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Olda Petlach: REPORTÁ PSANÁ NA VANDRU  2. díl
1. vyd., 136+16 s. bar. pøíl., formát 120x205 mm, cena bro. 169 Kè

Pokraèování záznamù z vandrù autorovy party opìt dokazuje, e severní Èechy
rozhodnì nejsou mìsíèní krajinu plnou uhelných dolù a chemièek, ale úasným výtvorem pøírody, plným tajuplných zákoutí, pískovcových skal, dalekých
rozhledù, bublajících potokù a køiálových studánek.

Detektivky, thrillery, napìtí
Dale Brown, Jim DeFelice: DREAMLAND ANTARES / Nervové centrum

ZPRAVODAJ

ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.

1. vyd., 328 s., formát 130x200 mm, cena bro. 249 Kè

V nevadské pouti je ukryta tajná americká základna, kde se vyvíjejí a testují
nejmodernìjí zbranì svìta. Tady nejlepí mozky pracují na výzbroji a letounech, které dokáou víc, ne si kdo umí pøedstavit. Obojí pak testují pièkoví
vojáci  a nejlépe pøímo v boji... V honbì za rychlými výsledky je k systému
pøipojen zkuební pilot, který vak pøestane rozliovat mezi skuteèností
a virtuální realitou. Oívá jedna z nejhorích noèních mùr Dreamlandu... Pøeloil J. Bartoò.
Quintin Jardine: PRO MOU SMRT
1. vyd., 232 s., formát 130x200 mm, cena bro. 219 Kè

Devátý detektivní pøíbìh s Ozem Blackstonem. V Monaku je léto a Oz, nyní
mezinárodnì uznávaná filmová hvìzda, sedí na verandì svého okázalého sídla
a línì pozoruje luxusní jachtu Romana Abramovièe, která právì vplouvá do
pøístavu... Do Ozova ivota vak zaèínají pronikat démoni minulosti, a kdy
do hry vstupuje i organizovaný zloèin, Oz má nebezpeènì blízko k tomu, e
ztratí mnohem více ne jen své bohatství a reputaci. Pøeloila E. Harantová.
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

www.iolympia.cz
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l PØEDSTAVUJEME LIBERECKOU SPORTOVNÍ
A TÌLOVÝCHOVNOU ORGANIZACI l
iberecká sportovní a tìlovýchovná organizace (LB-STO) je témìø s 22500 èleny a 148
tìlovýchovnými jednotami a sportovními kluby nejvìtím regionálním sdruením ÈSTV
v Libereckém kraji. O èinnosti LB-STO jsme hovoøili s pøedsedou ing. Vladimírem Boháèem.
n Jaké sluby poskytuje vae sdruení TJ a SK? O jaké sluby je ze strany TJ a SK
nejvìtí zájem?
Vycházíme plnì z naeho poslání v souladu se stanovami ÈSTV  to znamená, e ve své
èinnosti jsme hlavnì servisní organizací pro sdruené subjekty, zastupujeme sdruené subjekty
pøi øeení ,globálních otázek tìlovýchovy a sportu v regionu, napø. pøi jednáních s Libereckým
krajem, døíve pø. pøi øeení problematiky pøechodu majetku z trvalého uívání, apod. Individuálnì,
dle potøeby, pomáháme zajistit i právní èi ekonomický servis, pomáháme sdrueným subjektùm
pøi jednáních s mìsty a obcemi.
U TJ/SK, které nemají vlastní profesionální aparát a tìch je vìtina, je zájem o celkovou informovanost, o rady jak v daném problému postupovat, napø. otázky grantù ve vech moných
úrovních, ekonomika a úèetnictví apod.
n Co povaujete za nejvìtí pomoc sdrueným TJ a SK?
V obecné rovinì to, e mají místo, a èasto ho vyuívají, kam mohou zajít se svými problémy
a více ménì je komplexnì øeit. A mùe jít o problémy ekonomické, úèetní, postupy v jednání
s jednotlivými úøady, kontakty.
Pokud se týká konkrétní roviny, v souèasné dobì, spoleènì s ostatními regionálními organizacemi v jednotlivých okresech Libereckého kraje a ve spolupráci s Krajským sdruením ÈSTV
Libereckého kraje pøipravujeme pro sdruené subjekty, hlavnì ty malé TJ/SK, pro plánovaný
pøechod na podvojné úèetnictví vydání penìního deníku pro podvojné úèetnictví, který by mìl
být doplnìn i vzorem základních pøedpisù, které by kadý samostatný subjekt, a tedy kadá TJ,
mìla mít.
n Jakými cestami komunikujete a informujete sdruené TJ a SK?
Kromì klasických cest velice èasto vyuíváme elektronickou potu, máme takto ji spojení na
cca 85 % TJ/SK, a internet. U tohoto moderního média jsme byli jednou z prvních okresních
organizací v rámci ÈR, která mìla svoje vlastní internetové stránky  tyto vyuíváme dodnes.
Cílem naeho snaení v této oblasti je dojít ke 100 % informovanosti tímto médiem  a to
z dùvodù nejen ekonomických, ale hlavnì èasových a operativních. Dalí informaèní cestou je
vydávání ,s pravidelnou obèasností oficiálních zpráv, které vydáváme a distribuujeme vem sdrueným subjektùm ètyøikrát a pìtkrát do roka.
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?
Spolupráce s ostatními sportovními sdrueními není nijak rozvinutá a jedinou faktickou výjimku v rámci okresu tvoøí dlouhodobá spolupráce s Okresní radou ASK. Tato spolupráce je kadoroènì potvrzena sepsáním smlouvy o spolupráci na daný kolní rok. Urèitý administrativní servis,
a to za úplatu, zajiujeme pro Klub èeských turistù. V rámci kraje se velice nepravidelnì schází
Vesportovní kolegium Libereckého kraje, které mìlo vytvoøit ,silnìjí blok pro jednání na Libereckém kraji. Bohuel, po nových volbách bylo v rámci reorganizace na Libereckém kraji zrueno
samostatné oddìlení sportu, a tak toto seskupení nemá vlastnì s kým jednat. Oddìlení sportu,
které bylo zaèlenìno do odboru kolství na Libereckém kraji se tak, ve své pùvodní formì, fakticky ztratilo. Tento odbor, tak jak to dlouhodobì mùeme sledovat i na MMT, a jak jsme naposledy
slyeli od exministrynì Dany Kuchtové, se vìnuje pøevánì kolní tìlovýchovì  ta ostatní pak
zùstává jaksi mimo.
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Spolupráce s mìsty a obcemi je rùzná  velice dobrá je tam, kde sportovci reagovali na výzvy
naí regionální organizace a vstoupili pøímo do voleb a v nich byli pøevánì velmi úspìní. Tento
krok jim dnes pøináí svoje ovoce v podobì ,bezproblémového sportování a respektování poadavkù sportovcù.
n Jaké máte ve vaem regionu zkuenosti v péèi o sport vhodné doporuèení ostatním
regionálním sdruením ÈSTV?
Vlídné zacházení a ochota dobrovolným funkcionáøùm témìø kdykoliv pomoci. Ale to je asi
zkuenost a zásada v kadém okrese. Dále je to zachování alespoò dvou ,plnohodnotných pracovníkù v aparátu na kadém okrese. Ale to velice úzce souvisí s finanèní situací v regionálních
organizacích  a ta je v posledních letech velice patná.
Dva roky poøádají spoleènì regionální organizace v Libereckém kraji velkou akci pro kolní
mláde ,Trojboj vestrannosti pro áky 1.5. tøíd Z Libereckého kraje, pøièem jen té letoní se
zúèastnilo z 56 kol 5.240 ákù ! Akce slouí nejen k získání pohybových návykù pro ty nejmení,
ale slouí i jako moný výbìr nových adeptù do jednotlivých TJ/SK.
Ji nìkolikrát jsme spoleènì li do voleb  a u do obecních èi do krajských. V tìch druhých se
nám zatím mnoho nedaøilo, ale v té rovinì voleb do obecních zastupitelstev jsme byli vdy velice
úspìní  to je dle naeho názoru jedna z rozhodujících otázek. O zámìrech ve sportu, o jeho
financování a o dalí podpoøe, napø. údrbì sportovi, se rozhoduje v mìstských èi obecních
radách a zastupitelstvech. Tam kde nemáme zástupce, prostì neuspìjeme. Myslet si, e to za
nás udìlají ty velké strany je docela naivní. Je prostì mnoho dalích zájmù, kam peníze pøidìlit.
A myslet si, e dìláme dobrou a veøejnì prospìnou vìc a e nám na ní musí být samozøejmì
z obecních rozpoètù pøidáno, je iluzorní. To nám pøece dennì svìt kolem nás ukazuje.
Tady nabízíme vem sportovcùm, kteøí by se touto cestou chtìli vydat monost vyuít existujícího, ji zaloeného politického hnutí ,Unie pro sport a zdraví. Vyuitím tohoto hnutí vám odpadne velice nároèná èást pøed vlastními volbami  sbírání podpisù proto, abyste se jako nezávislí
mohli vlastních voleb zúèastnit a kandidovat v nich. Zájemce odkazujeme na stránky www.usz.cz.
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?
Myslím si, e na tomto ,poli je to u nás stejné jako v celé republice  funkcionáøský aktiv
stárne a nedaøí se to dlouhodobì zmìnit. Je to odraz dnení spoleènosti, kde dìlat nìco dobrovolnì a bez nároku na odmìnu není prostì ,in. Mladí, nebo alespoò mladí funkcionáøi se objevují velice zøídka, a tak jedinou výjimkou jsou nové sporty  jako napø. florbal a squash.
Vedle stárnutí funkcionáøù v tìlovýchovných jednotách a svazech se tento trend projevuje
i v problémech se zajitìním nových rozhodèích  pøíkladem mùe být jejich nedostateèný poèet
ve fotbale èi atletice.
n Co povaujete za nejvìtí problém v èinnosti vaeho regionálního sdruení kromì
finanèních prostøedkù?
Vùbec si nemyslím, e máme nìjaký velký problém  a na ty finance. Výkonný výbor je
stabilizovaný, rovnì tak vlastní aparát  to spolu vytváøí podmínky pro racionální fungování
orgánu. V historii jsme neudìlali to, co øada okresních organizací  e si ,prodala støechu nad
hlavou  a tak máme i svoje pevné zázemí v podobì domu na Jablonecké ulici, který má také
pøídomek ,dùm sportu, nebo zde sídlí jak regionální organizace ÈSTV  Liberecká sportovní
a tìlovýchovná organizace, o. s., tak Krajské sdruení ÈSTV Libereckého kraje a Liberecký krajský fotbalový svaz.
A tak urèitý problém vidím jen v malé aktuální informovanosti ze strany TJ o akcích, které
poøádají, nebo bychom o akcích rádi informovali na naich internetových stránkách
www.lb-sto.cz, a tak daleko více pøedstavili èinnost naich TJ/SK iroké veøejnosti.
Vladimír Civín
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l INVESTIÈNÍ PROGRAM ÈSTV NA ROK 2008 ZAHRNUJE PØES 100 AKCÍ l
V ÈSTV schválil na své øíjnové schùzi
návrh Investièního programu ÈSTV na
rok 2008, který zahrnuje pøes 100 akcí
regionálních sdruení a republikových
sportovních svazù. Pøedloení návrhu VV ÈSTV
pøedcházelo zpracování doruèených podkladù,
posouzení jednotlivých ádostí a schválení metodiky pro sestavení programu Investièní a technickou radou VV ÈSTV. VV ÈSTV zároveò uloil
pøedloit Investièní program na rok 2008 Ministerstvu kolství, mládee a tìlovýchovy a zástupcùm ÈSTV v expertních komisích MMT prosazovat priority ÈSTV. Návrh Investièního progra-

mu ÈSTV bude k nahlédnutí na www.cstv.cz.
VV ÈSTV projednal dále ádosti ÈSTV
a sdruených svazù pøedkládané MMT o dotace na programy státní podpory sportu na rok
2008. Napøíklad na zajitìní programu Sportuj
s námi poaduje ÈSTV 23 mil. korun, v programu Údrba a provoz sportovních tìlovýchovných zaøízení je poadavek na 450 mil. korun.
VV ÈSTV mj. vzal na vìdomí informaci o financování sdruených subjektù, zprávu k inventarizaci ÈSTV k 31. 12. 2007, informaci o kontrolách provedených Revizní komisí ÈSTV.
-civ-

Právní poradna
ak jsme ji informovali koncem loòského roku v TP Zpravodaji a na internetových stránkách ÈSTV, byl projednán a 20. prosince 2006 schválen návrh zákona è. 1/2007 Sb.,
kterým se upravují nìkteré uívací vztahy k majetku Èeské republiky. Tímto zákonem dolo ke zmìnì prodlouení doby výpùjèky o dalí tøi roky, co znamená, e výpùjèka, která
nahrazuje pùvodní institut trvalého uívání, se prodluuje do 1. ledna 2010.
Výpùjèka podle tohoto zákona vznikla poèínaje dnem 2. ledna 2007. Výpùjèiteli jsou vichni
výpùjèitelé, kteøí byli výpùjèiteli podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku
Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích a dále podle zákona è. 229/2001 Sb.
Dùraznì upozoròujeme, e podle zákona è. 1/2007 Sb. je nutné podat ádost na prodlouení doby výpùjèky u organizaèní sloky státu pøísluné s uívaným majetkem hospodaøit
o dalí úpravu právního vztahu k uívanému majetku, a to nejpozdìji do 1. ledna 2008
vèetnì. V pøípadì, e tak výpùjèitel neuèiní, nebude se na nìj vztahovat lhùta prodlouení
výpùjèky do 1. ledna 2010.
Dále upozoròujeme, e tento zákon nedopadá na pøípady, e od 2. ledna 2007 vznikly k majetku
jiné uívací nebo právní vztahy, které vznik vztahu výpùjèky vyluèují. To se jedná o pøípady, kdy
TJ/SK uzavøely s pøíslunou organizaèní slokou státu platnì nový právní vztah.
Doporuèujeme, aby z opatrnosti ve shora uvedené lhùtì TJ/SK ádost o prodlouení výpùjèky
uplatnily s tím, e to nevyluèuje poadovat, resp. uplatòovat formou soudních alob urèení vlastnického práva ve prospìch TJ/SK, které vyplývají z døívìjí právní úpravy. Jedná se o otázky výkladu
ustanovení § 14 a 15 zákona è. 290/2002 Sb. V mnoha pøípadech toti nebyly nìkteré uívané
nemovitosti, resp. jejich èásti uznány za majetky, které slouí výhradnì nebo pøevánì provozování
sportu. Pøièem je nepochybné, e tvoøí jeden funkèní celek, kdy se jedná zejména o pøístupové
cesty na sportovitì, kotelny, garáe, sklady apod. Bez tìchto zaøízení by TJ/SK nemohly sportovní
èinnost provozovat.
K pomoci pøi uplatnìní ádosti o prodlouení výpùjèky pøedkládáme k vyuití ádost zpracovanou formou tiskopisu (na str. 1819 tohoto èísla TP). Formuláø povaujte pouze za pomùcku, kdy
samozøejmì mùete postupovat podle vlastní úvahy a podle vlastního právního názoru.
JUDr. Karel Poupì, Odbor legislativnìprávní a personální
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l TERMÍN UPLATNÌNÍ ÁDOSTI NA PRODLOUENÍ DOBY VÝPÙJÈKY l
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Informace ze sportovního prostøedí
l TESTOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ MLÁDEE l
rogramová rada VV ÈSTV se zabývala problematikou testování pohybových
dovedností mládee s cílem vydefinovat v praxi pouitelný model, èi modely
testování, které mohou napomoci sportovnímu
prostøedí pøi výbìru talentù.
Cíle
 na základì testu, testù vybraných pohybových dovedností v urèité vìkové hladinì populace dokázat kvalifikovanì odhadnout základní pohybové schopnosti této populace
 pøivést testovanou skupinu k pravidelné
sportovní èinnosti.
Vìková skupina, skupiny
Jednorázové 910 let, 3. a 4. tøída
Opakované
611 let, 1. a 5. tøída
Frekvence a forma a obsah provedení testu
Zde se prolínají základní techniky, technologie
a cíle. Spoleènou prioritou vech je provedení
testu, testù dle moností ve standardních podmínkách jednoho sportovitì, jednìch rozhodèích, dle moností i standardních klimatických
podmínek apod. Pracovní skupina pøedloila dvì
obecná variantní øeení.
Oèekávaný výsledek
a) zjitìní základních pohybových dovedností
urèené vìkové kategorie s pøedpokladem
dalího rozvoje dovedností, dle moností
v celé ÈR,
b) sledování výkonnostního vývoje v prùbìhu
intervalu testování,
c) pøivedení a motivování mladé populace ke
sportovním aktivitám.
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Realizátor
a) komise sportu pro vechny a sportovní svazy,
b) základní koly,
c) sportovní kluby  oddíly.
Testovací model A
Vznik 3P  Profil Pohybových Pøedpokladù
(3P) vznikal v prùbìhu dvou let a vychází
z více ne desetiletých poznatkù Nadace sportující mládee ve spojení s odbornou erudicí akademických pracovníkù ze ZÈU v Plzni.

Charakter testování  Smyslem iroce pojaté formy testování je v první øadì za pomoci
rodièù motivovat dìti ke sportování s nasmìrováním na pøirozenì nejblií okruh sportù. Struktura 3P  3P je otevøený testovací systém
sedmi základních testù zjiující v první skupinì
kondiènì motorické schopnosti, druhá má koordinaènì-dovednostní charakter rozèlenìný do
pìti èástí. Vìk a pøíprava  Testování je urèeno
pro hochy i dívky ve vìku 910 let s moností
se pøipravovat doma, ve kole i ve sportovním
klubu.
Výbìr testù  Testovací baterie vychází ze
systému EUROFIT a její struktura je realizovatelným kompromisem irího zábìru sportovnì
pohybových aktivit.
Elektronická verze je veobecnì pøístupným
základem umoòujícím si porovnávat dosaenou pohybovou úroveò a zároveò získat vstupní doporuèení pro rodièe.
Soutìní verze  Soutìní verze je doplnìna
o tajný test, pøistupuje ke kadému dítìti individuálnì a umoòuje soutìit v rùzných úrovních.
Systém bodování  Systém bodování je koncipován tak, e hodnotí výkony v jednotlivých
testech i celý testový profil a vyjadøuje té obecnou úroveò výkonu.
Vyuitelnost výstupù  Výstupy z 3P jsou
v elektronické verzi vyuitelné pro samotné dìti
a jejich rodièe, v soutìní verzi trenéry a cvièiteli, jako doplòující informace pøi výbìru do tøíd
s rozíøenou výukou tìlesné výchovy i víceletá
sportovní gymnázia a té jako statistický materiál pro studenty vysokých a vyích odborných
kol.
Zpùsob realizace  internetová verze umoòuje samostatné provedení testu, bude pøístupná na internetových stránkách NSM a zpracovávána prostøednictvím MaS, soutìní verze
bude realizována ve spolupráci se kolami,
støeními organizacemi ve sportu a za pomoci
studentù vysokých a vyích odborných kol.
Podrobnìjí informace najdete na www.nsm.cz.
Testovací model B
Celoroèní test  Atletický ètyøboj pro áky
a ákynì 1.5. tøíd základních kol je provìrkou výkonnosti vech ákù ve tøídì a tøída se
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pøihlauje do soutìe bodovým prùmìrem. Soutì je korespondenèní a záleí na uèiteli a pøípravì ákù na lepí výkony.
Disciplíny: bìh na 60 metrù, skok do dálky,
hod míèkem, vytrvalostní bìh (dívky 600 m,
chlapci 800 m). Motivací jsou soutìivé formy

v rámci okresu, kraje s ocenìním nejlepích tøíd
poháry a ákù a medailemi. Pro oceòování tøíd
a jednotlivcù jsou vhodné granty a podpora tìlovýchovy a sportu z prostøedkù mìst, obcí
a kraje.
Více informací na kspcc.cstv@quick.cz.
Jan Urban

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

mální lyaøské podmínky od poloviny ledna do konce bøezna, èím Sportovní areál Harrachov, a. s.,
potvrdil svoji pøíslunost k elitní skupinì èeských zimních støedisek. Sezonu proto mùe hodnotit
jako velmi patnou, nikoliv vak katastrofální.
V pøípravì na zimní sezonu 20072008 pokraèují práce na roziøování a zdokonalování rozvodù
pro výrobu technického snìhu a rozvodù elektrické energie. V Harrachovì rovnì probíhají pøípravy na uvolnìní reimu na státní hranici s Polskou republikou od 1. ledna 2008. Dokonalejím propojením upravovaných lyaøských bìeckých terénù v prostoru Nový Svìt  Jakuszyce vznikne unikátní komplex navzájem propojených lyaøských terénù na polské i èeské stranì Krkono a Jizerských hor. Podrobnìjí informace najdete na www.skiareal.com.
-fej-

l CO JE NOVÉHO V HORSKÝCH STØEDISCÍCH ÈSTV? l

Okénko do sportovních svazù

ravidelnì v tomto období vás informujeme o novinkách, které horská støediska ÈSTV pøipravila pro své návtìvníky pøed nadcházející zimní sezonou. V tomto èísle se vìnujeme
Lyaøskému areálu Zadov a Sportovnímu areálu Harrachov.
Lyaøský Areál Zadov
Po minulých velmi vydaøených zimách, které byly
impulsem pro nejvìtí investici do lyování v historii Lyaøského areálu Zadov  výstavbu nové ètyøsedaèkové lanové dráhy POMA TSF 4 UNIFIX (do
provozu uvedena v prosinci 2006), smìøovaly pøípravy na letoní zimu pøedevím ke kolaudaci této
lanovky, která tak zaèátkem prosince pøejde ze
zkuebního do plného provozu. Bìhem tìchto pøíprav se areál soustøedil na úpravy a zatravnìní
vech, stavbou naruených ploch, na svazích a na
horní i dolní stanici, které mimo jiné pøispìjí i k vyí spokojenosti lyaøù. Pøestoe zima byla krátká,
díky systému zasnìování se dalo lyovat 41 dnù
a nová lanovka tak pøepravila témìø 300 tisíc spokojených lyaøù!
Mezi novinky letoní sezony patøí napøíklad posílení osvìtlení sjezdovky U mùstkù. To bylo
nainstalováno na sloupy nové lanové dráhy a pokryje tak svým jasem loni rozíøené sjezdovky
a pøispìje k vyí bezpeènosti lyaøù. Na této sjezdovce, spolu se sjezdovkou V ráji, byly také
letos poloeny, ve spolupráci s místním snowboardovým oddílem, základy snowparku, který chce
areál dále rozvíjet.
Areál chce do konce dotáhnout i loni zahájené on-line sledování úpravy lyaøských tras systémem GPS, který nemohl být aktivován v dùsledku neprùjezdnosti tras postiených orkánem Kyrill.
Ten nám také pomohl k prosvìtlení závodních bìeckých tras a jejich mírnému rozíøení.
Dalí novinkou je, e Sporthotel Olympia pøeel po dlouhých letech nájmu pod správu ÈSTV LA
Zadov. Po nezbytných úpravách, revizích, a rekonstrukci ubytovací èásti a kuchynì pøivítá návtìvníky hotelu èisté a pøíjemné prostøedí s výbornou kuchyní, tvoøenou mimo jiné i umavskými specialitami.
I v letoní sezonì budou v provozu osvìdèené a velmi vyuívané skibusy. Nejen ji tradièní
z Písku a Èeských Budìjovic, ale novì i skibus z Vimperka pøes Stachy na denní i veèerní lyování.
Více informací, podrobnosti, ceny a jízdní øád najdete na internetových stránkách www.lazadov.cz.
Na této adrese najdete i pøehled spousty sportovních a kulturních akcí a samozøejmì nejaktuálnìjí
informace o dìní na Zadovì.
-vonSportovní areál Harrachov, a. s.
Zimní sezona 20062007 byla pro lyování klimaticky mimoøádnì nepøíznivá, vekerá støedoevropská zimní støediska, poloená v nadmoøské výce do 1 000 m mìla váné ekonomické problémy.
Díky propracovanému systému technického zasnìování v Harrachovì se podaøilo vytvoøit opti-
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l PÙLSTOLETÍ ÈESKÉHO RYBÁØSKÉHO SVAZU l
eský rybáøský svaz patøí mezi pøidruené svazy ÈSTV a jeho posláním je
mj. rozvíjet a popularizovat rybáøský
sport, organizovat rybáøské soutìe na
vech úrovních, podílet se na mimokolní výchovì dìtí a mládee v oboru rybáøství a rybáøského sportu, na ochranì pøírody, èistoty vod
a ivotního prostøedí.
V letoním roce uplynulo pùlstoletí od zaloení Èeskoslovenského rybáøského svazu, který
vznikl slouèením Jednoty rybáøù v Praze a Jednotného sväzu rybárov v ilinì. V roce 1968
dolo k rozdìlení Èeskoslovenského svazu rybáøù na dva samostatné svazy, Èeský rybáøský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalímu rozdìlení Èeského rybáøského svazu dolo
v roce 1990, kdy se oddìlil tehdejí Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybáøskému svazu. V souèasnosti
patøí Èeský rybáøský svaz mezi nejvìtí zájmová sdruení v Èeské republice. Má více ne 255
tis. èlenù organizovaných prostøednictvím 478

Patrik Lexa

místních organizací, které jsou sdrueny do
sedmi územních svazù.
Sportovní rybolov tvoøí pìt odvìtví  rybolovná technika, lov ryb udicí na umìlou muku, lov
ryb udicí na plavanou, lov ryb udicí pøívlaè
a feeder. Kadé z odvìtví organizuje dlouhodobé mistrovské soutìe, mistrovství republiky
a nejlepí soutìící z kvalifikaèních akcí se zúèastòují mistrovství Evropy a svìta, kde slaví
kadoroènì velké úspìchy. V nejvyí domácí
soutìi lovu ryb udicí na plavanou startuje 14
týmù, v lovu ryb udicí na umìlou muku 10 týmù
a v lovu ryb udicí pøívlaè 16 týmù. V I. lize rybolovné techniky startuje 12 drustev. Kadé z odvìtví také vyhlauje nejlepí sportovce za uplynulý rok.
Letoní kulaté jubileum oslavil Èeský rybáøský svaz nejen historicky nejlepími výsledky
svých sportovcù na vrcholných akcích, ale také
úspìnou organizací øady mimoøádných událostí. Ji v lednu se v Praze selo na své schùzi
prezidium svìtové federace rybáøského sportu

Tomá Tichý a Mihal Tichý
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Pøijetí mistrù svìta juniorù
u premiéra M. Topolánka

CIPS. Soubìnì se uskuteènilo i setkání pøedstavitelù a zástupcù sportovních a rekreaèních
rybáøù zemí EU. Tyto akce pøedcházely kvìtnovému konání svìtového XXVII. Kongresu
CIPS (Confédération Internationale de la Peche
Sportive) v Praze. Tato organizace sdruuje ve
svých ètyøech mezinárodních federacích 108
národních sportovních federací z 54 státù svìta, které reprezentují aktivity více ne 60 milionù sportovních rybáøù. Kongres byl pro svaz
nejvýznamnìjí událostí za uplynulých nìkolik
desítek let.
Dalím významným podnikem, který ÈRS
poøádal na domácí pùdì, bylo 21. MS juniorù
a 12. MS kadetù v lovu ryb udicí na plavanou,
které se soubìnì konalo v Pardubicích. Èetí
reprezentanti se zde zapsali do historických
tabulek poprvé vítìzstvím v soutìi a rovnou
takzvaným doublem. Stali se absolutními mistry svìta v obou kategoriích. Ke zlatým medailistùm v drustvu kadetù se pøiøadil Jan Veselý støíbrnou pøíèkou v soutìi jednotlivcù. Junioøi dosáhli jetì vìtího triumfu. Kromì zlaté
medaile v drustvech vybojoval Miroslav Blecha titul mistra svìta a Jiøí Barto obsadil bronzovou pozici. Byl to nejvìtí úspìch naí závodní plavané, na který ÈRS èekal desítky let!
Plejádu zmínìných úspìchù rozíøila i reprezentace dalích kategorií sportovního rybolovu:
Rybolovná technika také zazáøila a pøivezla
z ME juniorù v Rakousku devìt zlatých, ètyøi
støíbrné a jednu bronzovou medaili. Z tìchto
medailí byly nejcennìjí tituly mistrù Evropy juniorù i juniorek v drustvech. Titul mistra Evropy v pìtiboji jednotlivcù získal Jan Weitz a mistryní Evropy se stala Barbora Míková.
Senioøi rybolovné techniky mìli ME ve védsku, reprezentace si pøivezla pìt zlatých, est
støíbrných a est bronzových medailí. Po nìkolika letech získalo drustvo muù titul mistrù
Evropy. V enách obsadil ná tým 2. místo. Ten-

to výsledek byl korunován úspìchem ve vícebojích, kdy v pìtiboji i sedmiboji obsadili 1. místo Patrik Lexa a 2. místo Jan Luxa. V kategorii
en skonèila Julie Koblihová na 2. místì.
Rybolovná technika patøí k nejstarím odvìtvím sportovního rybolovu  v roce 2005 oslavila 70. výroèí svého pùsobení na naem území.
K historicky nejúspìnìjím závodnicím patøila
Vìra Èapková, která sbírala medaile od roku
1963 a získala 17 zlatých (titul mistrynì Evropy
nebo svìta), 20 støíbrných a 30 bronzových.
Nìkolikrát se u nás uskuteènilo mistrovství svìta
a Evropy juniorù v rybolovné technice. V roce
1982 v Karlových Varech a o deset let pozdìji
v Plzni se konalo mistrovství svìta dospìlých.
V lovu ryb udicí na umìlou muku reprezentovali senioøi na MS ve Finsku. Drustvo obsadilo støíbrnou pozici, bronzovou medaili v jednotlivcích vybojoval Antonín Peek. Tým juniorù startoval na MS v USA, kde mu zlatá medaile unikla o 3 mm délky ryby. Støíbrnou pozici
drustva rozíøila i medaile ze stejného kovu
Petra Drastíka v jednotlivcích.
V lovu ryb udicí pøívlaèí, co je nejmladí odvìtví sportovního rybolovu, se reprezentace zúèastnila MS na Slovensku, kde jí stejnì jako
reprezentaci muky unikla zlatá medaile jen
o vlásek. V jednotlivcích zazáøili bratøi Tomá
a Michal Tichý, kdy obsadili 2. a 3. místo.
-jp/civJulie Koblihová
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l SMYSLEM SUMÓ JE PØEKONAT SVOU SLABOST l
ikii  Váleèník Síly. To je japonský název pro to, co se do cizích jazykù èasto chybnì
pøekládá jako zápasník sumó. V japonském pojetí je sumó více ne sport, lépe je vystieno
názvem Sumódó  Cesta Sumó. Sumó je ztìlesnìní filozofických a etických konceptù,
které popisují, co to je být silný. Váleèník síly musí ztìlesòovat sílu kadým svým èinem
a nièemu se nepoddat. Smyslem sumó je pøekonat svou slabost a nikdy se nepoddat nièemu.
Kadý dokáe být silný, èelí-li slabímu soupeøi. Sumó stojí na mylence, e jen proti silnìjímu
soupeøi je moné prokázat vlastní sílu, tj. jen bojuje-li èlovìk proti mnohem silnìjí a vìtí opozici,
mùe ztìlesnit opravdové hrdinství.
Pravidla sumó jsou pomìrnì jednoduchá. Zápasí se v kruhovém ringu o prùmìru 4,55 m a úkolem je vytlaèit soupeøe ze støedu kruhu (dohjó), nebo ho pøinutit, aby se tohoto prostoru dotkl jinou
èástí tìla ne chodidlem. K této snaze lze vyuít desítek rùzných chvatù. Vrcholný orgán sumó
Nihon Sumo Kyokai má dokonce seznam celkem sedmdesáti oficiálních technik. Co je ovem pro
sumó, ostatnì jako pro mnohé jiné bojové sporty, nejdùleitìjí, je dùstojnost a zápolení v duchu
fair play.
Samotnému zápolení pøedchází ètyøminutový tradièní rituál, kdy zápasníci demonstrují svou sílu
nejrùznìjími posunky, výpady èi dupáním. Na úvod také rozhazují po ringu sùl, co vychází ze
staré víry, e sùl je symbolem èistoty a zahání zlé duchy. Zápasníci se pak postaví proti sobì a jdou
do podøepu. Pøitom se na sebe dívají. To se mùe nìkolikrát opakovat. Teprve pak zaèíná vlastní
pøetlaèování. Samotný zápas ovem trvá vìtinou jen velmi krátce. Poèítá se na pár minut. Urèit,
kdo první lápl mimo kruh, èi se ho dotkl, nebývá tak snadné. Proto na zápolení dohlíí hned nìkolik
sudích. Pøímo v ringu se pohybuje rozhodèí zvaný gyoji, nastrojený v tradièním obleku ze 14. století,
kolem pak sedí dalí soudci zvaní impan.
Zápasníci, kteøí nosí typické bøiní pásy (mawai), váí prùmìrnì zhruba 150 kg. Ti nejtìí mohou
váit ale i úctyhodných 239 kg. Vylouèeni ale nejsou ani støízlíci, nejlehèí zápasníci váí jen nìco
lehce pøes sto kilo. Neménì dùleitá je výka, ta by se mìla pohybovat nìkde mezi 180 a 190 cm.
Profesionální soutì sumó existuje jen v Japonsku a je velmi pøísnì uspoøádaná. Zde se utkávají
nejlepí Rikii svìta. Na vrchol se mùe dostat kadý zápasník. Záleí, jak si vede na jednotlivých
turnajích. Podle svých výsledkù se pak v hierarchii buï posune vý, anebo naopak spadne do nií
kategorie. Placeni jsou jen ti, kteøí se dostanou do
dvou nejvyích kategorií. Absolutním mistrem je
takzvaný velký ampión neboli jokozuna. Jeho pozice je také nemìnná. Ten se z vrcholu pyramidovité struktury u nemùe dostat ní.
Popularita sumó je dodnes v Japonsku ohromná. est profesionálních velkých turnajù, které se
konají kadý rok a jeden trvá patnáct dní, sledují
v televizi milióny divákù. Záliba japonských turistù
v èeském broueném skle mùe být pochopitelná:
vítìz turnajù toti vyhrává právì pohár z èeského
skla! Celkem se poèet profesionálních sumistù poèítá na zhruba jen est set.
Èeský svaz sumó vznikl v roce 1997 a patøí mezi
pøidruené èleny Èeské unie bojových umìní, která je øádným èlenem ÈSTV. V souèasné dobì má
Èeský svaz sumó 12 oddílù. Soutìe jsou tøíúrovòové od nejnií po MÈR. Kadý mìsíc se koná
Sumó liga. Kadoroènì ÈP v sumó a MÈR v sumó.
Jaroslav Poøíz, ná nejlepí zápasník, vybojoval
na loòském mistrovství svìta v Ósace støíbrnou
medaili v prestiní otevøené kategorii. Zaøídil tak
nejvìtí èeský úspìch v historii tohoto sportu. Bezmála stopadesátikilový borec prohrál z devíti duelù
jen s Rusem Gabarajevem.
-pj/civ-
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA LISTOPAD l

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti

2. 11.
2. 11.
5. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.

l VYUIJTE MIMOØÁDNÌ VÝHODNÉ NABÍDKY
MICROSOFT SELECT LICENSE l
STV ji nìkolik let vyuívá smlouvu s firmou Microsoft (Microsoft Select License), která
umoòuje nakupovat subjektùm ÈSTV programy firmy Microsoft za velmi výhodné (sníené) ceny. ÈSTV navázal tuto spolupráci proto, aby sdruené subjekty mohly s minimálními
náklady vyuívat legálnì nejrozíøenìjí software.
V pøípadì jiného ne legálního vlastnictví software jsou postihy pro subjekty i jednotlivce naprosto fatální a je tøeba se jím rozhodnì vyhnout. Zejména, kdy je k dispozici smlouva Microsoft
Select Licence a potøebné programy je moné získat za zlomek bìné komerèní ceny.
Tak napø. za uívání nelegálního software mùe dosáhnout soudní postih odnìtí svobody na 5 let,
pokuta ve výi dvojnásobku komerèní ceny produktu a zaplacení vech soudních výloh. Lze pøedpokládat a doufat, e podobný soudní postih se subjektùm ÈSTV zdaleka vyhne a výe uvedené
tresty a pokuty zùstanou jen v rovinì teoretických úvah.
Apelujeme tedy na vechny pracovníky ÈSTV, kteøí mají odpovìdnost za nákup a uívání poèítaèového softwaru, aby zajistili uívání pouze legálního softwaru na vech poèítaèích v TJ/SK nebo
jiném subjektu ÈSTV. Ceny, za které je moné nakoupit software v rámci výe uvedené smlouvy
jsou natolik výhodné, e lze jen tìko najít dùvod, proè pouívaný software øádnì nekoupit.
Pozor také, je-li poèítaè darován sponzory, kteøí poèítaèe, vèetnì softwaru, legálnì nakoupili
a darovali je potom subjektùm ÈSTV vèetnì nainstalovaného softwaru. To je sice samozøejmì
naprosto legální postup, ale i ten v sobì skrývá nìjaká ta legislativní úskalí.
Sponzor by v pøípadì, e daruje subjektu ÈSTV poèítaè s nainstalovaným softwarem mìl také
kromì darovacího dokumentu (se soupisem nainstalovaného softwaru) pøedat i instalaèní média
a doklad o jejich nabytí (nejlépe fakturu nebo její kopii). V pøípadì, e tento postup bude naplnìn, je
jisté, e kadý kontrolní orgán bude akceptovat pøesun poèítaèe od jiného majitele.
Z údajù Microsoftu víme, e z øad subjektù  TJ/SK, oddílù, klubù zatím výhod smlouvy vyuila
jen mení èást. Vyuijte tedy této nabídky a zajistìte nezpochybnitelnou legalitu veho svého softwaru.
Pro ty pracovníky, kteøí jetì neznají postup, jak se k uvedeným programùm dostat sdìlujeme, e
vechny potøebné informace získáte na webové stránce ÈSTV, konkrétnì na: http://www.cstv.cz

16. 11.

18. 11.

25. 11.
30. 11.

1/2 tiskové strany

2 600,- Kè

1/4 tiskové strany

1 400,- Kè

1/8 tiskové strany

800,- Kè

Québec
Tøeboò
anghaj/Madrid
výcarsko
Helsinky
Winterthur
Liberec
Levi
Porto
Znojmo
Praha
Holé Vrchy
Peking
Limassol
Lake Louise
Brno
Beitostölen
Fortaleza/Brazílie
Portland
Kuusamo

Od stávajících pojitìní podobného typu významnì odliná cena pojistného pøi vyím plnìní!

Max. pojistné èástky, napø. u dvanáctiletého dítìte za pojistné 210
mìsíènì!!

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).

MS  skoky na trampolínì
MÈR v Taekwon-do ITF
Tenisový Turnaj mistrù a mistryò
MSJ ve florbalu
Euro hockey tour  Karjala cup
MS v sálové cyklistice
MÈR v judu
SP ve sjezdovém lyování
ME ve futsalu
VC Znojma  7. kolo ÈP v plavání
ÈRSlovensko, kvalifikace ME fotbalistù
ÈP v cyklokrosu
SP ve volejbalu mui
KyprÈR, kvalifikace ME fotbalistù
SP ve sjezdovém lyování
VC Brna  8. kolo ÈP v plavání
SP v bìeckém lyování
MS v jachtingu Formula Windsurfing
USARusko, finálové utkání Svìtové skupiny Davis Cupu
SP ve skoku na lyích a severské kombinaci

1) Denní odkodné 100 a 600 Kè, dle výe sjednané pojistné èástky, v pøípadì
hospitalizace 200 a 1200 Kè/den!!!
2) Plnìní po celou dobu evidence u lékaøe (úraz, hospitalizace i nemoc!!!)
3) Pojitìní trvalých následkù a do výe 4 000 000 Kè.
4) Pojitìní dítìte a do vìku 25 let, bez zkoumání zdravotního stavu a rizikové
skupiny (profesionální sportovec ve stejné rizikové skupinì jako rekreaèní sporty!!!)
5) Monost kombinace více (a 5ti) dìtí na jedné smlouvì = úspora nákladù.

INZERCE

5 000,- Kè

4. 11.
4. 11.
18. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
10. 11.
 21. 11.
17. 11.
17. 11.
17. 11.
 2. 12.
21. 11.
21. 11.
24. 11.
24. 11.
 2. 12.
 2. 12.
30. 11.

Exkluzivnì nabízíme novinku na pojistném trhu od renomované spoleènosti. V èem
spoèívá její výjimeènost?

V pøípadì jakýchkoliv problémù pøi jeho nákupu nás kontaktujte na tel. 233 017 409 nebo mailem
na langr@cstv.cz.
Ing. Jindøich Langr
IT manaer ÈSTV

tisková strana A5









Chcete klidnì spát, protoe Vae dítì je dobøe pojitìno?

stisknìte tlaèítko
a dále otevøete soubor informací v poloce: Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select pro vzdìlávání.
Informace o cenách programù získáte otevøením souboru v poloce: Ceník nabídky software
Microsoft Select za vynikající ceny.

l l l CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

n 13 n

Kè

Tento produkt skýtá dalí výhodné pojistné varianty (napø. pojitìní dvou dospìlých
osob a a pìti dìtí na jedné smlouvì, za finanènì zvýhodnìných podmínek). V pøípadì
Vaeho zájmu Vás s podrobnostmi seznámí a pojistnou smlouvu sjedná pan Jiøí Neuman,
reprezentant naí spoleènosti SMS finanèní poradenství, a. s.

Kontaktní èíslo pro sjednání schùzky: +420 777 035 084
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Dokumenty l Sbírka smìrnic
POKYN PØEDSEDY ÈSTV
ze dne 12. 9. 2007
ke statistickému etøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2007
Èl. I
Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na
základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 12. záøí
2007  usnesení è. 07/13/153 (podle èl. 1 odst.
4 a èl. 2 Smìrnice ÈSTV è. 2/1999 Sb. ÈSTV
o statistickém zjiování a etøení v ÈSTV
a v jeho èlenských TJ/SK a svazech). Slouí
k zajitìní sbìru nezbytných údajù o èlenské
základnì v TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdruených v ÈSTV
k 31. prosinci 2007*.
Èl. II
1. Základem pro zpracování statistiky èlenské
základny v ÈSTV za rok 2007 jsou jmenné
seznamy èlenù TJ a SK sdruených
v regionálních sdrueních ÈSTV v rozsahu údajù dle Smìrnice ÈSTV è.2/1997 Sbírky ÈSTV o evidenci èlenské základny
v ÈSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze èleny TJ a SK, které mají vlastní stanovy, identifikaèní èíslo (IÈ) a registraèní èíslo pøidìlené pøísluným regionálním sdruením. Ve
jmenných seznamech se uvádí: rodné èíslo,
kód odvìtví sportu dle pøísluného èíselníku
a èinnostní charakteristika (dále viz pøílohy).
2. Republikové sportovní svazy sdruené
v ÈSTV mohou pøehledy èlenù ÈSTV zpracované podle jednotlivých odvìtví doplnit
o jmenné seznamy zahrnující jejich èleny,
kteøí nejsou èleny TJ/SK sdruených v regionálních organizacích ÈSTV. Jedná se

o osoby bez klubové pøíslunosti (napø. pøímé èlenství sportovce ve svazu), nebo o èleny ve SK èi TJ, kteøí jsou podle stanov pøísluného svazu èleny svazu, ale jejich klub
èi jednota není registrována u regionálního
sdruení. Seznamy vak není mono doplnit o èleny tìch spolkù, které jsou (kromì
ÈSTV) akcionáøi SAZKY (SSSÈR, AÈR,
ÈOS, ÈASPV, ATJSK, Orel, ÈSS).
3. V pøípadì, e èlen TJ/SK odmítne udìlit souhlas s vyuitím svého rodného èísla, nebude vykazován ve statistikách v rámci etøení stavu èlenské základny v ÈSTV. Takové
èleny je mono evidovat v rámci TJ/SK pro
její vyuití.
Èl. III
Kadá TJ/SK sdruená v regionální organizaci
ÈSTV provede na základì pokynù pøísluného
regionálního sdruení zpøesnìní evidence svých
èlenù, zahrnující její aktuální stav ve vech oddílech a odborech k 31. 12. 2007 a pøedá je
v elektronické èi tiskové podobì regionálnímu
sdruení ÈSTV nejpozdìji do termínu stanoveného pøísluným regionálním sdruením. Regionální organizace musí mít k dispozici aktuální
doklad o stavu èlenské základny svých jednotlivých TJ/SK i v pøípadì, e v dané TJ/SK nedolo k pohybu poètu èlenù od pøedcházejícího
sbìru dat.
a) Pøi pouití elektronické databáze se údaje
opravují a doplòují dle uivatelské pøíruèky

* Pokyn je v souladu se zákonem è. 101/2000Sb. o ochranì osobních údajù v platném znìní.
Obèanská sdruení jsou povinna zajistit souhlas èlena spolku ke zpracování osobních údajù
v rámci èinnosti TJ/SK. Souhlas je prakticky udìlen okamikem, kdy fyzická osoba dobrovolnì
poskytla obèanskému sdruení osobní údaje, napø. formou uvedenou na pøihláce. Doporuèuje
se, aby z dùvodu jednoznaèné prùkaznosti byl souhlas uveden na pøihláce do TJ/SK. Pro úplnost se pøipomíná informaèní povinnost TJ/SK podle §11 zákona o ochranì osobních údajù vùèi
èlenùm spolku o tom, e jsou shromaïovány jejich osobní údaje pro úèely èinnosti spolku. Tato
informace nemusí být podána jednotlivcùm písemnì, staèí kdy bude sdìlena pøi jednání èlenské
schùzi v rámci zprávy o èinnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenèní listinì. Rovnì lze
øeit uvedením této informace na pøihláce do TJ/SK.

pro úroveò TJ/SK, která je souèástí aktualizovaného softwaru IS ÈSTV a je k dispozici
na vech regionálních (okresních) sdrueních.
b) Pro nové tiskové pøehledy èlenù se pouívají formuláøe Èlenské záznamy TJ/SK (viz
pøíloha è. 5 ).
Èl. IV
Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní
údajù o èlenech ÈSTV jsou uvedeny v pøíloze
è. 1.
Èl. V
1. Republikové sportovní svazy sdruené
v ÈSTV, které se rozhodly vyuít monosti
doplnìní statistiky o dalí své èleny ve smyslu èl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajiují doplòující evidenci svých èlenù prostøednictvím
orgánù republikových sportovních svazù.
Jimi zpracovaná data jsou pøedávána VV
ÈSTV výhradnì v elektronické formì s vyuitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy k dispozici, nebo ve formì souboru excelovského typu (*.xls), jeho strukturu na poádání zale pracovitì informaèních technologií ÈSTV (langr@cstv.cz). Záznam èlenù svazu za rok 2007, uvedený
v pøíloze è. 6, slouí pouze pro ruèní pøenos
dat z TJ/SK na sportovní svaz.
2. Sestavy sportovních svazù, doplòující
územní statistiku èlenù ÈSTV, musí být vyplnìny z hlediska poadovaných údajù kompletnì, jinak nebudou pro doplnìní statistiky pouity.
Údaje o jednotlivých èlenech sportovního
odvìtví se uvedou totonì dle návodu obsaeném v pøíloze è. 1 tohoto pokynu.
Dále se vdy vyplòuje:
U








jmenných seznamù èlenù ostatních klubù
název klubu;
èíslo a datum registrace u MV ÈR;
kód odvìtví (dle seznamu kódù sportovních
odvìtví  viz pøíloha è. 2);
kód okresu (dle kódu okresu  viz pøíloha
è. 3);
kód poøadí (pøidìluje zpracovatelský svaz dle
jím stanoveného poøadí v ÈR);
IÈ (døíve IÈO) klubu;
kód støení organizace (uvádí se kód dle pøílohy è. 4 v pøípadì, e klub je souèástí jiného obèanského sdruení ne ÈSTV).

n15 n
U jmenných seznamù individuálních èlenù svazu
 pouze kód sportovního odvìtví;
Èl. VI
Fyzické a právnické osoby, které se na vech
úrovních Informaèního systému ÈSTV podílejí
na tvorbì, sbìru a zpracování nebo provozování dat IS ÈSTV jsou povinny podávat pravdivé
údaje a nakládat s nimi jen ve prospìch podpory a ochrany spolkové a sportovní èinnosti, jak
jsou vymezeny Stanovami ÈSTV. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ÈSTV nemohly být
zneuity ke komerèním úèelùm v rozporu se
zájmy ÈSTV a sdruených subjektù èi k pokozování osobnostních práv èlenù ÈSTV.
Èl. VII
a) Regionální sdruení ÈSTV pøevedou do
své databáze údaje o èlenské základnì, které obdrela v elektronické èi tiskové formì
od TJ a SK a v souhrnné podobì je zalou
Výkonnému výboru ÈSTV do 15. února
2008, výhradnì v elektronické formì na
e-mailovou adresu p. Ing. Jindøicha Langra,
pracovitì informaèních technologií ÈSTV,
langr@cstv.cz (tel. 233 017 409);
b) Svazy sdruené v ÈSTV zajistí, aby údaje
doplòující evidenci a statistiku jejich èlenské základny v ÈSTV po linii svazù byly pøedány VV ÈSTV, Ing. Langrovi do 15. února
2008, výhradnì v elektronické podobì, buï
na disketách zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto úèely k dispozici, nebo
pøes soubor typu EXCEL dle pøedepsaného vzoru, který lze získat u Ing. Langra,
c) ÈSTV provede kontrolu dat získaných po
územní i svazové linii a zjitìné nesrovnalosti zale do 29. února 2008 k opravì
a upøesnìní regionálním sdruením ÈSTV,
resp. svazùm,
d) Regionální sdruení ÈSTV a svazy provedou opravy do 14. bøezna 2008,
e) ÈSTV vydá oficiální statistiku do 21. bøezna
2008, kterou obdrí:
 krajská sdruení ÈSTV v krajských sestavách o poètech èlenù ÈSTV v jednotlivých krajích ÈR, vèetnì doplòkù republikových svazù dle èl. II, odst. 2;
 vechna regionální sdruení ÈSTV;
 sportovní svazy sdruené v ÈSTV;
 delegáti 19. valné hromady ÈSTV.
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Èl. VIII
1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor sportu VV ÈSTV (civin@cstv.cz),
z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovitì informaèních
technologií ÈSTV (langr@cstv.cz).
2. Nedílnými souèástmi tìchto pokynù jsou:
 Pøíloha è. 1  Pokyny k vyplòování statistických údajù a sestav o èlenech ÈSTV;
 Pøíloha è. 2  Seznam kódù sportovních
odvìtví;
 Pøíloha è. 3  Seznam kódù (èíselník)
regionálních (okresních) sdruení;
 Pøíloha è. 4  Seznam kódù (èíselník)
obèanských sdruení ve sportu;
 Pøíloha è. 5  Vzor formuláøe pro základní

sbìr dat o èlenech ÈSTV v TJ/SK sdruených v rámci regionálních organizací
 Èlenské záznamy TJ/SK;
 Pøíloha è. 6  Vzor formuláøe pro doplòující seznamy èlenù sportovních svazù sdruených v ÈSTV Záznam èlenù svazu;
4. Tento pokyn ruí Pokyn pøedsedy ÈSTV è.
1/2006 ke statistickému etøení stavu èlenské základny v ÈSTV za rok 2006 ze dne
15. 9. 2006.
5. Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 12. 9.
2007.
Ing. Vladimír S r b
pøedseda ÈSTV
(Pozn. Pokyn, vèetnì vech pøíloh, najdete na
www.cstv.cz).

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

POKYN PØEDSEDY ÈSTV
ze dne 12. 9. 2007
k aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12. 2007
Èl. I
Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na
základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 12. záøí
2007  usnesení è. 07/13/153 (v návaznosti
na Pokyn pøedsedy ÈSTV è. 1/2003 ze dne
31. 1. 2003 k etøení o stavu majetku ÈSTV
a subjektù sdruených, ke dni 1. 1. 2003). Slouí k udrení aktuální databáze údajù o tìlovýchovných zaøízeních ve vlastnictví nebo v uívání TJ a SK, v regionálních organizacích
a sportovních svazech sdruených v ÈSTV,
která byla poøízena na základì etøení o stavu
majetku, uskuteènìného v roce 2003 a je kadoroènì pravidelnì aktualizována.
Èl. II
Základním souborem dat pasportu tìlovýchovných zaøízení jsou údaje v informaèním systému ÈSTV, získané aktualizací k 31.12. 2006.
Jsou to údaje o objektech a zaøízeních, slouících ke sportovní a tìlovýchovné èinnosti ÈSTV
a subjektù sdruených v ÈSTV, které jsou
v jejich vlastnictví, v nájmu, v zákonné výpùjèce nebo v jiném existujícím právním vztahu,
umoòujícím uívání tìlovýchovných zaøízení
a majícím dopad na ekonomiku sdruených
subjektù.

Vlastní aktualizace dat se provede pouze
v tìch pøípadech, kdy u tìchto tìlovýchovných
zaøízení dolo od poslední aktualizace ke zmìnám v právních vztazích, k zásadním zmìnám
pasportem sledovaných technických parametrù, nebo k novému nabytí takových zaøízení.
Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vdy, i tehdy, kdy bylo tìlovýchovné zaøízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací
investièní akce s úèastí dotace ze státního rozpoètu z programù Ministerstva kolství mládee a tìlovýchovy a Ministerstva financí ÈR,
s úèastí dotací z územních rozpoètù nebo finanèních zdrojù mimo státní a územní rozpoèty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíe stanoveném termínu po pøedání vybudovaného díla do uívání.
Do èíselníku druhù zaøízení, jsou zaøazeny
pojmy lezecké stìny, bowling, dráhy a stadiony pro koleèkové bruslení, a høitì a stadiony
pro národní házenou. Pokud se tato sportovitì ve vaem regionu vyskytují, je nutné provìøit jejich zaøazení a správnì je zaøadit.
Èl. III
Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní
údajù v kartì pasportu jsou uvedeny v pøílo-

hách. Pøi pouití elektronického zpracování se
údaje opravují a doplòují dle uivatelské pøíruèky pro úroveò TJ/SK, která je souèástí softwaru IS ÈSTV a je k dispozici na kadém poèítaèi, kde je software nainstalován (soubor
N_CSTV_TJ.doc v adresáøi c:\sport_tj), pøípadnì je dostupná na internetové stránce ÈSTV
(www.cstv.cz  software ke staení  IS ÈSTV
pro TJ/SK  úplná instalace).
Pro zpracování v tiskové podobì pouijí
TJ/SK, pøípadnì svazy, formuláø Karta pasportu a vechny návazné èíselníky a vysvìtlivky tvoøící nedílnou souèást tohoto pokynu (viz
pøílohy è. 15).
a) TJ/SK  zpùsob sbìru aktualizovaných údajù
o tìlovýchovných zaøízeních a termín jejich
pøedání urèuje svým TJ/SK pøísluné regionální sdruení ÈSTV. Doporuèuje se stanovit stejné termíny i zpùsob pøedání (elektronicky prostøednictvím software IS ÈSTV
nebo v písemné podobì), jako pro statistické údaje o èlenské základnì, nebo i na celostátní úrovni budou termíny totoné.
b) Regionální sdruení ÈSTV pøevedou do
své databáze IS ÈSTV  modulu Pasport
aktualizované údaje, které obdrela v elektronické èi tiskové formì od TJ a SK a v souhrnné podobì je zalou Výkonnému výboru
ÈSTV do 15. února 2008, výhradnì v elektronické formì na e-mailovou adresu p. Ing.
Jindøicha Langra, pracovitì informaèních
technologií ÈSTV, langr@cstv.cz (tel. 233
017 409);
c) Svazy sdruené v ÈSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zaøízení byla pøedána VV ÈSTV, Ing. Langrovi do 15. února
2008, buï na disketách zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto úèely k dispozici, nebo v písemné podobì, vyplnìním
pasportizaèní karty.
d) ÈSTV provede kontrolu získaných dat do
29. února 2008 a uskuteèní pøípadné konzultace s regionálními sdrueními ÈSTV,
resp. svazy.
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e) Aktualizovaná data budou od 21. bøezna
2008 k dispozici pro:
 krajská sdruení ÈSTV v krajských sestavách;
 sportovní svazy sdruené v ÈSTV v sestavách podle sportù.
Èl. IV
1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor vnitøní ekonomiky ÈSTV (janous@cstv.cz, tel. 233 017 340), z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovitì informaèních technologií ÈSTV (langr@cstv.cz, tel. 233 017
409).
2. Nedílnou souèástí tohoto pokynu je:
 Pøíloha è. 1  Karta pasportu TVZ
 Pøíloha è. 2  Pokyny pro vyplòování karty pasportu TVZ
 Pøíloha è. 3  Èíselník A. Druhy zaøízení
a druhy povrchù a Èíselník B. Druh soutìe
 Pøíloha è. 4  Èíselník C. Kódy okresù,
vlastnictví majetku, vztahu k majetku
a provozní zpùsobilosti objektu
 Pøíloha è. 5  Èíselník D. Kódy druhu
pozemku, zpùsobu vyuití pozemku, kanalizace, vodní zdroje, vytápìní, povrchová úprava støechy a zpùsob vyuití
zaøízení
3. Tento pokyn zruuje Pokyn pøedsedy ÈSTV
è. 2/2006 ze dne 15. 9. 2006 k aktualizaci
pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12.
2006.
4. Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 12. 9.
2007.
Ing. Vladimír S r b
pøedseda ÈSTV
(Pozn. Pokyn, vèetnì vech pøíloh, najdete na
www.cstv.cz).
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pro TJ/SK se sídlem mimo Prahu

pro TJ/SK se sídlem v Praze

Úøad pro zastupování státu
ve vìcech majetkových

Ministerstvo financí

* (vyplnit adresu pøísluného
územního pracovitì)

odbor 44

parc. èíslo pozemku
popø. díl pozemku

n19 n
výmìra v m2

katastrální území

Letenská 15
118 10 PRAHA 1

ÁDOST
o dalí úpravu právního vztahu k uívanému majetku podle zákona
è. 219/2000 Sb. a dále podle zákona è. 1/2007 Sb.
a prodlouení smlouvy o výpùjèce do 1. 1. 2010
adatel:
název TJ/SK

na LV è.
vedeném Katastrálním úøadem v
obec

sídlo

PSÈ

IÈ
registrace u MV ÈR

2) k objektùm èp.  ostatní stavební objekt/objekt obèanské vybavenosti, zapsaným v katastru
nemovitostí

pod èj.

objekt èp.

parcelní èíslo pozemku

ze dne

adatel:
a) ji uplatnil zmìnu práva trvalého uívání podle:
 § 879 c) O.Z., k pozemkùm: dne ......................... u .........................................................
 zák. è. 219/2000 Sb.:
dne ......................... u .........................................................
a odkazuje na doklady ji pøedloené
b) adatel uvádí, e dosavadní vztahy trvalého uívání se zmìnily na výpùjèku na dobu
urèitou ze zákona
I.
Název TJ/SK v dobì vzniku práva trvalého bezplatného uívání:

II.
adateli bylo zøízeno právo trvalého uívání podle § 70 zák. è. 109/1964 Sb., hospodáøský zákoník
(nyní výpùjèka podle zákona è. 219/2000 Sb.)
hospodáøskou smlouvou

è.

ze dne

dohodou

è.

ze dne

1) k pozemkùm zapsaným v katastru nemovitostí nebo k dílu pozemku

3) k ostatním vìcem

III.
adatel p r o h l a  u j e, e je totoným obèanským sdruením s TJ/SK, kterému bylo zøízeno
právo trvalého uívání ke shora uvedeným nemovitostem.
adatel podává ádost v souladu se zákonem è. 1/2007 Sb., z opatrnosti, kdy zastává názor, e
ve smyslu zákona è. 219/2000 Sb. byl jeho uplatnìný nárok na sepsání protokolu o pøedání
a pøevzetí majetku podle § 14 a 15 zákona è. 290/2002 Sb. oprávnìný.
V ................................... dne ...............................
.............................................................
podpisy oprávnìných zástupcù

na LV è.
vedeném Katastrálním úøadem v

Kontaktní spojení na zástupce TJ/SK: ...............................................................................................

obec

telefon: ............................................................. fax: ...........................................................................

