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Pohodové ètení

ZPRAVODAJ

Detektivka
Lyndon Staceyová: VRAEDNÉ MYLENKY
Sophie Bradfordová je krásná blondýna proslulá neustálým flirtováním. Kdy je její bezvládné tìlo nalezeno v pøíkopu oputìné silnice ve West Country, stává se hlavním podezøelým Jamie Mullin,
který byl jejím posledním pøítelem, a s ním se pøed svým zmizením na veøejnosti dramaticky pohádala. Jamie se pokouí hájit, ale
nedokáe svou nevinu prokázat a propadá záchvatùm sebelítosti a
zoufalství. Do boje za obhájení kamaráda se vydává Matt Shepherd. Podaøí se mu odhalit pozadí vrady, které na první pohled
chybí motiv? Skvìlá kniha s výbornì vykreslenými postavami, zasazenými do specifického prostøedí britské West Country. Pøeloil Petr Guth.
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James Haller: FRANCOUZSKÝ IVOT
Vavøíny ovìnèený éfkuchaø James Haller strávil se svými nejbliími
pøáteli mìsíc v okouzlujícím domì ze 17. století v malém mìsteèku
v údolí Loiry. Aèkoliv se zapøisáhl, e bìhem tìchto jedineèných prázdnin nebude vaøit, hojnost èerstvých potravin, bylinek a vín, se kterou
se na místì setkal, ho brzy pøimìla názor zmìnit. Dennì vychutnávali
vybrané krmì, které Haller vykouzlil z nejprostích surovin, kochali se
nádherným výhledem z terasy, navtìvovali rozkoné kavárnièky, vydávali se na výlety do Tours, kde pátrali ve staroitnictvích, procházeli
se nekoneènými poli rozkvetlých sluneènic... Francouzský ivot je 
se svými tucty skvostných receptù  rozkoným svìdectvím radosti z dobrých pøátel a dobrého jídla, a naléhavì nás nabádá, abychom usilovali o splnìní svých nejdivoèejích a nejbájeènìjích snù. Pøeloila Olga Walló.
1. vyd., 232 s.,formát 130x200 mm, cena bro. 199 Kè
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l PØEDSTAVUJEME:
OKRESNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ÈSTV UHERSKÉ HRADITÌ l
kresní výkonný výbor ÈSTV Uherské Hraditì eviduje k 31. prosinci 2007 témìø 35.000
èlenù ve 266 oddílech a ve 120 TJ a SK ve 39 druzích sportu a sedmi okresních sportovních svazech. O èinnosti sdruení jsme hovoøili s tajemníkem Frantikem Grebeníèkem.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ/SK nejvìtí zájem?
Øekl bych, e v zásadì poskytujeme sluby obdobné jako v ostatních okresech a regionech.
Jsme servisní organizací i svým zpùsobem nadøízeným orgánem, ke kterému se obrací TJ,SK
o pomoc v øeení problému v tìlovýchovì, sportu, v denním ivotì, v oblasti vnitøního ivota
v TJ,SK, v ekonomických, právních, investièních, sportovních a v organizaèních problémech.
Jsme tu a jsme pøipraveni vdy pomoci radou, øeením, èi pøenesením problému na zainteresované. Jsme tu pro to, abychom pomáhali a nae práce má iroký zábìr èinností, nejen k TJ a SK,
ale i ke státním orgánùm, naim vyím orgánùm, MMT a veøejnosti.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK spoèívá v pøístupu a poskytovaném servisu TJ a SK,
sportující veøejnosti a státní správì. Nae spolupráce je hlavnì vidìt v pomoci zpracování statistiky, pasportu, roèních výkazù hospodaøení, v informovanosti naich sdruených subjektù ve spolupráci s mìstskými a obecními úøady v pomoci pøi zpracování investièních podkladù, v zastupování a úèasti na jednáních s tìmito orgány, spolupráce pøi tvorbì smluvních vztahù a právní
pomoci TJ, SK. Dùleité je být ve stálém spojení s TJ, SK a vnímat jejich problémy a pomáhat je
i svojí úèastí øeit.
n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Osobní kontakt, úèast pøi sportovních a spoleèenských akcích, výroèních schùzích a jednáních pøímo v TJ, SK. Samozøejmì komunikujeme tradièními prostøedky, telefonicky, potou, ale
i s vyuitím e-mailu a internetu. Hodnì spoléháme na informace cestou internetových stránek
ÈSTV a MMT, ale i TP Zpravodaje. Prùbìnì zasíláme závaná sdìlení potou do TJ a SK
a jsme ve spojení s tìmito naimi subjekty a snaíme se prunì reagovat a udret tento informaèní servis ivý a aktuální.
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?
Máme vichni radost, kdy se nám práce daøí a sport se rozvíjí. U dávno netlaèíme na TJ, SK
aby zvyovaly svoji sportovní a výkonnostní úroveò za kadou cenu. Nae výsledky se odvíjí od
ekonomické zásady: ,Na co máme, do té výe sportujeme. Pøesto se nám výe naznaèenou
filozofií daøí dret sportovní výkonnost a i iroký zábìr sportù a výsledkù. Máme úspìchy, máme
schopné sportovce a kolektivy a máme i talentované sportovce. Nai funkcionáøi jsou èleny mìstských a obecních úøadù, i to je dnes vidìt a cítit v podpoøe ekonomiky a sportu v TJ, SK, ale
i v tom, jaká máme sportovitì a zázemí pro sportovce.
Dnes slyíme ze vech stran  nikdo nám nepomùe  schází nám finanèní prostøedky. Také
nám chybí  více ne polovina výdajù TJ a SK naeho okresu je v provozních nákladech a závislá
na pohybu cen a nestabilitì legislativy a financí. To je to, co nám brzdí sport a s èím nám hodnì
pomáhá i státní správa a sponzoøi a s èím se hlavnì potýkají nae TJ/SK, a také my.
n Jaká je ve vaem regionu situace s výstavbou nových èi modernizací starích sportovi?
U nás jsou pracovití a podnikaví lidé, kteøí se snaí mít v poøádku nejen to své, ale i to spoleèné. V posledních letech dolo k øadì rozsáhlých rekonstrukcí, èi výstavbì a doplnìní scházejících
sportovi. I s naí podporou a pomocí pøi zpracování ádostí o investice, ale i stálým pøipomínáním, e je nutno zaøízení udrovat stále. Snaíme se udrovat, ale i vylepujeme tìlovýchovná

Uherský Brod / Fotbalové høitì Lapaè s umìlým povrchem tøetí generace
zaøízení ve spolupráci s obcemi, mìsty
a státní sférou. Hledáme dalí cesty k obnovì, rekonstrukcím a k budování nových
tìlovýchovných zaøízení i z jiných zdrojù 
ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy, ministerstva financí, státního rozpoètu,
evropských fondù. U nás stále platí: ,Dejte
nám peníze, my si to opravíme a postavíme sami.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport hodné doporuèení statním regionálním sdruením
ÈSTV?
Uherské Hraditì / Budova
Nechceme nikomu radit a vnucovat ná
veslaøského klubu Moravia
pøístup. Vdy jsme byli otevøení problémùm
TJ, SK, ale i celé organizace. Vdy jsme
hájili zájmy naich sdruených subjektù, vystupovali jsme vdy v jejich prospìch. Pokud byl
zájem, vdy jsme se o nae zkuenosti kladné i záporné podìlili. Nikdy jsme nezávidìli a snaili
jsme se vyhnout pomluvám. Vdy jsme se také snaili být variabilní, pracovat pro nai organizaci
a pomáhat TJ a SK, jejich funkcionáøùm a sportovcùm.
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?
Ano, neobejdou. Pøirozená obmìna funkcionáøù z vìkových dùvodù v TJ, SK samozøejmì
nastává, hlavnì pøíchodem nových sportù a vznikem nových TJ a SK, ale i vlastním vývojem, ale
také dobou. Je pravdou, e zkuení dlouholetí funkcionáøi ve vedoucích funkcích v TJ, SK zùstávají i z dùvodu nìkdy praktických, ale i proto, e dnes funkce není problém, ale být pøedsedou
problém je. Zvyuje se odpovìdnost, ale také nároky na funkcionáøe, a to mùe být ten výe
popsaný moment. Je to o vysoké odpovìdnosti za lidi a hodnoty. Z naí strany se snaíme
v rámci servisu chránit a etøit tyto funkcionáøe v jejich èinnosti v TJ, SK, nìkdy nejsme schopni
je uchránit od ,úøedního imla a byrokracie.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení, kromì finanèních prostøedkù?
Samozøejmì ,peníze a naposled. Finance jsou zásadní problém, ale jsou i jiné, v komunikaci, pøístupu, odpovìdnosti, mezilidských vztazích, v podpoøe a spolupráci mezi okresy, svazy
v naí organizaci. Máme za to, e by mìlo dojít ke zmìnì kritérií v rozdìlení dotací. Stanovit
rozdìlení dotací dle celkových nákladù z roèního výkazu hospodaøení TJ, SK a ze statistiky dle
rozdìlení podle èlenù.
Vladimír Civín
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l VALNÁ HROMADA ÈSTV SE USKUTEÈNÍ 19. DUBNA 2008 l
ubilejní 20. valná hromada ÈSTV se
uskuteèní 19. dubna ve Sportovním
centru Nymburk. O svolání valné hromady rozhodl na své lednové schùzi
VV ÈSTV, který zároveò schválil návrh její organizace a program. VV ÈSTV projednal rovnì dalí materiály pro jednání VH ÈSTV  osnovu zprávy o èinnosti VV ÈSTV, bilanci spoleèných zdrojù pro rok 2008 a návrh rozpoètu
ÈSTV na rok 2008.
VV ÈSTV dále mj. vzal na vìdomí informaci
o financování sdruených subjektù a informaci

o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV
ve sdruených subjektech.
Také na únorové schùzi byla hlavním bodem
programu pøíprava materiálù na valnou hromadu ÈSTV. VV ÈSTV projednal mj. zprávu o hospodaøení ÈSTV za rok 2007, návrh klíèù pro
dìlení zdrojù ve sboru zástupcù svazù a sboru
zástupcù TJ a SK v roce 2008, návrh jednacích
øádù a dalí verze zprávy o èinnosti VV ÈSTV
od 19. valné hromady, bilanci spoleèných zdrojù pro rok 2008 a návrh rozpoètu ÈSTV na rok
2008.
-civ-

Právní poradna
l AKTUÁLNÍ INFORMACE l
Smlouvy s ochrannými organizacemi
Pro rok 2008 byla podepsána nová smlouva mezi spoleèností INTERGRAM a ÈSTV, a to ve stejném rozsahu oprávnìní jako v minulém roce. Touto smlouvou je udìleno oprávnìní k veøejné produkci uveøejnìných záznamù výkonù umìlcù pøi sportovních akcích subjekty sdruenými v ÈSTV
a to:
 sportovními svazy
 regionálními a krajskými sdrueními ÈSTV
 tìlovýchovnými jednotami a sportovními kluby
V roce 2008 je nadále v platnosti smlouva uzavøená mezi spoleèností OSA a ÈSTV, která byla
uzavøena na období tøí let od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2009. Touto smlouvou je udìlen souhlas
pro obèanská sdruení, která jsou sdruena v ÈSTV, k provozování hudebních dìl pøi doprovodu
sportovní èinnosti.
Blií informace ke smlouvì najdete na internetových stránkách ÈSTV (www.cstv.cz).
Zmìna zákona è. 83/1990Sb., o sdruování obèanù
Parlament ÈR pøijal dalí novelu zákona o sdruování obèanù, která se opìt dotkla úpravy názvu
obèanských sdruení.
Novelou dolo ke zruení èásti ustanovení § 6 odst. 4 cit. zák. tak, e nadále název obèanského
sdruení ji nemusí povinnì obsahovat text obèanské sdruení nebo zkratku o.s.
Ta obèanská sdruení, která ji provedla zmìnu stanov, respektive zmìnu svého názvu v souladu s pøedchozí právní úpravou, a do svého názvu text obèanské sdruení èi zkratku o.s. pøidala,
nemusí své stanovy mìnit v tom smyslu, e by toto oznaèení ze svého názvu opìt vypoutìla.
Církevní majetek
Vláda schválila návrh vìcného zámìru zákona o nápravì nìkterých majetkových køivd zpùsobených církvím a náboenským spoleènostem. Základním principem øeení bude kombinace finanèní
náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku.
Oproti pøedchozímu návrhu dolo k zásadní zmìnì, která se dotýká i obèanských sdruení,
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zejména majetku, který mají zatím ve výpùjèce od státu, tj. ten, který jim nebyl pøeveden do vlastnictví. Návrh toti nezahrnuje do majetku, který nelze církvím vydat, ten majetek, jen uívají obèanská sdruení ke své èinnosti. Problematika byla projednána Legislativní radou VV ÈSTV s tím,
e byla pøijata doporuèení uplatnit v Legislativní radì Vlády ÈR poadavek, aby majetek státu, který
doposud uívají obèanská sdruení, byl z naturální restituce vyòat.
Legislativnì právní
a personální odbor ÈSTV

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

l OVÌØOVÁNÍ LISTIN A PODPISÙ, VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
A OBCHODNÍHO REJSTØÍKU l
Ovìøování
Vzhledem k tomu, e stále pøetrvávají urèité nejasnosti v oblasti placení poplatkù za ovìøování,
pøináíme z této oblasti struènou informaci.
Ovìøování kopií èi opisù listin a ovìøování
vlastnoruèních podpisù provádìjí buï notáøi
nebo obecní (mìstské) úøady. Základní rozdíl
mezi úhradou poplatkù za provedení ovìøení
spoèívá v tom, e u notáøe se jedná o jeho odmìnu za provedený úkon, zatímco u obecního
úøadu jde o správní poplatek, který smìøuje do
státního rozpoètu.
Jestlie tedy bude provádìt ovìøení notáø,
nepøichází osvobození od platby v úvahu. Naopak v pøípadì úkonu provádìného obecním úøadem je pro urèité skupiny právním pøedpisem
osvobození od placení upraveno.
Zákon è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (poloka 4 a 5 sazebníku) stanoví, e pokud provádìný úkon souvisí s èinností, pro kterou bylo zaloeno, je obèanské sdruení osvobozeno od správních poplatkù za následující:
a) ovìøení podpisu nebo otisku razítka na listinì nebo na jejím stejnopisu,
b) ovìøení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
nebo výpisu z úøedních spisù, ze soukromých spisù v úøední úschovì, z rejstøíkù,
z registrù, z knih, ze záznamù, z evidencí,
z listin nebo z dalího písemného nebo obrazového materiálu

Pokud tedy TJ/SK, jakoto obèanská sdruení, budou v rámci své èinnosti potøebovat
úøední ovìøení a ji podpisù èi listin, lze doporuèit, aby si ovìøení nechala provést na obecním (mìstském) úøadì, kde po pøedloení svých
stanov mohou uplatnit osvobození od poplatku.
Výpisy
Dalí informace pro praktické vyuití se týká
opatøování výpisù z rùzných rejstøíkù. Od ledna 2008 byla jetì více rozíøena sí kontaktních míst, která poskytují ovìøené výpisy z centrálních evidencí a rejstøíkù státní správy, a to
na jediném místì. Jedná se pøedevím o výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstøíku a ze ivnostenského rejstøíku.
Tyto výpisy nyní vydávají nejen pøísluné
správní úøady (katastrální úøad, ivnostenský
úøad apod.), ale vechny tyto výpisy lze získat
i na krajských úøadech, obecních (mìstských)
úøadech èi potách, ani by bylo nutné navtívit kvùli rùzným výpisùm nìkolik správních úøadù. Bohuel, tuto slubu neposkytují úplnì
vechny obecní úøady èi poty, ale pouze ty,
které jsou napojeny na tzv. Czech POINT. Seznam pøipojených úøadù a pot lze najít napø.
na www.czechpoint.cz.
Legislativnì právní
a personální odbor ÈSTV

l l l CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI
tisková strana A5

5 000,- Kè

1/2 tiskové strany

2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

1 400,- Kè

1/8 tiskové strany

800,- Kè

lll

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

2 / 2008

n6n

e) penìitý pøíspìvek na dovolenou  u zamìstnavatele jde o daòový výdaj, zamìstnanec platí
daò i pojitìní,
f) poskytnutí rekreace (i zahranièní) v nepenìité formì (plátcem faktury za zájezd je zamìstnavatel) do èástky 20.000,- Kè roènì, vèetnì rodinných pøísluníkù  u zamìstnavatele nejde
o daòový výdaj, zamìstnanec neplatí daò ani pojitìní,
g) poskytnutí stejné rekreace nad 20.000,- Kè roènì  jde o daòový náklad zamìstnavatele,
zamìstnanec platí daò i pojitìní,
h) nadlimitní úhrada cestovních nákladù  u zamìstnavatele daòový výdaj, zamìstnanec platí
daò i pojitìní,
i) monost sportovního nebo kulturního vyití, zdravotní péèe  u zamìstnavatele nejde o daòový výdaj, zamìstnanec neplatí daò ani pojitìní,
j) kurzy, kolení, kde dochází k prohlubování kvalifikace zamìstnance  pro zamìstnavatele jde
o daòový výdaj, zamìstnanec neplatí daò ani pojitìní,
k) zvyování kvalifikace, napø. studium V nebo maturita  pro zamìstnavatele nedaòový výdaj,
zamìstnanec neplatí daò ani pojitìní,
l) pøechodné ubytování (do èástky 3.500,- Kè mìsíènì)  pro zamìstnavatele vdy daòový výdaj (tedy i nad stanovenou èástku), zamìstnanec neplatí daò a pojitìní jen v pøípadì do
èástky 3.500,- Kè,
m) pøíspìvek na penzijní a ivotní pojitìní (limit 24.000,- Kè roènì, obì pojitìní se posuzují
spoleènì)  u zamìstnavatele daòový výdaj pøi jakékoliv výi, u zamìstnance se neplatí daò
a pojitìní do uvedené èástky, nad tuto èástku opìt jak daò tak i pojitìní se platí.

Ekonomické informace ÈSTV
l VÝPLATY MEZD V ROCE 2008 (pokraèování) l
minulém èlánku jsme se vìnovali otázce výpoètu mezd v roce 2008 s tím, e jsme si
ukázali jak budeme poèítat èistou mzdu jednotlivým kategoriím zamìstnancù, vèetnì tìch,
kteøí pro sportovní organizaci pracují na základì dohod o pracovní èinnosti èi provedení
práce.
Bohuel jsme zapomnìli na významnou kategorii naich zamìstnancù, a tìmi jsou ti, kteøí ji
odeli na zaslouilý odpoèinek  tedy dùchodci. Pro nì znamená daòová reforma výrazné polepení v pøípadì, e si k dùchodu pøivydìlávají vemi druhy pracovních pomìrù, popø. na dohody.
Jde o to, e novì mohou uplatnit slevu na dani, co v minulosti nemohli. Ukame si tedy takový
pøíklad. Jetì je tøeba upozornit na fakt, e je tøeba podepsat prohláení k dani, a to ji na poèátku
výdìleèné èinnosti. A nyní ji slíbený pøíklad:
Hrubá mzda
ZP placeno zamìstnavatelem
SP placeno zamìstnavatelem
Základ danì
15 % danì
ZP zamìstnance
SP zamìstnance
Èistá mzda
Pøípoèet slevy na dani
K výplatì

12.000,00
1.080,00
3.120,00
16.200,00
2.430,00
540,00
960,00
8.070,00
2.070,00
10.140,00

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Ke vem benefitùm je mono uvést dvì zásadní podmínky:
1. ve je tøeba mít podchyceno v kolektivní smlouvì, pracovní smlouvì, èi ve vnitøním pøedpisu,
2. platí, kdy platí zamìstnanec pojitìní, platí ho i zamìstnavatel, take i daòový výdaj se výraznì zamìstnavateli podraí a zamìstnanec má plnìní velmi nízké.
Specifickým problémem jsou odmìny èlenù orgánù právnické osoby, napø. èlenové výboru apod.
V roce 2008 dochází k zjednoduení daòových pøedpisù, protoe platí, e daò z pøíjmu je stále
15 %. Z tohoto dùvodu taková odmìna není daòovým nákladem vyplácející organizace, odmìna
se daní èlenu orgánu a kromì toho se musí platit zatím pouze zdravotní pojitìní.

Z pøíkladu je tedy vidìt, e v tomto pøípadì je zaplacená daò ve výi 360,- Kè, co je výrazný
rozdíl oproti dosavadní praxi.
V minulém èlánku jsme si slíbili, e se dnes podíváme na zamìstnanecké benefity. Sice jsme
konstatovali, e sportovní organizace nemohou dávat takové výhody jako ve výrobních podnicích, ale i zde platí, e v nìkterých pøípadech je benefit lepí ne pøidání na platì. První benefit
jsme ji v minulém èlánku podrobili rozboru. Jde o monost vyuívat sluební vozidlo. Tam jsme
bohuel museli konstatovat, e tento benefit ztratil mnoho na svém pùvabu.

To byla poslední informace o této problematice. Je tøeba si uvìdomit, e tato problematika bude
mít svùj dalí vývoj, oèekává se velký boj o daòové zvýhodnìní stravenek, zmenování daòové
znatelnosti nìkterých benefitù apod. V pøípadì potøeby vás budeme neprodlenì informovat.
JUDr. Pavel Pávek,
ekonomický øeditel ÈSTV

Jak je to tedy s dalími výhodami. Nový zákon v podstatì stanovil jednu dùleitou zásadu, a to
tzv. zásadu triády = daòový náklad zamìstnavatele = zdanìní u zamìstnance + odvod pojistného
nebo nedaòové náklady zamìstnavatele (pøíp. ze zdanìného zisku èi sociálního fondu) = nezdanìní u zamìstnance a bez odvodu pojistného. Take jaké benefity lze poskytovat:

MUDr. Klaus Wachter, Claudia a Laszlo Sarkadyovi

Mùj problém... MIGRÉNA

c) poskytnutí stravenek  jde do nákladù zamìstnavatele, zamìstnanec neplatí daò ani pojitìní
(pozor je tøeba dodrovat limity stanovené zákonem o dani z pøíjmu),
d) nealkoholické nápoje na pracoviti  není daòovým výdajem u zamìstnavatele, zamìstnanec
neplatí daò ani pojitìní; pozor, není to ochranný nápoj podle zvlátních pøedpisù,

INZERCE

a) dovolená nad základní výmìru podle zákoníku práce  jde o daòový náklad zamìstnavatele,
je tedy nutné pøipoèíst oba druhy pojitìní a pøíjem zamìstnanci zdanit,
b) závodní stravování  o daòový náklad jde v pøípadì, e zamìstnavatel má vlastní jídelnu,
popø. v jeho závodní jídelnì vaøí jiná organizace (za náklad se povauje ve mimo spotøebované potraviny, které hradí strávník), daò zamìstnanec neplatí, stejnì jako pojitìní,
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Migréna suuje pøiblinì dvanáct procent obyvatel, a to nejen eny,
ale také mue a dìti. Má negativní vliv jak na kvalitu ivota, tak na
profesní výkony. Bodající bolesti, mitky pøed oèima, nevolnost a zvracení mohou trvat hodiny, èi dokonce dny. Migréna s sebou také pøináí výrazná nebezpeèí, pøedevím zvýené riziko srdeèní zástavy.
Lze s ní vak bojovat, lze ji ovlivnit a omezit její následky. A k tomu
vám pomùe nae kníka. (160 s., cena bro. 199 Kè)
Knihu si mùete objednat nebo zakoupit v prodejním skladu
Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
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Informace ze sportovního prostøedí
l MEZINÁRODNÍ ÈINNOST ÈSTV l
ezinárodní prezentaci ÈSTV, jako støení organizace sdruující národní sportovní svazy,
a subjektu, v rámci kterého se realizuje pøeváná èást sportovních a tìlovýchovných
aktivit v ÈR, lze za rok 2007 shrnout do dvou hlavních okruhù èinností  pùsobení
v ENGSO a jednání se zahranièními partnery a institucemi, a mezinárodní komunikace.
Pùsobení v ENGSO
Evropské sdruení nevládních sportovních organizací je støení organizací národních sportovních
organizací (typu ÈSTV) sdruující 40 èlenských zemí, (www.engso.eu), hájící zájmy svých èlenù
v rozhodujících evropských institucích. Dlouholetý prezident ENGSO Bengt Sevelius ukonèil loni
poslední moné volební období a na jeho místo byla zvolena na ètyøletý cyklus Brigitta Kervinenová z Finské sportovní organizace. Ve volené osmièlenné exekutivì pùsobí ji druhé volební období Mgr. Jan Boháè, generální sekretáø ÈSTV. Èleny exekutivy jsou dále zástupci Finska, Portugalska, Francie, Estonska, Chorvatska, Irska a Srbska. Bøeznové zasedání exekutivy ENGSO se
ke veobecné spokojenosti úèastníkù uskuteènilo v Praze  v hotelu Coubertin.
V roce 2007 byl prioritou ENGSO obsah Bílé knihy o sportu (White Paper on Sport), která
v závìru roku poslouila jako úspìný argument pro zaøazení sportu do textu reformované Evropské smlouvy. Reformovaná Evropská smlouva byla v prùbìhu portugalského pøedsednictví
EU schválena a nyní bude probíhat a do roku 2009 její ratifikace. Pokud tato nová Evropská
smlouva vstoupí v roce 2009 v platnost, bude mít sport anci, jako uznaná aktivita Evropské unie,
na vlastní rozpoèet v rámci EU v dalím rozpoètovém období.
Bílá kniha, její tvorba byla zahájena ji v roce 2006, prola øadou diskusí a pøipomínek na konferencích ministrù sportu i mezi sportovními organizacemi. V koneèné podobì nakonec naplnila oèekávání vìtí èásti sportovního prostøedí. Uznává sport jako specifickou èinnost, která svojí podstatou v øadì pøípadù nemùe zcela naplnit dikci evropských smìrnic, upravujících zejména pracovnì
právní a ekonomickou èinnost, a uznává nezávislost sportovních organizací v øízení sportu.
Deklarovanou prioritou Bílé knihy je prohloubení dialogu Evropské komise se støeními evropskými sportovními organizacemi, v zájmu vytváøení co nejpøíznivìjích podmínek pro sport v èlenských zemích EU. Nìkteré oblasti vak zùstávají otevøené a èekají na øeení (napø. problematika
hráèských agentù). Z akèního plánu Bílé knihy, nazvaného podle P.de Coubertina, jsou nyní vybírána prioritní témata, která bude oddìlení sportu Evropské komise spolu se státy pøedsedajícími EU
postupnì naplòovat, tak aby výstupy byly pro èlenské státy pøínosem (2008  studie financování
sportu v zemích EU a ekonomický dopad sportu, problematika hráèských agentù, a dalí). Také
Èeská republika ji pøipravila návrh témat, kterými se bude v dobì svého pøedsednictví, v první
polovinì roku 2009 zabývat a jejich projednávání bude na úrovni ministrù sportu a Evropské sportovní konference øeit. Bílá kniha je pøístupná na internetu http://ec.europa.eu/sport/index_en.html.
Jednání se zahranièními partnery a institucemi a mezinárodní komunikace
V roce 2007 se uskuteènila jako kadý rok øada bilaterálních jednání a prezentací. Z významnìjích:
n Prezentace ÈSTV a souèasné situace mládee ve sportovních oddílech a klubech ÈSTV na
nìmecko-èeském sympoziu sportovního výzkumu ve Velenu;
n Prezentace ÈSTV a souèasného modelu vzdìlávání trenérù v Èeské republice pro èleny norské delegace, sloené ze zástupcù Norského olympijského výboru-sportovní federace a Národní sportovní koly v øíjnu v Praze;
n V rámci ENGSO Fora jednání s pracovníkem nìmecké EU kanceláøe v Bruselu Michaelem
Trinkelem k pøipravovanému prùzkumu financování sportu ve státech EU, kterého se v roce
2008 bude úèastnit i ÈSTV;
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n V listopadu se na Zadovì uskuteènilo tradièní setkání se zástupci slovenského sportovního
prostøedí (Slovenský zväz telesnej kultúry, Asociácia port pre vetkých, Konfederácia portových zväzov). Diskuse byla zamìøena na aktuální situaci organizací, financování sportu,
politiku státních institucí ve sportu a pokraèující krizi v nevládní sportovní sféøe na Slovensku;
n V prosinci se v Praze konalo jednání v rámci evropského projektu vedeného Francií Sociální
dialog ve sportu, ve kterém je zjiován aktuální stav tohoto procesu v jednotlivých èlenských
zemích.
Komunikace ve formì zahranièní korespondence byla intenzivnìjí ne v minulých letech. Zvýený byl poèet mezinárodních etøení a projektù, které byly zpracovávány ve formì obsáhlých dotazníkù. Za vechny lze jmenovat projekt univerzity V Kolínì nad Rýnem Dopad rozhodování
Rady Evropy do sportovního prostøedí, chorvatský Programy vzdìlávání ve sportovních organizacích, prùzkum nìmecké EU kanceláøe k pøipravovanému etøení Financování sportu v zemích
EU a dalí mení dotazníky. Dalí aktivity se sestávají pøedevím z ádostí o zprostøedkování
kontaktù nebo ádostí o poskytnutí specifických informací ze sportovního prostøedí, a to jak ze
strany partnerských organizací (ENGSO), tak v rámci získávání podkladù pro zpracovávání odborných publikací. Opakovanì je poptávka po naich zkuenostech z práce s mládeí. Trvale je
pro zahranièí zajímavé dvoukomorové uspoøádání ÈSTV.
V pøípadì zájmu svazù asistovali zástupci ÈSTV pøi jednáních jednotlivých sportovních svazù
s pøedstaviteli jejich evropských èi svìtových federací v rámci jejich návtìv v Èeské republice
nebo pøi pøíleitosti konání významných mezinárodních sportovních podnikù v ÈR. V celkovém
kontextu lze øíci, e ÈSTV zùstává mezi evropskými nevládními sportovními organizacemi respektovanou organizací a po èeských zkuenostech z oblasti sportu a sportovních organizací je
trvale vysoká poptávka.
Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV

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

l NEJLEPÍ SPORTOVCI OKRESU BRUNTÁL l
a pøítomnosti starostù mìsta Bruntálu, Rýmaøova, Vrbna pod Pradìdem, Horního Mìsta,
Moravského Koèova, Zátoru, vedení Okresního sdruení ÈSTV Bruntál, sponzorù a dalích hostù a novináøù, se uskuteènilo v pondìlí 28. ledna v hotelu Slezan v Bruntále slavnostní vyhláení nejlepích sportovcù a trenérù okresu Bruntál za rok 2007.
Pøedseda OS ÈSTV ing. Jiøí Plchot podìkoval vem za dobrou reprezentaci okresu na domácích
i svìtových soutìích a spoleènì se starosty a místopøedsedou OS ÈSTV Frantikem Pohankou
pøedal nejlepím sportovcùm a trenérùm poháry, støíbrné perky a kvìtiny. Jan Urban, tajemník OS
ÈSTV, v roli moderátora slavnostního vyhláení, vyznamenané vyzpovídal a pøátelská atmosféra
vydrela i na slavnostní veèeøi, které se zúèastnili i nìkteøí rodinní pøísluníci.
Závìr veèera provedl starosta mìsta Bruntál ing. Frantiek Struka, který kromì podìkování
pøislíbil pomoc obcí a mìst v rozvoji sportu v celém okrese, která je rok od roku na vyí úrovni.
Podìkování patøilo i sponzorùm, kterými byly mìstské a obecní úøady, OS ÈSTV Bruntál a Zlatnictví Marcela Aseffová. Celá akce mìla vysokou spoleèenskou úroveò a byla dùstojným zhodnocením sportovního roku 2007 v okrese Bruntál.
Nejlepími sportovci a trenéry za rok 2007 byli vyhodnoceni:
Dospìlí
David Dvoøák
Lubomír Tomeèek
Barbora Pilcová
Kamila Nìmcová
Nikola Palupèíková
Adam Rùièka
Milan Kapaøík

karate (Karate DO Br.) 3. místo ME, 2x mistr ÈR
OB na horských kolech (SK Gym.Vrbno) 7. místo MS, 13. místo SP
lyaøský OB (SK Gym. Vrbno) 10. místo ME
atletika (Olympia Bruntál) 1. a 2. místo MÈR
atletika (Olympia Bruntál) 1.a 4. místo MÈR
bìh na lyích (SKI Sl. Bruntál) 1. a 2. místo MÈR, 1. místo ÈP
plavání (PC Sl. Bruntál) 2x 2. místo MÈR
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David Dvoøák (karate)
a Anna mídová (kuelky)

podpora klubù go, organizování turnajù a zastupování èeské komunity hráèù go pøi jednání
s dalími institucemi a organizacemi jak u nás,
tak v zahranièí. Èeská asociace go je od roku
1993 pøidrueným èlenem Èeského svazu tìlesné výchovy. Rovnì je èlenem Evropské federace go a Mezinárodní federace go.
Velmi významnými událostmi pro nae go
bylo mistrovství Evropy v roce 1993 a 2005
v Praze, kterého zúèastnil dodnes historicky nejvyí poèet 712 hráèù v hlavním turnaji. Z naich hráèù nejlépe skonèil Ondøej ilt na 6. místì. Kromì toho ÈAGo v posledních letech uspoøádala napø. MS juniorù v roce 2000 v Praze,
ME studentù 2006 v Brnì, ME juniorù 2002
v Praze a ME párù 2000 v Brnì. K nejvìtím
úspìchùm ÈAGo patøí titul mistrynì Evropy Kláry aloudkové z roku 2006, zlatá medaile Ondøeje ilta z juniorského mistrovství Evropy 2004
èi vítìzství Kláry aloudkové se Zbyòkem Dachem na ME párù v roce 2004. V letech 2003
2005 se Radek Nechanický tøikrát po sobì stal
celkovým vítìzem série nejprestinìjích evropských turnajù Toyota European Go Tour.
V souèasné dobì ÈAGo sdruuje 15 klubù
s pøiblinì 400 hráèi, z nich asi 250 se aktivnì
zúèastòuje turnajù. Lidí, kteøí umí hrát go je ale
mnohem více (asi kolem dvou tisíc). Jde buï
o bývalé hráèe nebo o ty, kteøí hrají jen pøílei-

Martin Pecháèek (sport. støelba)
a Adam Rùièka (bìh na lyích)

Josef Kincl
Jiøí Panáèek
Martin Pecháèek

jezdectví (Horní Mìsto) 3. místo MÈR
karate (Karate DO Br.) 1. a 2. místo MÈR
sportovní støelba (Astra Bruntál) 7. a 21. místo ME

Tìlesnì postiení
Anna mídová

kuelky (Olympia Bruntál) 1. místo MÈR

Trenéøi
Vladimír Smisitel
Stanislav Toman
Vlastimil Mlynáø

kuelky (Jiskra Rýmaøov) postup I. liga dorostu
karate (Karate DO Br.) dlouholetý trenér mládee
cyklistika (ACS Vrbno) svìøenci repr. ÈR

Kolektivy
ACS Vrbno p. P.

cyklistika  medailisté z ÈP, KP, MÈR

-ju-

l V GO JE POÈET VARIANT VYÍ NE POÈET ATOMÙ VE VESMÍRU l
je astronomicky více ne u achù (10120) a dalích her. Je to i více, ne je poèet atomù ve
vesmíru. I proto go zùstává poslední klasickou
strategickou hrou, u které poèítaèe zatím nedokáí porazit její nejlepí hráèe.
O vítìzi partie go zdaleka nerozhoduje jen
logické mylení èi IQ hráèe. Stejnì tak dùleitá
je vytrvalost, schopnost vcítit se do mylení
soupeøe, intuice, schopnost zkrotit své emoce,
ale také rozhodnost, dùvtip a nìkdy i tìstí.
Èeská asociace go je hlavní organizací, která zastøeuje hráèe a pøíznivce deskové hry go
v Èeské republice. Vznikla v roce 1991. Mezi
její hlavní cíle patøí íøení a propagace go, a to
zejména mezi mládeí, podpora reprezentace,

tostnì. V nìkterých rodinách se go hraje ji
v nìkolika generacích.
ÈAGo poøádá kadoroènì seriál Grand Prix,
do nìho je zaøazeno v prùmìru 15 turnajù. Vyvrcholením je mistrovství republiky, kde deset
hráèù bojuje v hlavním turnaji o mistrovský titul
a ti, kteøí se do tohoto turnaje nekvalifikovali se
mohou zúèastnit otevøeného vedlejího turnaje. Od konce 80. let je rovnì poøádáno mistrovství republiky en, které se zpoèátku hrálo
jen jako utkání mezi dvìma a tøemi nejsilnìjími hráèkami.
Nejlepí èetí hráèi go patøí do irí evropské
pièky, v juniorských a studentských kategoriích jsme úplnì na pièce. Máme ákovské, juniorské i studentské mistry Evropy. Monost
navázat na pøedchozí úspìchy mají mladí èetí
reprezentanti v domácím prostøedí v Mikulovì
od 7. do 9. bøezna pøi juniorském mistrovství
Evropy. Oèekává se úèast kolem 200 hráèù
a hráèek z 25 zemí, kteøí budou bojovat o medaile ve dvou vìkových kategoriích  do 12
a 18 let. K nejvìtím èeským nadìjím patøí sedmnáctiletý Jan Prokop, nedávný juniorský mistr republiky, a tøináctiletý Luká Podpìra, støíbrný z mistrovství Evropy juniorù 2006 v kategorii do 12 let a jedenáctý v kategorii do 18 let.
V aktuálním èeském ebøíèku je Prokop devátý
a Podpìra sedmnáctý.
-civÚøadující mistr republiky
Jan Hora

Okénko do sportovních svazù
o je nejstarí desková strategická hra
na svìtì. Vznikla pøed ètyømi a pìti
tisíci lety v Èínì. Odtud se postupnì
rozíøila po celé východní Asii, kde ji
dodnes aktivnì hrají miliony lidí. V posledních
desetiletích si go rychle získává pøíznivce
i v ostatních èástech svìta.
Go má velice jednoduchá pravidla. Bìhem
nìkolika minut se je nauèí i malé dìti. Dva hráèi
støídavì pokládají hrací kameny na desku, která vypadá jako ètvercová sí. Cílem je ohranièit
si co nejvìtí území a zároveò obklíèit co nejvíce soupeøových kamenù.
Pøestoe pravidla jsou velmi jednoduchá, má
hra go obrovský poèet variant, zhruba 10800. To
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Dvanáctinásobný
mistr republiky
a nejvìtí legenda
èeského go
Vladimír Danìk
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l SEMINÁØ O MONOSTECH ÈERPÁNÍ ZDROJÙ
Z FONDÙ EVROPSKÉ UNIE l
onosti èerpání finanèních zdrojù z fondù Evropské unie napø. na výstavbu a rekonstrukci rùzných sportovních zaøízení bylo téma semináøe, který ÈSTV zorganizoval v úterý
5. února v Praze na Strahovì pøedevím pro funkcionáøe tìlovýchovných jednot a sportovních klubù v obcích do 500 obyvatel. Pøednáejícími byli pøedstavitelé agentury Janù
a Vyskoèil (JAaVY).
Tyto dotace jsou urèeny na zajitìní obèanského vybavení a slueb v obcích do 500 obyvatel.
Nejblií výzva pro podávání projektù bude zaèátkem øíjna a podle dosavadních zkueností bude
lhùta pro podání asi tøi týdny. Na základì poslední výzvy z listopadu loòského roku bylo v pøísluném programu pøedloeno 1061 ádostí.
V TP Zpravodaji jsme o tìchto monostech informovali podrobnìji v èísle 9/2007. Vekeré
informace èi formuláøe mùete získat na internetových adresách www.jaavy.cz, www.szif.cz
a www.mze.cz. Poradenství v oblasti evropských dotaèních programù poskytují pøísluné krajské
úøady, v tomto pøípadì ale pøedevím Regionální odbory Státního zemìdìlského intervenèního
fondu (http://www.apic-ak.cz/data_ak/7/Dotace/Reg_SZIF.pdf).
-civ-

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

l ÚRAZOVÉ POJITÌNÍ PRO ROK 2008 l
eský svaz tìlesné výchovy má s pojiovnou Kooperativa, pojiovna, a.s.
uzavøenu smlouvu o úrazovém pojitìní èlenù ÈSTV. Tato pojistná smlouva s èíslem 495000830-7 je uzavøena na dobu
neurèitou, je úèinná od 1. ledna 2006 a platí i
pro rok 2008. Smlouvou jsou pojitìni èlenové
sportovních, tìlovýchovných a turistických svazù, TJ/SK, sdruených v ÈSTV, úèastníci akcí
poøádaných TJ/SK, svazy sdruenými v ÈSTV
i dalími subjekty v ÈSTV.
Pøi jednání s pojiovnou v závìru roku 2007
byl vyhodnocen prùbìh likvidací hláených pojistných událostí, zpùsob jejich zpìtné kontroly a byly doøeeny nìkteré dalí administrativní postupy. Pojistné události se i nadále hlásí
k likvidaènímu øízení písemnì, na tiskopisu pojistitele Oznámení úrazu. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboèek pojiovny na území ÈR nebo z internetu na adrese:
http://www.koop.cz/file/cs/on-line-servis/formulare-pro-pojistne-udalosti/urazu.pdf.
Zpùsob vyplnìní oznámení zùstává stejný.
Na pøední stranì tiskopisu, rubriku Vyjádøení
právnické osoby, která sjednala pojitìní ve

prospìch fyzické osoby vyplní TJ/SK, která
je poøadatelem akce, pøi ní dolo k úrazu (trénink, soutì atd.). Pøísluná TJ/SK (jedná-li se
o akci svazu pak pøímo svaz ÈSTV) potvrdí
razítkem a podpisem odpovìdného pracovníka skuteènost, e k úrazu dolo pøi pojitìné
èinnosti a pojitìný byl v dobì vzniku úrazu
osobou, na kterou se pojitìní vztahuje. Dále
k razítku pøipojí své evidenèní èíslo, které jí bylo
pøidìleno v rámci ÈSTV. Uvedení evidenèního
èísla TJ/SK je nezbytné. Kadá èlenská TJ/
SK má evidenèní èíslo uvedené v Evidenèním
listu ÈSTV, pøípadnì vám èíslo sdìlí vae pøísluné regionální sdruení ÈSTV.
Vyplnìné hláení pojistné události se zasílá
potou na adresu:
Kooperativa, pojiovna, a. s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brnìnská 634
664 42 MODØICE
S odesláním vám také poradí kterákoliv poboèka Kooperativy, pojiovny, a.s. na území
ÈR. K pøípadným informacím lze vyuít bez-

n 13 n

platnou telefonní linku Kooperativy 800105105,
a také internetové stránky pojiovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz.
Veobecné pojistné podmínky jsou k dispozici
na vech poboèkách pojiovny.

Jakékoliv vae pøipomínky a zkuenosti
s likvidací pojistných událostí oznamte na adresu bohacj@cstv.cz.
Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV

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

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA BØEZEN l
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9. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
7. 3.
9. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
17. 3.
24. 3.
16. 3.
16. 3.
16. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.

MS juniorù v curlingu
SP v bìhu na lyích
MÈR juniorù v bìhu na lyích
SP ve skocích na lyích
SP v alpském lyování
SP v akrobatickém lyování
SP ve skibobech
Zaèátek play off hokejové extraligy
SP ve skocích na lyích
SP v bìhu na lyích
SP v alpském lyování
ME juniorù v GO
MS v rychlobruslení
Halové mistrovství svìta v atletice
MS v short tracku
SP ve skocích na lyích
SP ve snowboardingu
SP ve skibobech (finále)
MÈR v bìhu na lyích
SP v bìhu na lyích, skoku a sever. kombinaci
SP v alpském lyování
SP v alpském lyování
Tenisový turnaj muù a en
ME v plavání (50 m)
SP v bìhu na lyích (finále)
SP ve skocích na lyích
MÈR juniorù v boxu
MÈR v pøespolním bìhu
Evropský zimní vrhaèský pohár
MÈR (II. èást) ve skibobech
ME juniorù ve squashi
MS týmù v short tracku
MS v krasobruslení
SP v moderní gymnastice
MS en v curlingu

védsko
Lahti
Karlovy Vary
Lahti
Arber Nìmecko
pindlerùv Mlýn
Jablonec
Kuopio
Dramen/Norsko
Crans-Montana/výc.
Mikulov
Nagano
Valencie
Gangneung City/Korea
Lillehammer
Stoneham/Kanada
Aigen/Hochficht
Nové Mìsto na Moravì
Oslo
Kranjska Gora/Slovinsko
Bormio
Indian Wells
Eindhoven
Bormio
Planica
Brandýs nad Labem
Jablonné nad Orlicí
Split
Jablonec
Stavanger/Norsko
Harbin/Èína
Göteborg
Kyjev
Kanada

Nakladatelství OLYMPIA, a.n 15s.n
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22. 3.  23. 3.
24. 3.  31. 3.
26. 3.
26. 3.  30. 3.
28. 3.  30. 3.
28. 3.  30. 3.
28. 3.  30. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.  30. 3.
29. 3.  30. 3.
30. 3.
30. 3.  7. 4.

MÈR v bìhu na lyích
Tenisový turnaj muù a en
DánskoÈR, pøípravné fotbalové utkání
MS v dráhové cyklistice
Czech Open v short tracku
GP v moderní gymnastice
MS v synchronizovaném bruslení
MÈR v chùzi na 50 km muù
ÈRGruzie, kvalifikace ME ragbistù
MÈR ve stolním tenise
MÈR v zápase volným stylem
MS v pøespolním bìhu
ME en a juniorek ve sportovní gymnastice

Horní Míseèky
Miami
Kodaò
Manchester
Mladá Boleslav
Paøí
Budape
Dudince
Praha
Hodonín
Ostrava
Edinburgh
Cl. Ferrand

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

l OBJEDNEJTE SI ROÈENKU ÈSTV 2007 U NYNÍ l
ádnému sportovnímu fanoukovi by v domácí knihovnì nemìl chybìt souhrnný pøehled výsledkù nejdùleitìjích sportovních událostí za rok 2007.
Tyto a dalí informace o subjektech sdruených v ÈSTV najdete v Roèence
2007, kterou pøipravil ÈSTV ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia. Roèenka s barevnou obálkou bude mít cca 176 stran formátu A5 a bude stát 119 Kè. Chceteli i vy mít tuto publikaci ve svém archivu, staèí si ji objednat e-mailem
(olysklad@volny.cz) nebo vyplnit pøiloený objednací lístek a poslat na adresu Nakladatelství Olympia, a. s., expedièní oddìlení, Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov.

O B J E D N A C Í L Í S T E K
Objednáváme odbìr ......... ks ROÈENKY ÈSTV 2007 (pro èleny ÈSTV sleva 25 %)
Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................

................................................................................. PSÈ ..............................................

Datum:

Podpis (razítko):

INZERCE

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

Knihy ádejte u svých knihkupcù, nebo si je mùete objednat
èi zakoupit v expedièním oddìlení Nakladatelství Olympia,
Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6, tel./fax: 274 821 530,
e-mail: olysklad@volny.cz, více informací na www.iolympia.cz

