POHODOVÉ ÈTENÍ Z OLYMPIE
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Zdenìk míd: EXPEDICE K ÈECHOROUTÙM
ka!
novin
aneb Proè bychom se nepobili
Nová kníka oblíbeného autora tìí opìt z cestovatelských dobrodruství
známé party kamarádù, kteøí se tentokrát nevydali do vzdálených krajù,
jak jsme byli zvyklí, ale hned k sousedùm za hranice  do Nìmecka. Pøibliuje památky, historii i mentalitu národa, ve s humorem, ale pøitom spravedlivì, bez zbyteèné jízlivosti, a opìt s lehkostí a pobaveným nadhledem,
jak u jsme si u knih Zdeòka mída zvykli.
1. vyd., 328 s., formát 105x175 mm, cena váz. 219 Kè

Zdenìk míd: PROÈ BYCHOM SE NETOPILI
aneb Vodácký prùvodce pro Ofélii
První díl dnes ji kultovní série o partì vodákù. Jedna z mála knih,
od kterých se ètenáø neodtrhne a nad kterými se od srdce zasmìje,
nebo i ten, kdo nikdy nejel Lunici a dalí toky naí vlasti, o tom
nìco slyel, a rozhodnì byl také mladý jako èlenové party v tìchto
pøíbìzích. Ilustrace Adolf Born.
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ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

Dotisk 4. vyd., 152 s.,formát 105x175 mm, cena váz. 149 Kè

Zdenìk míd: JAK JSME SE NEDALI
aneb Kapitoly z dìjin národního úpìní
Humornì ladìný pohled na mýty èeské historie a èeského vlastenectví
od støedovìku a po souèasnost. Autor úsmìvnì glosuje nejen staré èeské
povìsti, ale i písemnì doloené události naich dìjin, a zasvìcenì polemizuje s èeskou historiografickou tradicí, která mnohdy zdùrazòuje v èeských dìjinách prohry, místo aby oslavovala èetná vítìzství na poli váleèném, politickém i kulturním.
Dotisk 1. vyd., 296 s.,formát 105x175 mm, cena váz. 189 Kè

Knihy si mùete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení
Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz. Více informací najdete na
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Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy
trenérský institut  interdisciplinární vzdìlání

Foto: archiv redakce
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l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUENÍ ÈSTV VE ZLÍNÌ l
egionální sdruení ÈSTV ve Zlínì eviduje 31019 èlenù, kteøí sportují ve 148 tìlovýchovných jednotách a sportovních klubech. O èinnosti sdruení jsme hovoøili s tajemníkem
Pavlem Brímusem.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Podporujeme èinnost sdruených subjektù a pøijímáme opatøení a stanoviska, která jsou
v souladu s jejich zájmy. Podílíme se na vytváøení potøebných ekonomických, finanèních a materiálních podmínek, které smìøují k podpoøe sportovních, tìlovýchovných aktivit ve sdruených
subjektech. Ve svých prostorách pak poskytujeme poradenskou èi schùzovou èinnost pro rozvoj
daného sportovního odvìtví v regionu.
Nejvìtí zájem je pak o blií informace k ádostem v oblasti investic na sportovitì, která se
postupem èasu nachází v nevyhovujících podmínkách a je potøeba je modernizovat rùznými rekonstrukcemi, avak finance sdruených subjektù z vlastních zdrojù na to zdaleka nestaèí.
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chovných jednot a sportovních klubù. Lze tedy konstatovat, e po urèitých letech stagnace dochází v posledních letech k pøirozené obmìnì v celé øadì TJ a SK v regionu.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení kromì
finanèních prostøedkù?
V nìkterých pøípadech se setkáváme, bohuel, se patnou komunikací se zástupci TJ/SK, kteøí
ani po nìkolikerých výzvách nereagují na nae upozornìní a nedodávají vèas potøebné podklady.
Také zmìny ve vedoucích funkcích a korespondenèních adresách jsou nám oznamovány se znaèným zpodìním. Doufáme, e se stále se zlepující komunikací pøes internet a s provozem naich
internetových stránek, které budou sdruené subjekty stále více vyuívat, tento problém postupnì
vymizí.
Vladimír Civín

n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
Právì oblast zpracovávání sloitých investièních zámìrù TJ/SK jsou, dle mého názoru, nejvìtí pomocí pro sdruené TJ/SK. Dále pak se soustøeïujeme na spolupráci se státními orgány
v regionu a s orgány samospráv obcí a mìst, u nich regionální sdruení vyhledává podporu
a pomoc pro sdruené subjekty.
Dalí spolupráce, kterou sdruené subjekty hojnì vyuívají, je pomoc pøi zpracování roèních
úèetních výkazù a vyúètování státního pøíspìvku. Také ji døíve avizované zavedení podvojného
úèetnictví aktivovalo spolupráci jak pøi celkové instalaci úèetního softwaru ABRA, tak pomoc pøi
jeho zavádìní do jednotlivých TJ/SK. Také pøi zpracování èlenské základny jsme dosáhli toho, e
skoro 75 % TJ/SK sdruených v naem regionu doplòuje údaje do informaèního systému ÈSTV
na poèítaèi, èím se eliminujeme uvádìní patných rodných èísel a urychluje komunikace.
n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Nejvíce se v poslední dobì preferuje komunikace mezi naím regionálním sdruením a TJ/SK
e-mailovou potou. Stále více jsou vyuívány nae internetové stránky www.cstv.cz/zlin, kde
mohou okamitì sdruené TJ a SK najít aktuální informace (formuláøe, smlouvy, smìrnice atd.).
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?
Jak u jsem se zmínil, tato oblast se nám celkem daøí pøedevím proto, e pøedseda naeho
sdruení Mgr. Karel Jankoviè se stal v tomto volebním období radním mìsta Zlína a má na starosti oblast sportu. Pøínosem je bezesporu také èlenství poslance Mgr. Tomáe Úlehly ve Výkonném
výboru Regionálního sdruení ÈSTV ve Zlínì.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním
regionálním sdruením ÈSTV?
Nejvìtí zkuenosti snad máme v prosazování a chránìní zájmù a práv sdruených subjektù
vùèi státním, nadregionálním a jiným orgánùm ve Zlínském regionu a dalím organizacím ve
vìcech, kdy se jedná o otázky pøesahující jejich pùsobnost. Hlavnì pak s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
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?
Za poslední dvì volební období se i razantnì zmìnilo sloení Výkonného výboru Regionálního
sdruení ÈSTV ve Zlínì, a to z vìkových a jiných dùvodù. Tuto obmìnu funkcionáøù lze sledovat
i pøi konání valné hromady, kde nastává postupná obmìna mezi dobrovolnými funkcionáøi tìlový-

Foto nahoøe: Fotbalový areál Vlastislava Mareèka ve Zlínì; dole vlevo: zrekonstruovaná kuelna
v tribunì fotbalového stadionu Letná; dole vpravo: triatlonista Petr Vabrouek s cenou v anketì
O nejlepího sportovce 2006
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CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI
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Vzor A

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). Umístìní inzerce v TP Zpravodaji
je nutno pøedem domluvit s odpovìdným redaktorem Vladimírem Civínem,
e-mail: civin@cstv.cz, tel.: 233 017 416.

Právní poradna

Ministerstvo vnitra ÈR
Úsek sdruování
nám. Hrdinù 3
1 4 0 2 1 Praha 4

Vìc: Oznámení o zmìnì stanov registrovaných u MV ÈR pod è.j.

..

Oznamujeme Vám ve smyslu § 11 zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù v platném
znìní, zmìnu stanov

......................

(název obèanského sdruení).

l ZMÌNA NÁZVU OBÈANSKÝCH SDRUENÍ l
zhledem k tomu, e se mnoí dotazy ohlednì zmìny stanov obèanských sdruení, pokud
jde o doplnìní povinného textu o. s. nebo obèanské sdruení do názvu, pøináíme
struèné zopakování této problematiky.

V pøíloze Vám zasíláme úplné znìní stanov
rozhodnutí valné hromady

..........

, které byly zmìnìny na základì
., konané dne

......... ..

Podle nové úpravy v zákonì è. 83/1990 Sb. (s úèinností od 3. èervence 2006) musí
název obèanského sdruení povinnì obsahovat text obèanské sdruení nebo zkratku o. s..
Tedy název sdruení bude vypadat napø. následovnì:
Sportovní klub Dynamo, obèanské sdruení
nebo
Tìlovýchovná jednota Tøebechovice, o. s.

V ………...........…. dne ……….............….

Obèanská sdruení, která byla u Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR) registrována do 3. èervence
2006 a tedy jejich název neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna uvést svùj název do
souladu se zákonnou úpravou nejpozdìji do tøí let od úèinnosti zmìny zákona, tj. do 3. èervence 2009.
Jak postupovat pøi oznámení shora uvedené zmìny názvu MV ÈR:
……………………………………….
statutární zástupce (zástupci)

1) V pøípadì, e jsou vak stanovy sdruení mìnìny z jakéhokoli jiného dùvodu (zmìna sídla,
zmìna úpravy orgánù sdruení apod.) pøed shora stanoveným termínem, je nutné ji v rámci
této zmìny stanov doplnit do názvu i oznaèení o.s./obèanské sdruení. V takovém pøípadì je
moné pro oznámení zmìny stanov MV ÈR pouít Vzor A (viz str. 5).
2) Pokud budou stanovy sdruení mìnìny pouze v dùsledku splnìní povinnosti dané novou
právní úpravou, tj. bude pouze doplòován název sdruení o oznaèení o.s./obèanské sdruení,
je moné pouít pro oznámení zmìny stanov MV ÈR Vzor B (viz str. 6).
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

Pøíloha:
 2x úplné znìní stanov
 usnesení, kterým valná hromada schvaluje zmìnu stanov
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Vzor B

Informace ze sportovního prostøedí
l CO JE NOVÉHO V HORSKÝCH STØEDISCÍCH ÈSTV? l

Ministerstvo vnitra ÈR
Úsek sdruování
nám. Hrdinù 3

minulém èísle TP Zpravodaje jsme pod tímto titulkem informovali o novinkách, které do
této sezony pøipravil Lyaøský areál Zadov a Sportovní areál Harrachov. V tomto èísle pokraèujeme informacemi o Skiareálu pindlerùv Mlýn a Ski Peci pod Snìkou.

1 4 0 2 1 Praha 4

Vìc: Oznámení o zmìnì stanov registrovaných u MV ÈR pod è.j.

..

Oznamujeme Vám ve smyslu § 11 zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù v platném
znìní, zmìnu stanov

....................

(název obèanského sdruení).

Zmìna stanov spoèívá pouze v doplnìní oznaèení o. s. / obèanské sdruení do názvu
sdruení ve smyslu zmìny zákona è. 83/1990 Sb. o sdruování obèanù (ustanovení § 6
odst. 4) provedené zákonem è. 342/2006 Sb.

Nový název obèanského sdruení:

..........

V
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.................. . dne

. ., o. s. / obèanské sdruení.

..........

.

.
statutární zástupce (zástupci)

Skiareál pindlerùv Mlýn
Po zkuenostech s loòskou zimou probìhlo ve
Skiareálu nìkolik zmìn, díky kterým bude moci
garantovat perfektnì upravené sjezdové tratì
kadý den.
Pøestoe technický park Skiareálu je velmi
dobøe vybaven (èítá mimo jiné deset strojù na
úpravu sjezdových tratí), loòská klimaticky sloitá zima ukázala, e je tøeba pøizpùsobit se
novým podmínkám. V èeských zimních støediscích byl budován dosnìovací, nikoliv zasnìovací systém. Napøíklad ve Svatém Petru
bylo zavedeno vùbec první technické snìení
v ÈR, které ovem bìhem zimy, kdy nebyl témìø ádný pøírodní sníh, nestíhalo zasnìit
v krátkém èase velké plochy, vysvìtluje øeditel spoleènosti Jiøí Beran. V zahranièí díky jiným, výkonnìjím technologiím, v krátkém okamiku zasnìí celý holý svah, dodává.
Abychom i my byli pøipraveni na zimu s nedostatkem snìhu, musíme vybavit spoleènost
výkonnou technikou. Proto provádíme výmìnu rozvodù vody a elektrické energie na horním úseku èerné sjezdovky ve Svatém Petru
a rekonstrukci pøeèerpávací stanice a rekonstrukci èerpací stanice na Hromovce, popisuje J. Beran hlavní zmìny.
Kromì rekonstrukce zasnìovacích technologií letos Skiareál investoval také do obnovy
vozového parku a nákupu nových roleb.
Skiareál pindlerùv Mlýn provozuje pro sjezdové lyování pìt lanových drah a 11 lyaø-

ských vlekù, 25 km sjezdových tratí, z toho
95 % je vybaveno technologií umìlého zasnìování. Celková pøepravní kapacita lanovek
a vlekù je 20.000 osob za hodinu.
Vyznavaèi bìhu na lyích mají k dispozici
zhruba 100 km upravených bìeckých tratí
v okolí Skiareálu a stadión na Horních Míseèkách (pro profesionály i rekreaèní bìce) jako
jediný v ÈR situovaný v nadmoøské výce nad
tisíc metrù. Na své si pøijdou i snowboardisté,
kteøí mohou vyuívat snowparky ve Svatém
Petru a na Horních Míseèkách a U-rampu ve
Svatém Petru.

SKI Pec pod Snìkou
Lyaøský areál SKI Pec pod Snìkou provozuje ètyøsedaèkovou lanovku a devìt vlekù
s pøepravní kapacitou 9520 osob/hodinu
a upravuje cca devìt kilometrù sjezdových tratí
rùzných obtíností. Lyaøské terény jsou oblíbeny zvlá rodinami s dìtmi, protoe je moné vybrat si od cvièných louèek a po nároèné
sjezdové terény. Ve veèerních hodinách jsou
v provozu tøi vleky s umìlým osvìtlením, z toho
sjezdovka Javor je nejdelí a nejlepí osvìtlený svah v Èeské republice. V celém areálu se
pohybujete s jedinou magnetickou kartou. Pro
vyznavaèe snowboardingu je po celou sezonu
v provozu velký funpark. Pro bìkaøe je stále
upravována Krkonoská magistrála.
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Podobnì jako ve Skiareálu pindlerùv Mlýn,
také v Peci pod Snìkou bylo pøed novou sezonou jedním z nejdùleitìjích úkolù rozíøit
plochy s umìlým zasnìováním. Nákladem
pøes 70 mil. korun se podaøilo vybavit komplet-

nì umìlým zasnìováním Hnìdý vrch. Navíc
návtìvníci se na Hnìdý vrch dostanou mnohem rychleji díky modernizaci lanové dráhy,
která se uskuteènila ji v loòském roce.
-civ-

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

l V PARDUBICÍCH OCEÒOVALI SENIORY
TÌLOVÝCHOVNÉHO A SPORTOVNÍHO HNUTÍ l
ýkonný výbor Pardubické sportovní organizace ÈSTV (PSO) pøipravil ji VII. setkání seniorù (starích 70. let) tìlovýchovného sportovního hnutí Pardubicka, které se uskuteènilo
17. øíjna ve velkém sále Domu techniky v Pardubicích. Celkem bylo pozváno na 140
seniorù, setkání se zúèastnilo pøes 100 z nich. Pozváni byli nejen stávající èi bývalí èlenové ÈSTV, ale i z jiných sportovních a tìlovýchovných organizací a sdruení, kteøí se významným
dílem zaslouili jako sportovci, trenéøi, cvièitelé èi funkcionáøi o propagaci a reprezentaci sportu,
své TJ a SK, mìsta a èasto i republiky.
Hlavním cílem bylo podìkování a ocenìní jejich zásluné èinnosti a ujitìní, e na nì nezapomínáme. Podìkovat pozvaným pøiel primátor statutárního mìsta Pardubice ing. Jaroslav Deml
s námìstkyní primátora MUDr. tìpánkou Fraòkovou a samozøejmì i pøedseda PSO a Pardubického krajského sdruení ÈSTV Zdenìk Èihák. Vichni pøedali seniorùm Pamìtní listy, knihu Sport
v Pardubickém kraji a enám navíc kvìtiny.
Program byl obohacen pìkným vystoupením dìtského pìveckého sboru Slavíèek ze ZU Polabany a úèastí generálního manaera HC Moeller Pardubice a hokejové reprezentace Zbyòka
Kusého.
Setkání seniorù tìlovýchovného a sportovního hnutí má v Pardubicích ji svoji tradici, která má
pøíznivý ohlas mezi seniory i pøedstaviteli sportovních organizací.
-vv-
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napø. pøi míèových sportovních hrách.
Èetnost zranìní je závislá na zálibách a zvyklostech, a tudí v rùzných zemích rùzná. V USA
dominují basketbal a baseball, v naich zemìpisných íøkách fotbal nebo házená. Také pálkovací hry vytváøejí potenciální nebezpeèí pro
oko. Noení ochranných brýlí by vìtinì tìchto
úrazù zabránilo, ale zatím jsou napø. ve squashi nebo basketbalu málo pouívané, nejsou
jetì dosti in.
I kdy mnohá poranìní oèí vypadají na první
pohled nevinnì, je radno pøi potíích vyhledat
oèního lékaøe, aby se pøedelo pozdìjím zánìtùm nebo jiným, jetì závanìjím komplikacím.
Kdo ve vedním ivotì nosí brýle nebo kontaktní èoèky, nemìl by se ani pøi sportu obejít
bez pomùcek pro dobré vidìní.
Brýle se stávají spíe módním doplòkem
a dík nabídce atraktivních modelù poèet sportovcù, napø. bìcù a cyklistù, se sportovními
brýlemi výraznì stoupl. Vedle korektury patného vidìní vykonávají brýle i jiné dùleité funkce, hlavnì funkci ochrannou, napø. pøed prachem a rùznými pøedmìty. Speciální barevné
filtry pak umoòují vidìt okolí kontrastnìji, a tím
zaruèují jasnìjí vidìní v eru a v mlze. Nabízejí se také speciální brýle pro urèité sportovní
odvìtví, napø. pro golf s kontrastním zeleno-bí-

lým filtrem. Zvlátní pozornost si zaslouí
i ochrana pøed sluncem, a to i pøi zataené obloze, protoe i v té dobì se propoutí jetì pøes
50 % ultrafialového záøení.
Sportovní brýle se lií od bìných sluneèních
brýlí silnìjím klenutím a mohutnými, vìtinou
prùhlednými skly ze speciálního nerozbitného
materiálu. Podle sportovního odvìtví a v neposlední øadì i podle ceny je mono zvolit variantu pøímou, upravené, tj. korigované brýle, u nich
je oprava pøímo zanesena do skel, nebo klip
k nastrèení, popø. systém duplex, kde se korigované sklo nalepí pøímo na vnitøní stranu brýlí.
Nìkteøí sportovci, napø. plavci, volí mezi korigovanými plaveckými brýlemi a kontaktními
èoèkami, triatletùm asi nejlépe poslouí kontaktní èoèky.
Kontaktní èoèky mají tu výhodu, e umoòují neomezené zorné pole a dají se dobøe kombinovat se sportovními brýlemi. U nìkterých
sportù jsou ménì vhodné, zvlátì u tìch, které
jsou spojené s intenzivním ultrafialovým záøením, s extrémním chladem, suchostí nebo praností. Také pøi nìkolikahodinových soutìích je
tøeba jejich pouití zváit, protoe èoèky mohou èasem vyvolat obtíe.
V kadém pøípadì je nutné vìnovat zraku
a jeho ochranì velkou pozornost, která se jistì
vyplatí a pøinese radost ze sportovní èinnosti.
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Sport a zdraví
l OCHRANA OÈÍ PØI SPORTU l
øi sportu se vedle pohybového aparátu
kladou poadavky na vechny smysly
sportovce. Aby se mohl bezproblémovì pohybovat v prostoru, pøedpokládá
se dobøe fungující optické vnímání. Schopnost
opticky vnímat okolní prostøedí a zmìny tìla
v prostoru patøí k nejdùleitìjím smyslovým
funkcím èlovìka a je pøedpokladem pro jeho neomezenou pohyblivost a sportovní aktivitu.
Sportovní odborníci se zamìøují na zkoumání
významu, funkce a nácviku zrakového vnímání vlastního i cizího pohybu pøi tréninku techniky a pøi sportovním výkonu. Vìnují se metodice nácviku zrakového vnímání a navrhují specifická cvièení pro jednotlivé sporty, a u pro
atletické disciplíny, jednotlivé sportovní hry,
úpolové sporty, plavání, triatlon, èi jiné sporty.
Podmínkou zlepování sportovního vidì-

ní, a tím i sportovního výkonu jsou vak pøedevím zdravé oèi a péèe o nì.
I kdy se poranìní oèí ve statistice sportovních úrazù nevyskytují na pøedních místech,
výraznì jich ve volném èase a pøi sportu v posledních desetiletích pøibývá. Poranìní èoèky
a sítnice vznikají v dùsledku nárazù tvrdých
pøedmìtù (holí, raket), ale i tìles plnìných vzduchem (míèù veho druhu). Odraený míè má
pøitom v dùsledku vyí energie daleko vìtí
potenciál zranìní pro oko ne míè hozený.
U sportovních odvìtví s èastým tìlesným
kontaktem dochází pùsobením úderù èastìji ke
zranìní pøedních èástí oka, zatímco pøi pádech
(napø. pøi jízdì na koni) nebo nárazech míèe
dochází ke zranìní zadních úsekù oka. Lehèí
poranìní spojivek nebo oèních víèek jsou pak
dùsledkem dotyku rukama, prsty nebo nehty,

l VYHRÁVÁ SE HLAVOU l
Ve zdravém tìle zdravý duch!
To je sice známá vìc, ale díky stále se vyvíjející zdravotnické technice a postupùm se pøichází na
nové, nìkdy i udivující poznatky v této oblasti.
Zejména od poloviny 90. let se zjiuje, e reakce mozku na pohyb a trénink jsou jetì mnohem
sloitìjí, ne se pùvodnì soudilo. Èinnosti v mozku se neøídí jednoduchými okruhy pravidel
a netýkají se jen prokrvení a látkové výmìny, nýbr jako reakce na pohyb a svalový trénink se
povzbuzuje tvorba nervových bunìk a tvoøí se nová spojení mezi rùznými oblastmi mozku.
Od dìtského a do vysokého vìku má mozek vynikající pøizpùsobovací schopnost (plastiènost),
která je vìtinou vyuívána jen zèásti. Vechny tìlesné dovednosti se vak v mozku automatizují,
ukládají jako pohybový vzorec a zùstávají zachovány po celý ivot. Èím více oblastí mozku je
navzájem ve spojení, tím je mozek schopnìjí zvládnout komplexní úkoly.
Pravidelným vytrvalostním tréninkem se dají nervová spojení navzájem udret i ve stáøí, kdy
v mozku dochází k vìtímu odbourávání nervových bunìk. I velmi umírnìný trénink, napø. 3x
45 minut vycházky týdnì, jak se zdá, staèí. Profit se zvyuje, je-li výkon mozku trénován i duevními úkoly a je-li pravidelný svalový trénink doplòován koordinaèními cvièeními.
Vyhrává se hlavou!
e se mnohá rozhodující sportovní utkání a jiné soutìe vyhrávají hlavou, to si uvìdomují trenéøi
i sportovci. Vìtina sportù dospìla co do technického a motorického vývoje na svoji hranici. Pro
dosahování a optimalizaci dalího zvýení musí být odhalovány dalí zdroje, které v prvé øadì
podporují emocionální postoj sportovce. Ve sportovní pøípravì se k tomu vyuívá mentální trénink.
-civ- s vyuitím èasopisu Fit for life
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Okénko do sportovních svazù
ÈESKÉ TAEKWON-DO ITF PATØÍ K NEJLEPÍM NA SVÌTÌ
bilancí 12 zlatých, 15 støíbrných a 17
bronzových medailí skonèila èeská reprezentace v Taekwon-Do ITF na druhém místì v poøadí národù na nedávném mistrovství Evropy v Tallinu. Dritelka tøí
zlatých medailí Linda Deutschová byla vyhláena nejlepí juniorkou a èeským juniorùm patøí
prvenství v soutìi drustev.
Bohatou medailovou sbírkou z estonské
metropole navázalo èeské Taekwon-Do ITF na
úspìchy z pøedchozích let, mezi nimi èní 14.
mistrovství svìta seniorù v roce 2005 v Austrálii. Èeská výprava zde vybojovala sedm zlatých, dvì støíbrné a pìt bronzových medailí.
Navíc muský tým se stal absolutnì nejúspìnìjím na svìtì a porazil i favorizované korejské reprezentanty. Tento výsledek, dosud nejlepí v historii èeské reprezentace, znamenal
v koneèném souètu neèekané 2. místo v hodnocení vech zúèastnìných zemí za stále jetì nedostinou KLDR, která získala sedmnáct
zlatých medailí.
Kdy v dubnu roku 1955 bylo v korejským
generálem Choi Hong Hi poprvé oficiálnì pøedstaveno veøejnosti moderní bojové umìní zamìøené pøedevím na obranu èlovìka pod názvem Taekwon-Do, nikdo netuil jak populárním se jen za nìkolik málo let stane. Dnes má
pøes 100 milionù aktivních vyznavaèù po celém svìtì.
Pøestoe Taekwon-Do ITF je a vdy bude
v prvé øadì moderním umìním sebeobrany, má
i svou sportovní èást. Soutìí se na mezinárodní scénì v pìti disciplínách  technické sestavy, sportovní boj, speciální techniky, silové
pøeráení a novì sebeobrana.
Mezi hlavní pøednost výuky Taekwon-Do ITF
patøí jeho ucelená a dokonalá skladba, která
zaruèuje neustálou monost zdokonalování se
v technikách po mnoho let nebo i celý ivot.
Základním prvkem výuky je nácvik základních
technik. Po zvládnutí urèité skupiny základních
technik jsou tyto sdrueny do sestav, tzv. tulù.
Tìchto tulù je celkem 24 a jsou rozdìleny podle nároènosti. Pro mnohé je nejatraktivnìjí
èást Taekwon-Do výuka volného boje. Vytvo-

øený systém nácviku je pøesnì rozdìlen do
nìkolika fází, z nich kadá má za úkol nejprve nauèit urèitou vlastnost, která je v opravdovém boji potøebná (napø. nácvik efektivní vzdálenosti mezi soupeøi, kombinace jednotlivých
technik, dokonalá obrana, tvrdé zakonèení boje
apod.).
Zpoèátku se Taekwon-Do zavádìlo pøedevím jako armádní zpùsob boje, dnes vak ji
existuje civilní Mezinárodní federace TaekwonDo (ITF), která zajiuje pro své èleny výuku
Taekwon-Do po celém svìtì (pomocí mezinárodních instruktorù), rùst technické vyspìlosti
cvièencù (v ITF je to 10. ákovských barevných stupòù kup a 9. mistrovských èerných
stupòù Dan), a také poøádá nejrùznìjí mezinárodní semináøe a soutìe v Taekwon-Do,
vèetnì mistrovství svìta.
U nás jsme se poprvé aktivnì mohli setkat
s Taekwon-Do oficiálnì jaøe roku 1987 v Èeských Budìjovicích a posléze na podzim tého
roku v Praze. Sportovní reprezentace Èeské
republiky v Taekwon-Do ITF se poprvé oficiálnì pøedstavila na mistrovství svìta dospìlých
v roce 1992 a od té doby se vech dalích mistrovství ji úèastní pravidelnì.
V Èeské republice existuje ucelený tøístupòový systém soutìí (oblastní, územní a republikové), dále se v Evropì koná mnoství
mezinárodních otevøených turnajù. Vrcholnými akcemi jsou potom kadoroèní mistrovství
Evropy a vdy jednou za dva roky mistrovství
svìta juniorù, dospìlých a veteránù.
-civ-

Foto Taekwon-Do ITF: nahoøe Jan Mraèek na ME 2007 v Tallinu, dole MÈR v Tøeboni
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l ANCE NA EVROPSKÉ DOTACE PRO OBCE DO 500 OBYVATEL l
inisterstvo zemìdìlství spoleènì se Státním zemìdìlským a intervenèním fondem spravují dotaèní program s názvem Program rozvoje venkova Èeské republiky na období
20072013, ze kterého bude mono spolufinancovat investice mimo jiné také do Zázemí pro spoleèenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.
Dotace mohou být poskytnuty na investice na poøízení materiálnì  technického zázemí a vybavení pro spoleèenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity, nebo na
nákup hardware a software souvisejících s projektem.
Podmínky, které je nutno splnit pøi podávání ádostí jsou následující:
 obec, ve které je projekt realizován musí mít maximálnì do 500 obyvatel, a to k 1. lednu 2007;
 musí se jednat o neziskové aktivity, tj. musí naplòovat tuto definici Evropské unie: projekt je
realizován ve veøejném zájmu a nepøináí ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenaruuje soutì na vnitøním trhu EU zvýhodnìním urèitých podnikù nebo odvìtví
výroby a nemá dopad na obchod mezi èlenskými státy EU (u sportovních aktivit pøedpokládáme, e je splnìno);
 minimální limit výdajù (tj. velikost projektu) je 50.000,- Kè;
 maximální limit výdajù (tj. velikost projektu) je 1.000.000,- Kè;
 dotace u tìchto neziskových projektù je pak 90 %, tj. a 900.000,- Kè pøi projektu za 1 mil. Kè;
 adatel a vlastník pøísluného pøedmìtu projektu (pokud není vlastník, musí mít dlouhodobou
nájemní smlouvu) musí mít jednu z níe uvedených právních forem:
 nestátní nezisková organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù ve znìní
pozdìjích pøedpisù (obèanská sdruení),
 nestátní nezisková organizace podle zákona è.248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjích pøedpisù (obecnì
prospìné spoleènosti),
 nestátní nezisková organizace podle zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních
fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù (zákon o nadacích a nadaèních fondech) ve znìní pozdìjích pøedpisù (nadace),
 obec podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, svazek obcí
dle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a zákona è. 40/1964
Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
 zájmová sdruení právnických osob, podle § 20f a následujících zákona è. 40/1964 Sb.,
obèanský zákoník ve znìní pozdìjích pøedpisù, jsou-li jejich èleny obce, svazky obcí,
 církve a jejich organizace dle zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání
a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon
o církvích a náboenských spoleènostech).
Prozatím byla vyhláena dvì kola výzev k podávání ádostí o dotaci a pøítích letech bude
výzva jetì minimálnì pìtkrát opakována. Ji nyní je vhodné pøipravovat podklady a projekt pro
dalí kolo, které bude vyhláeno v pøítím roce.
Doporuèujeme pracovat s touto informací a sledovat program na internetových stránkách Ministerstva zemìdìlství:
http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2965&val=2965).
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).
-red-
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l SOUÈASNÝ SPORTOVNÍ TRÉNINK l
eský svaz tìlesné výchovy spoleènì
s Èeským olympijským výborem, Fakultou tìlesné výchovy a sportu, Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy a Èeskou kinantropologickou spoleèností poøádají 23. ledna 2008 od 9.00 hod.
v budovì FTVS UK v Praze 6, Martího ul. 31,
národní konferenci Souèasný sportovní trénink. Uzávìrka pøihláek pro úèastníky s aktivní prezentací pøíspìvku je 30. listopadu, uzávìrka pøihláek pro úèastníky bez pøíspìvku je
11. ledna 2008. Oèekává se, e úèastníky konference budou trenéøi a metodici sportovních
svazù, sportovních center mládee, rezortních
sportovních center, uèitelé, pracovníci a studenti vysokých kol, uèitelé tìlesné výchovy,
tìlovýchovní lékaøi a zájemci z dalích subjektù sportu.
Poslední konference o sportu v ÈR roku
2001 naznaèila veobecný zájem o diskuzi

k nejrùznìjím otázkám sportovního tréninku.
Pøipravovaná konference by mìla být jistou bilancí pøístupù a prezentací nových názorù, výsledkù výzkumu a zkueností. Mìla by být kvalifikovaným fórem pro diskusi, vyvolat inovovaný zájem o tyto otázky, provokovat hlubí
odborný pøístup. Pøednesené pøíspìvky budou
publikovány pro dalí vyuití. Pøedpokládá se
shromádìní nových podnìtù, které by mohly
být uiteèné pro dalí vývoj sportu v Èeské
republice.
Pøihláky je moné vyplòovat v elektronické
podobì na internetové adrese www.ftvs.cz/trenink2008, nebo zasílat e-mailem èi potou na
adresy chalupecka@olympic.cz a Èeský olympijský výbor, Beneovská 6, 101 00 Praha 10.
Blií informace, napø. o obsahové koncepci
konference a podmínkách pøedkládání pøíspìvkù najdete na www.cstv.cz, www.olympic.cz,
www.ftvs.cuni.cz, www.msmt.cz.
-civ-
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA PROSINEC l

2. 12.
7. 12.

13. 12.
13. 12.

26.
26.
27.
28.

12.
12.
12.
12.

1. 12.
1. 12.
 16. 12.
1. 12.
 9. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
11. 12.
 16. 12.
 16. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
22. 12.
 2. 1.
 5. 1.
 4. 1.
 29. 12.
30. 12.

MÈR ve spoleèných skladbách
Pohár ÈR ve veslování na trenaeru
MS házenkáøek
SP v bìhu na lyích
MÈR v ricochetu
SP v bìhu na lyích
SP ve skoku na lyích a severské kombinaci
ME v pøespolním bìhu
ÈRSlovensko, pøátelské hokejové støetnutí
ME v plavání v krátkém bazénu
Euro hockey tour  Channel one cup
SP ve skoku na lyích
SP v bìhu na lyích
SP v severské kombinaci
Pohár ÈR ve veslování na trenaeru
SP ve skoku na lyích
SP ve skoku na lyích
Fide open 2007 achy
MS hokejistù do 20 let
MS v jachtingu Laser 4.7
SP v bìhu na lyích
SP v bìhu na lyích

Praha
Brno
Paøí
Kuusamo
Praha
Davos
Trondheim
Toro
Praha
Debrecín
Moskva
Villach
Rybinsk
Ramsau
Praha
Kranj
Engelberg
Tøinec
Pardubice/Liberec
Hermanus/JAR
Nové Mìsto n. Moravì
Praha
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Tipy na vánoèní dárky
Thrillery
Nathalie Rheimsová: MEGIDDSKÝ KRUH
Vrady podle zvìrokruhu
Výborný thriller, velmi obratnì napsaný a vymylený. Pøíbìh je
zaloen na historických událostech a dìj se odehrává pøedevím v Megiddu, které skuteènì existuje v Palestinì. Tady skupina britských archeologù pod vedením starího profesora a mladé archeoloky Mayi provádí výzkumy. A jednoho dne zaèíná
série nevysvìtlitelných úmrtí 192 s., cena bro. 179 Kè
Scott McBain: OSUDOVÝ KÓD
Dalí thriller Scotta McBaina, autora románù Mistrovská hra
a Jidáovy mince, se odehrává v blízké budoucnosti, v roce 2020,
kdy se èást lidstva koneènì vzbouøila proti vemocné Matce.
Pøitom to zpoèátku vypadalo tak slibnì. Matka se o ve postará.
Matka za vás vechno zaøídí. Matka o vás vechno ví, a v tom je
ten háèek Jediná cesta k záchranì lidstva vede pøes znièení
Matky, k tomu jsou vak zapotøebí tøi lidé.
328 s., cena bro. 299 Kè

Ètení pro eny

INZERCE

Carol Drinkwaterová: OLIVOVÁ FARMA
Vzpomínky na ivot, lásku a olivový olej na francouzském jihu
Lyrické vyprávìní o skuteèném milostném pøíbìhu hereèky Carol Drinkwaterové a televizního producenta Michela  a oputìné olivové farmì v Provenci, do které se ti dva zamilovali
a koupili si ji. Postupnì jsme vtahováni do Carolina a Michelova magického støedomoøského svìta. Poznáváme s nimi ivot
v Provenci, slavnosti, zvyky a místní kuchyni; dìsíme se poáru
a získáme novou rodinu; zakusíme hrozbu finanèního úpadku
i vzruení z vlastnoruèní skliznì oliv. 288 s., cena bro. 239 Kè

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
U svých objednávek uvádìjte heslo VÁNOCE 07.

