøízení) vydává tento návtìvní øád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto smìru ukládá zákon.
2. Návtìvní øád urèuje závazná pravidla chování vech návtìvníkù, kteøí vstupují do prostor
zaøízení, a to zejména za úèelem sledování sportovního utkání èi obdobné sportovní akce.
3. Úèelem návtìvního øádu je zejména zajitìní bezpeènosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a souèasnì zajitìní ochrany zaøízení a vekerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Kadý návtìvník svým vstupem do prostor zaøízení bere na vìdomí, e je povinen dodrovat
vekeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návtìvním øádem a zavazuje se je dodrovat.
5. Tento návtìvní øád je závazný i v pøípadì, kdy poøadatelem konkrétní sportovní akce bude
osoba odliná od vlastníka (provozovatele) zaøízení.
II.
Vstup a pobyt v zaøízení
1. Vstupovat a pobývat v zaøízení mohou návtìvníci pouze na základì øádnì zakoupené a pøedloené vstupenky, prùkazu èi obdobného dokladu opravòujícího ke vstupu a pobytu v zaøízení.
2. Na poádání poøadatelské sluby, bezpeènostní sluby, jako i pøísluníkù Policie ÈR je návtìvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, pøípadnì obdobným dokladem. Návtìvník, který øádnì neprokáe své oprávnìní k pobytu, je povinen bezodkladnì opustit prostory zaøízení. V opaèném pøípadì bere na vìdomí, e bude z prostor zaøízení vyveden.
3. Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepøít vstup nebo vyvést
kadou osobu, její jednání bude v rozporu s právními pøedpisy, s tímto návtìvním øádem pøípadnì dalími vnitøními pøedpisy, jen upravují provoz zaøízení, dále kadou osobu, která neuposlechne pokynù poøadatelské èi bezpeènostní sluby a rovnì i osobu, která je zjevnì pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
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4. Kadý návtìvník vstupující do zaøízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany povìøených osob, pøípadnì Policie ÈR osobní kontrola jeho osoby a souèasnì i kontrola jím vnáených
zavazadel. Odmítnutí této kontroly mùe být dùvodem i odepøení vstupu do zaøízení.

4. Náhrada vekerých kod zpùsobených návtìvníkem bude vymáhána v souladu s pøíslunými
právními pøedpisy, a to vèetnì ulého zisku (napø. v dùsledku udìlení pokuty vlastníku ze strany
státních orgánù, zruení sportovní akce).

III.
Povinnosti návtìvníkù zaøízení

VII.
Úèinnost

1. Kadý návtìvník je povinen chovat se v prostoru zaøízení tak, aby svým jednáním neohrooval
bezpeènost jiných osob a jejich majetku, nepùsobil kodu na zaøízení èi majetku umístìného
v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval èi neobtìoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
2. Kadý návtìvník je povinen dodrovat naøízení a pokyny poøádkové èi bezpeènostní sluby,
pøísluníkù Policie ÈR, hasièù, èlenù záchranné sluby apod.
3. Pøi pobytu v zaøízení je návtìvník povinen odkládat své osobní vìci pouze na místech k tomu
vyhrazených a urèených.

Tento návtìvní øád je úèinný od

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vzor
NÁVTÌVNÍ ØÁD

IV.
Zákazy
V prostorách zaøízení je zakázáno:
a) vnáet zbranì jakéhokoli druhu, jako i pøedmìty, které lze jako zbraò pouít
b) vnáet a konzumovat alkohol, drogy èi jiné toxické látky
c) vnáet neskladné èi objemné pøedmìty, a to vèetnì velkých batohù a taek
d) vnáet natlakované nádoby
e) vstupovat do oblastní, které nejsou urèeny pro návtìvníky (napø. hrací plocha)
f) házet pøedmìty jakéhokoli druhu na hrací plochu èi do prostor pro návtìvníky
g) kouøení a pouívání otevøeného ohnì
h) nièit zaøízení a jeho vybavení
i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zaøízení
j) poøizovat prostøednictvím jakýchkoli technologických zaøízení zvukové èi obrazové záznamy
probíhající sportovní akce
k) odhazování odpadkù mimo místa k tomu urèená

§1
Obecná ustanovení
1. Tento Návtìvní øád je smìrnice vyhláená majitelem fotbalového stadionu . (název klubu) .
oznaèovaného rovnì názvem . (název stadionu) ...., kterým je akciová spoleènost . (název
klubu) . se sídlem .... (adresa) ...., která urèuje základní závazná pravidla chování vech
návtìvníkù . (název stadionu) .... vstupujících do areálu . (název stadionu) .... a pouívající
zaøízení . (název stadionu) ....
2. Úèelem návtìvního øádu je zejména zajitìní ochrany bezpeènosti zdraví a majetku na stadionu a rovnì zabezpeèení pokud mono ideálních podmínek prùbìhu vech akcí, které se budou
na stadionu uskuteèòovat. Cílem návtìvního øádu . (název stadionu) .... je té zajitìní pøíjemné sportovní a spoleèenské atmosféry na stadionu. Kadý svým vstupem na jakoukoliv akci
poøádanou v . (název stadionu) .... vyjadøuje svùj souhlas být vázán podmínkami a obsahem
tohoto návtìvního øádu.

V.
Poøadatelská sluba
1. Dohled a dozor nad zajitìním bezpeènosti osob a majetku, jako i dohled nad dodrováním
pøísluných právních a jiných pøedpisù, vèetnì tohoto návtìvního øádu, pøísluí poøadatelské
slubì.
2. Osoby vykonávající poøadatelskou slubu nosí na svém obleèení viditelné oznaèení
.
3. Poøadatelská sluba je oprávnìna vydávat závazné pokyny k zabezpeèení úèelu, pro který byla
zøízena, a k bezproblémovému prùbìhu sportovní akce.
4. Kromì poøadatelské sluby je oprávnìna k dohledu a vydávání pokynù té bezpeènostní sluba. V rámci její zákonné pravomoci pøísluí toto oprávnìní rovnì Policii ÈR.
VI.
Odpovìdnost za kody a dùsledky poruení návtìvního øádu
1. Kadý návtìvník vstupuje a pobývá v zaøízení na vlastní nebezpeèí. Vlastník (provozovatel)
odpovídá pouze za kody na zdraví èi majetku zpùsobené úmyslným nebo hrubì nedbalým
chováním jeho zamìstnancù èi osob v obdobném pomìru.
2. Úrazy èi kody na majetku je návtìvník povinen neprodlenì oznámit
.
3. Osobám, které poruí jakýmkoli zpùsobem ustanovení návtìvního øádu, mùe být do budoucna zakázán vstup do prostor zaøízení, a to na jakoukoli dobu.

..

§2
. (název stadionu)

.

1.

(název stadionu) . slouí veøejnosti pøednostnì ke sledování fotbalových utkání a o zpùsobu jejího vyuití a pouití rozhoduje výluènì její majitel spoleènost . ( název klubu) ....
2. Veøejnost mùe do areálu . (název stadionu) . vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v èase stanoveném tímto návtìvním øádem nebo ve výjimeèných pøípadech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návtìvním øádem.
3. Tento návtìvní øád je závazný pro vechny osoby, které budou . (název stadionu) .... vyuívat pro vlastní akce na základì zvlátní smlouvy uzavøené pro konkrétní úèel se spoleèností .
(název klubu) .... jakoto i pro hosty tìchto osob.
4. Kromì majitele . (název stadionu) .... je oprávnìna k dozoru nad dodrováním a respektováním tohoto návtìvního øádu té poøadatelská nebo bezpeènostní sluba, pøípadnì v rámci své
zákonné pravomoci té Policie ÈR.
§3
Pobyt v .... (název stadionu) ....
1. V .... (název stadionu) .... mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku
nebo jiný opravòující prùkaz, èi osoby, které své oprávnìní k pobytu mohou prokázat jiným
zpùsobem. Kadá osoba uvnitø .... (název stadionu) . má povinnost na ádost poøadatelské
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2.
3.

4.
5.

nebo bezpeènostní sluby, jako i policie prokázat své oprávnìní k pobytu platnou vstupenkou
nebo opravòujícím prùkazem. Kadý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnìní k pobytu,
bude z . (název stadionu) .... vyveden. Pøi oputìní .... (název stadionu) .... ztrácí vstupenka
svou platnost; toto platí i pro dritele permanentní vstupenky ohlednì oprávnìní vstupu na konkrétní hrací den.
.... (název stadionu) .... je zpøístupnìna pro veøejnost vdy nejménì jednu hodinu pøed zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukonèení akce, není-li stanoveno majitelem ....
(název stadionu) .... z organizaèních dùvodù jinak.
Návtìvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanouci
a pøíznivci hostujícího týmu jsou povinni zdrovat se pouze v sektoru urèeném majiteli . (název stadionu).... pro pøíznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizaèní pokyny
poøadatelské nebo bezpeènostní sluby, pøípadnì pøísluníkù Policie ÈR.
Z bezpeènostních dùvodù a k odvrácení nebezpeèí jsou návtìvníci povinni na pokyn poøadatelské a bezpeènostní sluby jako i policie zaujmout jiná místa ne uvedená na vstupence, a to
pøípadnì i v jiném sektoru. Stejnì platí i pro návtìvníky, kteøí pøijdou po zahájení dané akce.
Osoby, které jsou zjevnì pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejnì tak jako
osoby, které ohroují bezpeènost osob a majetku nacházejících se v . (název stadionu) .,
ztrácejí oprávnìní k pobytu a mohou být poøadatelskou nebo bezpeènostní slubou, pøípadnì
té pøísluníky Policie ÈR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
§4
Vstupní kontrola

1. Kadý návtìvník je pøi vstupu do . (název stadionu) .... povinen bez vyádání ukázat a na
poádání vydat ke kontrole poøadatelské nebo bezpeènostní slubì svou vstupenku nebo jiný
opravòující prùkaz.
2. Poøadatelská nebo bezpeènostní sluba jako i policie jsou oprávnìni prohlédnou  a to i pøi
pouití technických prostøedkù  osoby, které z dùvodu podezøení pøedchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z dùvodu vnáení zbraní, nebo jiných nebezpeèných
pøedmìtù èi vìcí nebo látek zpùsobujících nebezpeèí vzniku ohnì, mohou pøedstavovat bezpeènostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnáená zavazadla a umoòuje kontrolu
jednotlivých vnáených pøedmìtù.
3. Do prostoru areálu . (název stadionu) . je zakázáno vnáet pøedmìty, kterými by mohla být
jakkoliv ohroena bezpeènost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu .
(název stadionu) . O zákazu vnáet takové pøedmìty do . (název stadionu) .... je z povìøení
majitele stadionu oprávnìna rozhodovat poøadatelská nebo bezpeènostní sluba, pøípadnì v
jednotlivých a výjimeèných pøípadech majitel.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnìní k návtìvì, resp. vstupu do . (název stadionu)...., nebo osobám, které pøedstavují bezpeènostní riziko ve smyslu tohoto návtìvního øádu,
nebude umonìn vstup do .... (název stadionu) .... To samé platí i pro osoby, kterým byl v Èeské
republice zakázán vstup na poøádanou akci z dùvodu jejich závadného chování na obdobných
akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Poøadatel má právo poadovat po divákovi, aby se pøi vstupu na stadion legitimoval a údaje
takto zjitìné systematicky vyuíval v pøípadech poruení návtìvního øádu.
§5
Chování .... (název stadionu)

.

1. Kadý návtìvník . (název stadionu) .... je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového
stadionu tak, aby svým jednáním neohrooval bezpeènost jiných osob a jejich majetku stejnì
tak jako zaøízení . (název stadionu) .... a dále svým chováním neomezoval èi neobtìoval jiné
osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z prùbìhu akce, která v . (název stadionu) .... právì probíhá.
2. Návtìvníci jsou povinni dodrovat naøízení a pokyny poøádkové nebo bezpeènostní sluby jako i policie, hasièù, záchranné sluby a hlasatele.
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3. Návtìvníci .... (název stadionu) .... jsou povinni pøi svém pobytu na stadionu respektovat obecnì závazná pravidla sluného chování a dobrých mravù, tj. pøedevím slunost a ohleduplnost,
a jsou povinni zdret jakýchkoli projevù mezilidské, rasové, náboenské nebo politické nesnáenlivosti. V pøípadì poruení nebo nerespektování tohoto ustanovení, mùe být návtìvník
dopoutìjící se zjevnì zakázaného jednání, z prostoru .... (název stadionu) .... bez pøedchozího
napomenutí okamitì vyveden.
4. Vechny vchody a východy stejnì jako únikové cesty je povinnost udrovat volné.
§6
Zákazy
1. Návtìvníkùm stadionu je zakázáno vnáet do prostoru .... (název stadionu) .... zejména následující pøedmìty nebo jiné pøedmìty obdobné povahy èi úèelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravùm odporující propagandistický materiál,
b) zbranì jakéhokoli druhu, jako i vechny pøedmìty, které jsou pouitelné jako sekací, úderové èi bodací zbranì,
c) spreje, leptavé, hoølavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivòující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, dbány, plechovky/konzervy nebo jiné pøedmìty, které sestávají z lámavého, tøítivého nebo výjimeènì tvrdého materiálu,
e) neskládané pøedmìty jako ebøík, stolièka, idle, krabice èi kufr,
f) ohòostroj/rachejtle, svìtlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické pøedmìty vèetnì odpovídajících odpalovacích zaøízení,
g) tyèe pro vlajky èi transparenty,
h) mechanicky pohánìné nástroje zpùsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvíøata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké taky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní pøístroje pro úèely profesionálního zaznamenání zvuku èi
obrazu s výjimkou výslovnì udìleného souhlasu majitele .... (název stadionu) ....
2. Dále je návtìvníkùm zakázáno:
a) vyslovovat, rozliovat èi veøejnì projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravùm odporující slogany èi zobrazení,
b) lézt èi pøelézat pro obecné uívání nepøedpokládané stavby a zaøízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvìtlovací zaøízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a støechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návtìvníky povoleny (napø. hrací plocha, vnitøní prostory, místnosti funkcionáøù),
d) házet pøedmìty èi tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu èi do prostor pro návtìvníky,
e) zakládat oheò, zapalovat nebo odstøelovat ohòostroj èi svìtlice,
f) nièit zaøízení a vybavení ....
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboí propagující znaèku . (název klubu) ....
nebo . (název stadionu) .,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tìlesnou potøebu mimo toalety nebo zneèiovat .... (název stadionu) ....  jinou
cestou, zejména odhazováním vìcí nebo
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv zpùsobem poøizovat prostøednictvím moderních technologií zvukové èi obrazové
záznamy jak v prostoru . (název stadionu) . , tak z prùbìhu akce,
l) pøekrývat transparenty, vlajkami nebo jiným zpùsobem reklamní panely umístìné na stadionu.
3. Majitel . (název stadionu) .... je oprávnìn poadovat po kadém, kdo poruí výe uvedené
zákazy a omezení náhradu kody, která byla v dùsledku zakázaného jednání zpùsobena, vydání vìci, kterou byla zpùsobená koda zpùsobena nebo závadný stav vyvolán a dále té úhradu
pokuty v minimální výi 1.000,- Kè, v maximální výi 50.000,- Kè, dle závanosti poruení stano-
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vených povinností a v této souvislosti zpùsobených kodních následkù. Majitel .... (název stadionu) .... je rovnì oprávnìn kadému, kdo poruí principy tohoto návtìvního øádu, nebo výe
stanovené zákazy èi omezení, zakázat na dobu urèitou nebo dle závanosti provinìní té na
dobu neurèitou vstup do .... (název stadionu) ....
§7
Prodej a reklama
Podnikatelská èinnost, rozdávání nebo prodávání novin, èasopisù, tiskovin, reklamních prospektù
jako i skladování pøedmìtù uvnitø . (název stadionu) . je povoleno jen s výslovným písemným
souhlasem . (název klubu) ....
§8
Práva poøadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce poøadatele má zplnomocnìný zástupce
také poøadatelská a bezpeènostní sluba jako i policie.

. (název klubu) .... a pøi akcích

§9
Odpovìdnost za kody
1. Vstup a uívání . (název stadionu) . uskuteèòuje kadý návtìvník na vlastní nebezpeèí. .
(název klubu) . odpovídá jen za pokození zdraví a vìcné pokození zpùsobené úmyslným
nebo hrubì nedbalým chováním jejich zamìstnancù nebo osob v obdobném pomìru závislé
èinnosti.
2. Úrazy a kody je povinnost neprodlenì nahlásit . (název klubu) ....
§ 10
Jednání proti pøedpisùm
1. Osoby, které poruí ustanovení Návtìvního øádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z
(název
stadionu) . a postihnuti zákazem vstupu do .... (název stadionu) .... To samé platí pro osoby,
které jsou zjevnì pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezøení trestného jednání nebo jiného pøestupku, mùe být uèinìno trestní oznámení.
2. Opatøení podle odstavce 1 vyluèují nároky (napø. vrácení vstupného) proti . (název klubu) .
nebo poøadateli dané akce.
3. Práva poøadatele zùstávají nedotèena.
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Informace ze sportovního prostøedí
l SPORTFILM LIBEREC 2008 ZNÁ VÍTÌZE l
edenáctý roèník národní pøehlídky filmù se sportovní tematikou  Sportfilm Liberec 2008 
FICTS Internationale Challenge se uskuteènil v Liberci ve dnech 22.25. záøí 2008.
Letoní festival mìl nìkolik novinek. Tou asi nejzásadnìjí byla skuteènost, e festival
byl podpoøen z fondu olympijské solidarity Mezinárodního olympijského výboru, co je jistì
velké uznání poøadateli akce  okresní organizaci ÈSTV  Liberecké sportovní a tìlovýchovné
organizace o.s. Dalí novinkou bylo promítací místo  promítalo se v prostorách Sklípku pod libereckou radnicí a vyhláení výsledkù festivalu, které se odehrálo v liberecké Tipsport arénì.
Právì v rámci extraligového utkání ledního hokeje mezi HC Bílí tygøi a HC Vítkovice Steal byly
vyhláeny výsledky 11. roèníku, tak jak o nich rozhodla odborná festivalová porota. Hlavní cena
byla pøedána na ledové ploe za dohledu televizních kamer. Mezi 26 pøihláenými snímky, z nich
bylo 11 z Èeské republiky a 15 ze zahranièí, posbírala pøevánou èást cen Èeská televize. Slavnostnímu vyhláení byli pøítomni zástupci Èeského olympijského výboru v èele s jeho pøedsedou
Milanem Jiráskem a zástupci partnerù festivalu  Libereckého kraje a mìsta Liberec.
Koneèné výsledky:
Hlavní cena festivalu a vítìzem kategorie dokumentù se stal:
n snímek ÈT Mexická rapsodie v reii Ivana Stehlíka
vítìz kategorie sportovní osobnosti:
n snímek Èeské televize Sláva vítìzùm  Milena Duchová v reii Otakara Koska
vítìz kategorie reportáe:
n snímek ÈT Podruhé na K2 v reii Silvie Klekové
Kromì ceny dle statutu festivalu byly jetì udìleny mimoøádné ceny:
n Cena Jiøího Kössla udìlená Èeskou olympijskou akademií dokumentárnímu cyklu ÈT Slavné
olympijské osmièky
n Ceny festivalové poroty: rumunskému snímku Echipa (The Team), nìmeckému snímku Mission: Clean Sport a polskému snímku 7 Days from Winning the Title
Vítìzné snímky libereckého festivalu budou reprezentovat Èeskou republiku na celosvìtovém finále v Milánì ve dnech 28. øíjna a 5. listopadu letoního roku.
-vb-

§ 11
Úèinnost
Tento Návtìvní øád .... (název stadionu)

. je úèinný od soutìního roèníku 2008/09.

l l l CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI
tisková strana A5

5 000,- Kè

1/2 tiskové strany

2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

1 400,- Kè

1/8 tiskové strany

800,- Kè

lll

Vekerá inzerce je èernobílá, zpracovávaná
z pohotových podkladù (elektronicky zpracovaných nejlépe ve formátu JPG). Ceny jsou
uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude
vyadováno plné grafické zpracování se cena
zvyuje o 100,- Kè (bez DPH).

Hosty festivalu byli
i významní sportovci:
zleva Ondøej Synek,
støíbrný olympionik
z Pekingu a árka
Sudová, reprezentantka
ÈR v jízdì v boulích.
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l EVROPSKÝ MODEL VZDÌLÁVÁNÍ TRENÉRÙ l
ako èlenská zemì Evropské unie (EU) je ÈR povinna pøijímat závazná naøízení také v
oblasti sportu a tìlovýchovy. Pracovní skupina, sloená ze èlenù nìkterých èlenských zemí
EU, vypracovala (na základì zadání Evropské komise) návrh koncepce získávání, obnovování èi prodluování a uznávání trenérských licencí. Tato pravidla vycházejí ze zkueností práce s mládeí a dávají, kromì jiného, dùraz na kvalifikovanost i tìch ( z naeho stávajícího
pohledu) nejniích kvalifikací. Lze pøedpokládat, e tato právní úprava (po schválení v EU) vstoupí
i u nás v platnost.
ÈR pøijala od roku 2004 kolem 1740 nových právních úprav shodných s právními úpravami EU.
To ve své zprávì ze dne 26. srpna 2008 udává Evropská komise. ÈR má v rámci své legislativy ji
dnes nìkterá uzákonìná naøízení v této oblasti (napø. úprava monosti získat ivnostenské oprávnìní apod.). Zbývá tedy sladit zbývající pravidla, abychom po zmiòovaném schválení nových pravidel v EU byli na nové okolnosti pøipraveni.
Jaká jsou tedy základní pravidla nové koncepce?
Navrhovaná struktura klasifikace trenérù:
TRENÉR

POPIS ÚLOHY TRENÉRA

Asistent trenéra

asistuje zkuenìjímu trenérovi, uplatòuje metodické pøístupy  zpravidla
pod dohledem. Vede trénink pod dohledem zkuenìjího trenéra. Získává a upevòuje základní trenérské dovednosti.

Trenér

Pøipravuje, vede a hodnotí trénink. Prokazuje základní trenérské dovednosti.

Senior coach

Pøipravuje, vede a hodnotí pravidelné tréninky. Prokazuje pokroèilé trenérské dovednosti.

Master coach

Pøipravuje, vede a hodnotí víceleté tréninky. Prokazuje pokroèilé trenérské dovednosti, inovuje, vede.
Trenér rekreaèního a kondièního sportu
Trenér výkonovì orientovaných sportovcù

Tato struktura roziøuje v ÈR vìtinovì chápaný tøístupòový kvalifikaèní systém. Novinkou je tzv.
Master coach a pak specifické vyèlenìní posledních dvou funkcí.
Zajímavým poznatkem je i to, e vìkové omezení u prvního kvalifikaèního stupnì je 16 let.
Tento fakt souvisí s tím, e v popisu kompetencí asistenta trenéra je pouze vedení tréninku pod
vedením zkueného trenéra! U ostatních (samostatnì pracujících trenérù) je vìková hranice posunuta na 18 let.
Pro urèení rozsahu vzdìlávání na jednotlivých úrovních navrhuje materiál následující poadavky.
(Je urèeno v hodnotách kreditù, pøièem 1 kredit = 25 h.)
Asistent trenéra: 4 kredity =
Trenér:
8 kreditù =
Senior coach:
16 kreditù =
Master coach: 32 kreditù =

100 h
200 h
400 h
800 h
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V podmínkách ÈR je dáno pouze to, e pro získání tzv. ivnostenského oprávnìní v oblasti sportu
je tøeba absolvovat 150 hod. vzdìlávání. Ostatní pravidla jsou v pravomoci svazù a obè. sdruení.
Pro zajímavost dnení dvouletá trenérská kola pøi UK FTVS, její absolvent mùe dosáhnout
souèasnou nejvyí trenérskou kvalifikaci, má rozsah cca 500 hod. Je to tedy o celých 300 hod.
ménì ne poadují pravidla EU.
Zmiòovaná zpráva se dále zabývá systémem obnovování ji získaných trenérských licencí. Jsou
doporuèovány jak èasové, tak i obsahové podmínky obnovy licence vech stupòù. V podstatì jde
o doplòování vìdomostí i dovedností v rámci trenérské práce po uplynutí urèité doby provádìní
èinnost.
Komise dále doporuèuje, aby státní orgány stanovovaly kompetence jednotlivým organizacím
k monostem vzdìlávání ve smyslu získávání a obnovování trenérských licencí. Jde vlastnì
o úpravy stávajících akreditací s pøihlédnutím k novým vzdìlávacím poadavkùm.
Dále bude zøejmì tøeba upravit tzv. licenèní øády v rámci jednotlivých sportovních svazù a obèanských sdruení. V neposlední øadì bude vhodné vytváøet podmínky pro to, aby pøechod k nové
úpravì byl jak pro svazy a sdruení, ale i samotné trenéry co nejplynulejí.
Více informací lze získat ve sborníku z konference Souèasný sportovní trénink poøádané
v Praze dne 23. ledna 2008 (str. 314).
Doc. PhDr. Jan Karger, JUDr. Richard Kaválek

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA LISTOPAD l
1. 11.  2. 11. MÈR v horském orientaèním bìhu
2. 11.  8. 11. MS muù a en v trojboji

6.
7.
7.
9.

11.
11.
11.
11.

15. 11.
15. 11.
16. 11.

21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.

23. 11.
29. 11.
30. 11.

3. 11.
4. 11.
 9. 11.
 9. 11.
 9. 11.
 11. 11.
10. 11.
 16. 11.
 16. 11.
 18. 11.
17. 11.
19. 11.
 23. 11.
 23. 11.
 23. 11.
22. 11.
 23. 11.
23. 11.
23. 11.
 25. 11.
29. 11.
 30. 11.
 2. 12.

Tenisový turnaj en  Sony Ericsson Championships
ÈRSlovensko, pøípravný hokejový zápas
Hokejový Karjala cup
Finále GP v moderní gymnastice
Turnaj ètyø hokejistù 20
SP v rychlobruslení
Turnaj mistrù v tenise
ME v ricochetu
ÈP v plavání
SP v rychlobruslení
ÈP v cyklokrosu
San MarinoÈR, kvalifikace MS fotbalistù
Finále tenisového Davisova poháru
MS v nohejbalu
ÈP v plavání
ÈP v cyklokrosu
SP v bìhu na lyích
MMÈR v akrobatické gymnastice
1. kolo Poháru ÈR ve veslování na trenaeru
SP v rychlobruslení na krátké dráze
MÈR ve spoleèných skladbách
SP v severské kombinaci, bìhu na lyích a skoku
SP v rychlobruslení na krátké dráze

St. Johns
Newfoundland/Kanada
Doha
Praha
Helsinky
Bratislava
védsko
Salt Lake City
anghaj
Polsko
Znojmo
Calgary
Holé Vrchy
Seravalle
Nymburk
Brno
Mnichovo Hraditì
Gaellivare
Praha
Brno
Heerenveen
Vykov
Kuusamo
Turín
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Dokumenty l Sbírka smìrnic
Pokyn pøedsedy ÈSTV
ze dne 10. 9. 2008
ke statistickému etøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2008
Èl. I.
Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na
základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 10. záøí
2008  usnesení è. 08/23/268 (podle èl. 1 odst.
4 a èl. 2 Smìrnice ÈSTV è. 2/1999 Sb. ÈSTV
o statistickém zjiování a etøení v ÈSTV
a v jeho èlenských TJ/SK a svazech). Slouí
k zajitìní sbìru nezbytných údajù o èlenské
základnì v TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdruených v ÈSTV
k 31. prosinci 2008*.
Èl. II.
1. Základem pro zpracování statistiky èlenské
základny v ÈSTV za rok 2008 jsou jmenné
seznamy èlenù TJ a SK sdruených
v regionálních sdrueních ÈSTV v rozsahu údajù dle Smìrnice ÈSTV è. 2/1997 Sbírky ÈSTV o evidenci èlenské základny
v ÈSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze èleny TJ a SK, které mají vlastní stanovy, identifikaèní èíslo (IÈ) a registraèní èíslo pøidìlené pøísluným regionálním sdruením. Ve
jmenných seznamech se uvádí: rodné èíslo,
kód odvìtví sportu dle pøísluného èíselníku
a èinnostní charakteristika (dále viz pøílohy).
2. Republikové sportovní svazy sdruené
v ÈSTV mohou pøehledy èlenù ÈSTV, zpracované podle jednotlivých sportù pro výpoèet pøíspìvku svazùm, doplnit pouze o individuální èleny (napø. pøímé èlenství sportovce ve svazu, pokud to stanovy svazu

umoòují) a o jmenné seznamy klubù èi jednot (obèanských sdruení), nesdruených po
územní linii v ÈSTV (kluby èi jednoty, které
jsou podle stanov pøísluného svazu èleny
svazu, a nejsou registrovány u regionálního
sdruení ÈSTV). Tyto kluby vak nesmí být
èleny jiných støeních organizací, které jsou
rovnì akcionáøi SAZKA a.s. (SSSÈR, AÈR,
ÈOS, ÈASPV, ATJSK, Orel, ÈSS).
3. V pøípadì, e èlen TJ/SK odmítne udìlit souhlas s vyuitím svého rodného èísla, nebude vykazován ve statistikách v rámci etøení stavu èlenské základny v ÈSTV. Takové
èleny je mono evidovat v rámci TJ/SK pro
její vyuití.
Èl. III.
Kadá TJ/SK sdruená v regionální organizaci
ÈSTV provede na základì pokynù pøísluného
regionálního sdruení zpøesnìní evidence svých
èlenù, zahrnující její aktuální stav ve vech oddílech a odborech k 31. 12. 2008 a pøedá je
v elektronické èi tiskové podobì regionálnímu
sdruení ÈSTV nejpozdìji do termínu stanoveného pøísluným regionálním sdruením. Regionální organizace musí mít k dispozici aktuální
doklad o stavu èlenské základny svých jednotlivých TJ/SK i v pøípadì, e v dané TJ/SK nedolo k pohybu poètu èlenù od pøedcházejícího
sbìru dat.
a) Pøi pouití elektronické databáze se údaje
opravují a doplòují dle uivatelské pøíruèky
pro úroveò TJ/SK, která je souèástí aktuali-

* Pokyn je v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù v platném znìní. Obèanská
sdruení jsou povinna zajistit souhlas èlena spolku ke zpracování osobních údajù v rámci èinnosti TJ/SK.
Souhlas je prakticky udìlen okamikem, kdy fyzická osoba dobrovolnì poskytla obèanskému sdruení
osobní údaje, napø. formou uvedenou na pøihláce. Doporuèuje se, aby z dùvodu jednoznaèné prùkaznosti byl souhlas uveden na pøihláce do TJ/SK. Pro úplnost se pøipomíná informaèní povinnost TJ/SK
podle § 11 zákona o ochranì osobních údajù vùèi èlenùm spolku o tom, e jsou shromaïovány jejich
osobní údaje pro úèely èinnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcùm písemnì, staèí
kdy bude sdìlena pøi jednání èlenské schùzi v rámci zprávy o èinnosti spolku a stvrzena podpisem na
prezenèní listinì. Rovnì lze øeit uvedením této informace na pøihláce do TJ/SK.
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zovaného softwaru IS ÈSTV a je k dispozici
na vech regionálních (okresních) sdrueních.
b) Pro nové tiskové pøehledy èlenù se pouívají formuláøe Èlenské záznamy TJ/SK (viz
pøíloha è. 5 ).

U jmenných seznamù individuálních èlenù svazu:
 pouze kód sportovního odvìtví;

Èl. IV.

Fyzické a právnické osoby, které se na vech
úrovních Informaèního systému ÈSTV podílejí
na tvorbì, sbìru a zpracování nebo provozování dat IS ÈSTV jsou povinny podávat pravdivé
údaje a nakládat s nimi jen ve prospìch podpory a ochrany spolkové a sportovní èinnosti, jak
jsou vymezeny Stanovami ÈSTV. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ÈSTV nemohly být
zneuity ke komerèním úèelùm v rozporu se
zájmy ÈSTV a sdruených subjektù èi k pokozování osobnostních práv èlenù ÈSTV.

Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní
údajù o èlenech ÈSTV jsou uvedeny v pøíloze
è. 1.
Èl. V.
1. Republikové sportovní svazy sdruené
v ÈSTV, které se rozhodly vyuít monosti
doplnìní statistiky o dalí své èleny ve smyslu èl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajiují doplòující evidenci svých èlenù prostøednictvím
orgánù republikových sportovních svazù.
Jimi zpracovaná data jsou pøedávána VV
ÈSTV výhradnì v elektronické formì s vyuitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy k dispozici, nebo ve formì souboru excelovského typu (*.xls), jeho strukturu na poádání zale pracovitì informaèních technologií ÈSTV (langr@cstv.cz). Záznam èlenù svazu za rok 2008, uvedený
v pøíloze è. 6, slouí pouze pro ruèní pøenos
dat z TJ/SK na sportovní svaz.
2. Sestavy sportovních svazù, doplòující
územní statistiku èlenù ÈSTV, musí být vyplnìny z hlediska poadovaných údajù kompletnì, jinak nebudou pro doplnìní statistiky pouity.
Údaje o jednotlivých èlenech sportovního
odvìtví se uvedou totonì dle návodu obsaeném v pøíloze è. 1 tohoto pokynu.
Dále se vdy vyplòuje:
U jmenných seznamù èlenù ostatních klubù:
 název klubu;
 èíslo a datum registrace u MV ÈR;
- kód odvìtví (dle seznamu kódù sportovních odvìtví  viz pøíloha è. 2);
 kód okresu (dle kódu okresu  viz pøíloha è. 3);
 kód poøadí (pøidìluje zpracovatelský svaz
dle jím stanoveného poøadí v ÈR);
 IÈ (døíve IÈO) klubu;
 kód støení organizace (uvádí se kód dle
pøílohy è. 4 v pøípadì, e klub je souèástí
jiného obèanského sdruení ne ÈSTV).

Èl. VI.

Èl. VII.
a) Regionální sdruení ÈSTV pøevedou do
své databáze údaje o èlenské základnì, které obdrela v elektronické èi tiskové formì
od TJ a SK a v souhrnné podobì je zalou
Výkonnému výboru ÈSTV do 13. února
2009, výhradnì v elektronické formì na
e-mailovou adresu p. Ing. Jindøicha Langra,
pracovitì informaèních technologií ÈSTV,
langr@cstv.cz, (tel. 233 017 409);
b) Svazy sdruené v ÈSTV zajistí, aby údaje
doplòující evidenci a statistiku jejich èlenské
základny v ÈSTV po linii svazù byly pøedány VV ÈSTV, Ing. Langrovi do 13. února
2009, výhradnì v elektronické podobì, buï
na disketách zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto úèely k dispozici, nebo
pøes soubor typu EXCEL dle pøedepsaného
vzoru, který lze získat u Ing. Langra,
c) ÈSTV provede kontrolu dat získaných po
územní i svazové linii a zjitìné nesrovnalosti zale do 27. února 2009 k opravì
a upøesnìní regionálním sdruením ÈSTV,
resp. svazùm,
d) Regionální sdruení ÈSTV a svazy provedou opravy do 13. bøezna 2009,
e) ÈSTV vydá oficiální statistiku do 20. bøezna 2009, kterou obdrí:
 krajská sdruení ÈSTV v krajských sestavách o poètech èlenù ÈSTV v jednotlivých krajích ÈR, vèetnì doplòkù republikových svazù dle èl. II, odst. 2;
 vechna regionální sdruení ÈSTV;
 sportovní svazy sdruené v ÈSTV;
 delegáti 21. valné hromady ÈSTV.
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Èl. VIII.
1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor sportu VV ÈSTV (civin@cstv.cz),
z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovitì informaèních
technologií ÈSTV (langr@cstv.cz).
2. Nedílnými souèástmi tìchto pokynù jsou:
 Pøíloha è. 1  Pokyny k vyplòování statistických údajù a sestav o èlenech ÈSTV;
 Pøíloha è. 2  Seznam kódù sportovních
odvìtví;
 Pøíloha è. 3  Seznam kódù (èíselník)
regionálních (okresních ) sdruení;
 Pøíloha è. 4  Seznam kódù (èíselník)
obèanských sdruení ve sportu;

 Pøíloha è. 5  Vzor formuláøe pro základní
sbìr dat o èlenech ÈSTV v TJ/SK sdruených v rámci regionálních organizací
 Èlenské záznamy TJ/SK;
 Pøíloha è. 6  Vzor formuláøe pro doplòující seznamy èlenù sportovních svazù
sdruených v ÈSTV Záznam èlenù svazu;
3. Tento pokyn ruí Pokyn pøedsedy ÈSTV è.
4/2007 ke statistickému etøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2007 ze dne
12. 9. 2007.
4. Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 10. 9.
2008.
Ing. Vladimír S r b
pøedseda ÈSTV

Pokyn pøedsedy ÈSTV
ze dne 10. 9. 2008
k aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12. 2008
Èl. I.
Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na
základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 10. záøí
2008  usnesení è. 08/23/268 (v návaznosti na
Pokyn pøedsedy ÈSTV è. 1/2003 ze dne 31. 1.
2003 k etøení o stavu majetku ÈSTV a subjektù sdruených, ke dni 1. 1. 2003). Slouí k udrení aktuální databáze údajù o tìlovýchovných
zaøízeních ve vlastnictví nebo v uívání TJ a SK,
v regionálních organizacích a sportovních svazech sdruených v ÈSTV, která byla poøízena
na základì etøení o stavu majetku, uskuteènìného v roce 2003 a je kadoroènì pravidelnì
aktualizována.
Èl. II.
Základním souborem dat pasportu tìlovýchovných zaøízení jsou údaje v informaèním systému ÈSTV, získané aktualizací k 31. 12. 2007.
Jsou to údaje o objektech a zaøízeních, slouících ke sportovní a tìlovýchovné èinnosti ÈSTV
a subjektù sdruených v ÈSTV, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu, v zákonné výpùjèce
nebo v jiném existujícím právním vztahu, umoòujícím uívání tìlovýchovných zaøízení a majícím dopad na ekonomiku sdruených subjektù.

Vlastní aktualizace dat se provede pouze
v tìch pøípadech, kdy u tìchto tìlovýchovných
zaøízení dolo od poslední aktualizace ke zmìnám v právních vztazích, k zásadním zmìnám
pasportem sledovaných technických parametrù, nebo k novému nabytí takových zaøízení. Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vdy, i tehdy, kdy bylo tìlovýchovné zaøízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací
investièní akce s úèastí dotace ze státního rozpoètu z programù Ministerstva kolství mládee a tìlovýchovy a Ministerstva financí ÈR,
s úèastí dotací z územních rozpoètù nebo finanèních zdrojù mimo státní a územní rozpoèty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíe stanoveném termínu po pøedání vybudovaného díla do uívání.
Do èíselníku druhù zaøízení jsou zaøazeny
pojmy lezecké stìny, bowling, dráhy a stadiony
pro koleèkové bruslení, a høitì a stadiony pro
národní házenou. Pokud se tato sportovitì ve
vaem regionu vyskytují, je nutné provìøit jejich zaøazení a správnì je zaøadit.
Èl. III.
Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní
údajù v kartì pasportu jsou uvedeny v pøílohách.

Pøi pouití elektronického zpracování se údaje
opravují a doplòují dle uivatelské pøíruèky pro
úroveò TJ/SK, která je souèástí softwaru IS
ÈSTV a je k dispozici na kadém poèítaèi, kde
je
software
nainstalován
(soubor
N_CSTV_TJ.doc v adresáøi c:\sport_tj), pøípadnì je dostupná na internetové stránce ÈSTV
(www.cstv.cz  software ke staení  IS ÈSTV
pro TJ/SK  úplná instalace).
Pro zpracování v tiskové podobì pouijí TJ/
SK, pøípadnì svazy, formuláø Karta pasportu
a vechny návazné èíselníky a vysvìtlivky tvoøící nedílnou souèást tohoto pokynu (viz pøíloha
è. 1 a pøíloha è. 5).
a) TJ/SK  zpùsob sbìru aktualizovaných údajù o tìlovýchovných zaøízeních a termín jejich pøedání urèuje svým TJ/SK pøísluné regionální sdruení ÈSTV. Doporuèuje se stanovit stejné termíny i zpùsob pøedání (elektronicky prostøednictvím software IS ÈSTV
nebo v písemné podobì), jako pro statistické údaje o èlenské základnì, nebo i na celostátní úrovni budou termíny totoné.
b) Regionální sdruení ÈSTV pøevedou do
své databáze IS ÈSTV  modulu Pasport
aktualizované údaje, které obdrela v elektronické èi tiskové formì od TJ a SK a v souhrnné podobì je zalou Výkonnému výboru
ÈSTV do 13. února 2009, výhradnì v elektronické formì na e-mailovou adresu p. Ing.
Jindøicha Langra, pracovitì informaèních
technologií ÈSTV, langr@cstv.cz , (tel. 233
017 409);
c) Svazy sdruené v ÈSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zaøízení byla pøedána
VV ÈSTV, Ing. Langrovi do 13. února 2009,
buï na disketách zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto úèely k dispozici, nebo
v písemné podobì, vyplnìním pasportizaèní karty.
d) ÈSTV provede kontrolu získaných dat do
27. února 2009 a uskuteèní pøípadné konzultace s regionálními sdrueními ÈSTV,
resp. svazy,
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e) Aktualizovaná data budou od 20. bøezna
2009 k dispozici pro:
 krajská sdruení ÈSTV v krajských sestavách
 sportovní svazy sdruené v ÈSTV v sestavách podle sportù;
Èl. IV.
1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor vnitøní ekonomiky ÈSTV (janous@cstv.cz, tel. 233 017 340), z hlediska
problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovitì informaèních technologií
ÈSTV (langr@cstv.cz , tel. 233 017 409).
2. Nedílnou souèástí tohoto pokynu je:
 Pøíloha è. 1  Karta pasportu TVZ
 Pøíloha è. 2  Pokyny pro vyplòování karty pasportu TVZ
 Pøíloha è. 3  Èíselník A. Druhy zaøízení
a druhy povrchù;  Èíselník B. Druh soutìe
 Pøíloha è. 4  Èíselník C. Kódy okresù,
vlastnictví majetku, vztahu k majetku
a provozní zpùsobilosti objektu
 Pøíloha è. 5  Èíselník D. Kódy druhu
pozemku, zpùsobu vyuití pozemku, kanalizace, vodní zdroje, vytápìní, povrchová úprava støechy a zpùsob vyuití zaøízení
3. Tento pokyn zruuje Pokyn pøedsedy ÈSTV
è. 5/2007 ze dne 12. 9. 2007 k aktualizaci
pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12.
2007.
4. Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 10. 9.
2008.

Ing. Vladimír S r b,
pøedseda ÈSTV

(Poznámka: Oba Pokyny vèetnì vech pøíloh najdete na www.cstv.cz)
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Kit Ehrmanová: TROJITÁ SMYÈKA
Detektivní pøíbìh z dostihového prostøedí. Steve Cline se zapsal do soukromého kurzu a aby získal licenci vyetøovatele, musí dokonèit úkol:
zjistit o nìkom ve co mùe. Jako pøedmìt svého výzkumu si vybere
Nicol Austinovou, ale setká se s ní jen jednou. Nicol je nalezena mrtvá
a Steve se stává hlavním podezøelým. Kdy se snaí oèistit své jméno,
nahodilé setkání ho pøivádí do svìta bohatých, kde nenasytnost, pomsta
a ctiádost pøimìjí nìkteré aktéry, aby pouili vechny prostøedky ve høe
o moc Pøeloila Veronika Kratochvílová.
1. vyd., 304 s., formát 130x200 mm, cena váz. 249 Kè

Dale Brown, Jim DeFelice: DREAMLAND III / Paprsek smrti
Tøetí díl o letcích z americké výzkumné základny Dreamland se odehrává
pøi misi v Iráku. Pøi plnìní jednoho z letových úkolù jsou sestøeleny tøi
americké stroje, ani byly v doprovodných letadlech zaznamenány pozemní radarové cíle. Jeden z bývalých pilotù Dreamlandu, který zkoumá
sestøelenou F-16, vysloví podezøení, e stroj nebyl znièen raketou, ale
laserovým paprskem. Do Iráku je vyslána mise dvou létajících pevností, které mají za úkol odhalit, zda je nìco takového vùbec moné. Megafortress pøistávají na tajné základnì vybudované v tureckých horách
a vydávají se na prùzkumné lety ve snaze nalézt a znièit místo, odkud
paprsek smrti vychází. Pøeloil Jiøí Bartoò.
1. vyd., 302 s., formát 130x200 mm, cena bro. 279 Kè

George East: BLEÍ MLÝN V NORMANDII
Kdy George a Donella Eastovi kupují oputìný Bleí mlýn v Normandii,
spoléhají na notnou dávku tìstí, která podle jejich názoru bude nutná,
aby se jim podaøilo uskuteènit sen o pøíjemném ivotì na venkovì. Poutìjí
se do rekonstrukce zchátralého stavení a jednoho dne se pøed dveømi
zjeví oprýskaný karavan, v nìm pøijídí René Ribet. Nevinným a nic netuícím cizincùm slibuje, e jim ukáe, jak to na francouzském venkovì
chodí, kdy ho nechají v mlýnì bydlet. Anglièané nemají ani ponìtí
o tom, e jejich návtìvník je v kraji znám pod pøezdívkou Liák Cotentinu... Pøeloila árka Dvoøáková.
1. vyd., 266 s., formát 130x200 mm, cena bro. 229 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

INZERCE

www.iolympia.cz
Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l http://www.cstv.cz/tp.htm l
Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233 017 416, fax: 233 358 467 l
Uzávìrka èísla 16. 10. 2008 l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Registraèní èílo MK ÈR E 4706 l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l
ISSN 1212-1061

