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John Underwood: SHAKESPEAROVY LETOPISY
Vrada v deptfordské hospodì pøipravila Anglii o jednoho z nejtalentovanìjích a nejoblíbenìjích básníkù a dramatikù, Christophera Marlowa. Ale dolo k té vradì vùbec? Nebo byla tolikrát popisovaná scéna pøedzvìstí utajené existence, slouící vyím zájmùm? Ètrnáct dnù po Marlowovì smrti uveøejòuje do té doby neznámý mu, ivící se mimo jiné pùjèováním divadelních
kostýmù, prvotinu, která divadelní pøíznivce doslova strhne. Následují v krátkém sledu dalí díla, podepisovaná nìkolika jmény, v nich se vdy objevuje
slovo Shake. A nakonec se mu proslaví jako William Shakespeare. Brzy se
objevují první pochybovaèi, kteøí nemohou uvìøit, e èlovìk vcelku nedostateèného vzdìlání mohl napsat tak rozsáhlé dílo. Pøijde chvíle, kdy zaènou
srovnávat. A objeví neuvìøitelné: stejné vere, stejné vìty a odstavce. Jen z jiných her a básní a od
jiného autora. Proti sobì stojí Marlowe a Shakespeare a otázka: Byl Shakespeare geniální básník
a dramatik, nebo mazaný podvodník a zruèný plagiátor? Americký urnalista Jake Fleming a jeho
dcera, aspirantka doktorátu z anglistiky a specialistka na literaturu shakespearovského období, se
rozhodnou pro nezávislé soukromé pátrání. Netuí pøitom, jak hluboké a temné vody rozvíøí. Namísto bádání v literární historii jsou pøinuceni bojovat o holý ivot. Svìtová premiéra románu, jeho
vydání bylo v anglicky mluvících zemích, vzhledem ke zpochybnìní Shakespearova autorství
zakázano. Pøeloil Jakub Florian. (1. vyd., 360 s., váz. 289 Kè)

ZPRAVODAJ

Román plný napìtí a oèekávání nabízí pozoruhodný pohled do nitra dospívajícího chlapce, který si zaèíná pozvolna uvìdomovat svou homosexuální orientaci i problémy s touto odliností spojené. Tøináctiletý Robin studuje na
støední kole, ale zatímco normální chlapci jezdí autem, sportují a balí
spoluaèky, on podniká spoøádané výpravy do New Yorku se svou elegantní
matkou a poslunì hraje roli hodného syna, i kdy jeho mysl je plná sexuálního zmatku a bolestných pochyb. Ve se zmìní v hrùzném okamiku, kdy
tragická nehoda probudí jeho rodinu ze støedoamerického snu a uvrhne ji do
spirály pomalé záhuby... Robin se vzdaluje od naplánovaného ivota a spoleènì se dvìma dalími vyvrenci se poutí do výbuné odysey sexuálního
sebeuvìdomování a uniká za zelené trávníky pøedmìstí, za hroutící se stavbu rodiny, mimo normální svìt. Pøeloila Marianna Baldwin. (1. vyd., 370 s., bro. 269 Kè)
Knihy si mùete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz. Více informací najdete na

www.iolympia.cz

Objednávky kniní produkce adresujte expediènímu oddìlení Nakladatelství Olympia, a. s.,
Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov, tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
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l PØEDSTAVUJEME: OKRESNÍ SDRUENÍ ÈSTV BRUNTÁL l
kresní sdruení ÈSTV Bruntál eviduje pøes 10.000 èlenù v 73 tìlovýchovných jednotách
a sportovních klubech. O èinnosti sdruení jsme hovoøili s tajemníkem Janem Urbanem.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ
a SK nejvìtí zájem?
V úvodu chci podìkovat naim pøedchùdcùm, kteøí se dívali dopøedu a postavili budovu tehdy
okresního výboru ÈSTV. Dnes jsme toti ve svém a díky tomu mùeme poskytnout dobré zázemí
naim svazùm i tìlovýchovným jednotám. Tak jako asi kadý okres, jsme servisní organizace pro
nae svazy i tìlovýchovné jednoty, kterým pomáháme jak poradnì, tak i manuálnì.
U nás je to tøeba pomoc malým TJ s úèetní závìrkou èi vìcmi, které se týkají jednání na
rùzných úøadech èi institucích. Máme radost, e TJ i svazy toto vyuívají a jejich pøedstavitelé
rádi na ná sekretariát zajdou.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
To jsem naznaèil v úvodu. TJ, klubu èi svazu poradíme s kadým problémem. Nemáme úøední
hodiny, a tak kadá návtìva funkcionáøe z malé TJ v okresním mìstì konèí zastávkou na naem
sekretariátu, kde najde jakoukoliv pomoc èi radu. Tøeba kdy dojdou finance, klidnì vypomùeme i zálohou.
n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Je u nás tradicí dvakrát v roce, na jaøe pøed valnou hromadou a na podzim pøi bilancování
roku, poøádat porady a setkání pøedsedù TJ a SK. Vycházíme naim TJ vstøíc i tím, e porady
nejsou jen v okresním mìstì, ale i na osoblasku pro jednoty z této oblasti a krnovska. Máme
dobré webové stránky, emailový adresáø a i já èasto jezdím na jednání a valné hromady svazù do
TJ a klubù.
n Rozvoj sportu obecnì v regionech a krajích je snazí pøi dobré spolupráci s ostatními
sportovními sdrueními, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se
vám toto daøí?
Pøiznám se, e je to rùznorodé. Problémy s ÈASPV, Sokolem èi ATJ nemáme. Spí je tomu
naopak. Také ve spolupráci s obecními a mìstskými úøady je to vude jiné. Vdy naim pøedsedùm pøed komunálními volbami øíkám: ,Musíte se dostat do rad a zastupitelstev. Potom se vám
bude vdy lépe dýchat a pracovat. Protoe ve je o lidech a obzvlá, kdy prosazujete investici,
opravu èi dotaci pro sportovce. Máme ale vzorové obce a mìsta. Tøeba Rýmaøov, Horní Beneov, Jindøichov, Osoblaha, Krnov a Svìtlá Hora. Tam je sportovcùm hej. Také mìsto Bruntál se
ke sportovcùm postavilo vstøícnì a na rok 2008 uvolnilo pìt milionù korun jako spolu podíl na
výstavbu fotbalového høitì s umìlým trávníkem a osvìtlením.
n Jaká je ve vaem regionu situace s výstavbou nových èi modernizací starích sportovi?
To je opìt rùzné. Horní Beneov postavil novou moderní kuelnu a zastøeil ledovou plochu.
Rýmaøov postavil kluzitì a rekonstruoval fotbalový stadion a kuelnu. O umìlce v Bruntále jsem
mluvil, budou zde letos za pìt milionù zrekonstruované tenisové kurty se sociálním zaøízením.
Také Krnov zastøeil zimní stadion a má krásnou tenisovou halu. Nahoru jde výstavba a údrba
sportovi ve Vrbnì a Jindøichovì, kde budou za týden otevírat krásné sociální zaøízení s restaurací na høiti kopané. Naopak jsme smutní z tìlovýchovných zaøízení v Bøidlièné. Budeme se
snait vyvolat jednání s radnicí, protoe krásná hala a kuelna potøebují nutné opravy. Podobná
situace je i v Mìstì Albrechticích.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním
regionálním sdruením ÈSTV?
Je tøeba hledat nové formy a monosti jak pomáhat klubùm pøedevím na vesnici. Vyvolaly

Z vyhláení nejlepích sportovcù okresu Bruntál za rok 2007
jsme tøeba jednání s Úøadem práce v Bruntále. Ten má finanèní prostøedky na veøejnì prospìné
práce. Uspoøádali jsme proto semináø k této problematice a jeho výsledkem je, e nejménì 20
tìlovýchovných jednot bude mít nové správce stadionù èi údrbáøe, jejich mzdu pokryje pracovní úøad.
n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øeit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových
dùvodù v TJ a SK vaeho regionu?
Je pravda, e vichni stárneme a èasto si myslíme, e jsme nepostradatelní a nenahraditelní.
Tato problematika je pøedevím na vesnicích, kde pøedseda TJ je i úèetní, správce, trenér i hráè.
Po otci pøevezme funkci syn èi dcera a kdy to nejde, klub jde dolù. Jsme malý pohranièní okres
a máme výhodu, e vìtina naich funkcionáøù pracuje zdarma a sport je pro nì koníèek a záliba.
Tam, kde pøijdou peníze, láska zmizí. Take vìøím, e to nai obìtavci vydrí. Vím, e vude
odebírají TP Zpravodaj a budou tento rozhovor èíst. Tak pøátelé, díky moc za ve, co pro ná sport
v okrese Bruntál dìláte.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení kromì
finanèních prostøedkù?
Asi to, co u zaznìlo. Potøebujeme jetì víc obìtavcù a k tomu vìtí pomoc obcí. To je asi
základ veho. Jak se øíká ,kde není kostel, hospoda, hasièská zbrojnice a høitì, tam chcípl pes.
To, e máme stále ménì a ménì dìtí v oddílech, s tím asi nic nenadìláme. Ale tøeba je ta zmodernizovaná a pøetechnizovaná doba unaví a zaènou zase chodit do pøírody na høitì a do tìlocvièen.
Ale musí je mít kdo vést. Take hlavní problém mimo financí je neztratit funkcionáøe a trenéry.
Vladimír Civín

lll

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

lll

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).
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l ÈESKÁ ASOCIACE NORDIC WALKING
A ÈESKÁ IPKOVÁ ORGANIZACE NOVÝMI ÈLENY ÈSTV l
a jedenadvacet pøidruených èlenù
ÈSTV rozíøily poèet Èeská asociace
Nordic Walking (ÈANW) a Èeská ipková organizace (ÈO). O pøijetí tìchto dvou svazù rozhodli na bøeznové schùzi èlenové VV ÈSTV, kteøí zároveò doporuèili sboru
zástupcù svazù nadcházející Valné hromady
ÈSTV pøijetí Èeskomoravského svazu malé
kopané (ÈMSK) za øádného èlena ÈSTV. (Více
o nových svazech na str. 9 a 10.)
VV ÈSTV projednal pøípravu dalích verzí
materiálù na valnou hromadu, tj. zprávu o èin-

nosti VV ÈSTV, zprávu o hospodaøení za rok
2007, zprávu o majetku, návrh novely statutu
Revizní komise, bilanci spoleèných zdrojù pro
rok 2008, návrh rozpoètu ÈSTV na rok 2008
a návrh souboru usnesení pro 20. VH ÈSTV.
VV ÈSTV dále mj. vzal na vìdomí informaci
o financování sdruených subjektù, informaci
o programu Sportuj s námi v roce 2007 (více
v TP 1/2008) a schválil výstavbu objektu Èeskomoravského fotbalového svazu na pozemcích
ÈSTV.
-civ-

Právní poradna
l INFORMACE O STAVU PØÍPRAV NAVRHOVANÉHO ZÁKONA O CÍRKVÍCH l
ìcný zámìr zákona o nápravì nìkterých majetkových køivd zpùsobených církvím
a náboenským spoleènostem v dobì nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboenskými spoleènostmi
Vláda ÈR jednomyslnì schválila Vìcný zámìr církevního zákona (Vìcný zámìr zákona o nápravì nìkterých majetkových køivd zpùsobených církvím a náboenským spoleènostem
v dobì nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboenskými spoleènostmi).
Oproti pøedchozímu návrhu, kdy obèanská sdruení byla z reimu tohoto zákona vyòata, dolo
k naprostému obratu.
Základním principem øeení bude kombinace finanèní náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku. Øeholním øádùm a kongregacím bude umonìna naturální restituce majetku, jeho vlastníky byly, a který drí stát z doby po 25. únoru 1948.
U církví a náboenských spoleèností se bude postupovat cestou pauální finanèní náhrady, je
bude zahrnovat odkodnìní za majetek, který nebude vydán. Celková suma, kterou bude stát
v prùbìhu edesáti let splácet, je 83 mld. Kè. Tato èástka bude úroèena 4,85 procenty.
Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základì smluv mezi státem a církvemi
a náboenskými spoleènostmi, kterým je v souèasné dobì pøiznáno zvlátní právo být financován ze státního rozpoètu. Oproti pùvodnímu návrhu vìcného zámìru zákona o církvích, kde
výslovnì byla obèanská sdruení vyjmuta z povinnosti naturální restituce pùvodního církevního
majetku, jedná se zejména o pozemky, které v pozdìjí dobì byly vyuity k výstavbì sportovních
zaøízení a v souèasné dobì je vyuívají sportovní organizace k veøejnì prospìné èinnosti. Jedná
se zpravidla o pozemky, které byly svìøeny obèanským sdruením do trvalého uívání a v souèasné dobì jsou v reimu tzv. výpùjèky 219/2000 Sb.
V novì pøijatých zásadách dolo k tomu, e do zásad konkrétnì v èlánku C.4.1.2 Povinné
osoby se uvádí:
Povinnými osobami jsou: stát (organizaèní sloky státu), státní fondy, Pozemkový
fond Èeské republiky a dalí státní organizace zøízené (zaloené) na základì zvlátního
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právního pøedpisu nebo zvlátním právním pøedpisem, státní podniky a právnické osoby
pøísluné hospodaøit s majetkem státu nebo pøísluné vykonávat správu k majetku státu.
a dále v èlánku C.4.1.3 odst. 2) se uvádí:
Vìc nelze vydat v pøípadì, e
a) pozemek byl po pøechodu nebo pøevodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby
zastavìn stavbou zkolaudovanou podle zvlátních právních pøedpisù; èást pozemku lze
vydat, jestlie stavba nebrání vyuití této èásti pozemku.
Dle výkladu legislativy ministerstva kultury znìní tìchto èlánkù znamená, e za povinné osoby
se povaují i obèanská sdruení.
Sportovní prostøedí se dlouhodobì ji od pøijetí zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických
vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, snaí, aby koneènì byla problematika majetkového narovnání s církvemi doøeena, a aby dolo k tzv. restituèní teèce. Do souèasné doby je
stále tento majetek pøedmìtem blokace a nelze s ním nakládat. Obdobná blokaèní ustanovení
obsahuje i zákon è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby.
Vzhledem k tomu, e sport je povaován za veøejnì prospìnou èinnost a postavení sportu ve
spoleènosti jakoto veøejnì prospìné èinnosti je pøedmìtem zákonné úpravy, konkrétnì pak
zákona è. 115/2001 Sb., o podpoøe sportu, byl vznesen, a to opakovanì k navrhovatelùm pøipravované zákonné úpravy poadavek, aby bylo pøihlédnuto kromì jiného k eventuelním dopadùm
zákona do tìlovýchovného a sportovního prostøedí. Ze zákona vyplývá, e orgány státní správy,
MMT, kraje a obce mají povinnost vytváøet pro tìlovýchovu a sport potøebné podmínky vzhledem k tomu, e se jedná o èinnost, která zásadním zpùsobem ovlivòuje výchovu mládee, péèi
o zdraví lidu a úèinným zpùsobem napomáhá s bojem proti drogám.
Upozoròuje se, e sportovní prostøedí má ji své zkuenosti s negativními dopady nìkterých
restituèních zákonù, jako napø. zákona è. 403/1990 Sb., zákona è. 173/1990 Sb., zákona è. 87/
1991 Sb., zákona è. 229/1991 Sb., vèetnì zákona è. 172/1991 Sb. Shora uvedené právní pøedpisy znamenaly pro tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby pøes 2000 soudních sporù, kdy nejednotný výklad tìchto zákonù znamenal nepøesné vymezování oprávnìných osob, problematiku ve
stanovení konkrétního pøedmìtu restitucí a v mnoha pøípadech i termíny, ke kterým se restituce
vztahují.
Shora uvedená problematika je komplikovaná i z hlediska posuzování otázky sportovi, zda
se jedná o stavby, nebo je pochopitelnì odliný pøístup z hlediska obèanského zákoníku, stavebního zákona a katastrálního zákona. Pozùstatkem minulosti je i skuteènost, e v mnoha pøípadech nebyly stavby sportovních zaøízení øádnì kolaudovány, v katastrech jsou uvedeny jako
ostatní plocha a v souvislosti s pøedmìtnou problematikou jsou opatøeny plombou. Tyto skuteènosti vedou dlouhodobì k právní nejistotì a mnohdy i odrazují sportovní organizace do sportovního prostøedí investovat a provádìt údrbu, ke které jsou nepochybnì povinovány.
V pøedchozích zásadách navrhovaných vládì se po dlouhých jednáních na rùzných úrovních
se státními orgány podaøilo, e obèanská sdruení byla z povinnosti naturální restituce církevního
majetku zákona vyòata. V novì pøijatých zásadách, které v souèasné dobì ji v rámci legislativního procesu jsou zpracovávány do paragrafového znìní, vak dochází zcela k opaènému principu, kdy obèanská sdruení se povaují za povinné osoby. V mnoha pøípadech by tento zákon
mohl znamenat likvidaci veøejnì prospìné èinnosti obèanských sdruení.
S ohledem na krátký èasový prostor k uplatnìní poadavkù sportovního prostøedí pøedkládáme
návrh konkrétního znìní, které by mìlo slouit v rámci legislativního procesu pøísluným odborníkùm v oblasti legislativy jako podklad pøi zpracování paragrafového znìní zákona.
ÈSTV a Vesportovní kolegium ÈR navrhlo úpravu paragrafového znìní návrhu zákona
o nápravì nìkterých majetkových køivd zpùsobených církvím a náboenským spoleènostem v dobì nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboenskými
spoleènostmi na jednání zástupcù jednotlivých rezortù v rámci pøipomínkového øízení
tak, aby návrh zákona byl doplnìn o následující ustanovení:
Nemovitý majetek, který uívají obèanská sdruení, jejich cílem èinnosti je veøejnì prospìná èinnost vykonávaná na základì zvlátních pøedpisù (tj. zákon è. 115/2001 Sb.,
o podpoøe sportu), se nevydává.
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Dne 4. bøezna 2008 se konalo jednání za naí úèasti, na kterém byla shora uvedená pøipomínka
prezentována Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR, jako pøipomínka zásadní. Pøi
dalím jednání bylo dohodnuto mezi námìstkem ministerstva kultury p. Talíøem a námìstkem MMT
p. Kocourkem, e bude pøipravena dalí varianta øeení, a tou je dohoda mezi MMT, MK a církvemi s tím, e pokud v zákonì nebude akceptováno námi navrhované ustanovení, bude problematika
restitucí církevního majetku øeena v dohodì tak, e pokud nemovitý majetek slouí ke sportovní èinnosti nebude církev poadovat jeho vydání a nadále budou tato sportovní zaøízení
slouit tìlovýchovné a sportovní èinnosti.
O dalím prùbìhu jednání budeme sportovní prostøedí operativnì informovat.
JUDr. Karel Poupì,
vedoucí legislativnì právního a personálního odboru ÈSTV

Informace ze sportovního prostøedí
l OLOMOUCKÝ SVÁTEK ORIENTAÈNÍCH BÌCÙ SE BLÍÍ 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.
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.
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
400 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.
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.
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-
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l LUCIE VONDRÁÈKOVÁ PATRONKOU MODERNÍ GYMNASTIKY l
Èeský svaz moderní gymnastiky vstoupil do roku 2008
s nìkolika novinkami. Jednou
z nich je i skuteènost, e zpìvaèka a hereèka Lucie Vondráèková se stala patronkou
moderních gymnastek. K jejímu rozhodnutí pøispìlo i to, e
sama se v minulosti nìkolik
let tomuto elegantnímu sportu vìnovala. Moderní gymnastika? To je moje láska u od dìtství. Neuvìøitelná døina a zároveò tak trochu
Popelka mezi ostatními sporty. Drím palce
vem, kteøí tomu krásnému umìní propadnou
a patøí jim mùj obdiv. Je pro mì velkou ctí, e
se mohu po letech, by jen jako obdivovatelka,
ke gymnastice vrátit, uvedla s tím, e si letos
nenechá ujít gymnastický svátek  Grand Prix
Brno a GiTy Cup 2008.
Nejvìtí mezinárodní závod moderní gymnastiky, který se koná v Èeské republice  Grand
Prix Brno a GiTy Cup 2008  probìhne o prvním dubnovém víkendu. Oèekává se, e v sobotu 5. a v nedìli 6. dubna se do Brna sjede
celá svìtová pièka. Svou úèast u potvrdily
napøíklad ruské závodnice Olga Kapranová
a Vera Sesina. Publikum se samozøejmì mùe
tìit na vystoupení naich reprezentantek v èele
s mistryní Èeské republiky Ivou Mendlíkovou (viz
foto dole). Poøadatelství Grand Prix znamená
zviditelnìní tohoto krásného sportu  jak vypadá, jaké má zázemí, jakou má kvalitu a obtí-

nost. Myslím si, e je to také jedna z cest, jak
ukázat, co nae závodnice umí a e dovedou
dùstojnì obstát i ve srovnání se svìtovou pièkou, uvedla trenérka naich reprezentantek
Zdena Schinzelová.
Závody startují kadý den od 14 hodin, v nedìli v 16.30 zaèíná galashow, jistá gymnastická obdoba krasobruslaøských exhibicí. Tentokrát má téma Olympijský rok  olympijská mìsta. Na galashow se svìtelnými i ohòovými efekty se pøedstaví svìtové gymnastky zvuèných
jmen i ty nejmení gymnastické nadìje z hostitelského klubu SK GiTy Moravská Slavia. Moderátory budou herci Dana Morávková a Ondøej Novák.
Dalí novinkou, kterou Èeský svaz moderní
gymnastiky oznámil 6. bøezna na tiskové konferenci v Praze, je soutì pro èeské a slovenské fotografy Zachyte krásu pohybu. Fotografickou soutì vyhlásili organizátoøi Grand
Prix ve spolupráci s èasopisem FotoVideo,
novým mediálním partnerem této sportovní
akce. Úèastníci soutìe mají vstup na Grand
Prix zdarma na základì registrace. Výsledky
soutìe budou zveøejnìny v èervnu 2008
v èasopise FotoVideo a tøi nejlepí fotografové budou ocenìni (soutìí se o zájezd a fotografické vybavení). Blií informace najdete na
www.ifotovideo.cz nebo www.czechgrandprix.cz.
Vìøím, e tato soutì je pouze zaèátkem naí
dlouhodobìjí spolupráce, øekla na adresu èa-
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sopisu FotoVideo Blanka Mlejnková, pøedsedkynì Èeského svazu moderní gymnastiky. Na
tiskové konferenci v hotelu Coubertin hovoøila
pøedevím o plánech moderních gymnastek na
rok 2008. Nejvìtí událostí prvního pùlroku je

úèast naich reprezentantek na mistrovství Evropy v seniorských spoleèných skladbách
a v soutìi juniorek  jednotlivkyò, které se
uskuteèní zaèátkem èervna v italském Turínì,
dodala.
-red-

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

l LUKOSTØELECKÝ BRONZ DÍLEM SKVÌLÉ PARTY l
tom, e èeská lukostøelba je v posledních letech na vzestupu, a to pøedevím v juniorských kategoriích, pøesvìdèil na nedávném halovém evropském ampionátu v Turínì Filip
Pertlík. Sedmnáctiletý èlen LK Z Bystøice se zapsal tøetím místem mezi evropskou juniorskou extratøídu a navázal na støíbro Jana Døevjaného z kategorie kadetù z ME 2003
v Øecku. K historicky nejvìtím úspìchùm èeské lukostøelby, která v letoním roce slaví 75. výroèí
svého zaloení, patøí titul mistra svìta v jednotlivcích F. Hadae, ètvrté místo Z. Rousové na OH
1980 a 1. a 2. místo na tratích 50 a 30 metrù T. Tótha na ME 1982.
Italtí poøadatelé pøipravili ampionát opravdu na vysoké úrovni v hale Oval Lingotto, èastém
tréninkovém pùsobiti rychlobruslaøky Martiny Sáblíkové. Vlastním kláním o medaile v nemilosrdné
konkurenci, kdy v kadé kategorii bylo kolem 20 reálných kandidátù na zlato, pøedcházela velkolepá show pøi slavnostním zahájení, vèetnì dvacetiminutového ohòostroje zapáleného výstøelem
hoøícího ípu.
Úspìch Pertlíka je nejen dílem jeho ambicióznosti a svìdomitého pøístupu, ale také obrovské
podpory, které se mu dostávalo od zbývajících èlenù týmu. Ve spolupráci èeská výprava vechna
ostatní drustva jasnì pøevýila.
Èeský lukostøelecký svaz (ÈLS) má pøes 1500 èlenù. Zájem o lukostøelbu u dìtí a mládee roste,
stále vyí je úèast na MÈR mládee. Napøíklad na halové MÈR ákù 2007 do 14 let se kvalifikovalo 86 dìtí. Úspìch v Turínì bezpochyby významnì pøispìje k dalímu rozvoji lukostøelby u nás.
-civ-

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

l OLYMPII BRUNTÁL JE DVACET l
Oslavu svého dvacetiletého trvání zahájili sportovci TJ Olympia Bruntál na slavnostním veèeru a 1. reprezentaèním plese sportovcù
v novì zrekonstruovaném Spoleèenském
domì v Bruntále. O tom, e se nejednalo
o oslavu ledajakou svìdèí úèast známých
osobností a sportovcù, kteøí pøili jako první gratulanti. Veèerem provázel populární sportovní
komentátor tìpán korpil a ples zahájil pøedseda TJ Olympia Bruntál a tajemník OS ÈSTV
Jan Urban spoleènì se starostou mìsta Bruntálu Frantikem Strukou.
Slavnostní pøedtanèení a otevøení plesu pøilo v podání studentù bruntálského gymnázia.
Poté tìpán korpil vyzpovídal vechny gratulanty. Basketbalovou reprezentantku a bruntálskou odchovankyni Hanku Machovou, hokejového internacionála a mistra svìta Josefa

Golonku a atletku a devítinásobnou vítìzku populárních Bìchovic Petru Kamínkovou. Na jeviti se pøedstavil i Ale Huák, generální øeditel SAZKA, a.s., øeditel Èeského atletického
svazu Frantiek Fojt a primátor druebního
mìsta túrovo Jan Oravec.
Vrcholem veèera bylo vystoupení zlatého
slavíka Miroslava birky a jeho Atlantída vyzvala k tanci snad vechny pøítomné. Skvìlou
kulisu mìlo i vystoupení pøedskokana, atleta
TJ Olympia a teprve tøináctiletého Jakuba estáka, mistra Moravy v bìhu na 1500 m ákù,
kterého pozval Meky na spoleènou závìreènou píseò. Publikum tleskalo i skvìlému pøedstavení sportovního taneèního páru Marco
Morsut a Alexandra Hirèová.
Ke slovu pøilo i podìkování bývalých atletù
a pøedání dárku pøedsedovi tìlovýchovné jednoty Janu Urbanovi. Na plesovém podiu pøijali
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èestné èlenství TJ Olympia Bruntál Miroslav
birka, Ale Huák, Frantiek Fojt a øeditel hotelu Slezan v Bruntále Tomá Duchtík (viz foto
z pøedávání). Bohatá tombola, pamìtní sklenièka pro vechny úèastníky, ale i hudba udrely pøítomnost mnoha úèastníkù a do ranních hodin.
Oslavy 20. výroèí TJ Olympia budou pokraèovat po celý rok 2008. Po slavnostní dubnové valné hromadì budou oslavovat atleti pøi
XXXIV. mezinárodním veèerním bìhu Bruntálem 21. èervna a fotbalisté pøi mezinárodním
halovém turnaji ákù 29. listopadu a seniorù
13. prosince. Fotografie z plesu a dalí info
najdete na www.olympiabrunal.cz.
-ju-

Okénko do sportovních svazù
l ÈESKÁ ASOCIACE NORDIC WALKING (ÈANW) l
ordic Walking je bìná chùze se speciálními hùlkami. O co je jednoduí název a metoda,
o to úèinnìjí je tato nová forma pohybu. Kolébkou tohoto nového sportovního odvìtví je
právem nazýváno Finsko. Vlna nadení se rozíøila po celé Skandinávii a pak i do støední
a jiní Evropy.
V nìmecky mluvících zemích získává tento sport stále na vìtí popularitì. Je mono jej provozovat celý rok, kdekoliv a ve vech vìkových a výkonnostních skupinách, protoe jeho sportovní
úroveò lze velice lehce pøizpùsobit vlastní sportovní úrovni. Ve Finsku se tímto zpùsobem pravidelnì pohybuje celá pìtina vech obyvatel, ve védsku pøechází stále více nadencù z koleèkových
lyí k hùlkové chùzi, jak se zde Nordic Walking øíká.
Efektivní Nordic Walking vyaduje, tak jako i jiné druhy sportu, správné vybavení. Pro efektivní
výkon správnou technikou jsou nejdùleitìjí správné hole. Vývoj Nordic Walking a k dnení podobì rekreaèní fyzické aktivity pro kadého zaèal v osmdesátých letech ve Finsku a v roce 1997 byla
svìtu prezentována nejvìtím výrobcem holí, firmou EXEL první oficiální Nordic Walking hole. Odhaduje se, e tento nový druh sportu má pøes tøi miliony aktivních vyznavaèù.
Pøi vývoji Nordic Walking holí dbají výrobci na dùleité detaily, podporující efektivní a jistý pohyb.
Èeský trh nabízí irokou kálu Nordic Walking holí, od jednoduích a levnìjích, urèených pro
zaèáteèníky a po vysoce kvalitní, urèených pro výkonnostní sportovce. Dùleitá je správná délka
holí, vypoèítá se vynásobením tìlesné výky faktorem 0,68. Veobecnì se zaèáteèníkùm doporuèují hole kratí, pokroèilým delí.
Èeská asociace Nordic Walking (ÈANW) byla zaloena v øíjnu 2003, na
Ministerstvu vnitra ÈR je zaregistrována od 15. prosince 2005. Za cíl si
stanovila rozíøit Nordic Walking mezi irokou veøejnost, seznámit s tímto
novým druhem sportu ji aktivní sportovce a vytvoøením Nordic Walking
center umonit iroké veøejnosti zdravý pohyb v pøírodì 365 dní v roce.
V srpnu 2004 se stala èlenskou asociací mezinárodní asociace INWA (International Asociation of Nordic Walking), oficiálnì pøijala a respektuje pravidla o boji proti dopingu.
Chùze s holemi ji nemá pouze rekreaèní podobu. ÈANW poøádala
v kvìtnu loòského roku v Kadani druhý roèník Mezinárodního mistrovství
ÈR. V záøí 2007 se na Boím Daru uskuteènil ji ètvrtý roèník Nordic Wal-
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king Marathón pod názvem Karlùv Krok, kterého se zúèastnilo témìø 300 závodníkù. V záøí letoního roku plánuje ÈANW spoleènì s nìmeckou stranou uspoøádat druhé mistrovství svìta v Nordic
Walking.
Na poli reprezentaèním startovali v létì 2006 nai závodníci v 1. mistrovství svìta v Nordic Walking, které se konalo v nìmeckém Freudenbergu. Zde nae dvouèlenná výprava slavila úspìchy.
Martina Vernerová získala v enách støíbrnou medaili a Jakub Verner obsadil v muích 5. místo.
Dále se nae reprezentace úèastnila NW Maratónù v nìmeckém Gefreesu (2006 a 2007)
a Oberwiesenthalu (2007).
ÈANW sdruuje celkem 1137 èlenù pùsobících ve 39 oddílech rozmístìných po témìø celé Èeské republice (12 krajù). Více informací na www.czech-nordicwalking.com.
-civ-
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l ÈESKÁ IPKOVÁ ORGANIZACE (ÈO) l
de o tzv. steelové ipky, které jsou èasto k vidìní v pøenosech z rùzných turnajù na televizní stanici Eurosport. Podle základních pravidel má terè prùmìr 451 mm, ipky min. délku
60 mm, maximální 305 mm a maximální hmotnost 50 g. Dalí míry, materiál, ani tvar nejsou
limitovány. Odhodová èára musí být pevnì vyznaèena ve vzdálenosti 2,37 m a nejménì
v íøi 30 cm na obì strany od osy terèe.
ÈO byla zaloena jako obèanské sdruení 17. listopadu 1991. K 31. prosinci 2007 ÈSO pøestala být èlenem Unie ipkových organizací, která je pøidrueným èlenem ÈSTV od roku 1999. Èleny
Unie ipkových organizací zùstávají Èeský ipkový svaz, Èeská asociace kompaktních sportù,
Asociace ipkových automatù a Èeskomoravský ipkový svaz.
ÈSO má 803 èlenù sdruených ve 37 klubech. Hráèi jsou ve vech vìkových skupinách, výjimkou nejsou zdravotnì handicapovaní.
Soutìe ÈO jsou rozdìleny na soutìe jednotlivcù a soutìe drustev. V soutìích jednotlivcù
je vypisováno mistrovství ÈR v kategoriích: jednotlivci mui a eny, páry mui, eny a smíené,
junioøi a juniorky, áci a ákynì, veteráni a veteránky (nad 45 let).
Kadoroènì se koná dlouhodobá strukturovaná soutì Èeský pohár jednotlivcù a dvojic.
Nejdùleitìjí soutìí drustev je MÈR. Vrcholem ligových soutìí je finále, do kterého se kvalifikují nejlepí drustva z krajských lig.
Reprezentace se pravidelnì úèastní vech nejvýznamnìjích mezinárodních akcí v ipkovém
sportu. ÈO pravidelnì poøádá turnaj Czech Open, který je zaøazen do termínové listiny Svìtové
ipkové organizace (WDF).
Mezi nejúspìnìjí reprezentaèní vystoupení v roce 2007 patøilo 4. místo v celkovém
poøadí drustev na Spring cupu v Belgii a 9.
místo Z. tìpánové na Winmau World Masters. Dalích úspìchù dosahovali èetí reprezentanti na Open turnajích po celé Evropì,
napø. vítìzství M. Abadievové na Hungarian Open nebo 2. místo Z. tìpánové na German Gold Cup.
ÈO je èlenem WDF, která sdruuje 66
národních svazù. WDF je èlenem GAISF (General Assembly of International Sport Federation). Od roku 1978 se vdy na pøelomu roku
koná mistrovství svìta jednotlivcù, v sudých
letech Europe Cup drustev a v lichých letech World Cup drustev, vèetnì juniorské
soutìe. Kadoroènì pak se koná Europe
Cup Youth pro juniorskou kategorii.
Reprezentant Miloslav Navrátil na MS 2008
-civ-
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l KANCELÁØSKÉ PROGRAMY DO POÈÍTAÈÙ PRO TJ/SK
ZA 10 % BÌNÉ CENY! l
Vyuijte tuto pøíleitost pro vai TJ, sportovní klub!
ze i legalizovat dosud neoprávnìnì pouívané programy firmy Microsoft. Nekupujte zbyteènì programy od obchodníkù, staèí vám poèítaè s operaèním systémem. Dalí programy
ji nakoupíte sami, staèí jeden e-mail èi telefon. Úspory jsou v tisících korun.
Smlouva ÈSTV  Microsoft
Kadá tìlovýchovná jednota, sportovní klub èi sportovní svaz, sdruený v ÈSTV mùe zakoupit
pro svoje potøeby jakýkoliv software spoleènosti Microsoft. Mimo jiné nejpouívanìjí textové
a tabulkové programy Word èi Excel, a øadu dalích. Nákup za mimoøádnì výhodných podmínek,
a 10 % bìné obchodní ceny u prodejcù, vyplývá ze smlouvy ÈSTV s firmou Microsoft. Cenové
podmínky nákupu v rámci programu Select jsou nìkolikanásobnì nií ne nákup v obchodech
a ne jakýkoliv jiný multilicenèní program spoleènosti Microsoft pro komerèní èí vládní organizaci.
Podmínkou je, e sdruený subjekt ve své poslední úèetní závìrce vykázal v oblasti nezdanìného
hospodaøení zisk mení ne 200 tis. Kè a zároveò nemìl vìtí ztrátu ne 400 tis. Kè. Dalí podmínkou je skuteènost, e subjekt nevykázal v úèetní závìrce majetek vyí ne 30 mil. Kè.
Jednoduchý postup
Smlouva ÈSTV zjednoduuje objednávání na minimum. Neváhejte s vyuitím tohoto nákupu, odpadne vám spousta starostí, spojených napøíklad:
 s místem nákupu software  licence a vlastní nosièe programu jsou na základì objednávky
zasílány konkrétním zákazníkùm do místa/sídla tìlovýchovné jednoty nebo svazu.
 s nedostatkem informací, technickou pomocí  informace o licencích a technickou podporu
lze získat na výe zmínìných èíslech a emailových adresách.
Zpùsob objednání: Objednávky zalete e-mailem na adresu zdenek.cmelik(pvt.cz nebo cudejkova(abdist.cz nebo prostøednictvím telefonu 221 863 129, 266 198 530 nebo 266 198 366.
K zakoupeným licencím získá odbìratel (TJ/SK, sportovní svaz, regionální èi krajská organizace
ÈSTV) zdarma nárok na poskytnutí technické konzultace k zakoupeným produktùm, pøehled
o historicky nakoupených licencích (pro potøeby pøípadného softwarového auditu), pozvánku na
workshopy poøádané Microsoftem pro zástupce ÈSTV, pomoc se zalicencováním pøísluného IT
prostøedí.
Pozor na autorská práva
Jakýkoliv poèítaèový software je  jako u vìtiny kreativních dìl, jako jsou knihy, hudba a filmy 
chránìn autorskými právy. Pokud si software koupíte, nestáváte se vlastníky autorských práv. Kupujete si spíe právo na pouívání softwaru s urèitými omezeními, stanovenými vlastníkem autorských práv, co je vìtinou vydavatel/výrobce software. Pøesná pravidla popisuje dokumentace
doprovázející software  licence. Je bezpodmíneènì nutné, abyste tìmto pravidlùm rozumìli
a dodrovali je. Vìtinou se v nich uvádí, e máte právo na nahrání softwaru do jednoho poèítaèe
a vytvoøení jedné záloní kopie.
Pokud byste kopírovali, íøili a instalovali software zpùsoby, které licence zakazuje, a u vymìòováním disket a CD s pøáteli nebo spolupracovníky èi byste se úèastnili rozsáhlého roziøování,
poruovali byste autorský zákon. Dokonce, i kdy nìkomu jinému pomùete s vytvoøením neoprávnìných kopií, podle autorského zákona jste za to zodpovìdní.
Neváhejte proto vyuít výhod, které vem subjektùm ÈSTV nabízí smluvní ujednání
s firmou Microsoft. Lze oèekávat masivnìjí kontroly legálnosti SW ze strany pøísluných
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orgánù. Pokuty nebo jiné postihy mohou být pro kluby i jejich funkcionáøe velmi nepøíjemné. Pøedejít jim byl také jeden z hlavních dùvodù, vedle úspor pøi poøizování SW, se kterým
jsme do kontraktu s Microsoftem vstupovali.
Opravdu výhodné ceny licencí produktù Microsoft dokládá následující pøíkladová tabulka:
Ceny pro
Cena za
Celková
zákazníka duplik.inst. cena za 1
bez DPH
médium
licenci +
+ potovné médium
bez DPH
bez DPH

Celková
cena za 1
licenci +
médium
s DPH

7. VH ÈSTV
8. VH ÈSTV
9. VH ÈSTV
10. VH ÈSTV
11. VH ÈSTV
12. VH ÈSTV
13. VH ÈSTV
14. VH ÈSTV
15. VH ÈSTV
16. VH ÈSTV
17. VH ÈSTV
18. VH ÈSTV
19. VH ÈSTV

n 13 n
3. èervence 1996 v Praze
12. øíjna 1996 v Nymburku
12. dubna 1997 v Nymburku
18. dubna 1998 v Nymburku
17. dubna 1999 v Nymburku
15. dubna 2000 v Nymburku
21. dubna 2001 v Nymburku
13. dubna 2002 v Nymburku
5. dubna 2003 v Nymburku
3. dubna 2004 v Nymburku
9. dubna 2005 v Nymburku
22. dubna 2006 v Nymburku
14. dubna 2007 v Nymburku

Katalog.
èíslo

Název produktu

021-06716

Office 2003 Standard Win32
Czech MVL Down

1 690 Kè

180 Kè

1 870 Kè

2 225 Kè

021-07789

Office 2007 Standard Czech MVL

1 690 Kè

180 Kè

1 870 Kè

2 225 Kè

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

269-07537

Office Professional 2003 Win32
Czech MVL Down

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA DUBEN l

2 190 Kè

180 Kè

2 370 Kè

2 820 Kè

79P-01203 Office Professional Plus 2007
Czech MVL

2 190 Kè

180 Kè

2 370 Kè

2 820 Kè

76J-01408

2 690 Kè

180 Kè

2 870 Kè

3 415 Kè

2 090 Kè

180 Kè

2 270 Kè

2 701 Kè

2 090 Kè

180 Kè

2 270 Kè

2 701 Kè

Office Enterprise 2007 Czech MVL

E85-00384 Windows XP Professional Czech UPG
MVL Down
66J-00651

Windows Vista Business Czech UPG
MVL

Mgr. Jan Boháè,
generální sekretáø ÈSTV

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

l 20. VALNÁ HROMADA ÈSTV SE KONÁ V NYMBURKU l
sobotu 19. dubna se uskuteèní ve Sportovním centru Nymburk jubilejní 20. valná hromada
ÈSTV. Pozvánku na jednání obdrelo 158 delegátù s hlasem rozhodujícím, kteøí zastupují
subjekty sdruené v ÈSTV  sportovní svazy, tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Navrený program spoleèné èásti valné hromady zahrnuje mj. zhodnocení výsledkù práce Výkonného výboru ÈSTV za uplynulý rok a posouzení ekonomických materiálù.
Ve druhé èásti valné hromady bude projednávat sbor zástupcù TJ a SK návrh klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù v roce 2008 a návrh klíèe pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu sportovních zaøízení na rok 2008. Sbor zástupcù svazù bude schvalovat rovnì návrh klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù ÈSTV v roce 2008 a ádost o pøijetí nového svazu za øádného èlena ÈSTV.
O prùbìhu valné hromady budeme informovat v pøítích èíslech TP Zpravodaje.
Pøehled valných hromad ÈSTV:
1. VH ÈeSTV
10. listopadu 1990 v Praze ve Slovanském domì
2. VH ÈeSTV
23. listopadu 1991 v Praze v Paláci kultury
mimoøádná VH ÈeSTV
25. dubna 1992 v Praze v budovì FTVS
3. VH ÈSTV
27. bøezna 1993 v Praze v budovì FTVS
4. VH ÈSTV
26. bøezna 1994 v Nymburku
5. VH ÈSTV
1. dubna 1995 v Nymburku
6. VH ÈSTV
30. bøezna 1996 v Nymburku

1.
1.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
7.
7.
8.
9.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.















10. 4. 
10. 4. 
11.
11.
11.
11.

4.
4.
4.
4.






12. 4. 
12. 4. 
12. 4. 
13. 4. 
17. 4. 
18. 4. 

6. 4.
2. 4.
6. 4.
12. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.
13. 4.
13. 4.
14. 4.
18. 4.
9. 4.
13. 4.
9. 4.
9. 4.
13. 4.
13. 4.
11. 4.
13. 4.
13. 4.
13. 4.
20. 4.
12. 4.
20. 4.
13. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
24. 4.
16. 4.
20. 4.
20. 4.

ME v zápase
Ètvrtfinálová utkání fotbalové Ligy mistrù
ME sportovních gymnastek
MS en v hokeji
Czech Open v racketlonu
GP v moderní gymnastice
Semifinále ÈP v plavání drustev
MS muù v curlingu
Olympijská kvalifikace pozemních hokejistù
Olympijská kvalifikace v boxu
MS v jachtingu  tøída Star
Odvety ètvrtfinále fotbalové Ligy mistrù
MS v plavání (25 m)
Ètvrtfinále Poháru ÈMFS
výcarskoÈR v ledním hokeji
US Masters v golfu
ME v taekwon-do
výcarskoÈR v ledním hokeji
Final four basketbalistek
Ètvrtfinále Davisova poháru tenistù
ME v judu
ME ve vzpírání
MÈR v chùzi na 20 km muù a en
ME v badmintonu
MÈR v noèním rádiovém or. bìhu
MÈR muù a en v silovém trojboji
MM ÈR ve veslování na dlouhé dráze
MSJ v ermu
MS hokejistù do 18 let
Odvety ètvrtfinále Poháru ÈMFS
Euro Hockey Tour (Èeská pojiovna Cup)
SP v moderní gymnastice

-civ-

Tampere
ClermontFerrand
Harbin / Èína
Brno
Praha/Zlín
USA
Kakamigara / Japonsko
Atény
Miami
Manchester
Bern
Augusta
Øím
Bern
Lisabon
Lignano
Podìbrady
Herning / Dánsko
Sokolov
Nymburk
Hoøín
Acireale
Kazaò
Liberec
Portimao
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18. 4.  20. 4.
18. 4.  20. 4.
18. 4.  20. 4.
19. 4.
19. 4.  20. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.  4. 5.
21. 4.  27. 4.
22. 4.  23. 4.
23. 4.  27. 4.
26. 4.  27. 4.
26. 4.  27. 4.
26. 4.  27. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.  3. 5.
29. 4.  30. 4.
30. 4.  3. 5.

MÈR ve squashi
MS drustev v ermu
Olympijská kvalifikace v zápase
MÈR v pùlmaratonu muù a en
MÈR drustev v plavání (50 m)
MÈR muù a en v benèpresu
ÈRRusko, ME ragbistù
ME en v achu
Tenisový turnaj série Masters
Semifinále fotbalové Ligy mistrù
MÈR v curlingu
MÈR juniorù v badmintonu
Olympijská kvalifikace v ermu kordem
2. kolo Fed cupu tenistek
ÈRSeverní Irsko, kvalifikace ME fotbalistek
MÈR juniorek v moderní gymnastice
ME ve skocích na trampolínì
Odvety semifinále fotbalové Ligy mistrù
ME drustev muù a en ve squashi

Praha
Peking
Martigny
Pardubice
Most
Praha
Plovdiv
Monte Carlo
Praha
Praha
Praha
Milevsko
Odense

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

INZERCE

1. vyd., 80 s., formát 145x210 mm, cena bro. 59 Kè
Publikace mùete zakoupit nebo objednat na adrese: Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
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