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Simon Mawer: JIDÁOVO EVANGELIUM
Thriller, love story, bohatá a oslòující novela plná mylenek. Uspìla a
pøesvìdèila. A také pøekvapila... Pøekvapila tématem, které není nemoné. Pøekvapila úvahami o køesanství jako o jednom z nejkrvavìjích náboenství. Pøekvapila úvahou o tom, e co je dva tisíce let bráno jako nemìnné, nemusí být pravdivé. Pøekvapila názorem, e ivot
se motá v kruhu, z nìho nelze vystoupit.
Øímskokatolický knìz prochází krizí ve víøe v boha a ve stejnou dobu
ho zaujme vdaná ena. Poblí Jeruzaléma je nalezen svitek, který 
pokud je pravý  mùe znamenat pøehodnocování poèátkù køesanství. Novela rezonuje mezi povídkami o lásce a zradì, pojednává o hlubokých otázkách víry,
identity, osobní zodpovìdnosti a schopnosti uvìøit. Pøeloila Viktorie Konarová.
1. vyd., 254 s., 130x200 mm, cena bro. 269 Kè
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ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Ètení pro eny
Emily Carmichaelová: SMEÈKA
Cvièitelka psù Jane Connorová mìla vdycky radìji spoleènost zvíøat
ne lidí, a tak, kdy její chovatelská stanice vyhoøela do základù, ocitá
se její dosavadní ivot v troskách. Jane se sice podaøilo vechna zvíøata zachránit, leè z pouhého vìhlasu hrdinky se vyít nedá, a tak nakonec pøijímá pùvodnì odmítnutou nabídku na natáèení psí televizní
show, v ní má úèinkovat spolu se svým zlatým retrívrem Stínem.
Bezmeznì vìøí v hvìzdné kvality psa, dokud se neseznámí s jeho hlavním konkurentem  dokonalou papilonkou Dobby. A co je jetì horí
 páníèkem fenky je sympatický Cole Forrest. Jane dokáe své city jen
stìí skrývat. Ale v tomhle létì plném pøekvapení pochopí, e i starého psa lze nauèit novým kouskùm  zvlá pokud jde o lásku. Pøeloila Bronislava Bartoòová.
1. vyd., 360 s., 130x200 mm, 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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l PØEDSTAVUJEME: ÚSTECKÉ KRAJSKÉ SDRUENÍ ÈSTV l
naem seriálu rozhovorù pøedstavujeme tentokrát Ústecké krajské sdruení ÈSTV.
O jeho èinnosti hovoøili s pøedsedou Mgr. Zdeòkem Kubcem.
n Jak funguje spolupráce vaeho KS ÈSTV s krajským zastupitelstvem?
Spolupráci bych si subjektivnì dovolil nazvat jako standardní, ale znaènì oscilující.
V rovinì objemu finanèních prostøedkù, které zastupitelstvo Ústeckého kraje uvolòuje do sportovního prostøedí se jedná o jednu z nejniích sumárních èástek pro sport v ÈR stran krajù.
Konkrétnì se jedná o èástku sedm milionù korun. Zde jsme v spodní amplitudì oné oscilace. Na
opaèné stranì køivky jsme v podpoøe konání významných sportovních akcí pro mláde. Ústecký
kraj poøádá aktuálnì ji 3. krajskou olympiádu dìtí a mládee Ústeckého kraje, kraj poøádal v
roce 2007 celostátní olympiádu, prostì zde jsme s pøístupem kraje velmi spokojeni.
n Existuje v Ústeckém kraji vesportovní kolegium?
Ne, neexistuje a nae prostøedí ,pod vlajkou ÈSTV po jeho existenci nikterak neusiluje. Vesportovní kolegium existovalo cca pøed osmi lety, ale pracovní výstupy byly pro nás nulové, iniciativa celku nulová, pokud jsme s jakoukoli iniciativou nepøili stran ÈSTV, opìt nula.
Pro nae prostøedí to byl impuls øeit problémy dvoustrannì a tento trend nám vyhovuje. Pøi
jednáních vystupujeme jako ÈSTV, jako sportovní organizace, která èítá významnì pøes 80 %
registrovaných sportovcù v Ústeckém kraji a nemáme potøebu být souèástí pro nás nefunkèního
molochu 
n Ústecký kraj je znám jako jeden z nejaktivnìjích v poøádání soutìí masového charakteru, pøedevím pro mláde. Mùete zmínit nejvýznamnìjí akce a pøiblíit jejich
organizaci. Jaký je podíl KS ÈSTV na jejich poøádání?
Vìøím, e to tak skuteènì je a letos jsem na valné hromadì Ústeckého krajského sdruení
ÈSTV mohl po dlouhé dobì konstatovat, e na programu jednání Rady nebyla nejèastìjím tématem ekonomika, ale právì organizování sportovních akcí, a to zejména pro mláde. V naem
kraji ji od roku 2000 poøádáme pravidelnì Hry Euroregionu Labe Elbe, na které se navázaly
v prùbìhu let dalí sportovní akce.
Za nejvýznamnìjí povauji Olympiády dìtí a mládee Ústeckého kraje, jak jsem se ji zmínil,
letos poøádáme ji tøetí roèník a s potìením konstatuji, e se tìchto Her pravidelnì zúèastòuje
na 2000 sportovcù. Hry mají svou sportovní kvalitu, získávají i spoleèenskou a mediální presti,
ale hlavnì v okresech naeho kraje se ji zaèíná pravidelnì a systematicky pracovat s okresními
výbìry a daøí se nám pro práci s výbìry získávat i finanèní prostøedky. Nejdále je asi mìsto Ústí
nad Labem, které tøeba právì na systematickou pøípravu svých výbìrù uvolòuje 600.000,- Kè na
rok.
n Jaká je z vaeho pohledu spolupráce s regionálními sdrueními ve vaem kraji?
Regionální sdruení i krajské sdruení ÈSTV jsou sice právnì samostatné subjekty, ale
v Ústeckém kraji se nám vìøím daøí velmi úspìnì spolupracovat. Pøedsedové regionálních sdruení jsou jako v kadém kraji èleny Rady krajského sdruení. Základem spolupráce je výmìna
zkueností a spoleèná øeení øady spoleèných projektù právì tøeba od zajiování okresních výbìrù pro krajské olympiády po spoleèné a vìøím i systematické kroky vùèi samosprávám, zejména smìrem k nejprogresivnìjím a nejfunkènìjím technikám získávání finanèních prostøedkù
pro sportovní prostøedí v regionech Ústeckého kraje.
n Získává vae krajské sdruení ÈSTV finanèní prostøedky z krajského rozpoètu? Na
jakém principu funguje u vás systém grantù pro sport?
Na tuto otázku jsem ji odpovìdìl. Ano získává, ale velmi minoritnì. Celá ekonomika ÈSTV
Ústeckého kraje je o 440 milionech korun v pøíjmech, tedy 7 milionù korun získaných z kraje je
skoro nepodstatná poloka v naich pøíjmech. Nae filosofie se v ekonomice ji dlouhodobì
zamìøuje na získávaní vlastních prostøedkù a bojujeme o nì na ,frontách kde se skuteènì dá
nìco vybojovat. Dlouhodobì pøesvìdèujeme nae sdruené subjekty, e èekat jen na peníze,
které nám spadnou tøeba ze Sazky je málo.
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Nae sdruené subjekty vìøím tuto filosofii pøijaly a výsledkem je tøeba i informace o tom, e si
umíme v Ústeckém kraji jednu tøetinu penìz vydìlat prodejem svých slueb, pøes 100 mil. korun
umíme získat z obcí, 50 mil. získáváme od sponzorù, 50 mil. si pøispíváme z èlenských pøíspìvkù
atd. Na co jsem v naí ekonomice ÈSTV Ústeckého kraje jako celku velmi hrdý je skuteènost, e
jsme ná podíl na penìzích Sazky dokázali dostat aktuálnì ji na necelých 5 % v pøíjmech ekonomiky ÈSTV celého Ústeckého kraje. Prostì nae prostøedí, vìøím, pochopilo, e nelepí cestou k
úspìné ekonomice není èekání na dotace, ale aktivní snaha si prostøedky vydobýt.
n Vím, e s krajem aktuálnì komunikujete na téma dalího volebního období
Ano. Otevøeli jsme diskusi s nosnými politickými subjekty o následných ètyøech letech. Nae
krajské sdruení má pøes 100 000 registrovaných èlenù, nai èlenové jsou souèástí rodin, dalích
skupin, patøí mezi organizaènì schopné 
Vladimír Civín
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Právní poradna
l POVINNÁ PÍSEMNÁ FORMA PRÁVNÍCH ÚKONÙ l
Na základì podnìtu z porady zástupcù regionálních sdruení ÈSTV a pøedsedù krajských sdruení ÈSTV vypracoval Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV (LPO) následující pøehled právních pøedpisù, kde je pro právní úkony vyadována písemná forma. Je tøeba zdùraznit, e se nejedná o výèet vech pøedpisù, ale byly vybrány nejdùleitìjí a takové, se kterými se tìlovýchovné
prostøedí mùe (by okrajovì) setkat.
S odkazem na shora uvedené a dále vzhledem ke skuteènosti, e v rámci legislativního procesu
dochází neustále ke zmìnám, které se mohou týkat i poadavku na písemnou formu právních
úkonù, LPO doporuèuje (jako vdy doposud doporuèoval), aby v pøípadì, kdy stanovy TJ/SK vyadují dva podpisy u písemných právních úkonù, byly vechny písemné úkony TJ/SK opatøeny dvìma podpisy, nikoli pouze ty, u kterých to výslovnì vyaduje právní pøedpis.
Obecnì:
Zákon poaduje urèitou formu (písemnou) právních úkonù vude tam, kde mají tyto úkony pro
subjekty závanìjí právní úèinky a kde je dùraz kladen na právní jistotu subjektù.
Vybrané právní pøedpisy vyadující u nìkterých úkonù písemnou formu:
l zák. è. 40/1964 Sb. obèanský zákoník
























§ 19 písemná smlouva o zøízení právnické osoby
§ 20 g písemná smlouva o zaloení zájmového sdruení právnických osob
§ 31 písemná plná moc, pokud se netýká jen urèitého právního úkonu
§ 46 písemná forma vech smluv o pøevodu nemovitostí; vech smluv, kde to stanoví dohoda
úèastníkù
§ 50a smlouva o smlouvì budoucí
§ 54c právo na odstoupení od spotøebitelské smlouvy spotøebitel vykoná oznámením písemnì odeslaným ve stanovené lhùtì
§ 57 písemné odstoupení od spotøebitelské smlouvy do 14 dnù od jejího uzavøení
§ 58 písemná spotøebitelská smlouva o právu uívat budovu nebo její èást bìhem roku,
pokud je uzavírání na dobu delí ne 3 roky
§ 141 písemná dohoda o zruení spoluvlastnictví a vzájemném vypoøádání, jeli pøedmìtem
spoluvlastnictví nemovitost
§ 150 písemná dohoda o vypoøádání SJM
§ 151o písemná smlouva o zøízení vìcného bøemene
§ 156 písemná smlouva o zøízení zástavního práva
§ 170 zánik zástavního práva mimo jiné písemnou smlouvou, písemným jednostranným právním úkonem vìøitele, e se zástavního práva vzdává
§§ 455 a 449 a ztráta na výdìlku, k ní dolo pøi kodì na zdraví se hradí penìitým dùchodem, budoucí nároky lze odkodnit jednorázovì na základì písemné dohody o jejich úplném
a koneèném vypoøádání
§ 524 písemná smlouva o postoupení pohledávky
§ 531 písemná smlouva o pøevzetí dluhu
§ 533 písemná dohoda o pøistoupení k závazku
§ 544 písemná dohoda o smluvní pokutì
§ 546 písemné prohláení ruèitele, kterým vzniká ruèení
§ 551 písemná dohoda o srákách ze mzdy k zajitìní dluhu
§ 553 písemná smlouva o zajiovacím pøevodu práva
§ 558 písemné uznání dluhu
§ 570 písemná dohoda o zmìnì závazku, pokud byl pùvodní závazek zøízen písemnì
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§ 574 písemná dohoda, e se vìøitel vzdává svého práva nebo e dluh promíjí
§ 585 písemná dohoda o narovnání, bylli dosavadní závazek zøízen písemnì
§ 601 písemná výhrada vlastnictví v kupní smlouvì
§ 603 písemnì zøízení vìcné pøedkupní právo
§ 607 písemná dohoda o právu zpìtné koupì; písemné uplatnìní tohoto práva
§ 610 písemná jiná ujednání v kupní smlouvì
§ 628 písemná darovací smlouva u nemovitostí a movitých vìcí v tom pøípadì, kdy nedojde
k odevzdání daru pøímo pøi darování
§ 686 písemná nájemní smlouva na byt
§ 710 zánik nájmu bytu na základì písemné dohody nebo písemné výpovìdi
§ 715 písemný souhlas pronajímatele a písemná dohoda mezi nájemci o výmìnì bytu
§ 719 písemná smlouva o podnájmu bytu
§ 737 písemná smlouva o obstarání prodeje vìci
§ 842 písemná smlouva o dùchodu
§ 852a písemná cestovní smlouva

l zák. è. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 § 3 písemná nájemní smlouva
 § 6 písemný souhlas pronajímatele s podnájmem, písemná smlouva o podnájmu
 § 9 a násl. písemná výpovìï nájmu
l zák. è. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 § 37 písemné prohláení vlastníka nemovitosti o souhlasu s umístìním sídla nebo místa
podnikání obchodní spoleènosti
 § 38l písemná dohoda mezi spoleèníky v.o.s. nebo komplementáøem k.s. ohlednì výkonu
funkce statutárního orgánu tam, kde jsou obecnì dány nìkteré z pøekáek výkonu této funkce
 § 57 písemná zakladatelská smlouva èi listina obchodní spoleènosti, navíc ve formì notáøského zápisu
 § 60 písemné prohláení vkladatele nemovitosti do obchodní spoleènosti pro katastr nemovitostí; u ostatních nepenìitých vkladù písemná smlouva o vkladu
 § 63 písemné vekeré úkony týkající se zaloení, vzniku, zmìny, zruení nebo zániku obchodní spoleènosti  písemná forma s ovìøením podpisù, v nìkterých pøípadech i forma
notáøského zápisu
 § 66 písemná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu
 § 69d písemná forma souhlasu spoleèníkù èi valné hromady pøi zmìnì právní formy spoleènosti
 § 115 písemná smlouva o pøevodu obchodního podílu v s.r.o.
 § 117a písemná zástavní smlouva o zastavení obchodního podílu
 § 132 písemné rozhodnutí spoleèníka s.r.o. pøi výkonu pùsobnosti valné hromady; písemná
smlouva mezi spoleèností a jediným spoleèníkem (ovìøení podpisù)
 § 143 závazek ke zvýení vkladu nebo k novému vkladu
 § 149a písemná dohoda o ukonèení úèasti spoleèníka v s.r.o. (ovìøení podpisù)
 § 180 písemné znìní návrhu èi protinávrhu akcionáøe, které chce uplatnit na valné hromadì
proti návrhùm uvedeným v pozvánce
 § 183a nabídka pøevzetí a.s.: nabídka, oznámení o jejím pøijetí, odvolání pøijetí atd. vyaduje
písemnou formu
 § 190 písemné rozhodnutí jediného akcionáøe pøi výkonu pùsobnosti valné hromady
 § 190c písemná ovládací smlouva nebo smlouva o pøevodu zisku
 § 204 zvyování základního kapitálu: na základì písemné smlouvy o upsání akcií, pokud se
tak dìje s pøedem urèeným zájemcem nebo jediným akcionáøem
 § 231 zánik èlenství v drustvu na základì písemné dohody
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 § 239 èlenská schùze drustva: rozhodovat o dispozicích s nemovitostí, kde jsou byty, mùe
jen s písemným souhlasem vìtiny èlenù drustva
 § 262 smluvní strany si mohou písemnì dohodnout, e se jejich vztah bude øídit obchodním
zákoníkem, aèkoli by pod jeho reim dle definice obchodních závazkù nespadal
 § 269 písemná dohoda stran o zpùsobu dodateèného urèení obsahu závazku, má-li k tomuto
urèení dojít na základì rozhodnutí soudu èi prostøednictvím tøetí osoby
 § 272 pokud si alespoò jedna smluvní strana pøeje, aby smlouva mìla písemnou formu, musí
ji mít
 § 289 smlouva o smlouvì budoucí
 § 303 ruèitelský závazek  na základì písemného prohláení
 § 323 písemné uznání závazku
 § 401 písemné prohláení o prodlouení promlèecí lhùty
 § 444 písemná dohoda o jiné dobì nabytí vlastnického práva ke zboí
 § 476 písemná smlouva o prodeji podniku
 § 488b písemná smlouva o nájmu podniku
 § 489 písemná smlouva o koupi najaté vìci
 § 508 písemná licenèní smlouva k pøedmìtùm prùmyslového vlastnictví
 § 630 písemná smlouva o nájmu dopravního prostøedku
 § 638 písemná smlouva o provozu dopravního prostøedku
 § 652 písemná smlouva o obchodním zastoupení
 § 673 písemná smlouva o tichém spoleèenství
 § 682 písemná smlouva o otevøení akreditivu (písemné zruení akreditivu)
 § 708 písemná smlouva o bìném úètu
 § 716 písemná smlouva o vkladovém úètu
 § 725 písemný slib odkodnìní
 § 742 písemné ujednání o omezení prodeje
l zák. è. 262/2006 Sb. zákoník práce





















§ 26 písemná výpovìï kolektivní smlouvy
§ 27 písemná kolektivní smlouva
§ 34 pracovní smlouva (zamìstnavatel je povinen pracovní smlouvu uzavøít písemnì)
§ 35 písemné sjednání zkuební doby
§ 39 odst. 4 písemná dohoda s odborovou organizací ohlednì provozních dùvodù pro uzavírání pracovních pomìrù na dobu urèitou
§ 49 písemná dohoda o rozvázání pracovního pomìru
§ 50 písemná výpovìï pracovního pomìru
§ 52 písemná výzva zamìstnanci k odstranìní skuteènosti, e nesplòuje pøedpoklady pro
výkon sjednané práce; písemné upozornìní zamìstnance na poruování povinností
§ 60 písemné okamité zruení pracovního pomìru
§ 62 odst. 2 a 4 zamìstnavatel je povinen písemnì informovat odborovou organizaci a úøad
práce v souvislosti s hromadným propoutìním
§ 70 písemné oznámení zamìstnanci pøi neplatném ukonèení pracovního pomìru, e zamìstnavatel trvá na tom, aby pro nìj nadále pracoval
§ 73 písemné odvolání z pracovního místa vedoucího zamìstnance
§ 76 písemná dohoda o pracovní èinnosti
§ 101 odst. 3 písemné dohoda mezi zamìstnavateli v oblasti BOZP
§ 106 písemnì urèit zamìstnance, který je oprávnìn provádìt kontrolu, zda zamìstnanci
nejsou pod vlivem návykových látek
§ 113 písemný mzdový výmìr
§ 143 písemná dohoda se zamìstnancem o pozdìjím termínu výplaty mzdy na úèet
§ 217 písemné oznámení zamìstnanci o urèení doby èerpání dovolené
§ 234 písemná kvalifikaèní dohoda
§ 252 písemná dohoda o odpovìdnosti k ochranì hodnot k vyúètování
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 § 255 písemná dohoda o odpovìdnosti za ztrátu svìøených pøedmìtù
 § 263 písemné oznámení o poadované výi náhrady kody zpùsobené zamìstnancem;
písemná dohoda o zpùsobu náhrady kody
 § 304 písemné odvolání souhlasu zamìstnavatele s výkonem výdìleèné èinnosti zamìstnance ve stejné oblasti jakou má zamìstnavatel v pøedmìtu èinnosti
 § 305 písemný vnitøní pøedpis
 § 308 písemná dohoda agentury práce s uivatelem o doèasném pøidìlení zamìstnance
agentury práce
 § 310 písemná konkurenèní doloka
 § 327 písemná dohoda o srákách ze mzdy
Jedná se o nejbìnìjí pøedpisy, se kterými tìlovýchovné prostøedí pøichází do styku. Dalí pøedpisy jsou uvedeny na internetových stránkách ÈSTV (www.cstv.cz).

Okénko do sportovních svazù
l PØÍPRAVY NA XXIX. OLYMPIÁDU V PEKINGU VRCHOLÍ l
ry XXIX. olympiády v Pekingu, vrcholná sportovní akce letoního roku, se uskuteèní od
8. do 24. srpna. Pro úèast èeských sportovcù stanovil Èeský olympijský výbor (ÈOV)
zásady nominace, které vycházejí ze zkueností a výsledkù OH 2004 v Aténách a pøedchozích olympijských her. Podle tìchto zásad se OH v Pekingu mohou zúèastnit sportovci
30 sportovních svazù, pokud splní kvalifikaèní kritéria Mezinárodního olympijského výboru (MOV)
a dalí podmínky stanovené ÈOV.
Koneèný termín pro pøedloení nominací jednotlivých sportovních svazù je 7. èervence, o nominaci rozhodne Plénum ÈOV 16. èervence. Termín pøedání jmenovitých nominací organizaènímu
výboru her je 23. èervence. K 5. èervnu se kvalifikovalo 88 sportovcù ve 14 sportovních odvìtvích.
V anketì s pøedstaviteli nìkterých sportovních svazù jsme se zajímali, jak budou øeit otázky spojené s dopravou, aklimatizací, vysokými teplotami a smogem, panujícími v èínské metropoli.
Atletika
Václav Fier, reprezentaèní trenér:
Výprava se bude pøesouvat nejménì osm dní
pøed zahájením, vìtina nominovaných se bude
aklimatizovat v Pekingu. Výprava má toti nìkolik balíkù s tyèemi a je velmi tìké sehnat
lety, které by pøepravily takto rozmìrná zavazadla. I pøes nae obavy, e v Pekingu nastane
problém s velkým poètem závodníkù na stadionech, neriskujeme a volíme pøípravu na místì.
Jedinou výjimkou jsou vytrvalci  chodci, kteøí
se budou pøipravovat na olympijský závod v Japonsku na Osaka University. Budou se pøemísovat do Pekingu dva dny pøed soutìí, tj. 18.
srpna. Ostatní èást delegace pøicestuje do dìjitì 1. srpna.
Peking hostil juniorské mistrovství svìta
a problémy se smogem a vysokou teplotou byly,
tak doufáme, e opatøení, která se chystají
v Pekingu pøed zahájením soutìí, situaci se
smogem vylepí.

Basketbal
Milo Praák, generální sekretáø:
Zatím jetì není známo, zda na OH postoupí
drustvo en, které èekala od 9. èervna kvalifikace v Madridu. Z døívìjích zkueností máme
ovìøeno, e do dìjitì turnaje se nevyplácí jezdit pøíli brzy kvùli ponorkové nemoci. V pøípadì postupu by pøesun do Èíny byl naplánován na 6. srpna, soutì zaèíná 9. srpna. Jednou z podmínek basketbalového turnaje je klimatizované hala, take vysoká teplota ani
smog basketbalistky zvlátì netrápí.
Cyklistika  dráha
Svatopluk Buchta, reprezentaèní trenér:
Reprezentanti ve sprintu mìli monost si stadion vyzkouet 10. prosince loòského roku,
take jsou s prostøedím seznámeni. Odlétají
26. èervence, první závody jsou 15. srpna.
Pokud se týká úpravy spánkového reimu jetì pøed odletem v Èechách, v minulých letech
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se nám tato technika neosvìdèila. Doba aklimatizace byla stejná a závodníci jetì byli unaveni na trénincích pøed odletem. Podle pøedchozích zkueností je hala klimatizovaná a leí
stranou od centra mìsta. Problém smogu se
nás tolik netýká.
Jiný program mají dráhoví stíhaèi pod vedením trenéra Kratiny, kteøí pøipravují aklimatizaèní pobyt v Koreji, kam odlétají 31. èervence
a do Pekingu pøiletí 13. srpna.

denní pøedolympijské regaty v Qingdao v srpnu 2007, a tudí znají podmínky, které lze
v dobì konání her oèekávat. Potíe se smogem jsou v Qingdao bezesporu mení ne
v Pekingu. Sportovci se úèastní závodù po celém svìtì a vypoøádat se s pøípadnými vysokými teplotami pro nì jistì nebude problém.
ádná zvlátní opatøení v tomto smìru svaz
èinit nebude. Za pomoci ÈOV byl zakoupen
a vybaven kontejner s klimatizací.

Cyklistika  BMX, silnice, MTB
Svatopluk Henke, manaer:
Bikrosaø Michal Prokop se nedávno vrátil
z Èíny, kde obsadil ètvrté místo. Je to závodník, který je zvyklý na pøesuny mezi kontinenty, proto se lépe adaptuje. Ze zkuenosti ví, e
k adaptaci organismu mu staèí pouhé 34 dny.
Svaz tento pøístup respektuje.
Podle zkueného závodníka R. Kreuzigera
staèí na aklimatizaci osm dní. Cyklisté by chtìli
uskuteènit nìco podobného jako italský národní
tým, který se bude pøipravovat v horských oblastech, kde se dá jezdit v lese, a dva dny pøed
soutìí sjet do Pekingu. Z pøedchozích pobytù
mají závodníci zkuenosti, e smog je pomìrnì nepøíjemný. Plánujeme trávit vìtí èást svojí
pøípravy mimo olympijskou vesnici, ale nevíme, zda budeme mít dostatek finanèních prostøedkù na realizaci.

Judo
Petr Lacina, reprezentaèní trenér:
Závodníci èasto cestují do Japonska na turnaje a jsou na tyto pøesuny zvyklí. V Pekingu vak
zatím nezávodili a nemají se zdejím prostøedí
ádné zkuenosti. Pøed odjezdem na OH mají
naplánovaných nìkolik soustøedìní  v Rusku, Bìlorusku a ve panìlsku. Odlet je naplánován na 31. èervence a 2. srpna, take na
aklimatizaci bude osm dní. Pøedevím pøíprava ve panìlsku, kde je hala umístìna na plái, bude dobrou zkoukou pro Peking, co se
týká teploty. I kdy pøedpokládáme, e hala
v Pekingu bude klimatizovaná, velkou zátìí
pro organismus je pøechod mezi pomìrnì
chladným prostøedím v halách a extrémnì vysokou teplotou venkovního prostøedí. Problém
mùe nastat v pøípadì Jaroslava Jeka, který
je alergický na prach a pyl, a proto se spoleènì s lékaøi øeí, jak bude reagovat na smog
v Pekingu a jestli pøijmout nìjaké preventivní
opatøení.

Gymnastika
Marie Kalaová, generální sekretáøka:
Organizaci aklimatizaèního pobytu zatím neøeíme. Máme tøi kvalifikované závodníky. Martin Koneèný je zranìný a nad jeho startem visí
otazník. Trampolinistka Lenka Honzáková
Popkin ije trvale v USA a bude mít vlastní program. eny gymnastky se o nominaci poperou
teprve na mistrovství republiky.
Jachting
Dana Dvoøáková, generální sekretáøka:
Ná svaz nechává otázku aklimatizace na rozhodnutí jednotlivých sportovcù. Sami si mohli
urèit datum pøíjezdu do místa konání závodu
(Qingdao). Závodníci pøicestují od 1. do 3. srpna a na aklimatizaci tak budou mít od sedmi
do deseti dnù. Nominovaní mají individuální pøípravu. Napøíklad posádka mídováMrzílková
absolvuje dva tréninkové kempy pøímo v místì
konání olympijské regaty. Doprava je opìt ponechána na vlastním uváení sportovcù. Reprezentanti ji byli v Qingdao nìkolikrát.
Vichni nai sportovci se úèastnili ètrnácti-

Kanoistika  slalom
Jiøí Pultera, reprezentaèní trenér:
Reprezentaèní tým se ji s prostøedím závodu
seznámil v prùbìhu kvalifikací. Vìtina drustva zde závodila v záøí 2007. V místì konání
olympijského závodu absolvuje tým dvì soustøedìní  zaèátkem a koncem èervna. Podle
zkueností z pøedchozích pobytù je kanál vzdálený od centra Pekingu a se smogem zde nejsou problémy. Vysoké teploty vzduchu nejsou
tak ovlivòující pro ná sport, nìkdy mùe být
nepøíjemný velký rozdíl mezi teplotou vody
a vzduchu. Není to pøípad tohoto kanálu, ve
kterém je voda pomìrnì teplá.
Kanoistika rychlostní
Petr Mokrý, generální sekretáø:
Z dùvodù pozdní kvalifikace dvojice Mrázková
Blahová na K2 500 m svaz nepoèítá s ádným soustøedìním v podobných zemìpisných
íøkách. Bohuel, v místì poøádání OH Mráz-

ková s Blahovou nezávodily  jedná se o pomìrnì mladé závodnice. Odlet je naplánován
na 9. srpna, pøedpokládaný start je 18. srpna.
Z minulých zkueností víme, e je dostaèující
na kadou hodinu èasového posunu poèítat
s jedním dnem aklimatizace. Do 6. srpna budou kajakáøky na soustøedìní v Raèicích.
Plavání
Jan Novotný, technický øeditel:
Skoro vichni nominovaní jsou zkuení reprezentanti a mají s dálkovými lety a aklimatizací
velké zkuenosti. Vìtina se jich zúèastnila závodù v anghaji 2006 a MS v Melbourne 2007.
Plavci odlétají 26. èervence do Istanbulu a odtud do Hongkongu, kde budou mít aklimatizaci
do 5. srpna. Poté se pøesunou do dìjitì OH.
Program pro plavce zaèíná 9. srpna.
Dálkoví plavci poletí do Hongkongu s nìkolika denním zpodìním, protoe jejich start je
a 20. srpna, avak jejich pøíprava má stejný
rámec jako u plavcù. Upøednostòujeme soustøedìní v jiných místech ne olympijské vesnici, nebo na sportovitích je ménì závodníkù.
Stolní tenis
Nikolas Endal, pøedseda Komise vrcholového
sportu:
Vzhledem k èastým návtìvám Èíny bìhem
roku jsou hráèi lépe pøizpùsobiví èasovému
posunu. Pro úplnou aklimatizaci jim staèí dva
a tøi dny. Prostøedí znají, konalo se zde v bøeznu MS. Nedoporuèujeme pøijídìt na OH døíve
ne týden pøed sportovním výkonem. Nae
hala je vzdálená od centra Pekingu a se smogem zde nejsou problémy.
Tenis
Josef Nechutný, generální sekretáø:
Reprezentanti startují pøed OH na mnoha významných turnajích. Pøedevím ve Wimbledonu, který konèí 6. èervence, a US Open, který
zaèíná 20. èervence. Do dìjitì OH pøiletí
8. srpna, olympijský turnaj zaèíná 10. srpna.
Momentálnì øeíme, zda by bylo výhodnìjí
pøepravit se pøes Evropu, nebo letìt pøímo
z USA do Pekingu.
Pokud se týká vysoké teploty vzduchu,
máme v tenisových pravidlech ustanovení, e
se hra pøeruuje pøi urèité vlhkosti vzduchu
a teplotì. Zkuenosti z turnajù nií kategorie
v Pekingu naznaèují, e ve probìhlo bez velkých komplikací.
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Triatlon
Antonín Bauer, generální sekretáø
a Jiøí Seidl, reprezentaèní trenér:
Tým se pravidelnì úèastní závodù poøádaných
v Pekingu. Frintová, se bude pøipravovat tøi týdny v èervenci ve výcvikovém centru v Brandýse nad Labem a Náchodì, kde je podobná tra
jako ta olympijská. Zemanová bude pokraèovat v kombinované pøípravì v Praze a Plzni.
Obì reprezentantky se budou pøesouvat 3. srpna do národního výcvikového centra v Koreji
na ostrovì Dedu. Filip Ospalý se bude pøipravovat v Brnì a 14. srpna se pøesune do Pekingu, kde jej èeká soutì 18. a 19. srpna. Závoditì je vzdálené od centra Pekingu a se
smogem zde nejsou problémy, kromì extrémních situací. Avak rok od roku pozorujeme
zhorení.
Veslování
Pøemysl Panuka, reprezentaèní trenér:
V naem sportu mùeme vycházet z inspekèní cesty v roce 2007 na MSJ. Posuzovali jsme
dvì varianty øeení problému aklimatizace na
èasový posun. První je klasický pøístup, kde
aklimatizace probíhá cca tolik dní, kolik se pøekroèilo pásem. Druhá varianta je zvolit delí
aklimatizaci mimo dìjitì závodù, cca. 14 dní
a více, a pøesunout se do místa konání na poslední tøi dny. My jsme se rozhodli pro aklimatizace v místì poøádání OH asi 67 dní pøed
zaèátkem kvalifikací, a to pøedevím z dùvodu
organizaèních komplikací s pøevozem materiálního vybavení pøi druhé variantì.
Výraznì budeme dbát na nutnou dùkladnou
pøípravu na cestu, pøedevím dostatek spánku, omezení pracovního stresu, odloení letu
v pøípadì nachlazení. Upøednostníme let pøes
den, který zpùsobuje ménì komplikací (nejsou
doporuèovány léky na spaní).
Zápas
Ervín Varga, reprezentaèní trenér:
Po zkuenostech z LOH v Sydney, kde jsme
na start èekali celých 27 dní, volíme aklimatizaci okolo 9-10 dnù. Delí doba se nám neosvìdèila. Je to pøíli dlouhé, závodník zaèíná
být nervózní a ztrácí formu. Do Pekingu odlétáme 3. srpna. Pravdìpodobný první start je
12. srpna. Pro rychlejí aklimatizaci povaujeme za velmi dùleité nejít spát první den po
pøíletu. Za ideální povaujeme let pøes noc
a samozøejmì let co nejkratí.
David Opatrný, Vladimír Civín
Odbor sportu ÈSTV
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l BRNO BUDE DÌJITÌM HISTORICKÉ UDÁLOSTI
 MISTROVSTVÍ SVÌTA VE VOLTII l
entrum Brna, areál Brnìnských výstav a veletrhù, bude od 29. èervence do 3. srpna patøit
gymnastice na koních. Èeská republika bude poprvé v historii jezdeckého sportu dìjitìm
mistrovství svìta  ve voltii. Dalí primátem této akce, pro kterou bude vyuit pavilon V,
je spojení s otevøeným mistrovstvím Evropy juniorù. Je to vùbec poprvé, co bude soutì
juniorù a juniorských skupin, kteøí nemají vlastní svìtový ampionát, zaøazena do programu mistrovství svìta. Oèekává se, e na pøelomu èervence a srpna se do Brna sjede na 400 závodníkù
a 200 koní z 25 zemí, vèetnì Afriky, Brazílie, Ruska èi korejského závodníka, který se pravidelnì
úèastní závodù v Evropì.
Zázemí prostor Brnìnských veletrhù a výstav a jezdecký povrch vytvoøený nìmeckými specialisty poskytnou soutìícím kvalitní podmínky. Není bez zajímavosti, e se bude jednat o jediný profesionálnì vytvoøený jezdecký povrch v Èeské republice. Podporu tak velkého projektu zatiuje i
vedení Jihomoravského kraje a mìsta Brna. Zátitu závodùm poskytli 1. námìstek hejtmana JM
kraje Milan Venclík, primátor mìsta Brna Roman Onderka a ministr zemìdìlství Petr Gandaloviè.
Volti je v Èeské republice doposud nepøíli známá, ale zato divácky velice atraktivní soutì
jednotlivcù i skupin o celkovém poètu a sedmi cvièencù. Jde o gymnastiku na neosedlaném koni,
který pod vedením lonéra (èlovìka vedoucího konì po kruhu na lanì) cválá po kruhu o prùmìru
asi patnácti metrù. Zcela laickýma oèima je moné volti pøirovnat k cirkusovým pøedstavením
artistù na koni. Na rozdíl od cirkusu se vak volti øídí mezinárodnì danými pravidly a klade se v ní
dùraz na hlavní motto jezdeckého sportu: harmonické spojení jezdce a konì. Jezdec, podobnì jako
v gymnastice, pøedvádí jednotlivé povinné èi volné cviky v maximální moné dokonalosti. Jeho
úloha je ztíena tím, e svùj výkon musí sladit nejen s hudebním doprovodem, ale pøedevím
s pohybem konì. Vechny tyto prvky toti jsou pøedmìtem hodnocení, porotci si vímají pøipravenosti a poslunosti konì èi práce lonéra. Zajímavostí je, e v soutìi skupin pøi volných jízdách na
koni v jednu chvíli mohou pøedvádìt svoji sestavu a tøi cvièenci najednou.
První zmínky o voltii pocházejí ji z dob starovìkého Øecka a Øíma. Z øímské historie se dovídáme o akrobatické disciplínì na klusajícím koni, jen byla zaèlenìna do øímských her. V Øecku se
pak mluví o jakýchsi býèích taneènících. Z nejstarích dùkazù je v kadém pøípadì zøejmé, e lidé
provádìjí akrobacii a tanec jako druh pohybu na pohybujících se koních po dobu ji témìø dvou
tisíc let.
Existuje mnoho zmínek o voltii nebo o velmi podobných aktivitách v prùbìhu støedovìku
a pozdìji v renesanci. Z pramenù také témìø jistì vyplývá, e dnes provádìná gymnastická disciplína na koni na íø (anglicky: vaulting horse) se vyvinula z nynìjí voltie. Tento pøechod k pevné
podstavì vlastnì umoòuje plné soustøedìní cvièence na sebe sama a svou sestavu, bez nutnosti
zkoordinování pohybu s konìm pod sebou. Dnení název volti pochází z francouzského la voltige, jen se osvojilo bìhem renesance, kdy byla volti forma jezdeckého drilu a hybnostních cvièení
pro rytíøe a lechtice.
Pravdìpodobnì nejvìtího uznání v moderní dobì se voltii jako formì jezdeckého sportu dostalo v roce 1920, kdy byla zaøazena mezi olympijské sporty jako artistické jedìní vojenských jezdcù.
Na dalích olympijských hrách, ji byla bohuel vyøazena. Po dlouhé odmlce byla na tomto nejvìtím sportovním svátku jetì dvakrát prezentována, jako kandidát na olympijský sport. Poprvé to
bylo v roce 1984 v Los Angeles a poté v roce 1996 v Atlantì. Bohuel neuspìla.
Moderní volti tak jak ji známe dnes se rozvinula v pováleèném Nìmecku, jako pøíprava dìtí pro
jezdecký sport. Z poèátku se soutìilo pouze v drustvech, závody jednotlivcù pøily a pozdìji.
První nìmecký ampionát drustev byl v roce 1963, v roce 1986 soutìili u i jednotlivci. V roce
1983 je volti oficiálnì zaøazena mezi jezdecké disciplíny FEI. První svìtový ampionát se konal
v roce 1986 ve výcarsku. Od roku 1990 (Stockholm) se konají Svìtové jezdecké hry (WEG), kde
je volti jako jeden z jezdeckých sportù také zaøazena.
V Èeské republice a i na Slovensku se volti zaèíná objevovat v 70. letech a i kdy je to u nás tak
mladý sport, z jezdeckých sportù patøících pod Èeskou jezdeckou federaci (ÈJF), která je jedním ze
72 svazù sdruených v ÈSTV, se dá povaovat za nejúspìnìjí. Jako jediná napøíklad reprezentovala na vech Svìtových jezdeckých hrách a pokadé mìla nìkolik umístìní v první desítce.

Kromì mimoøádného sportovního záitku se návtìvníci MS a MEJ mohou tìit na bohatý doprovodný program, který bude zahrnovat napø. módní show Libìny Rochové, Národní veèer se Saou Railovem, Zahajovací ceremoniál Sólo pro konì, letní kino, atrakce pro dìti a prázdninové
slavnosti. Aktuální informace o této akci najdete na internetové adrese www.voltiz2008.cz.
-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). Umístìní inzerce v TP Zpravodaji
je nutno pøedem domluvit s odpovìdným redaktorem Vladimírem Civínem,
e-mail: civin@cstv.cz, tel.: 233 017 416.
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l OKRESNÍ VALNÁ HROMADA ÈSTV BRUNTÁL l
a pøítomnosti 49 delegátù tìlovýchovných jednot a pìti zástupcù okresních
svazù, probìhla v pondìlí 19. kvìtna
Valná hromada okresního sdruení
ÈSTV Bruntál. Vedle delegátù a zaslouilých
tìlovýchovných funkcionáøù pøivítal tajemník OS
ÈSTV Jan Urban zástupce Výkonného výboru
ÈSTV Praha a pøedsedu Èeskomoravského
fotbalového svazu ing. Pavla Mokrého.
Po úvodních formalitách pøednesl pøedseda
OS ÈSTV Bruntál ing. Jiøí Plchot zprávu o èinnosti OS ÈSTV za rok 2007 a seznámil s výsledky hospodaøení. S konstatováním doplatku
roku 2006, který okres jetì obdrí, a zkrácením objemu financí v roce 2007 i dotací na provoz a údrbu v roce 2008 byl pøijat rozpoèet
okresního sdruení na rok 2008.
Valná hromada byla letos volební, a tak probìhly volby do vech funkcí a zastoupení. Do
funkce pøedsedy OS ÈSTV Bruntál byl jednomyslnì zvolen ing. Jiøí Plchot ze Sokola Vrbno,
èleny VV ÈSTV Frantiek Pohanka z Rýmaøova, Radúz Koval ze Slezanu Jindøichov, Jan
Urban tajemník OS ÈSTV, Ladislav Velebný

z Dolní Moravice, Frantiek Koèaø ze iroké
Nivy a Frantiek Mìrka, pøedseda okresního
svazu stolního tenisu. Èleny revizní komise se
stali Josef Novotný, Jan Øeucha a Jiøí Radoò.
Tìlovýchovná vyznamenání, èestné odznaky a èestná uznání ÈSTV za výjimeèný pøínos
v rozvoji tìlovýchovy a sportu v okrese obdreli z rukou ing. Pavla Mokrého ing. Jiøí Plchot,
Marie Stankeová, Jiøí Stanovský, Milan Horna,
Josef Vrána a Jiøí Radoò. Zástupce VV ÈSTV
P. Mokrý seznámil delegáty s problematikou
èinnosti a práce VV ÈSTV a odpovídal na otázky delegátu týkajících se i Euro 2008 a problematiky ÈMFS.
Závìr okresní valné hromady provedl tajemník OS ÈSTV Jan Urban, který podìkoval vem
TJ, SK, svazùm a funkcionáøùm za dobrou práci a úspìchy v roce 2007 a podìkoval i odstupujícím èlenùm OVV a ORK ÈSTV za dobrou
práci v okresním sdruení ÈSTV v celém minulém volebním období.
Jan Urban
tajemník OS ÈSTV
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA PRÁZDNINY l
èervenec
3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
7.
8.
8.
8.
8.
10.
10.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.



















11. 7. 
11. 7. 
11. 7. 
12.
12.
13.
14.
14.
17.
17.
17.
17.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.











18.
19.
19.
19.

7.
7.
7.
7.






20. 7. 
20. 7. 

22. 7. 
24. 7. 
25. 7. 

6. 7.
6. 7.
5. 7.
6. 7.
11. 7.
13. 7.
27. 7.
8. 7.
6. 7.
6. 7.
12. 7.
13. 8.
13. 7.
12. 7.
13. 7.
20. 7.
13. 7.
11. 7.
13. 7.
13. 7.
20. 7.
12. 7.
13. 7.
13. 7.
19. 7.
26. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
27. 7.
18. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
20. 7.
2. 8.
26. 7.
21. 7.
21. 7.
22. 7.
27. 7.
27. 7.
3. 8.

Challenger v pláovém volejbalu muù
MEJ v silnièní cyklistice
MÈR muù a en v atletice
Shadow of Whales Cup ve vodním lyování
ME v ermu
ME ve vodním pólu
Cyklistický závod Tour de France
MÈR v rádiovém or. bìhu a foxoringu
ÈP 4x horských kol
SP ve vodním slalomu
Kvalifikace ME v baseballu
MS juniorù v atletice
MS juniorù v plavání (25 m)
ME slowpitch  softball
MSJ v atletice
MS v orientaèním bìhu
ME v pláovém volejbalu
Zlatá liga v atletice
Letní MÈR v plavání (50 m)
MMÈR ve veslování
MEJ ve stolním tenise
ME v bìhu do vrchu
ÈP cc horských kol
ME ve sjezdu horkých kol
ME ákù v baseballu
ME fotbalistù do 19 let
ME v moderním pìtiboji
MS do 23 let ve veslování
MEJ ve skákání  jezdectví
MEJ a do 23 let v rychlostní kanoistice
Akademické MS v baseballu
Zlatá liga v atletice
MÈR v atletických vícebojích
EP v jízdì na kolobìce
GP ve vodním lyování  vleky
MÈR pláových volejbalistek
ÈP ve sjezdu horských kol
MS juniorek v házené
ME juniorek v pozemním hokeji
MS juniorù v moderním pìtiboji
Tenisový turnaj Masters
Atletický mítink SGP
MS ve veslování
MSJ ve vodním slalomu
MSJ v baseballu

Brno
Arona
Tábor
Ovèáry
Kyjev
Malaga
Hradec Králové
umperk
Augsburg
Praha
Bydho
Monterey/Mexiko
Southampton
Bydho
Olomouc
Hamburk
Øím
Praha
Raèice
Itálie
Zell am Harmersbach
Velké Losiny
Caspoggio
Hluboká n. Vlt.
Praha
Moskva
Brandenburg
Praha
Szeged
Brno/Ostrava
Paøí
Stará Boleslav
Moravská Tøebová
Tìrlicko
Slavkov
Liberec
Praha
Káhira
Toronto
Stockholm
Linec
Roudnice n. Lab.
Edmonton

25. 7.
26. 7.  27. 7.
26. 7.  27. 7.
28. 7.
28. 7.  2. 8.
29. 7.
30. 7.  3. 8.
31. 7.  3. 8.
31. 7.  3. 8.
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Atletický mítink SGP
MÈR v minigolfu
MÈR pláových volejbalistù
Tenisový turnaj Masters
ME muù v softballu
Atletický mítink SGP
ME juniorù v plavání (50m)
ÈP v pláovém volejbale
Czech Open ve florbalu

Londýn
Cheb
Pòov
Cincinnati
Kodaò
Monako
Bìlehrad
Brno
Praha

srpen
1.
1.
1.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

14. 8.
16. 8.
20. 8.
22. 8.
25. 8.
25. 8.
30. 8.
30. 8.

 3. 8. MEJ a MS ve voltii
 3. 8. MÈR v rychlostní kanoistice
 3. 8. MS klubových posádek draèích lodí
 3. 8. Memoriál Kadlèíka ve vodním lyování  èluny
 9. 8. ME en do 21 let v softballu
 9. 8. MSJ v minigolfu
 9. 8. ME muù a en v benèpresu
 24. 8. Olympijské hry
 10. 8. MÈR draèích lodí
 16. 8. MEJ v softballu
10. 8. ÈP 4x horských kol
 16. 8. MS v jízdì na kolobìce
 17. 8. MÈR v rádiovém or. bìhu  klasická tra
18. 8. Tenisový turnaj en WTA
 23. 8. ME v minigolfu
 28. 8. MS ve veslování
 7. 9. Mez. tenisové mistrovství USA
 30. 8. PVP muù v softballu
29. 8. Zlatá liga v atletice
 31. 8. MÈR muù a en do 22 let v atletice
30. 8. MS v dlouhém triatlonu
 31. 8. Finále ÈP v baseballu
31. 8. Atletický mítink SGP
31. 8. ÈP ve sjezdu horských kol

Brno
Raèice
Penang
Strá p. Ralskem
Turín
Budape
Bratislava
Peking
Ostroská N. Ves
Deggendorf
Pøerov
Overijssel
Jedovnice
New Haven
Tampere
Ottensheim
New York
Havlíèkùv Brod
Curych
Praha
Almera
Atény
Klínovec

záøí
1. 9. 
2. 9. 
3. 9. 
5. 9. 
5. 9. 
6. 9. 

6.
2.
6.
7.
5.
7.
7.
6.
6.
7.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

MS v terénní lukostøelbì
Mítink IAAF-SGP (atletika)
MS juniorù v silovém trojboji
ME v dráhové cyklistice
Zlatá liga v atletice
Europacup (pohár mistrù) v hokejbalu
MÈR ve wakeboradingu
MÈR drustev v atletice
ÈP cc horských kol
MÈR a ÈP ve vodním slalomu

V. Británie
Lausanne
Sandton/JAR
Pruszkow
Brusel
Letohrad
Hluèín
Tøebíè
Kuøim
Èeské Vrbné
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6. 9. 

13. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
19. 9.











20. 9. 
24. 9. 
25. 9. 
26. 9. 
27. 9. 
27. 9. 

6. 9.
6. 9.
17. 9.
7. 9.
10. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
20. 9.
30. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.

MS tafet v extrémním závodì
TureckoÈR, fotbalová kvalifikace ME 21
Letní paralympijské hry
ÈRAnglie, kvalifikace ME fotbalistek
ÈRUkrajina, fotbalová kvalifikace ME 21
MÈR v terèové lukostøelbì
Finále tenisového Fed cupu
MS v rogainingu
Svìtové finále GP
Cyklistický závod Kolem Polska
MS v adventure race
MS v kanoistickém maratonu
MM ÈR v badmintonu
Semifinále a bará Davisova poháru tenistù
ME ve veslování
MÈR drustev ve skocích na trampolínì
Spolana cup ve vodním lyování
ÈP 4x horských kol
MS v silnièní cyklistice
VS Ostravy ve sportovní gymnastice
MÈR ve sprintu a drustev ve veslování
MÈR v terénní lukostøelbì
MÈR v kanoistickém maratonu
MS v duatlonu
MÈR v silnièním bìhu
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N A K L A D AT E L S T V Í O LY M P I A N A B Í Z Í

Ankara
Peking
Praha
Praha
Brno

NOVINKA PRO TRENÉRY VOLEJBALU:
Zdenìk Haník, Jaroslav Vlach a kolektiv
VOLEJBAL 2 / Uèební texty pro kolení trenérù

Estonsko
Stuttgart

Uèební texty obsahují problematiku vybraných témat z volejbalu.
Jsou urèeny úèastníkùm kolení 1. a 2. tøídy, ale vyít je pøi své
práci mohou vichni trenéøi bez rozdílu kvalifikace. Jednotlivá témata zpracovali renomovaní odborníci, kteøí vycházeli nejen
z autorizovaných poznatkù o teorii a didaktice sportovního tréninku, ale pøedevím ze svých bohatých praktických zkueností,
díky nim pøináejí nové pohledy na danou tematiku.

Ecomotion/Brazílie
Týn n. Vlt.
Brno
Schinias
Liberec
Køenek
Litomìøice
Varese
Ostrava
Raèice
Praha
Pardubice
Rimini
Praha

1. vyd., 348 s., formát 145x210 mm, cena bro. 290 Kè

Martin Marálek
POØÁDÁME NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Publikace urèená nejen poøadatelským nováèkùm, ale i ostøíleným poøadatelùm. Nabízí mnoství praktických informací, které
usnadní a zkvalitní konání oficiálních i neoficiálních nohejbalových turnajù, kterých se bìhem roku koná v celé republice velké
mnoství. Vydal Èeský nohejbalový svaz.

1. vyd., 80 s., formát 145x210 mm, cena bro. 59 Kè

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

l OLOMOUC BUDE DÌJITÌM MS V ORIENTAÈNÍM BÌHU l
etoní rok není pøíli bohatý na konání svìtových ampionátù na území
Èeské republiky. Jednou z mála výjimek je mistrovství svìta v orientaèním bìhu, které bude hostit Olomouc a okolí od 10. do 20. èervence.

Roald Bahr a kol.
F-MARC / MANUÁL FOTBALOVÉ MEDICÍNY

Jedná o 24. svìtový ampionát v historii, z toho potøetí se koná u nás.
V minulosti mohli nai diváci vidìt nejlepí svìtové orientaèní bìce v letech
1972 ve Starých Splavech a 1991 v Mariánských Lázních.

Publikace vznikla z iniciativy FIFA jako výsledek spoleèného úsilí
expertù fotbalové medicíny. Jedná se o vzdìlávací manuál pro
lékaøe, rehabilitaèní pracovníky, trenéry i hráèe, který si klade za
cíl zvýit jejich pøipravenost ve zdravotních otázkách souvisejících s fotbalem, zejména ve vztahu k pøíèinì, prevenci a léèení
zranìní.

MS se skládá ze ètyø disciplín, které se lií délkou vítìzných èasù  sprintu,
krátké trati, klasické trati a tafet. Uskuteèní se sedm závodù  tøi kvalifikace
a ètyøi finále. Oèekává se úèast kolem 450 závodníkù z asi 47 zemí svìta.
V rámci MS se budou konat estidenní doprovodné veøejné závody, ve kterých se pøedpokládá úèast kolem 3500 závodníkù z celého svìta, pøedevím
sousedních státù ÈR a Skandinávie.

Zábìry z lesa bude v kadém finálovém závodì pøenáet 1216 kamer na
obøí obrazovky o rozmìrech 6 x 4 m. Více informací najdete na www.woc2008.cz.
-civ-

INZERCE

Mezi zajímavosti MS v Olomouci patøí, e bude prvním v dìjinách, kde diváci
budou mít ve vech arénách pøístup na internet. Vechny události a dìní z MS
budou rovnì dostupné na internetu a speciální LIVE portál nabídne aktuální
informace, vèetnì televizních a rozhlasových pøenosù.

1. vyd., 226 s., formát 210x270 mm, cena bro. 299 Kè

Publikace mùete zakoupit nebo objednat na adrese:
Nakladatelství Olympia, obchodní a expedièní oddìlení,
Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel./fax: 274 821 530,
e-mail: olysklad@volny.cz
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NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, a. s.
pøipravilo pro fotbalové fanouky

NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, a. s.
pøipravuje pro sportovní fanouky

oficiální obrazovou publikaci
Èeskomoravského fotbalového svazu

tradièní obrazovou publikaci
z vrcholné sportovní události roku

PEKING 2008
XIII. MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE
Knihu nabízíme
za zvýhodnìnou cenu 337 Kè
(25% sleva z maloobchodní ceny 449 Kè).
K cenì bude pøipoèítáno potovné, vyzvednout mùete i osobnì.

Objednávejte prosím e-mailem nebo potou
(uveïte heslo TP) na adrese:
Nakladatelství Olympia, a. s.,
Vaníèkova 2,
160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530,
e-mail: olysklad@volny.cz
O B J E D N A C Í

L Í S T E K

HRY XXIX. LETNÍ OLYMPIÁDY
Knihu nabízíme
za zvýhodnìnou cenu 375 Kè
(25% sleva z maloobchodní ceny 499 Kè).
K cenì bude pøipoèítáno potovné, vyzvednout mùete i osobnì.

Objednávejte prosím e-mailem nebo potou
(uveïte heslo LOH) na adrese:
Nakladatelství Olympia, a. s.,
Vaníèkova 2,
160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530,
e-mail: olysklad@volny.cz
O B J E D N A C Í

L Í S T E K

Objednávám odbìr ......... výtiskù publikace EURO 2008

Objednávám odbìr ......... výtiskù publikace PEKING 2008

Jméno a pøíjmení .......................................................................................................

Jméno a pøíjmení .......................................................................................................

Adresa .......................................................................................................................

Adresa .......................................................................................................................

PSÈ .................... e-mail ...................................................... tel .............................

PSÈ .................... e-mail ...................................................... tel .............................

Datum ........................................ Podpis ..................................................................

Datum ........................................ Podpis ..................................................................

