4 / 2008

n1n

duben 4 / 2008

www.cstv.cz

ZPRAVODAJ

ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Foto: archiv ÈACH

4 / 2008

n2n

20. valná hromada ÈSTV
l SPOLEÈENSKO EKONOMICKÁ PODPORA STÁTU JE SLABÁ l
ájem o organizované tìlovýchovné aktivity v Èeské republice neklesá i pøes slabou spoleèensko ekonomickou podporu státu. Podmínky vak nahrávají spíe dospìlé populaci,
zatímco s nabídkou jiných moností trávení volného èasu ubývá mládee, zejména v juniorské kategorii. Stav sportovních zaøízení je v øadì míst velkým problémem, nebo dotace
na jejich údrbu a provoz jsou nedostaèující, uvedl ve své zprávì Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV, na
jubilejní 20. valné hromadì ÈSTV v Nymburku.
Pøedseda ÈSTV vyjádøil nespokojenost pøedevím se státními dotacemi na investice i údrbu
sportovních zaøízení. Øekl, e dotace na údrbu sportovního majetku v hodnotì 42 miliard korun,
tvoøí v letoním roce jen necelých 97 milionù, co je druhý nejnií objem od roku 1994. Ani pro dalí
dva roky, podle jeho slov, stát se zvýením této èástky nepoèítá.
Neménì sloitá je situace v investièních dotacích. Pùvodnì schválená výe pro loòský rok byla
sníena na polovinu, tj. 112 mil. korun, a ani letoní výe pro ÈSTV se zdaleka nedá srovnat s 300
miliónovými objemy z let 20012004. Dlouhodobým problémem je zdlouhavost øízení a opodìné
uvolòování tìchto dotací.
Pøi hodnocení spolupráce s ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy pøedseda ÈSTV konstatoval, e pro rozvoj sportu mìly negativní dopad personální zmìny, mnohatýdenní bezvládí na
postu ministra po rezignaci Dagmar Kuchtové a opakovanì neobsazené místo øeditele odboru.
Pøes tento vývoj má ÈSTV pomìrnì silné zastoupení v odborných radách a komisích MMT. V. Srb
zároveò kriticky dodal, e jeden z nejvýznamnìjích poradních orgánù, Rada ministra pro sport,
jejími èleny je est pøedsedù sportovních svazù sdruených v ÈSTV a tøi význaèní sportovci, u
nebyla svolána déle ne rok.
Na druhé stranì za efektivní oznaèil pøedseda ÈSTV spolupráci s MMT v oblasti mezinárodní,
zejména v souvislosti s tvorbou Bílé knihy EU o sportu a s pøípravou priorit ve sportu v prùbìhu
èeského pøedsednictví EU v roce 2009, i pøi systémových úpravách øízení a financování sportovních tøíd a sportovních center mládee, kde je posilována role sportovních svazù.
Stejnì jako v minulých letech byla na valné hromadì terèem kritiky novela zákona o dani
z pøidané hodnoty, kvùli ní musí Sazka odvádìt státu na ètvrt miliardy roènì a tyto prostøedky pak
chybìjí sdrueným subjektùm. Po neúspìném legislativním boji v Senátu vak sportovní prostøedí
oslavilo alespoò dílèí úspìch. Do státního rozpoètu na letoní rok byl pøedevím aktivitami ÈSTV
toti zaøazen nový pøíspìvek na rozvoj sportu, který je kompenzací za finance chybìjící v dùsledku
novely zákona o DPH a s pravidly pouití blízkými podmínkám èerpání vlastních zdrojù.
Pøedseda ÈSTV hovoøil o pøípravì novely loterního zákona, která by mohla mít velmi negativní
dopad pro financování sportu. V pøípadì jejího schválení by sníení výtìku SAZKA èinilo zhruba
500 milionù korun a dopad by byl kritický na splácení obligací SAZKA.
V diskusi vystoupil mj. pøedseda Èeského olympijského výboru Milan
Jirásek, který vyzdvihl spolupráci s ÈSTV zvlátì pøi organizování Her
olympiády dìtí a mládee, odmítl snahy o bojkot Letních olympijských
her v Pekingu a v tìchto souvislostech se ohradil proti invektivám vùèi
ÈOV, Mezinárodnímu olympijskému výboru a celému sportu. Na právo
svobodného rozhodnutí samotných sportovcù startovat v Pekingu upozornil ve svém pøíspìvku i Ale Huák, pøedseda pøedstavenstva a gen.
øeditel akciové spoleènosti SAZKA, který ji tradiènì zároveò informoval o hospodaøení SAZKA, a. s.
Na VH se prezentovalo 149 delegátù, kteøí zastupovali pøes 1,5 milionu èlenù ÈSTV. Podle nejnovìjích oficiálních statistik sdruuje ÈSTV
9222 tìlovýchovných jednot a sportovních klubù a 93 republikových
sportovních svazù, vèetnì 21 pøidrueného.
-civ-

Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l INVESTIÈNÍ PROGRAM ÈSTV PRO ROK 2009 l
oèátkem kvìtna obdrí republikové sportovní svazy a regionální sdruení ÈSTV výzvu
k pøípravì podkladù a zaslání poadavkù na poskytnutí investièních dotací ze státního
rozpoètu pro rok 2009. Termín pøedloení poadavkù bude, stejnì jako v pøedcházejících
letech, nejpozdìji do 31. srpna letoního roku. Návrh zásad pøípravy Investièního programu ÈSTV na rok 2009 schválil na své dubnové schùzi VV ÈSTV.
Schùze VV ÈSTV se uskuteènila v pøedveèer konání valné hromady, a tak hlavním bodem jednání byla komplexní kontrola pøípravy materiálù pro 20. VH ÈSTV. VV ÈSTV dále mj. vzal na vìdomí
informaci o financování sdruených subjektù a informaci o kontrolách provedených Revizní komisí
ÈSTV.
-civ-
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(Pozn. red.: V dalí èásti tohoto èísla TP Zpravodaje, vìnované 20. valné hromadì, uvádíme zkrácené znìní pøedneseného referátu pøedsedy ÈSTV, doplnìné o redakèní mezititulky. Soubor usnesení zveøejníme v pøítím èísle.)

l ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY l
Ing. Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV
Dnení 20. valnou hromadou konèí druhý rok pátého volebního období Výkonného výboru Èeského
svazu tìlesné výchovy.
Valná hromada je jako kadoroènì pøíleitostí
pro zhodnocení posledního roku i pro posouzení toho, zda kráèíme kupøedu nebo jen pøelapujeme na místì.
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2007 zaènìme základními èísly statistiky. K poslednímu dni
loòského roku sdruujeme celkem 9.222 TJ
a SK resp. 72 sportovních svazù a 21 pøidruených èlenù. Celkem sportovní èinnost v rámci
ÈSTV provozuje 1,533.279 èlenù, to je ve srovnání s rokem 2006 více o 28.990 èlenù. To je
pádným argumentem pro to, zda je ÈSTV pro
sportovní spolkový ivot a pro své èleny pøínosem nebo ne.
Mohli bychom tedy být spokojeni, zaznamenáváme pøece trvalý nárùst statisticky vykazovaného poètu sportovních subjektù i èlenù
ÈSTV, a jak je vidìt, zájem o soustavnì organizované tìlovýchovné a sportovní aktivity neklesá. A to pøes slabou spoleèensko-ekonomickou
podporu, které se sportu v Èeské republice dostává. Pøi hlubí analýze vak zjistíme, e podmínky, které jsou pro sport vytváøeny, nahrávají
spíe dospìlé populaci. V øadì míst je problémem stav sportovních zaøízení, kdy podpora
údrby a provozu ze strany státu je a na rok
2007 nedostaèující, a v letoním roce státní
dotace poklesla na druhý nejmení objem od
roku 1991. Spolu s jinými monostmi trávení
volného èasu klesá i zájem mládee, zejména
juniorského vìku, o sportovní èinnost. Naopak
pozitivnì se rozvíjí rùzné nové druhy pohybových aktivit.
Sportovní výsledky samozøejmì patøí pøedevím do hodnocení sportovních svazù. Pøesto
úvodem alespoò malou zmínku o pièkových
výkonech. Zaslouili se o nì jak reprezentanti
poèetnì malých sportovních svazù, a ji to je
mistrynì svìta a svìtová rekordmanka rychlobruslaøka Martina Sáblíková, mistr Evropy krasobruslaø Tomá Verner i tìch poèetnì silnìjích nebo chcete-li známìjích sportù. Tady

mám na mysli pøedevím medailisty z atletického mistrovství svìta v Ósace (ebrle, potáková, Baïurová) nebo lyaøe (Neumanová,
Bauer). Významné, zvlátì pro budoucnost reprezentace naí republiky, byly støíbrné medaile fotbalistù na MS dvacetiletých.
Sportovní svazy jsou ale také úspìnými organizátory vrcholných evropských a svìtových
soutìí. Nejvìtí akcí poøádanou v Èeské republice bylo ostravské mistrovství svìta atletù
do 17 let za úèasti více ne 190 státù. Významné soutìe poøádají svazy i v O2, døíve Sazka
Arénì, která nabízí dùstojné prostøedí. Potvrzuje se tak, e po stránce poøadatelské se mùeme úspìnì ucházet i o uspoøádání soutìí
olympijských her.
Druhou veøejností sledovanou èinností je
sport pro vechny. Této èinnosti se vìnuje nepøehlédnutelná øada oddílù a TJ/SK. Za nositele sportu pro vechny jsou èasto oznaèovány
pouze ÈOS, ÈASPV èi Orel. Pøitom ÈSTV realizuje ji od roku 1995 vlastní program Sportuj
s námi. S podporou prostøedkù ze státního rozpoètu ve výi 5,9 milionu Kè uspoøádaly TJ
a SK v roce 2007 celkem 1941 akcí, kterých se
zúèastnilo 301.715 osob. Pro to, aby je bylo
mono zorganizovat, vynaloily TJ a SK na jejich zajitìní trojnásobek finanèních prostøedkù
z rùzných zdrojù, vèetnì úèastníkù.
Výkonný výbor ÈSTV navázal na èinnost
z pøedchozího roku a intenzivnì se zabýval vytváøením podmínek pro splnìní usnesení a závìrù pøijatých 19. valnou hromadou ÈSTV. Jeho
èinnost podporovaly odborné rady VV ÈSTV,
ustavené k øeení dílèích záleitostí  Legislativní rada, Ekonomická rada, Programová rada,
Investièní a technické rada, Rada pro informatiku a informaèní systém a Rada pøedsedù krajských sdruení ÈSTV.
Stìejním tématem práce VV ÈSTV byla
v uplynulém roce pøedevím snaha hledat cesty ke stabilizaci ekonomické situace. Financování organizace, pøedevím z vlastních zdrojù,
je po známých legislativních zmìnách (DPH)
od roku 2006 dlouhodobì v nepøíli dobrém stavu. Hledání cesty k trvalému odstranìní pøíèin
tohoto stavu bylo pravidelným tématem jedná-

ní VV ÈSTV a prvoøadým zájmem statutárních
pøedstavitelù ÈSTV. Kromì otázek ekonomických se zabýval VV ÈSTV zejména oblastí programovou vèetnì návrhu Strategie ÈSTV.
Spolupráce se státem, ekonomika
Hned v úvodu je nutné zmínit, e pro sportovní prostøedí zprvu pozitivní vývoj na MMT
trval pouze do poloviny roku 2007. Zmìna na
postu ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy se postupnì promítla do dalích personálních zmìn na MMT, vèetnì postu námìstka,
kde Ivo Kaderka poádal o uvolnìní z funkce
a nahradil ho Jan Kocourek. Ji potøetí je neobsazené místo øeditele odboru. Zejména rezignace D. Kuchtové, mnohatýdenní bezvládí
a nástup nového ministra Ondøeje Liky, jen
dlouhou dobu od svého nástupu do funkce hledá èas na setkání s pøedstaviteli sportovních
støeních sdruení, nemají na rozvoj sportu pozitivní dopad.
Pøes tento vývoj vak lze konstatovat, e
ÈSTV zùstává pomìrnì silnì zastoupeno
v odborných radách a komisích MMT. Nai reprezentaci v komisích najdete v písemném
materiálu. Je vak pravdou, e nejvýznamnìjí
poradní orgán  Rada ministra pro sport  jejími èleny je est pøedsedù naich svazù a tøi
význaèní sportovci, se naposledy sela za pùsobení ministrynì Kopicové. Více ne roèní interval zasedání prakticky eliminoval význam
a smysl tohoto orgánu. Apelujeme proto i z tohoto místa za obnovení èinnosti rady.
ÈSTV vstøícnì nabízelo souèasným pøedstavitelùm ministerstva svùj potenciál a spolupráci na pøípravách inovace koncepèního øeení
sportu v ÈR. Zatím bez odezvy, ale jsme odhodláni v této iniciativì pokraèovat. Naopak
efektivní byla spolupráce s MMT pøi tvorbì
a vyhlaování Programu státní podpory sportu
a metodiky pro jeho pouívání a vyúètování, pøi
systémových úpravách øízení a financování
sportovních tøíd a sportovních center mládee,
kde je posilována role sportovních svazù,
a v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména
v souvislosti s tvorbou Bílé knihy EU o sportu
a s pøípravou priorit v oblasti sportu v prùbìhu
èeského pøedsednictví EU v roce 2009.
I kdy problematika financování je pøedmìtem jiné zprávy, dovolte mi jednu krátkou poznámku. Od roku 2001, kdy byly v plném rozsahu sputìny programy sportovních tøíd a sportovních center, se celková výe dotace pro subjekty sdruené v ÈSTV (a poctivì øeknìme, e
i pro sportovní prostøedí celkem) témìø nezmì-
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nila. Odeèteme-li mimoøádné navýení prostøedkù na údrbu v letech 2006 a zejména 2007,
pak nárùst tìchto zdrojù pøedstavuje 8,5 %.
Dotace na údrbu majetku v hodnotì 42 miliard
Kè v cenách roku 1997 pøedstavuje letos druhý
nejnií objem od roku 1994, a to necelých 97
milionù. Pøitom ve výhledu státního rozpoètu je
pro nejblií dva roky zapsána dotace ve stejném nominálním objemu. Pokud je péèe o sport
souèástí náplnì MMT, mìl by pan ministr usilovat o posílení státních dotací minimálnì se
stejnou vehemencí, jako jeho pøedchùdkynì
bojovaly o rozpoèet pro vysoké kolství.
Jetì sloitìjí je situace ve vývoji dotací na
investice. Pùvodnì schválené dotace pro loòský rok byly sníeny na polovinu (112 mil. Kè) a
ani letoní objem, rozdìlovaný ÈSTV se nedá
srovnat s 300 miliónovými objemy let 2001
2004. To ve za situace, kdy úsek vysokých
kol nevyèerpal v loòském roce 3 miliardy pøidìlené ze státního rozpoètu. Dlouhodobým neøeeným (a moná neøeitelným) problémem je
zdlouhavost øízení a opodìné uvolòování dotací. A i kdy s letoní dotací vyslovíme relativní
spokojenost, pak stejnou spokojenost nemohu
vyjádøit se zpùsobem rozdìlování, kde o výrazné èásti (více ne 35 %) rozhoduje MMT bez
naeho stanoviska. A tak sice jsem schopen
vysvìtlit smutným zástupcùm SK Zábøeh, na
které se dotace nedostala, proè je 5 fotbalových klubù v naem návrhu pøed nimi, ale nejsem schopen vysvìtlit, proè byla dotace pøidìlena dalím 10 fotbalovým klubùm a ne jim.
Prvoøadým úkolem VV ÈSTV je zajitìní ekonomické stability ÈSTV a rovnomìrnosti financování, a to jak ze státních, tak vlastních zdrojù. Lze konstatovat, e státní pøíspìvky pøicházely z MMT pravidelnì, a ÈSTV tak mohl
z tìchto zdrojù i pravidelnì financovat sdruené subjekty.
Pøes dobré výsledky krkonoských a.s. tou
rozhodující èástí vlastních zdrojù je výtìek
SAZKA a.s. ÈSTV soustavnì vyvíjel tlak na
SAZKA, a.s. za úèelem dosaení plánovaných
odvodù výtìku a zároveò v souèinnosti se
SAZKA, a.s. intenzivnì jednal se státní správou i s Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR
o vrácení legislativních podmínek v oblasti DPH
do pùvodního stavu. To se nepodaøilo, a tak
SAZKA místo odvodu na veøejnì prospìné
úèely odvádí roènì 250 a 280 milionù státu na
DPH. Pøesto dokázala SAZKA vyprodukovat za
rok 2006 a v roce 2007 odvést vìtí objem prostøedkù, ne je oèekávaná jedna miliarda minus dopad DPH. Tím bylo alespoò èásteènì
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naplnìno usnesení minulé valné hromady. Výtìek za rok 2006 byl nakonec navýen o 11 %,
které byly rozdìleny svazùm a okresùm. Mùete poloit otázku, kde se stala chyba, kdy
ÈSTV èást odvodu za rok 2006, tj. 14 %, a za
rok 2007, tj. 25 %, nemìl k dispozici. Ty dùvody jsou dva:
1) Pøedpokládali jsme, e se podaøí uplatnit
znìní poslední novely zákona,
2) I pro rok 2007 jsme ve zdrojích kalkulovali
s naím podílem na odvodu jedné miliardy
místo, abychom po zkuenostech roku 2006
poèítali nií procento s tím, e samozøejmì
jakýkoliv objem navíc svazy a okresy obdrí.
Po neúspìném legislativním boji v Senátu
jsme pro rok 2008, a dle slibu i léta dalí, dosáhli øeení jinou cestou. Ministerstvem financí
ÈR byl do zákona o státním rozpoètu ÈR na
rok 2008 zaøazen nový významný státní pøíspìvek na rozvoj sportu, s pravidly pouití blízkými
podmínkám èerpání vlastních zdrojù. Na tvorbì
tìchto pravidel jsme se podíleli. U tohoto dotaèního titulu je navíc významné jeho ètvrtletní
èerpání v prùbìhu roku. To spolu s úsporami ve
spoleèných nákladech vytváøí pøedpoklady pro
profinancování roku 2008, vèetnì èásteèné
úhrady nedoplatkù minulosti.
Legislativa
VV ÈSTV byl prùbìnì informován o vývoji
legislativního prostøedí v Èeské republice. Pøedmìtem projednávání byly mimo jiné aktivity ministerstva financí i Senátu v pøípravì novely loterního zákona s významnì negativními dùsledky pro financování sportu. Jestlie se podaøilo
ministerstvo financí pøesvìdèit o nutnosti zpracování a projednávání návrhu zákona v normálním legislativním procesu (vìcný zámìr,
pak paragrafované znìní) s termínem platnosti
zákona k 1. lednu 2010, pak v Senátu je situace zcela jiná. V tìchto dnech skupina senátorù
pøedloila k projednávání dalí novelu s jiným
znìním, ale stejnì negativním dopadem. Pokud
by napøíklad byla schválena neomezená výe
správního poplatku, pak negativní dopad do
nákladù a tedy i výtìku pøedstavuje jeho sníení o cca 500 mil. Kè. Tento návrh se vrací po
14 letech, kdy jen v roce 1994 byl výtìek
SAZKY krácen o 190 mil. Kè. A to nehovoøím,
v pøípadì schválení podobného návrhu, o kritickém dopadu na splácení obligací.
Významným pomocníkem výkonného výboru v legislativní oblasti je nae Legislativní rada,
která pøipravuje nejen podklady pro dalí po-

stup VV ÈSTV, ale i výklad pro sdruené subjekty. V øadì pøípadù, kdy ÈSTV hájil zájmy
sportovního prostøedí v oblasti tvorby legislativy, bylo dosaeno úspìchu. A u se jedná o ji
zmiòovaný herní zákon, který se po velkém úsilí
podaøilo vrátit k pøepracování, nebo zákon
o státním rozpoètu, o snad koneèné øeení
a zruení povinnosti vedení podvojného úèetnictví pro malé TJ/SK, èi zruení povinnosti pøidat k názvu kadého sportovního klubu dovìtek obèanské sdruení, co pøedstavovalo jen
v ÈSTV zmìnu stanov více ne 8000 TJ/SK
a témìø vech sdruených svazù, samozøejmì
vèetnì samotného ÈSTV.
Legislativní rada a následnì VV ÈSTV se
vìnoval i návrhu novelizace obèanského zákoníku  oblast týkající se spolkù, novele zákona
è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu v souvislosti
s pøevodem dopingové laboratoøe pod MMT,
zákonu o omezení dostupnosti látek a metod
s dopingovým úèinkem, návrhu vìcného zámìru zákona o vrácení majetku církvím. Jsem pøesvìdèen, e nae legislativní rada je vysoce
odborným orgánem v oblasti sportovní legislativy. O to více nás mrzí, e nìkteré nae návrhy
èi stanoviska nebyla vzata v úvahu. Zde mám
na mysli pøedevím problematiku zákonné úpravy dopingu a pøevod laboratoøe z pùsobnosti
ministerstva zdravotnictví do pùsobnosti MMT
s negativním dopadem do dotací na reprezentaci.
Zásadní problémy ve vztahu k MMT a dalím ústøedním orgánùm øeili pøedstavitelé
ÈSTV ve spolupráci s dalími støeními obèanskými sdrueními. I kdy na øadu dílèích problémù máme rozdílné názory, v názoru na rozhodující otázky jsme se vdy shodli. Nejuí
spolupráci máme samozøejmì s Èeským olympijským výborem  zastoupením ve Výkonném
výboru ÈOV a jeho odborných komisích, ve kterých jsou prosazovány zájmy sportovních svazù ÈSTV. A to i prostøednictvím krajských sdruení, koordinací pøíprav a úèasti sportovcù na
Hrách olympiády dìtí a mládee, které se uskuteènily za pozornosti médií v èervnu 2007 v Ústí
nad Labem, a v lednu tohoto roku ve Zlínském
kraji.
Vnitøní ivot
VV ÈSTV se snaí peèovat i o budoucnost
personálního zabezpeèení èinnosti SK a sportovních svazù. Jak jste informováni, jsme zøizovatelem Vyí odborné koly ÈSTV, ve které
se pøipravuje 132 studentù ve tøech roènících
oboru management sportu a TV. V èervnu ukon-

èí studium 59 studentù obhajobou absolventské práce a závìreènými zkoukami. kola
dokonèuje nové akreditaèní øízení na MMT,
které umoní otevøení i dálkové formy studia.
Na základì poptávky sdruených svazù kola
zorganizovala kurz trenérù ve veobecných
pøedmìtech, souvisejících se sportovní pøípravou a pøedloila návrh osnov vzdìlávacího projektu pro pracovníky regionálních a krajských
sdruení ÈSTV.
VV ÈSTV byl pravidelnì seznamován a následnì projednával výsledky hospodaøení vlastního ÈSTV, sportovních center i obchodních
spoleèností, v nich má ÈSTV majoritní podíl,
a kde èlenové Výkonného výboru ÈSTV pùsobí
v orgánech tìchto spoleèností. Zvýená pozornost byla v roce 2007 vìnována koncepci rozvoje støediska LA Zadov. Do vlastních rukou
jsme po øadì let pøevzali Sporthotel Olympia,
rádi bychom pokraèovali v rozvoji støediska,
a zøídili nová sportovitì, vhodná pro pøípravu
atletù a dalích sportù. Øíkám-li rádi bychom
pokraèovali, pak je to pro nedoøeené problémy s pøevodem pozemkù v trvalém uívání i zpochybòováním vlastnictví pozemkù dalích.
V prùbìhu roku 2007 dolo k dalímu zdokonalení Informaèního systému ÈSTV. Byla posílena kapacita a bezpeènost poèítaèové sítì
v sídle ÈSTV, a byla zintenzívnìna osvìtová
èinnost smìrem ke sdrueným subjektùm v oblasti údrby PC a bezpeènosti práce s Internetem, který se ji stal nezbytnou souèástí práce
na vech úrovních ÈSTV. S firmou Microsoft
byla prodlouena licenèní smlouva na nákup
softwaru pro sdruené subjekty za mimoøádnì
výhodných podmínek.
V polovinì roku 2007 byla zahájena pøíprava
nových internetových stránek ÈSTV, které byly
vytvoøeny vlastními silami a zprovoznìny 1. ledna letoního roku. Stránky jsou pravidelnì aktualizovány a jejich návtìvnost je vysoká. Sdruené subjekty vyuívají kapacitu serveru ÈSTV
v Praze také pro umístìní svých vlastních webových prezentací. Internetových stránek
k rychlému pøedávání informací svým èlenùm
zaèala ji vyuívat øada regionálních sdruení
ÈSTV, u svazù jsou samozøejmostí.
Za úèelem vìtí informovanosti vnìjího prostøedí o ÈSTV a jeho roli, byl z iniciativy èlenù
výkonného výboru pøipraven postup k navázání bliího kontaktu s médii. Od poèátku roku
2007 pokraèoval VV ÈSTV v organizování pravidelných mìsíèních tiskových besed. Na setkání s novináøi prezentoval ÈSTV funkci a cíle
organizace, vèetnì aktuálních a diskutovaných
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problémù. Tiskové konference se konaly zpravidla za úèasti pøedstavitelù sportovních svazù, které projevily zájem o svoji prezentaci, nebo
spoleènì se zástupci akciových spoleèností a
sportovních center ÈSTV. Na listopadové schùzi
VV ÈSTV projekt mediální prezentace vyhodnotil a rozhodl pøejít na ètvrtletní periodicitu konání tiskových besed s tím, e v mezidobí budou média informována prostøednictvím tiskových zpráv. Servis svazùm pøi poøádání tiskových besed zùstal zachován a probíhá podle
poadavkù svazù.
V prùbìhu roku VV ÈSTV opakovanì jednal
o monostech vyuití fondù Evropské unie ve
sportovním prostøedí, dostupné zdroje byly publikovány na internetu, pro zájemce byl zorganizován v únoru 2008 semináø.
Ve druhé polovinì loòského roku probìhla v
ÈSTV, nìkolika svazech a regionálních sdruení ÈSTV kontrola NKÚ. Je potìitelné, e
kontrolní orgány konstatovaly splnìní nápravných opatøení z minulé kontroly v roce 2005 a
nezjistily ádná závaná poruení pøedpisù.
Jednu oblast naí èinnosti bych vak jetì
rád zdùraznil, a to èinnost krajských sdruení
ÈSTV. Je pravda, e hlavním úkolem jejich aparátu je podpora èinnosti krajských svazù, ale
stále vìtí význam má spolupráce s orgány kraje
jako samosprávného celku i státního orgánu.
Rada pøedsedù krajských sdruení ÈSTV se
proto na svých jednáních zamìøuje na vzájemnou výmìnu informací a zkueností z prostøedí
jednotlivých krajù. Pøestoe se pùsobnost krajských zastupitelstev i krajských úøadù do jisté
míry stabilizovala, potvrzuje se, e stále zaujímají ke sportu rozdílná stanoviska. Politika pøísluných kompetentních útvarù se neustále
vyvíjí, zejména ve zpùsobu financování. Je potìující, e kontakty ÈSTV s krajskými úøady
jsou vìtinou na dobré úrovni. Vìtina krajských
sdruení ÈSTV je nyní krajskými samosprávami intenzivnìji vnímána v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami. Vyuijme toho ke
zvýení vlivu.
Strategie ÈSTV
Minulé zprávy v tìchto místech obsahovaly
nástin zamìøení ÈSTV na dalí rok. Dovolte mi,
abych uèinil výjimku a informoval vás o jednom
úkolu z usnesení ji 18. valné hromady ÈSTV.
Pøed dvìma lety uloila valná hromada ÈSTV
zpracovat Strategii rozvoje ÈSTV. Toto usnesení bylo výsledkem diskuse o programovém
zamìøení ÈSTV a monostech zdokonalení øízení ÈSTV.
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Výkonný výbor ÈSTV projednával strategii
v jednotlivých stádiích jejího vzniku opakovanì. Programová rada VV ÈSTV zaèala pøípravy
strategie standardní analýzou ji v roce 2006,
stanovila cíle a pracovní postup. Delegáti 19.
valné hromady vzali pøesnì pøed rokem postup
tvorby Strategie ÈSTV na vìdomí s tím, e bude
pokraèováno v jejím øeení tak, aby mohla být
pøedloena a pøijata na dnení, 20.VH ÈSTV.
Úèelem strategie Èeského svazu tìlesné výchovy je vytvoøení pøedpokladù pro dlouhodobý a trvalý rozvoj. Strategie je víc ne ètyøletý
plán, dosud v ÈSTV, a øeknìme e smysluplnì,
uplatòovaný vdy pro jedno volební období.
Zpracováním strategie jsme si vytvoøili urèitý
náskok pøed státními i nestátními subjekty
v oblasti sportu a tìlovýchovy, ze kterého budou krátkodobé programy nebo jednotlivé projekty tìit. Strategie je zpracována podle souèasnì pouívaných profesionálních postupù.
Metodicky je strategie pomìrnì obtíná disciplína a není úèelem, aby její teorii kadý rozumìl. Dùleité je pro èleny Èeského svazu tìlesné výchovy pøedevím její praktické uplatnìní. První verze Strategie ÈSTV je hotova.
V budoucnu, s ohledem na vnìjí i vnitøní podmínky, lze strategii aktualizovat.
Výstupem strategie pro nejblií období bude,
jak jste se v materiálech dnení valné hromady
doèetli, Rozvojový program ÈSTV, co je pouze pracovní název, a realizace jednotlivých projektù z tohoto programu. Je také pravdìpodobné, e vìtí èást Rozvojového programu bude
naplòována a v pøítím volebním období.
Myslím, e není tøeba více o strategii nyní

mluvit. Kadý mìl monost se s jejím obsahem
i pøílohami seznámit. Pojïme ji tedy uplatòovat
v praxi.
Èinnost ÈSTV v dalím roce by mìla navázat na pozitiva uplynulých osmnácti let, které
pøispìly k tomu, e se ÈSTV prosadil ve spoleènosti jako ivotaschopná, moderní spolková
organizace, srovnatelná s obdobnými sportovními organizacemi v zahranièí. Veøejnost bude
hodnotit pøedevím výsledky na vrcholných svìtových a evropských sportovních soutìích.
Kromì pøípravy naich sportovcù na vrcholné
události letoního roku, vèetnì olympijských her,
nás vak èekají dalí úkoly. Dovolte mi, abych
alespoò struènì vyzvedl ty nejdùleitìjí:
n Podílet se ve spolupráci s MMT a ÈOV na
koncepèním øeení rozvoje sportu v ÈR
n Usilovat o zvyování zdrojù ÈSTV (jak státních, tak vlastních), efektivnì spravovat
majetek ÈSTV a dosáhnout opìt stability financování
n Dosáhnout vyí státní podpory na péèi
o sportovní zaøízení  financování jejich údrby a provozu.
n Prosazovat ve spolupráci s ÈOV a dalími
støeními organizacemi zájmy sportovního
prostøedí pøi tvorbì legislativy ÈR, zejména
v pøípravì herního zákona a nového zákona
o dani z pøíjmu.
Ve výètu toho, co chceme, nebo lépe co je potøeba udìlat, by bylo mono dále pokraèovat.
VV ÈSTV proto uvítá jakékoliv námìty a pøipomínky ke zlepení své práce i k zamìøení v dalích letech.

Právní poradna
Dotaz: Chtìli bychom se zeptat, zda má pravdu jeden z naich èlenù, který tvrdí, e stanovy naí
TJ, aèkoli jsou registrovány MV ÈR, nejsou v souladu s obèanským zákoníkem, a to ve své
úpravì valné hromady. V naich stanovách máme upraveno, e valná hromada se skládá
ze zástupcù  delegátù jednotlivých oddílù. Zmínìný èlen tvrdí, e podle obèanského zákoníku má kadý jednotlivý èlen právo úèasti na valné hromadì a pokud by tam byl zastoupen delegátem, bylo by to moné jen na základì plné moci.
K dotazu je potøeba uvést, e takové tvrzení není dùvodné, a to proto, e:
1. Zákonná úprava, která øeí sdruování obèanù v obèanských sdruení a která je provedená
zákonem è. 83/1990 Sb. o sdruování obèanù v platném znìní, je úpravou speciální, tedy na
posouzení obèanského sdruení se pøednì uije zákon è. 83/1990 Sb. Teprve, kdy tato speciální úprava nìkterou otázku neøeí, lze uít úpravu obecnou (zejména obèanský zákoník).
2. Ve výe uvedeném tvrzení dolo k zásadnímu omylu v chápání zastoupení, kdy nebyl odlien
institut zastoupení fyzické osoby na základì plné moci podle obèanského zákoníku od úpravy
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zpùsobu ustavení orgánu sdruení (konkrétnì valné hromady) podle zákona è. 83/1990 Sb.,
kdy jako zpùsob ustavení byla zvolena forma delegátù.
Tzv. zastoupení delegátem na valné hromadì nelze povaovat za zastupování fyzické osoby na
základì udìlené plné moci ve smyslu obèanského zákoníku. Tato úprava v obèanském zákoníku
toti øeí situace, kdy se osoba chce nechat zastoupit pøi urèitých svých úkonech nìkým jiným.
Mùe se ovem nechat zastoupit pouze u úkonù, ke kterým je sama oprávnìna nebo povinna.
Tzv. zastoupení na valné hromadì vak není tímto pøípadem, a to z následujících dùvodù:
1. Zákon è. 83/1990 Sb., který upravuje vznik, zánik, fungování, apod. obèanského sdruení
(a který je jak uvedeno výe speciální úpravou, která má pøednost pøed úpravou obecnou),
nestanoví, e nìkterý z orgánù sdruení by musel být tvoøen vemi èleny tohoto sdruení jinak
øeèeno, e by kadý èlen sdruení mìl právo osobní úèasti v orgánu sdruení (nemá právo =
nemùe se nechat zastoupit ve výkonu nìèeho, co nemá).
2. Citovaný zákon obecnì nestanoví práva a povinnosti èlenù obèanského sdruení. Naopak je
v tomto smìru výslovnì odkázáno na stanovy (§ 3 odst. 3 citovaného zákona: Práva a povinnosti èlena sdruení upravují stanovy sdruení.), tedy èlen nemá ze zákona právo ani povinnost
úèastnit se osobnì jednání jakéhokoli orgánu sdruení (toto právo mu mohou, ale nemusí dát
stanovy).
3. Podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) musí stanovy obsahovat zpùsob ustavení orgánù sdruení. Tento zpùsob pak není blíe specifikován a je zcela na konkrétním obèanském sdruení jak
si ho ve stanovách upraví.
Valná hromada je jedním z orgánù sdruení a zpùsob jejího ustavení mùe být upraven napø. tak,
e se valná hromada ustavuje z delegátù, tedy jakýchsi zástupcù jednotlivých oddílù TJ. V takovéto úpravì valné hromady se vak nebude jednat o zastupování ve smyslu obèanského zákoníku, kdy fyzická osoba (jednotlivec) prostøednictvím svého zástupce na základì plné moci vykonává své právo osobní úèasti na valné hromadì. Ona ádné takové právo ani nemá. Zákon ani stanovy (v tomto pøípadì) jí ho nepøiznávají. Stanovy budou v tomto pøípadì upravovat zpùsob ustavení valné hromada jako jednoho z orgánù sdruení, nikoli zpùsob zastupování jednotlivého èlena
 fyzické osoby pøi výkonu jeho práv jak to má na mysli obèanský zákoník.
Dotaz: Stanovy naeho klubu umoòují volit a být volen èlenùm starím 18 let. Jak je to s hlasovacím právem na valné hromadì nezletilých èlenù? Nebo hlasují pouze plnoletí èlenové klubu?
V pøípadì, kdy stanovy sdruení (klubu) neupravují konkrétnìji oprávnìní èlenù hlasovat na valné hromadì (v daném pøípadì není upraveno obecné hlasování v bìných otázkách), je tøeba
vycházet z obecné úpravy zpùsobilosti k právním úkonùm obsaené v obèanském zákoníku.
Obèanský zákoník stanoví, e zpùsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv
a brát na sebe povinnosti, tj. zpùsobilost k právním úkonùm se nabývá v plném rozsahu zletilostí,
tedy dovrením osmnáctého roku vìku. Nezletilé dìti jsou pak zpùsobilé jen k takovým právním
úkonùm, které jsou pøimìøené jejich vyspìlosti (mají tzv. omezenou zpùsobilost).
Pokud jde konkrétnì o to, zda mohou èlenové mladí 18 let hlasovat na valné hromadì o bìných otázkách (mimo volbu) je tøeba zváit, zda jde o otázku, o které rozhodnout je pøimìøené èi
nepøimìøené jejich vìku. Domnívám se, e za bìných okolností lze ji patnáctiletého èlovìka
povaovat za dostateènì rozumovì a volnì vyspìlého k tomu, aby byl schopen podílet se na
rozhodování v záleitostech chodu spolku, jeho je èlenem.
Tedy lze shrnout, e v pøípadì uvádìném v dotazu budou pøi volbì orgánù sdruení hlasovat
pouze èlenové starí 18 let. V ostatních záleitostech mohou hlasovat i èlenové starí 15 let. Mladí
15 let hlasovat nebudou.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

4 / 2008

n10n

n11n

Informace ze sportovního prostøedí
l PØEDSTAVUJEME: PARDUBICKÉ KRAJSKÉ SDRUENÍ l
naem seriálu rozhovorù jsme tentokrát vybrali Pardubické krajské sdruení ÈSTV. O jeho èinnosti jsme hovoøili
s pøedsedou Zdeòkem Èihákem.
n Jak funguje spolupráce KS ÈSTV s krajskými samosprávami?
Nadstandardní naeho krajského sdruení
s hejtmanem i jeho zástupcem, námìstkyní pro
kolství, sport a volnoèasové aktivity, vedoucím
odboru kolství, mládee a sportu, vedoucím
oddìlení tìlovýchovy a sportu pøináí významnou podporu vem sportovcùm, trenérùm, cvièitelùm, rozhodèím a funkcionáøùm v Pardubickém kraji. Na pravidelných poradách s vedoucím odboru kolství a vedoucím oddìlení tìlovýchovy se øeí zajitìní celé øady spoleèenských a masových akcí, vèetnì spolupráce se
sportovními svazy v návaznosti na Olympiádu
dìtí a mládee. Stejnì tak neustále konzultujeme koncepci tìlesné výchovy a sportu v kraji
a samozøejmì pøípadné problémy.
n Existuje v Pardubickém kraji vesportovní kolegium?
Vesportovní kolegium bylo ustaveno v roce
2001. Kromì ÈSTV jsou dalími èleny Asociace sportu pro vechny, Asociace kolních sportovních klubù, Èeský støelecký svaz, Klub èeských turistù, Autoklub ÈR, Èeská obec sokolská, Sdruení sportovních svazù ÈR, Orel
a Asociace tìlovýchovných jednot a sportovních klubù. V 1165 tìlovýchovných jednotách
a sportovních klubech je zapojeno 140 500 sportovcù, z toho ÈSTV sdruuje 550 TJ-SK s témìø 80 000 èleny. Vesportovní kolegium zahájilo svoji èinnost uspoøádáním Sportovní Gala
Show na Pertýnském námìstí v Pardubicích,
kde v tøíhodinovém programu vystoupilo 387
sportovcù a pøihlíelo témìø 4.000 divákù.
Pøedseda Pardubického krajského sdruení
ÈSTV je i pøedsedou Vesportovního kolegia
a zastupuje sportovce ve Výboru pro sport, mláde a volnoèasové aktivity Pardubického kraje.
Uskuteèòují se spoleèná zasedání s pøedstaviteli Pardubického kraje, kolegium se napø. podílelo na knize Sport v Pardubickém kraji, spolupracuje pøi vyhlaování Nejlepích sportovcù

Pardubického kraje, jedná s poslanci, senátory
o podpoøe tìlovýchovy a sportu, èi øeilo povodnì v Pardubickém kraji.
Dobrá je spolupráce s ostatními sportovními
sdrueními, státními orgány a orgány samosprávy mìst a obcí. Vadí nám, e ji nìkolik let jsme
nebyli pozváni na jednání Vesportovního kolegia ÈR, ale ani nedostáváme zápisy z jeho jednání.
n Pardubický 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?
Pardubické krajské sdruení se zabývalo
pøíèinami poklesu èlenské základny a zájmu
o sport v ákovských kategoriích a pøilo s námìtem vyhlásit pro dìti 1.5. tøíd atletický trojboj. Soutì je korespondenèní pro vechny dìti
ve tøídì (poèítá se bodový prùmìr). Pøináí vhodnou náplò pro hodiny tìlesný výchovy, pøivádí
talenty do sportovních oddílù a získává u vìtiny dìtí trvalý vztah k tìlovýchovì a sportu. Za
ètyøi roky se akce zúèastnilo 20 667 dìtí z 1031
tøíd. Pozitivní je velký zájem uèitelù. Na základì jejich zájmu byl trojboj rozíøen od druhého
roèníku o vytrvalostní bìh na ètyøboj.
Mezi dalí oblíbené soutìe patøí tradièní
Olympiáda mládee pro chlapce a dívky základních a støedních kol ve 12 druzích sportù. Pardubický region poøádá ji 14. roèník a na základì pravidelných zkueností od kolního roku
20022003 soutìí vechny regiony. První dvì
drustva základních a støedních kol regionu
v kategoriích chlapcù a dívek postupují do krajského finále, jeho poøadateli jsou regionální
sdruení spolu s Asociací kolních sportovních
klubù. Významnou podporu poskytují olympiádì starostové mìst a obcí, kteøí napø. vìnují
poháry, zdarma nebo za symbolický poplatek
zapùjèují sportovitì èi darují obèerstvení v podobì párkù, chlebíèkù apod. Vítìzové postupují do celostátních soutìí Asociace kolních
sportovních klubù.
Pátého roèníku krajské olympiády mládee
se zúèastnilo 47 základních kol a 25 støedních
kol. Regionálních olympiád se zúèastnilo

Fotbalový stadion Jiskra Ústí nad Orlicí

Atletický stadion Litomyl

11 933 startujících. Krajskou olympiádu vyhrály
Pardubice pøed Ústím nad Orlicí, tøetí skonèily
Svitavy a ètvrtá Chrudim.
Pardubické krajské sdruení je hlavním vyhlaovatelem a organizátorem vech soutìí ve
spolupráci s Pardubickým krajem, který se výraznì podílí na finanèním zajitìní, regiony,
Asociací kolních sportovních klubù a mìsty.
Významným sponzorem vech soutìí dìtí
a mládee je Oborová zdravotní pojiovna zamìstnancù bank pojioven a stavebnictví.
n Jaká je z vaeho pohledu spolupráce
s regionálními sdrueními ve vaem kraji?
Pøedsedové regionálních sdruení jsou èleny Krajské rady, kterou informují o èinnosti regionálních sdruení a zpìtnì zabezpeèují úkoly uloené radou. Jedná se pøedevím o organizaci vech masových soutìí, návrhy na nejlepí sportovce, trenéry a funkcionáøe. Regionální sdruení rozdìlují finanèní prostøedky pro
mláde startující v krajských a vyích soutìích. Významná je spolupráce v zajitìní pasportu Pardubického kraje, v grantové politice,
ale i v jednáních s politiky, starosty mìst a obcí.
Významným regionálním sportovcùm, funkcionáøùm udìluje PKS ÈSTV svoji medaili za zásluhy o rozvoj TV a sportu v Pardubickém kraji. Spolupráce s regionálními sdrueními a jejich sportovními svazy je na velmi dobré úrovni,
co potvrdila organizace historicky prvního roèníku Olympiády s Orbitem pro dìti Èeské republiky.
n Získává vae KS ÈSTV finanèní prostøedky z krajského rozpoètu? Na jakém principu funguje u vás systém grantù pro
sport?

Zaznamenali jsme nezájem oddílù v mládenických soutìích postupovat do krajských
a celostátních soutìí z dùvodu vyí finanèní
nároènosti. Na podporu mládenických mistrovských soutìí regionální a krajské olympiády,
atletického ètyøboje pro áky a ákynì 1.5. tøíd
Z, vyhodnocování nejlepích sportovcù Pardubického kraje, celostátní letní a zimní olympiády dìtí získáváme z krajského rozpoètu znaèné finanèní prostøedky. Granty z rozpoètu Pardubického kraje pro rok 2008 lze rozdìlit do
tìchto oblastí:
Podpora sportovních a volnoèasových aktivit, kol a kolních zaøízení, které nezøizuje PA
kraj. ádost podalo 54 kol, z toho 31 získalo
dotaci.
 Podpora èinnosti sportovních klubù a svazù. Jedná se o velmi významný program
pro nae tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby. Celkem bylo podáno 133, z nich
79 bylo uspokojeno, nìkdo více, nìkdo
ménì.
 Podpora hendikepovaných sportovcù 
ze 17 ádostí bylo vyøízeno 11.
 Podpora sportu pro vechny  podáno
bylo 98 ádostí, vesmìs z ÈSTV, vyøízeno 59.
 Podpora výstavby, oprav a rekonstrukce
sportovních zaøízení  maximální èástka
èiní 250 000 Kè pro TJ-SK. Ze 123 adatelù obdrelo dotaci 41 tìlovýchovných
jednot a sportovních klubù.
 Podpora celoroèní èinnosti NNO pracujících s dìtmi a mládeí. Ze 49 podaných
ádostí bylo 24 uspokojeno.
 Podpora jednorázových akcí NNO pracujících s dìtmi a mládeí. Podáno 44 ádostí, 18 uspokojeno.
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 Materiálnì-technické zabezpeèení NNO
pracujících s dìtmi a mládeí. Podáno podáno 47 ádostí, z toho 19 obdrí dotaci.
Celkem bylo podáno 565 ádostí, z nich
bylo uspokojeno 282. Kromì grantù podporuje hejtman významné akce mistrovství svìta,
Evropy, mistrovství ÈR, Pardubickou tenisovou
juniorku, Velkou pardubickou steeplechase,
Zlatou pøilbu na ploché dráze, Czech open
v achu, Skiinterkritérium v lyování, bìh Leáky a poháry hejtmana v olympijských sportech aj.
n Jste znám jako zastánce rozdìlování
státních finanèních prostøedkù na Sport
pro vechny prostøednictvím krajských
sdruení ÈSTV. Proè?
Protoe poøádáme velké mnoství významných dlouhodobých celoroèních akcí, zejména
pro dìti a mláde, vedeme je ke sportování,
naplòujeme vyuívání volného èasu, bojujeme
proti drogám, hracím automatùm a zvyující se
kriminalitì.
Atletický ètyøboj musíme dìlat jen korespondenènì, nebo na regionální a zejména krajské finále, jeho zabezpeèení, diplomy a medaile nemáme finance. Rovnì nemùeme organizovat výbìry, turnaje dìtí pro letní a zimní
olympiády. Krajské sportovní svazy by rovnì
uvítaly podporu svých mládenických a seniorských turnajù. Máme organizátory, nápady,

dìláme sport pro vechny, ale bohuel, bez
státních prostøedkù.
Jsem pøesvìdèen o tom, e pokud bychom
získali státní peníze z kapitoly Sport pro vechny, získáme dalí finance z kraje, které jsou urèeny pro sport pro vechny, kde jsou ádosti
o granty pøevánì z ÈSTV. Kdo jiný má lepí
pøehled o potøebách penìz ne krajská a regionální sdruení. Vìtina krajských sdruení má
velmi dobré vztahy s krajskými orgány, take
by tyto prostøedky rovnì získala a pokud ne,
dìlily by se tak, jako doposud. Obdobná je situace s ODM, kde obdríme peníze z kraje a financujeme vechno.
n Jaký je vá názor na poøádání OH v Praze a dalích mìstech ÈR?
Samozøejmì, e ano. Praha je nádherné
mìsto v srdci Evropy, vysoce hodnocené zahranièními turisty. Nejen Praha, ale i dalí mìsta mohou nabídnout sportovitì, která po rekonstrukci by slouila olympionikùm a potom
sportovcùm pøísluného mìsta. Pardubice mohou nabídnout ÈEZ arénu pro 10.000 divákù,
dostihové závoditì, rekonstruovaný plavecký
a skokanský bazén, výhodnou dopravu do Pardubic  letitì, vlak, dálnice. Olympiáda v Praze a dalích mìstech Èeské republiky by byla
velkým svátkem sportu vech sportovcù a pøíznivcù v Èeské republice.
Vladimír Civín

Slavnostní zakonèení Krajské olympiády a atletického ètyøboje
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l NEJLEPÍ SPORTOVCI PARDUBICKA l
radièní vyhláení nejlepích sportovcù Pardubicka za rok 2007 se uskuteènilo ve Spoleèenském sále pardubické radnice. Vyhlaovatelem této spoleèensko-sportovní akce byly
Pardubická sportovní organizace ÈSTV a Sportovní komise Rady mìsta Pardubice.
Za úèasti významných pøedstavitelù Statutárního mìsta Pardubice, Pardubického kraje, dalích více ne 20 hostù a pardubické veøejnosti bylo pozváno celkem 18 sportovcù, vèetnì
dvou zdravotnì postiených, dále zástupci osmi drustev a tøi trenéøi, kteøí v roce 2007 dosáhli
významných, vìtinou medailových úspìchù v MS, ME a MÈR.
Jednotlivcùm byly pøedány velmi pìkné plakety ve formì talíøe z bílého kovu, diplom a kvìtiny.
Drustvùm byly pak pøedány poháry, rovnì diplom a kvìtiny.
Kromì ocenìní sportovních výkonù bylo udìleno i ocenìní za mimoøádný seniorský výkon:
Pøemysl Duek, rok nar. 1934  1. místo na MS a 1. místo ME ve vodáckém maratónu
veteránù nad 70 let a dále ocenìní za významnou dlouholetou èinnost sportovce a trenéra.
Arnot Køivka, rok nar. 1919  zakladatel atletického oddílu RH Pardubice, bývalý vytrvalec, poté trenér, èinovník,
v souèasné dobì stále vede skupinu úspìných sprinterù.
Souèástí tohoto slavnostního odpoledne byla ètyøi hudební a pìvecká vystoupení ákù a studentù Základní umìlecké
koly v Pardubicích Polabinách a Pedagogické fakulty UK
z Hradce Králové.
Na závìr byli ocenìní sportovci a hosté pozváni do Historického sálu radnice na neformální besedu s pøedstaviteli
Statutárního mìsta Pardubice, Pardubického kraje a ÈSTV,
spojené s rautem, pøipraveným Labskou hotelovou kolou
Pardubice. Zaznìlo zde i podìkování organizátorùm i sponzorùm za pøedaná ocenìní a pøíjemnì strávené odpoledne.
-vv-

Fotografie z vyhláení
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l ANKETA NEJÚSPÌNÌJÍ SPORTOVCI LIBERECKÉHO KRAJE l
rajské sdruení ÈSTV Libereckého kraje ve spolupráci se vemi okresními
organizacemi v Libereckém kraji poøádaly v letoním roce spoleènì ji 7. roèník ankety o Nejúspìnìjí sportovce okresù
a následnì pak Libereckého kraje za r. 2007.
Velký zájem o anketu byl ji v základních 
okresních kolech.
Punc noblesy mìlo vyhláení v okrese Jablonec nad Nisou, které se konalo ve zdejím
Mìstském divadle. Naproti tomu vyhláení za
okres Semily se uskuteènilo v Jilemnici ve zdejím kulturním domì a po celou dobu zde byla
cítit domácí pohoda. Vyhláení výsledkù okresní ankety v Liberci v novém luxusním hotelu
Centra Babylon bylo vemi pøítomnými vysoce
hodnoceno. V okrese Èeská Lípa byly výsledky vyhláeny v kulturním domì za velice pøíjemné sportovní atmosféry.
Vlastní vyhláení nejúspìnìjích sportovcù
Libereckého kraje se konalo, ji tradiènì, v Divadle FX aldy v Liberci 25. bøezna za témìø
stoprocentní úèasti vyhlaovaných sportovcù.
Na hvìzdném veèeru byli pøítomni Luká Bauer,
vynikající klasický lyaø a vítìz letoního roèníku Svìtového poháru, Nikola Sudová, jedna z

nejlepích akrobatických lyaøek svìta, Martin
Koukal, èlen vítìzné tafety Svìtového poháru
v bìeckém lyování, Alena Housová, mnohonásobná mistrynì svìta v jízdì na skibobech,
Michal lesingr, biatlonista, vítìz závodu Svìtového poháru, vítìz kategorie mládee Roman
Koudelka, mistr svìta juniorù ve skocích na lyích a øada dalích vynikajících sportovcù. e
lo o úèast nebývalou konstatoval i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, kdy øekl, e si
pøipadá jako na vyhláení celostátní ankety.
Vysokou úroveò slavnostního veèera podtrhli svojí pøítomností i významní hosté  Petr Skokan, hejtman LK, Ing. Eva Bartoòová  1. námìstkynì ministra MMT, Mgr. Imrich Bugár 
bývalý reprezentant a olympionik, Pavel Ploc,
poslanec PÈR, Mgr. Jan Boháè  generální sekretáø ÈSTV a øada dalí.
Koneèné poøadí:
Mláde: 1. Roman Koudelka (LSK Lomnice
n. P.), 2. Jakub Dohnal (FC Slovan Liberec),
3. Jan Drobeèek (Sport Relax Èeská Lípa).
Dospìlí: 1. Luká Bauer (SKP Jablonex),
2. Kateøina Neumannová, 3. Nikola Sudová (obì
ASS Dukla Liberec).
-vb-

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA KVÌTEN l
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15.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
18.

5.
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5.
5.
5.
5.
5.










22. 5. 
Od pøedsedy KS ÈSTV
ing. Vladimíra Boháèe pøevzal cenu
úspìný bìec na lyích Luká Bauer
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26. 5. 

18. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
8. 5.
11.5.
11.5.
10.5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
9. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
1. 6.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
18.5.
19.5.
14. 5.
15. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
24.5.
21. 5.
25. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
2. 6.
27. 5.

MS v ledním hokeji
GP v moderní gymnastice
Olympijská kvalifikace v zápase (volný styl)
MÈR v zápase en
MÈR v kuelkách
MÈR v kanoistice (dlouhé tratì)
MS v dálkovém plavání
Turnaj ATP Masters v tenisu
Tenisový turnaj en  ECM Prague Open
ME muù a en v silovém trojboji
Turnaj Svìtového okruhu v plá. volejbalu muù
ME muù ve sportovní gymnastice
MÈR v rádiovém or. bìhu na krátké trati a tafety
SP v moderním pìtiboji
Mítink IAAF-SGP (atletika)
MÈR v curlingu (mixy)
SP v moderní gymnastice
Olympijská kvalifikace v zápase (øecko-øímský)
ME ve vodním slalomu
SP v chùzi
MÈR drustev v badmintonu (junioøi)
Cyklistický závod Giro dItalia
ME do 23 let v ermu
ME v triatlonu
MÈR v maratonu muù a en
MS drustev v badmintonu
ME v terèové lukostøelbì
Finále Poháru UEFA
Finále Poháru ÈMFS
ME v rychlostní kanoistice
SP v moderní gymnastice
ME horských kol
MÈR v ermu fleretem a kordem
Czech Open v ricochetu
ÈP ve slalomu na divoké vodì
ÈP v rychlostní kanoistice
SP tenisových drustev
Finále fotbalové Ligy mistrù
GP v moderní gymnastice
Olympijský kvalifikaèní turnaj v zápase ø.ø.
MÈR v bìhu do vrchu muù, en, juniorù, juniorek
MÈR v akrobatickém rock and rollu
Mezinárodní tenisové mistrovství Francie
MS v moderním pìtiboji

Quebec City, Halifax
Burgas
Varava
Hradec Králové
Kutná Hora/Hazlov
Ústí n. Labem
Sevilla
Øím
Praha
Frýdek-Místek
Praha
Lausanne
Hranice
Kladno
Dauhá
Brno
Corbeil
Øím
Krakov
Èeboksary
Èeský Krumlov
Como
Lisabon
Praha
Jakarta
Vittel
Manchester
Milán
Minsk
St. Wendel
Liberec
pindlerùv Mlýn
Raèice
Düsseldorf
Moskva
Tel Aviv
Novi Sad
Ostravice-Lysá hora
Náchod
Paøí
Budape
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l INTERNETOVÉ STRÁNKY
REGIONÁLNÍCH A KRAJSKÝCH SDRUENÍ ÈSTV l
nternetové stránky jsou v souèasné dobì stále vhodnìjí formou zveøejòování informací.
S narùstající oblibou pouívání internetu a jeho stále snadnìjí dostupností se vlastní internetové stránky stávají nutností, bez které se moderní organizace jen stìí obejde. Velmi
rychle a s minimálními náklady lze poskytnout velký objem informací, který je dostupný
prakticky pro kadého.
V ÈSTV mají vlastní internetové stránky ji nìkolik let vechny republikové sportovní svazy.
Chvíli to trvalo, ale v souèasnosti si jen málokdo dokáe pøedstavit, co by znamenalo, být bez nich.
Jejich výhody jsou nesporné. Sníí se náklady na potovné a telefony, a informovanost èlenù je
nesrovnatelnì dokonalejí. Informaèní servis èlenùm dostává díky internetovým stránkám kvalitativnì i kvantitativnì zcela jiný rozmìr.
Ponìkud jiná je zatím situace mezi regionálními sdrueními ÈSTV. Pøestoe je nabízena podpora
pro vytvoøení internetových stránek, vèetnì bezplatného vyuití serveru ÈSTV pro jejich umístìní,
ne vechna regionální sdruení ÈSTV k informování svých èlenských TJ/SK internet vyuívá. Na
základì tohoto stavu rozhodla Rada VV ÈSTV pro informatiku a Informaèní systém ÈSTV situaci
zmapovat. Formou ankety byl zpracován prùzkum, který vycházel z odpovìdí, získaných vyplnìním elektronického formuláøe. Ten byl sdruením rozeslán elektronickou potou, stejnì tak jako
opakovaná ádost o jeho vyplnìní. Do ankety se zapojilo 61 ze 77 regionálních sdruení (79,22 %)
a vech 13 krajských sdruení (100 %). Otázky byly jednoduché a nebylo jich mnoho. Pøinesly
výsledky, které jsou znázornìny v níe vyobrazených grafech:

Anketa obsahovala i dotaz, zda si sdruení vytvoøila www prezentaci vlastními silami, èi zda
zadala jejich zhotovení na zakázku:

Dùleité samozøejmì je, aby na internetové stránky byly dodávány neustále nové informace.
Ptali jsme se proto, jakým zpùsobem subjekty zajiují aktualizaci svých stránek. Zda tak èiní vlastním zásahem prostøednictvím redakèního systému, nebo zda si tuto slubu nìjakým zpùsobem
najímají. Výsledek je následující:

Z tìch, které odpovìdìly, má vlastní internetovou prezentaci 40 (ze 61) regionálních a 11 (ze 13)
krajských sdruení ÈSTV. V procentech vyjadøuje stav tato dvojice grafù:

Následující tabulky ukazují, do jaké míry vyuívají sdruení k umístìní svých internetových stránek bezplatný hosting u ÈSTV nebo hosting u jiného subjektu:

Poslední odpovìdi, které byly dobrovolné, ukazují, jaké náklady jsou s pouíváním internetu
spojeny. Na provoz vlastních internetových stránek vynaloí regiony (odpovìdìlo 17) roènì od 0 Kè
do 10.000 Kè, prùmìrnì 5.200 Kè roènì. Krajská sdruení (odpovìdìla 4) vynaloí roènì od 0 Kè
do 10.000 Kè, prùmìrnì 5.500 Kè roènì. Lze pøedpokládat, e v prùmìru budou náklady na vyuívání vlastních internetových stránek ponìkud vyí, ne ukazují zjitìná èísla. V kadém pøípadì
vak internet poskytne daleko efektivnìjí slubu, ne pouhé rozesílání dopisù.
Jak jste na tom s vyuíváním internetu u vás? Pouívala by vae tìlovýchovná jednota èi sportovní klub informace z internetu, kdyby byly k dispozici? V pøípadì, e máte zájem o takový zpùsob
komunikace, a dosud v nabídce slueb u vás chybí, obrate se na své regionální sdruení ÈSTV.
Mgr. Jan Boháè, generální sekretáø ÈSTV
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Okénko do sportovních svazù
l CHEERLEANDING ZVYUJE FYZICKOU NÁROÈNOST l
eerleading (roztleskávání) je sport, který byl zaloen v roce 1898 Johny Campbellem
v USA. Jeho souèástí jsou pyramidy, speciální skoky, tance rùzných stylù, akrobacie
a pokøiky. V Èeské republice se první cheer týmy objevily zaèátkem devadesátých let
a v souèasné dobì jich je více ne dvacet.
Èeská asociace cheerleaders (ÈACH) byla zaloena v listopadu roku 2001 a od loòského roku
patøí mezi pøidruené èleny ÈSTV. ÈACH má pøes 600 èlenù a od poèátku zaloení poøádá jednou
roènì oficiální mistrovství Èeské republiky v cheerleadingu a od roku 2006 tzv. Spirit Cheer Cup.
Existuje také reprezentaèní tým ÈR  Czech Allstar Team, který se úèastní mj. otevøeného mistrovství Evropy v Nìmecku.
Zakladatel cheerleandingu v dnením pojetí Johny Campell byl studentem minnesotské univerzity, který stál pøi zápasech v americkém fotbalu pøed davem fanoukù a inicioval pokøiky. Ve své
historii proel cheerleading nìkolika významnými etapami. Zprvu se jednalo o vznik prvních organizovaných klubù, organizovaných pokøikù, pouívání megafonu, pøidávání cvikù a pøemetù do
vystoupení a organizování semináøù.
Od 70. let minulého století se cheerleading zaèal roziøovat i na dalí univerzitní sporty, jako
basketbal, plavání nebo zápas. Pozdìji i na enské týmy basketbalu a volejbalu. Cheerleading
zaèal být uznáván jako atletická èinnost, protoe se zvýila jeho fyzická nároènost  pøidalo se více
prvkù z gymnastiky, cviky ve dvojicích, pyramidy a nároènìjí skoky. Na jaøe 1978 se uskuteènil
celonárodní televizní pøenos ampionátu v cheerleadingu televizí CBS-TV. Od 80. let se po celé
Americe konají národní soutìe v cheerleadingu. Sdìlovací prostøedky povaují cheerleading za
jednu z nejdùleitìjích kolních zájmových skupin, která prezentuje nadení, pozitivní pøístup
a kolního ducha.
Na domácí scénì je vrcholnou událostí mistrovství Èeské republiky. Celoroèní snaení a trénování vyústí v atraktivní pøehlídku skvìlých choreografií a show. ampionát má neustále rostoucí kvalitu, co potvrdilo i ohodnocení odborné poroty z USA na loòském roèníku. Samotná akce byla
velice úspìná, navtívilo ji pøes 1300 divákù, kteøí shlédli témìø 600 soutìících, bojujících v 11
kategoriích vìkovì a sportovnì rozdìlených. Letoní, 7. mistrovství cheerleadingu Èeské republiky
se uskuteèní 24. kvìtna 2008 ve zbrusu nové praské sportovní hale Podvinný Mlýn.
Monost zmìøit síly s nejlepími evropskými drustvy mìl Czech Allstar Team v loòském roce na
III. Elite Championship v Bottropu v Nìmecku. V konkurenci tøinácti týmù obsadil páté místo, co
lze povaovat za skvìlý úspìch. Obzvlátì v souvislosti se skuteèností, e do dìjitì soutìe
pøicestoval po více ne desetihodinové cestì ve ètyøi hodiny ráno a na spánek ve spacím pytli na zemi tìlocvièny plné stovky jiných cheerleaders mìl
jen tøi hodiny Umístìním si drustvo
zajistilo monost startu na loòském mistrovství svìta v USA, kterého se vak
z finanèních dùvodù nezúèastnilo.
V letoním roce bude Czech Allstar
Team (viz foto) obhajovat páté místo
z loòského roku na otevøeném ME
znovu v Bottropu 10.11. kvìtna.
-civ-

Edice Wellness
Kolektiv autorù: FIT PO ÈTYØICÍTCE
Snad kadá ena touí být fit, tíhlá a atraktivní bez ohledu na vìk  a po
ètyøicítce to platí dvojnásob. A protoe bez správného zatìování není
tìlo schopno dlouhodobì zdravì fungovat, je vhodné zaøadit si do svého
programu pøimìøený tìlesný pohyb. Kniha obsahuje výbìr nejlepích
a nejúèinnìjích cvikù na formování tìla a jako bonus desetiminutovku
pro kadý den a týdenní plán cvièení, obojí pøehlednì rozdìlené podle
jednotlivých tìlesných partií.
1. vyd., 120 s.,140x200 mm, cena bro. 149 Kè

Eva Blahuová: PILATES A JÓGA PRO SPORTOVCE
V rùzných sportech je z biomechanického hlediska øada pohybù nepøirozených. Pracují sice svaly celého tìla, ale bez symetrie a s dysbalancí.
Pilatesova metoda cvièení a jóga mùe tím, e uèí od základu pohybovat
vemi èástmi tìla se zpevnìným støedem, odstranit nepøíznivé dùsledky
jednostranného zatìování a souèasnì pøedcházet pøípadným zdravotním problémùm, zejména s páteøí.
1. vyd., 130 s.,140x200 mm, cena bro. 149 Kè

Eva Blahuová: GYRO METODA CVIÈENÍ
Gyro metoda je nový cvièební systém, který získává ve svìte obrovskou
popularitu. Vytvoøil ho v USA Joseph Horvath, který zkombinoval léta
zkueností taneèníka a gymnasty s hlubokými znalostmi jógy a èínské
medicíny. Cvièení vyuívá gyrokinetiku jako základní prvek k mobilizaci
a pohyblivosti kloubù, a souèasnì k protahování a posilování svalù
s minimálním úsilím. Tím zvìtuje sílu, kloubní pohyblivost a koordinaci. Zahrnuje mnoho principù jógy, tance, gymnastiky, tai-èi a plavání.
Systém pracuje v celém tìle díky sedmi pøirozeným pohybùm páteøe:
vpøed, vzad, vlevo, vpravo, rotace vlevo, rotace vpravo a krouení.
1. vyd., 96 s., 140x200 mm, bro. 149 Kè
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