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Cesare Salmaggi, Alfredo Pallavisini
2194 DNÙ DRUHÉ SVÌTOVÉ VÁLKY
Ilustrovaná chronologie druhé svìtové války, opatøená více
ne pìti sty fotografiemi a pøiblinì tøiceti mapami, nabízí ètenáøi dokumentovaný deník vojenských a politických událostí, které uèinily z let 193945 nejdramatiètìjí a nejkrvavìjí období minulého století, a jedno z nejstranìjích období historie vùbec. Kniha byla sestavena na základì oficiálních dokumentù, souborù váleèných vìstníkù, zpráv generálních tábù a publikací, které vydaly vládní úøady a organizace, ale i ménì oficiálních, ovem mnohdy spolehlivìjích zpráv, napø. dosud vydaných deníkù èi pamìtí. Vzhledem k tomu, e jde o pøeklad italského originálu, je pro èeského ètenáøe
navíc zajímavá i úhlem pohledu.

ZPRAVODAJ

Celia Brayfieldová
JAK NAPSAT BESTSELER
Kniha o technice psaní populárních románù  z pera uznávané odbornice v tomto oboru  se coby neocenitelný zdroj informací a inspirace pro vechny autory, stane vaím prùvodcem a pomocníkem na cestì
ke spisovatelskému úspìchu. Celia Brayfieldová, autorka bestsellerù
jako Tajemná Francie (Olympia, 2005), odkrývá ètenáøùm tajemství
vlastního úspìchu a komentuje práci øady dalích úspìných spisovatelù, aby tak v akci ukázala jejich tvùrèího génia a odpovìdìla na
otázku z jakého dùvodu se z toho kterého románu stane trhák, je
uchvátí miliony ètenáøù a nìkdy jim i zmìní ivot.
1. vyd., 216 s.,formát 130x200 mm, cena bro. 219 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

Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy
trenérský institut  interdisciplinární vzdìlání
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19. valná hromada ÈSTV
l ZLEPENÍ KOMUNIKACE S MMT l
inancování ÈSTV z výtìku SAZKA, a. s., v souvislostech s problematikou odpoètu DPH
a se splácením a pøefinancováním obligací víceúèelové haly SAZKA Arena bylo èastým
tématem diskuse na 19. valné hromadì ÈSTV, která se uskuteènila 14. dubna tradiènì
v zaøízení ÈSTV  Sportovním centru Nymburk.
Pøedseda ÈSTV ing. Vladimír Srb ve svém vystoupení øekl, e zabývat se dnes otázkou výstavby SAZKA Areny je zbyteèné. SAZKA Arena stojí a její výstavbou jsme získali sportovní
stánek, který chybìl k monému dùstojnému uspoøádání vrcholných sportovních soutìí. Moná
by stálo za to, pøipomenout si Valnou hromadu ÈSTV v roce 2004, kdy vestoje vichni úèastníci
aplaudovali tehdejímu pøedsedovi Èeského svazu ledního hokeje panu Gutovi, e mistrovství
svìta bylo do Prahy pøidìleno a e byla tato hala postavena, uvedl pøedseda ÈSTV, který spoleènì s místopøedsedou Pavlem Koøanem hned v samotném úvodu valné hromady èelili za podpory výrazné vìtiny ze 151 delegátù výzvì na svou rezignaci, s ní vystoupil ing. Karel Bauer,
pøedseda Èeského svazu jachtingu.
K SAZKA Arenì V. Srb dále mj. dodal, e kromì zmínìného hokejového mistrovství svìta se
zde konal velmi úspìný basketbalový turnaj Final Four, halu si vyzkouel i volejbal, halový
fotbal, stolní tenis, karate, thajský box, v nedávných dnech házená a dalí sporty. Investièní
náklady vlastní arény èinily 7,2 miliardy korun, bilanèní suma celého projektu Zelený ostrov, pak
9,2 miliardy korun, vèetnì nákladù na pozemky, projekt pro územní rozhodnutí i výstavbu infrastruktury. Pøedseda ÈSTV si posteskl nad minimální, resp. témìø nulovou podporou mìsta
a státu. SAZKA, a. s., má dostateèný potenciál dostát obìma svým závazkùm, tj. financovat
èeský sport i splácet úvìr na stavbu SAZKA Areny, ovem za pøedpokladu, e stát nebude negativnì ovlivòovat hospodaøení obou subjektù zmìnami pøísluných zákonù, tedy pøedevím mnohokrát zmiòované DPH, prohlásil V. Srb.
Pøedseda ÈSTV zdùraznil, e po èervnových volbách dolo zlepení komunikace s ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy. K tomuto obratu pøispìlo bezesporu pøedevím jmenování ing. Iva Kaderky, pøedsedy Èeského tenisového svazu a èlena VV ÈSTV, do funkce námìstka
pro sport a tìlovýchovu. Mezi nejvìtí pozitiva patøí pøedevím jmenování Rady ministrynì pro
sport a tìlovýchovu a opìtné respektování postavení ÈSTV. To zahrnuje pøedevím vrácení systému pøidìlování finanèních prostøedkù na investice a významné navýení (ze 105 na více ne
190 mil. korun) finanèních prostøedkù na údrbu a provoz tìlovýchovných zaøízení.
Ve sboru tìlovýchovných jednot a sportovních klubù patøila k hodnì diskutovaným problematika zmìny pøíslunosti TJ a SK k územním celkùm. Antonín Krumpholc, pøedseda Okresního
sdruení tìlovýchovných jednot a sportovních klubù Nymburk, prezentoval návrh, aby tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby mìly právo svobodné volby setrvání ve stávajících, èi pøechodu
do nových regionálních sdruení ÈSTV. Podle stanoviska Legislativní rady VV ÈSTV, které tlumoèil sekretáø rady JUDr. Karel Poupì, Stanovy ÈSTV nedávají èlenským subjektùm monost
výbìru, pod které regionální sdruení mají být zaøazeny. Delegáti valné hromady usnesení k tomu
návrhu nepøijali.
Ze zprávy o hospodaøení vyplývá, e ÈSTV obdrel za rok 2006 ze státních zdrojù pøes 787 mil.
korun a pro letoní rok se oèekává témìø 939 mil. korun.
Po skonèení spoleèné èásti se uskuteènila oddìlená jednání obou sborù k návrhùm klíèù pro
dìlení vlastních zdrojù a státního pøíspìvku na provoz a údrbu tìlovýchovných zaøízení. Sbor
zástupcù svazù neschválil pøijetí Unie ipkových organizací za øádného èlena ÈSTV.
-civ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(Pozn. red:  v dalí èásti tohoto èísla TP Zpravodaje, vìnované 19. valné hromadì, uvádíme
zkrácené znìní pøedneseného referátu pøedsedy ÈSTV, doplnìné o redakèní mezititulky, a soubor usnesení).
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l ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY l
(Ing. Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV)
sem rád, e se na pozvání ministerstva
kolství po nìkolika letech zúèastní
èelný pøedstavitel resortu, námìstek
ministrynì pan ing. Ivo Kaderka. Povauji to za potvrzení nastoleného trendu konstruktivního dialogu ministerstva s vrcholnými
sportovními spolky. Tak jako na pøedcházejících
valných hromadách vítám pøedsedu Èeského
olympijského výboru pana MUDr. Milana Jiráska. S touto organizací nás pojí velmi úzké vztahy, zejména pøi vytváøení podmínek pro pøípravu sportovcù a èinnost olympijských sportù. Vítám i zástupce sdìlovacích prostøedkù a doufám, e úèast na naem jednání pøispìje k vìtí
informovanosti o ÈSTV a na rozdíl od posledních týdnù i objektivním zprávám ve sdìlovacích prostøedcích. Máme za sebou dalí rok plný
událostí ve sportu i mimo nìj. Pro nìkoho je
vrcholem úèast na mistrovství svìta èi kontinentu, pro jiného kadotýdenní mistrovský zápas
nebo jen zajitìní èinnosti jeho oddílu, klubu
èi jednoty. Èeský svaz tìlesné výchovy je dobrovolným sdruením klubù, TJ a èeských sportovních svazù. Vìtinu úkolù si tyto sportovní
subjekty øeí samy, pro ty spoleèné potøeby je
zde ÈSTV, pøedstavované výkonným výborem
a jeho aparátem, v roli nejenom støení, ale pøedevím servisní organizace pro své sdruené
subjekty.
Rostoucí poèet èlenù  argument
o pøínosu ÈSTV
Dnení 19. valnou hromadou konèí první rok
pátého volebního období VV Èeského svazu
tìlesné výchovy. Valná hromada je jako kadoroènì pøíleitostí pro zhodnocení posledního
roku i pro posouzení toho, zda kráèíme kupøedu
nebo jen pøelapujeme na místì.
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2006 zaènìme základními èísly statistiky. K 31. prosinci
sdruujeme celkem 9.231 TJ a SK, resp. 72
sportovních svazù a 19 pøidruených èlenù. Celkem sportovní èinnost v rámci ÈSTV provozuje
1,504.289 èlenù, to je ve srovnání s rokem 2005
více o 29.416 èlenù. To je pádným argumentem pro to, zda je ÈSTV pro sportovní spolkový
ivot a pro své èleny pøínosem nebo ne.
Dopad DPH na výtìek a. s. SAZKA
Èinnost VV ÈSTV od volební valné hromady
byla zamìøena pøedevím na vytvoøení podmí-

nek pro úspìnou realizaci usnesení a závìrù
pøijatých touto valnou hromadou ÈSTV. Prvoøadým úkolem VV ÈSTV je upevòování ekonomické stability ÈSTV a pravidelnosti financování. Pokud jde o pravidelnost, pak se tento úkol
za pøispìní rezervního fondu daøilo a do záøí
uspokojivì plnit, pak se projevil dopad DPH
v SAZCE. Bohuel se za celý rok nepodaøilo
vyøeit problematiku odpoètu DPH u loterní èinnosti, co výraznì ovlivòuje ná hlavní zdroj
vlastních prostøedkù, podíl na výtìku a. s. SAZKA. VV ÈSTV musel, aè nerad, v posledním
ètvrtletí konstatovat, e vyøeení této problematiky je záleitostí dlouhodobou, a proto rozhodl
o dotování sdruených subjektù do výe 75 %
plánovaného pøíspìvku. Toto rozhodnutí bylo
také do konce roku realizováno, i kdy za cenu
pøijetí 60 milionového krátkodobého úvìru,
o kterém jste byli informováni a který bude splacen nejpozdìji do konce tøetího ètvrtletí letoního roku.
Právì problém DPH SAZKY ukazuje, jak je
spolkový sport závislý na rozhodnutích exekutivních i zákonodárných státních orgánù. Èeský svaz tìlesné výchovy je podle svých stanov
nezávislou nepolitickou organizací. Bráníme se
zásahùm státu do spolkového ivota, ale samozøejmì nepùsobíme ve vzduchoprázdnu. Tím
nejpøirozenìjím partnerem ze strany státu je
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy,
které má kompetenèním zákonem stanoveny
úkoly v oblasti státní péèe o sport. Na minulé
valné hromadì výkonný výbor i dalí úèastníci
valné hromady kritizovali jeho èinnost a poukazovali na malou podporu sportu a negativní
vztah k ÈSTV. Tato kritika jen pøilila olej do ohnì
a nepøinesla a do pololetí roku 2006 zlepení.
Obrat ve spolupráci s MMT
Jsem rád, e mohu konstatovat, e po jmenování nové vlády po èervnových volbách dolo
k obratu ve vzájemných vztazích. K tomuto obratu nespornì pøispìla skuteènost, e do èela
úseku sportu a mládee ministerstva byl jmenován jeden z nás, prezident tenisového svazu
ing. Ivo Kaderka. Byla jmenována, a ke svému
prvnímu zasedání svolána, Rada ministrynì pro
sport za výraznì vìtího zastoupení ÈSTV ne
v minulosti, pro vechny dotaèní programy byly
jmenovány oponentní komise, byl vrácen systém do pøidìlování prostøedkù na investice
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a údrbu. Výsledky práce komisí potvrdily zkuenost z práce komise reprezentace, e úèast
pøedstavitelù sportovních spolkù nejen na oponování, ale i na pøípravì materiálù má smysl,
e èlenové jsou schopni uplatòovat spoleèná
hlediska a ne své partikulární zájmy. V poslední
dobì se vak ozývají hlasy, e o dotacích nemají rozhodovat zástupci obèanských sdruení, ale státní úøedníci. Doufáme proto, e duch
spolupráce nezmizí s posledními zbytky snìhu
na èeských horách.
Spolupráce s MMT vak není jen rozdìlování státních dotací. Podle mého názoru je zapotøebí urychlenì pøipravit nìkteré organizaèní
i systémové zmìny, a ministerstvo o této potøebì ví, v péèi o sportovní talenty, tj. sportovní
tøídy, sportovní gymnázia, sportovní centra mládee, i v resortních sportovních centrech. K tomu
je nezbytná úzká spolupráce s ostatními úseky
ministerstva a posílení personálního obsazení
úseku sportu. Pøes kladné hodnocení souèasného stavu by bylo vhodné znovu otevøít diskusi o zmìnì kompetenèního zákona a zøízení státního úøadu nebo výboru pro sport se samostatnou kapitolou ve státním rozpoètu.
Dobrou spolupráci máme s pøíslunými úseky ministerstva vnitra, obrany, ale i ministerstva
pro místní rozvoj, úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových; v posledním roce jsme
navázali kontakty i na radu vlády pro neziskové
organizace. To ve jsou pozitiva uplynulého
roku.
Spor s ministerstvem financí
V souèasné dobì nejdùleitìjí ná partner
(moná spí odpùrce) je ministerstvo financí.
V diskusích na poradách, jednáních svazù i regionù je nejèastìjí otázka: Proè jsme slibovali
odvod SAZKY ve výi 680 mil. Kè, kdy jsme
vìdìli, e zákon neplatí. Ale to je právì ten problém. Jak bylo opakovanì uvedeno pøi jednání
naí valné hromady v minulém roce, od 1. dubna 2006 zákon o DPH odpoèet umoòuje. Zásadním problémem proto není dikce zákona, ale
skuteènost, e úøednice ministerstva financí má
snahu výkladem mìnit text zákona. A bohuel,
paní námìstkynì u sluebnì pøeila tøi ministry a na svém postoji pøes nezávislá právní stanoviska, vèetnì stanoviska ústavního soudu
k podobnému problému, trvá. Jsem pøesvìdèen, e spor nakonec SAZKA vyhraje. Ale pøi
známé rychlosti soudù to mùe trvat léta.
A peníze chybìjí. Pøi zahájení výstavby SAZKA
Areny jsme byli z nejvyích míst ubezpeèováni, e nedojde ke zmìnì legislativy. Teï je ten-

to slib vykládán, jako by platil jen pro loterijní
zákon, pøièem i tam se chystá dalí novela.
Vdy jsem zastával názor, e dùleitá není
snaha, ale výsledek, a k nìmu napomohl kdokoliv. Ale protoe je nám vytýkáno, e pro øeení tohoto problému nic nebo málo dìláme, alespoò struèný výèet: O problému DPH jsem jednal osobnì jetì s premiérem Paroubkem. Vyslechl mne se závìrem: a vyhrajeme volby,
budeme problém øeit! Po ustavení nové vlády
jsme jednali s panem ministrem Tlustým  bohuel zùstalo u matného slibu prostudování problému. Na pana ministra Kalouska jsem se obrátil podrobným dopisem, odpovìï byla opìt negativní. Øeení se snail pomoci i námìstek
Kaderka, ale, bohuel, partnerem mu byla stále stejná námìstkynì ministrù financí.
Samozøejmì obhajujeme potøeby sportovního prostøedí v poslanecké snìmovnì, za pomoci øady poslancù v obou nejvìtích poslaneckých klubech. Pøipravujeme dalí novelu
zákona o DPH, aby textace pøísluného odstavce nebyla napadnutelná. V rozpoètovém výboru nedávno vak námi pøipravovaný návrh pomìrem hlasù 12:7 neproel, a tak to znovu zkusíme v plénu snìmovny.
Kromì DPH dalí hrozby
V diskusích se opakovanì pøedkládá otázka:
Je nedostatek penìz ze SAZKY opravdu otázkou DPH? Nejsou vlastnì dùvodem splátky
Arény? Podnikatelský zámìr SAZKY z roku
2003 je postaven tak, aby spoleènost splácela
obligace a souèasnì dokázala vyprodukovat
jednu miliardu korun pro sportovní prostøedí.
Tento zámìr byl postaven za existence a podmínek odpoètu DPH z loterní èinnosti. A výpadek ètvrt miliardy nedokáe SAZKA pøes zvýenou výkonnost prozatím nahradit.
Kromì problému DPH se pøed námi vynoøují
dalí hrozby. Tou první je návrh novely loterního zákona skupiny senátorù, tou druhou neoficiální snahy o zdanìní loterií. Je jedno, zda loterijních spoleèností nebo výhercù, obojí by mìlo
negativní dopad na výtìek.
Mohl bych pokraèovat, mohl bych uvádìt
dalí zákony, o jejich novely se i ve spolupráci
s dalími obèanskými sdrueními ve Vesportovním kolegiu snaíme. Ale povauji to za zbyteèné. Samozøejmì monitorujeme, nebo se
o to alespoò snaíme, vechny zákony v legislativním procesu, u nìkterých zákonù jsme
uspìli (napø. prodlouení lhùty pro uplatnìní
nárokù u trvalého uívání) a u jiných nikoliv.
Chtìl bych proto na závìr k této problematice

podìkovat vem, kteøí pomáhají jednáním
s poslanci a senátory.
Spokojenost s neinvestièními
státními dotacemi
Pokud jde o neinvestièní státní dotace, pak zde
jsme, jako kadoroènì, spokojeni s pravidelností
zasílání mìsíèních splátek, ocenit je tøeba i rozdìlení státních dotací, které jsou v prvních mìsících kalendáøního roku zasílány pøedevím
zimním a halovým sportùm. Pùvodní rozdíly
v potøebì uití státních pøíspìvkù se vak v této
kapitole stírají, prakticky vechny sportovní svazy potøebují dominantní èást pøíspìvku v prvním a druhém ètvrtletí, kdy je vyuívají buï
k zajitìní úèasti na zahranièních reprezentaèních akcích, nebo pro sportovní pøípravu. Dovolím si proto zopakovat návrh z loòské valné hromady: Je nám známo, e výdaje státního rozpoètu jsou uvolòovány mìsíènì po dvanáctinách
celoroèního objemu, v pøípadì státní sportovní
reprezentace by vak sportovní svazy pøivítaly
uvolnìní celého pøíspìvku nejdéle do konce
prvního pololetí. Uváíme-li, e státní reprezentace cestou svazù pøedstavuje svými cca 330
miliony korun pouze 0,3 % rozpoètu MMT, pak
by jistì bylo mono øeení najít.
Jetì jedna poznámka k neinvestièním dotacím. Souèástí dotaèní politiky státu je i program
VIII. Údrba a provoz tìlovýchovných zaøízení.
Protoe objem dotací na údrbu stagnuje, dosáhli jsme v roce 2004 i 2005 za pomoci poslancù mimoøádnou dotaci 150 milionù. Tento
objem vak byl úøedníky MMT popsán jako investièní údrba a rozdìlen z úrovnì centra individuálnì. Pøemalování investièních akcí na
údrbu vak ji v nìkolika pøípadech narazilo
na negativní stanovisko finanèního úøadu. Ve
spolupráci s ostatními èleny vesportovního
kolegia jsme poádali o navýení dotace i pro
letoní rok. Dotace byla poslaneckou snìmovnou schválena a je jistì odrazem nové spolupráce s MMT, e pøeváná èást této dotace
byla letos rozdìlena podle klíèe mezi jednotlivá
støení sdruení. ÈSTV tak ve srovnání s loòským rokem získalo do tohoto programu více
témìø o 100 milionù Kè.
Zbyteèné diskuse o SAZKA Arenì
V internetových diskusích i na stránkách Deníkù Bohemia se v poslední dobì pøetøásá otázka, kolik nás vechny stála nebo spí bude stát
SAZKA Arena, kolik na ní ten který svaz za 15
let doplatí, a e jsme se do výstavby nemìli
poutìt. Povauji tuto otázku za zbyteènou.
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SAZKA Arena stojí a její výstavbou jsme získali
sportovní stánek, který chybìl k monému dùstojnému uspoøádání vrcholných sportovních
soutìí. Moná by stálo za to, pøipomenout si
Valnou hromadu ÈSTV v roce 2004, kdy vestoje vichni úèastníci aplaudovali tehdejímu pøedsedovi Èeského svazu ledního hokeje panu
Gutovi, e mistrovství svìta bylo do Prahy pøidìleno a e byla tato hala postavena. V Arénì
uspoøádal lední hokej ziskové mistrovství svìta
2004, konal se zde velmi, a to i ekonomicky,
úspìný basketbalový turnaj Final Four, halu si
vyzkouel i volejbal, halový fotbal, stolní tenis,
karate, thajský box, v minulých dnech házená
a dalí sporty. Samozøejmì existují sportovní
odvìtví, která pravdìpodobnì halu nevyuijí.
Náklady na halu jsou srovnávány se zveøejnìnými náklady na výstavbu liberecké arény èi
plánovanými náklady na výstavbu fotbalového
stadionu v Edenu. Èasto jsou porovnávány pùvodnì plánované náklady na výstavbu arény
a skuteènost. Musím pøipomenout, e nikdy nezaznìla ani z mých, ani jiných úst èástka 2,5
miliardy korun. Investièní náklady vlastní arény
èinily 7,2 miliardy korun, bilanèní suma celého
projektu Zelený ostrov, pak 9,2 miliardy korun,
vèetnì nákladù na pozemky, projekt pro územní rozhodnutí i výstavbu infrastruktury. Významnou èást tìchto nákladù uhradí budoucí investoøi a mìsto Praha. Co mne a jistì nejen mne
mrzí, je minimální, resp. témìø nulová podpora
mìsta a státu. Ona opakovaná miliardová dotace do Areny se za prvé dìlila mezi Prahu
a Ostravu a za druhé byla urèena jen na dopravní infrastrukturu. Podpora Prahy byla opìt
pouita na infrastrukturu, kdy plánovaná tøiètvrtìmilarda nestaèila. Arena tak pøímo i nepøímo
zvelebila zanedbanou èást Prahy.
Pøefinancování obligací
V únoru jsme uspoøádali ve spolupráci s a. s.
SAZKA semináø k problematice ekonomiky spoleènosti, výstavby a financování SAZKA Areny
a dalím s tím spojeným otázkám. Pøesto je nám
vytýkáno, e jsme pøijali rozhodnutí o pøefinancování obligací od poloviny loòského roku. Chtìl
bych zopakovat, e druhá emise obligací pøedevím sníila roèní splátky, a to zejména v letech 2006-2008 a umonila tak v cash-flow doplatit výtìek roku 2005 a odvést alespoò 75 %
oèekávaného odvodu výtìku (1 miliarda Kè pro
vechny akcionáøe) v následujících letech. Vezmeme-li celkovou cenu Areny, vèetnì úrokù
z úvìrù, pak prodlouení obligací stavbu samozøejmì prodraí. Pro èeský sport je vak stejnì
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dùleitá nebo jetì dùleitìjí èasová cena tìchto penìz, která umoní sportu lépe dýchat. Pokud by zùstalo u staré emise, byl by odvod akcionáøùm za rok 2006 nií o cca 300 mil. Kè.
Bestsport poprvé v zisku
Nesporným pøínosem uplynulého roku je skuteènost, e Bestsport jako provozovatel haly
dosáhl poprvé zisku a v ádném pøípadì nezatìuje dodateènými náklady SAZKU a její akcionáøe. Výsledky jsou pøedbìné a budou schváleny valnou hromadou koncem kvìtna, stejnì
jako hospodaøení obèanského sdruení Zelený
ostrov. Dále chci potvrdit, e s dostavbou Malé
arény pro sport stále poèítáme a pro financování hledáme vhodného investora. SAZKA ani
Bestsport se v souèasné dobì nemohou a ani
nechtìjí dále zadluovat. Mrzí nás neporozumìní ve vztahu k Evropské atletické federaci
ohlednì uspoøádání halového mistrovství Evropy. Hala je po technické stránce zpùsobilá
poøádat vrcholovou atletiku, co mimochodem
také prodrailo celkové náklady na stavbu.
Máme-li o tom pøesvìdèit mezinárodní federaci, budeme se muset pokusit tam atletický podnik uspoøádat sami. Díky pochopení MMT jsme
vytvoøili pøedpoklady pro koupi atletické dráhy
a dalímu zlepení vybavení SAZKA Areny.
Nìkdy je nám vytýkáno, e v hale je málo
sportu a mnoho kulturních akcí. Nechci trumfovat poèty jednotlivých akcí, ale kadá takováto
sportovní stavba si na sebe vydìlává právì
koncerty i výstavními akcemi. Sport je v arénì
prvoøadý, ale provozovatel musí hledat dalí
zdroje pro úhradu provozních nákladù. Pro
vechny zájemce opakuji, e Bestsport i Sazka
jsou pøipraveny na pruná jednání o cenových
podmínkách nájmu haly. Vdy vak bude nutno
uhradit provozní náklady a ty samozøejmì v rozsahu, ve kterém budou pro tu èi onu akci dohodnuty a objednány.
Pøeváná èást haly byla financována z mezinárodních obligací, cca jedna ètvrtina z úvìru
od SAZKY a èást teprve následnì z provozních
prostøedkù provozovatele a.s. Bestsport. Budoucí vlastník haly, obèanské sdruení Zelený ostrov, splácí náklady na výstavbu formou leasingových splátek z èásti výtìku a. s. SAZKA.
Stanovy obèanského sdruení Zelený ostrov a
výsledky jeho hospodaøení obdrely sdruené
subjekty v èervenci 2006. Chtìl bych vás jetì
jednou ubezpeèit, e odvod èásti výtìku a. s.
SAZKA do Zeleného ostrova pokrývá jen splátky obligací a leasingové mare Bestsportu. Minimální provozní náklady Zeleného ostrova,

vèetnì povinného mezinárodního auditu, si obèanské sdruení hradí z pøíjmu od provozovatele. Kontrola ekonomiky a zásadních otázek
provozu arény je zabezpeèována zastoupením
ÈSTV v orgánech SAZKA, a. s., a. s. Bestsport
a Zeleného ostrova. Znovu bych chtìl zopakovat  SAZKA, a. s., má dostateèný potenciál
dostát obìma svým závazkùm, tj. financovat
èeský sport i splácet úvìr na stavbu SAZKA Areny  ovem za pøedpokladu, e stát nebude
negativnì ovlivòovat hospodaøení obou subjektù
zmìnami pøísluných zákonù, tedy pøedevím
ji zmiòované DPH.
Akciové spoleènosti
s majoritním podílem ÈSTV
Krkonoské akciové spoleènosti jsou ekonomicky zdravé, rozvíjející se a pøispívají k dobrému
jménu svých vìtinových akcionáøù, ÈSTV
a Svazu lyaøù ÈR. Jsou stabilním zdrojem pøíjmù svých vlastníkù, na tom nic nemìní skuteènost, e letoní zima byla k provozovatelùm lyaøských areálù maceská. Obèas je nám podsouvána mylenka, e nae akciové spoleènosti
tunelujeme a e jim nezbývá dostatek prostøedkù na dalí rozvoj. Tato informace se nezakládá na pravdì, pøes vìtí odvod dividend v roce
2006 zùstává spoleènostem dostatek prostøedkù na jejich dalí rozvoj. A v této souvislosti mi
dovolte nápravu jetì jedné pøinejmením mylné informace. Výkonný výbor ÈSTV neuvaoval a ani v budoucnosti neuvauje o prodeji
svých akciových podílù v tìchto spoleènostech.
Spolupráce s Èeským olympijským
výborem
Vrame se alespoò na chvíli k vlastními obsahu, problematice sportu. Mohl bych zde vyjmenovávat jednotlivé úspìchy èeských sportovcù
èi výsledky sportovní diplomacie, mìøené svìøením poøadatelství vrcholných sportovních akcí
na naem území èi volbou do evropských sportovních exekutiv. Ale to je úkolem pøedevím
naich svazù a urèitì bych na nìkoho zapomnìl.
V oblasti spolupráce s dalími sportovními
spolky povauji za nejdùleitìjí stále se prohlubující spolupráci s Èeským olympijským výborem. Je to logické, protoe jejich svazy jsou
i nae svazy a nae svazy jsou i svazy olympijského výboru. Prolínají se i funkcionáøi obou
výkonných orgánù. Výraznìji ne v minulosti se
i za úèasti sportovních svazù a krajských rad
ÈSTV podílíme na pøípravì a poøádání Her
Olympiády dìtí a mládee, zúèastnili jsme se

i konference Postavení, organizace a financování sportu v ÈR, poøádané ÈOV. Pøedstavitelé
ÈSTV, významní sportovci a dalí funkcionáøi
svazù se podílejí i na pøípravných pracích k podání kandidatury na Olympijské hry v Praze,
resp. dalích mìstech Èeské republiky.
Úzká spolupráce s dalími sdrueními je pøedevím v rámci orgánù a. s. SAZKA a obèanského sdruení Zelený ostrov a Vesportovním
kolegiu ÈR. Obèas jsme svìdky diskusí na
téma, zda je Vesportovní kolegium potøebné,
zda bychom si nevystaèili sami. Pádnou odpovìï na otázku uiteènosti èi neuiteènosti Vesportovního kolegia dal letoní stopadesátimilionový úspìch v programu Údrba a provoz
sportovních zaøízení.
Vnitøní ivot ÈSTV
Rád bych se dotkl nìkterých otázek vnitøního
ivota ÈSTV. Na základì usnesení minulé valné hromady jsme vìnovali pozornost pøípravì
Strategie ÈSTV, její dílèí kroky zveøejníme
k diskusi na extranetu ÈSTV. Programová rada
VV ÈSTV a ustavená pracovní skupina pøipravila metodiku tvorby strategie a analýzu v dikci
obvyklých krokù pøíleitostí, hrozeb, silných
a slabých stránek, vèetnì vnitøních vazeb, i ve
vztahu k vnìjímu prostøedí. Ke spolupráci byly
vyzvány i ostatní rady výkonného výboru, øada
podnìtù vzela v prùbìhu roèní práce ze svazù, regionù i krajù. VV ÈSTV doporuèuje v øeení strategie pokraèovat. Vzhledem k unikátní, mnohaèetné struktuøe ÈSTV vak rozhodnì
nejde strategii øeit ve vech úrovních a vazbách. V dalím øeení tedy pùjde o pohled ÈSTV
jako celku, resp. o pohled centra, s pøedpokladem, e návaznosti a vlastní strategie rozvoje
svazù, krajských a regionálních organizací, èi
TJ, SK si mohou èlenové ÈSTV zpracovat sami
v návaznosti na své specifické podmínky.
V úspìné èinnosti pokraèovala i Vyí odborná kola ÈSTV, zapsaná MMT na seznam
kol, s akreditací oboru management TV a sportu. Ve kole se pøipravuje stovka studentù denního studia ve dvou roènících, blíí se pøijímací
øízení do dalího roèníku. V návaznosti na novelu kolského zákona VO ádá o novou akreditaci, vèetnì otevøení dálkového studia. Na
základì poptávky sdruených èlenù, v první etapì sportovních svazù, kola uspoøádala ji dva
úspìné kurzy trenérù II. tøídy ve veobecné
èásti teoretických pøedmìtù. Ukazuje se, e
trend trenérských kurzù má velkou budoucnost,
zejména u svazù, které nemají vlastní akreditaci MMT. kola chystá i vzdìlávací projekty
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v oblasti dokolování odborných pracovníkù
ÈSTV, pøípadnì vzdìlávání zaslouilých sportovcù, kteøí potøebují k dalímu spoleèenskému
uplatnìní rekvalifikaci v oboru, kterému vìnovali pøevánou èást svého ivota.
V roce 2002 rozhodla Valná hromada ÈSTV
o zøízení krajských sdruení ÈSTV, která byla
následnì na ustavujících jednáních ve tøinácti
krajích zaloena a v souèasné dobì mají za
sebou první volební období. Je potìující, e
kontakty ÈSTV s orgány samosprávy i krajskými úøady jsou vìtinou na dobré úrovni a dotace, granty èi dalí pøíspìvky z krajských rozpoètù v øadì krajù rostou. Pøedsedové krajských
rad jsou zváni na celostátní porady pøedsedù
svazù a zatím dvakrát se uskuteènilo jednání
novì ustavené Rady pøedsedù krajských sdruení ÈSTV.
Sportovní centra ÈSTV
Pøípravì èeských reprezentantù a mladých talentovaných sportovcù slouí stále více sportovní centra ÈSTV. VV ÈSTV se snaí o jejich
dalí technické zdokonalení s vyuitím státních
dotací i vlastních prostøedkù. Výraznì se tak
zlepilo vybavení a poskytované sluby ve Sportovním centru Brandýs, v SC Nymburk jsme poloili umìlý trávník, na Strahovì v rekordním
èase jednoho mìsíce nahradili nafukovací halu,
znièenou vichøicí. Pøestoe se vyuití sportovních center sportovními svazy zvýilo, stále je
v nich dostatek prostoru pro tréninkové srazy
i soutìe. Po letech stagnace jsme získali pøíslib investièních dotací do Nymburka, Strahova, Podolí a zejména na vybudování atletické
dráhy na Zadovì. Doufám, e se podaøí vyøeit
potøebná povolení a e po výstavbì lanovky na
Kobylu pro nejirí veøejnost tak vybudujeme
vyloenì sportovní zaøízení.
Pùsobení v ENGSO
Naopak dluh máme v mediálním obrazu ÈSTV.
O tom ostatnì svìdèí rùzné zkreslené informace posledních týdnù. Nìkteré èlánky vak obsahují takové dezinformace a nepravdivá tvrzení, e zvaujeme právní cestu k nápravì.
Zahájili jsme pravidelné mìsíèní tiskové konference s tím, e vedle informací o zámìrech
a krocích centra je poskytován prostor sportovním svazùm. Podle mého názoru v té druhé èásti
se zámìr daøí naplòovat, v té první se to stále
nedaøí. Problémem na jedné stranì je, a to podstatným, e o pozitivní informace není ve vìtinì médií zájem a na stranì druhé, e sami neumíme svoji práci dostateènì prodávat.
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Z hlediska pozice ÈSTV v mezinárodním prostøedí Evropy i nadále pùsobíme v Evropském
sdruení nevládních sportovních organizací
ENGSO, kde nejvìtím pøínosem je monitoring
vývoje legislativy EU se vztahem ke sportovnímu prostøedí. Za významný úspìch ENGSO
v souèinnosti s Evropskou asociací loterií je vyjmutí loterního prùmyslu z Evropské direktivy
o vnitøním obchodu. Tato skuteènost umoní
èlenským státùm vlastní regulaci loterního trhu,
ze kterého má sport významný profit. Dalí vý-
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znamnou událostí byla diskuse k pøípravì Evropské Bílé knihy o sportu. Ta by mìla doèasnì
podpoøit sport, jako samostatnou oblast èinnosti,
nebo jak známo, sport nemá oporu v ádných
evropských smlouvách. K frekventovaným otázkám patøí i informaèní systém a zdokonalování
vzájemné komunikace. Zde nemám na mysli
jen technickou otázku systému, ale pøedevím
jeho naplòování a vyuívání. Hodnì se zlepilo, ale stále lze zlepovat, nebo informaèní technologie nabízejí stále nové monosti.

S O U B O R U S N E S E N Í
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19. VALNÉ HROMADY ÈSTV, KONANÉ DNE 14. DUBNA 2007
Usnesení è.I./1  Ke zprávì o èinnosti Výkonného výboru ÈSTV od 18. VH ÈSTV
a naplòování Programového dokumentu
20062010, vèetnì kontroly usnesení 18. VH
ÈSTV
19. valná hromada ÈSTV
schvaluje
Zprávu o èinnosti Výkonného výboru ÈSTV od
18. VH ÈSTV a naplòování Programového dokumentu ÈSTV 20062010, vèetnì kontroly
usnesení 18.VH ÈSTV
Usnesení è.I./2  Ke zprávì o hospodaøení
ÈSTV za rok 2006, vèetnì zprávy o hospodaøení sportovních center, hospodaøení s rezervním fondem ÈSTV a vyúètování státních
pøíspìvkù za rok 2006
19. valná hromada ÈSTV
schvaluje
výsledek hospodaøení ÈSTV za rok 2006 ve výi
+ 38,622.184,94 Kè a jeho rozdìlení takto:
a) èástka 128.448,00 Kè se pøidìluje rezervnímu fondu ÈSTV,
b) èástka 1,590.331,10 Kè se pøidìluje sociálnímu fondu,
c) èástka 36,903.405,84 Kè se pøidìluje na úèet
nerozdìleného zisku (932)
ukládá
výkonnému výboru ÈSTV
a) nadále èinit takové kroky ve spoleènosti
SAZKA, a. s., aby pøípadný dopad zákona o
DPH byl co nejmení vùèi bilanci zdrojù plá-

nované na 18. valné hromadì ÈSTV a souèasnì zabezpeèit, aby schválený nadvýtìek nad 75 % tohoto objemu byl sdrueným
subjektùm zaslán neprodlenì po jeho obdrení od spoleènosti SAZKA, a. s., a to v pomìru dìlících kritérií platných pro rok 2006,
b) zajistit, aby pøípadné vrácení DPH bylo pøednostnì rozdìleno do sportu dle obvyklých
klíèù,
c) po schválení výsledku hospodaøení SAZKA,
a. s., Bestsport, a. s., a o. s. Zelený ostrov a
rozdìlení výtìku SAZKA, a. s., zaslat písemnou informaci sdrueným subjektùm
ÈSTV.
Usnesení è.I./3  Ke zprávì o majetku ÈSTV
za rok 2006
19. valná hromada ÈSTV
schvaluje
pøedloenou zprávu o majetku ÈSTV za rok
2006,
ukládá
výkonnému výboru ÈSTV
pokraèovat ve správì akciového kapitálu a podílu ve spoleènostech s ruèením omezeným
v rozsahu uvedeném ve Zprávì o majetku
ÈSTV za rok 2006
Usnesení è.I./4  Ke zprávì Revizní komise
ÈSTV
19. valná hromada ÈSTV
schvaluje
zprávu Revizní komise ÈSTV

Usnesení è.I./5  K bilanci spoleèných zdrojù
ÈSTV a návrhu na jejich rozdìlení na rok
2007
19. valná hromada ÈSTV
bere na vìdomí
bilanci spoleèných zdrojù Èeského svazu tìlesné výchovy uvedenou v èásti A I a B I,
souhlasí
s pouitím vlastních prostøedkù ve výi
46,572.000 Kè na úhradu dlouhodobého
úvìru,
schvaluje
1. rozdìlení státních pøíspìvkù na jednotlivé
programy dle návrhu, který je uveden v èásti A II materiálu,
2. rozdìlení výtìku SAZKA a.s. a dalích vlastních zdrojù ÈSTV mezi komory, a to v objemu:
a) pro komoru TJ/SK
348,595.200 Kè
b) pro komoru svazù
301,162.800 Kè
3. pøevod úrokového výnosu z rezervního fondu do zdrojù roku 2007
povìøuje
výkonný výbor ÈSTV správou státních prostøedkù na investice a prostøedkù na Program ÈSTV
Sportuj s námi,
ukládá
výkonnému výboru ÈSTV,
aby v pøípadì jakékoliv zmìny zdrojù provedl
nový výpoèet a seznámil s ním bezodkladnì
sdruené subjekty.
Usnesení è.I./6  K návrhu rozpoètu ÈSTV
na rok 2007
19. valná hromada ÈSTV
schvaluje
1. celkový rozpoèet ÈSTV na rok 2007 v objemu 67,876.000,- Kè
2. krytí rozpoètu pøíspìvky obou komor v objemu:
a) pro komoru TJ/SK
36,415.500,- Kè
b) pro komoru svazù
31,460.500,- Kè
3. rozpoèet sportovních center ÈSTV, jakoto
rozpoèet smìrný
povìøuje
výkonný výbor ÈSTV úpravou rozpoètu sportovních center ÈSTV v pøípadì vzniku zásadních skuteèností, se kterými rozpoèet nemohl
poèítat.
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Usnesení è.II./1  K návrhu klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù ÈSTV ve prospìch sdruených TJ a SK v roce 2007
Sbor zástupcù TJ a SK 19. VH ÈSTV
schvaluje
pøedloený klíè pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV
ve prospìch TJ/SK pro rok 2007,
ukládá
výkonnému výboru ÈSTV
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného
klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku
jednotlivým regionálním sdruením ÈSTV nejpozdìji do 30. dubna 2007.
Usnesení è.II./2  K návrhu klíèe pro dìlení
státního pøíspìvku na provoz a údrbu tìlovýchovných, sportovních a turistických zaøízení v roce 2007
Sbor zástupcù TJ/SK 19. VH ÈSTV
schvaluje
pøedloený klíè pro dìlení státního pøíspìvku na
provoz a údrbu tìlovýchovných, sportovních
a turistických zaøízení pro rok 2007,
ukládá
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného
klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku
jednotlivým regionálním sdruením ÈSTV nejpozdìji do 30. dubna 2007.
Usnesení è.III./1  K návrhu klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù ÈSTV ve prospìch sdruených svazù v roce 2007
Sbor zástupcù svazù 19. VH ÈSTV
schvaluje
klíè pro dìlení vlastních zdrojù ÈSTV ve prospìch sdruených svazù v roce 2007 dle pøedloeného návrhu, vèetnì doplatku za rok 2006
podle klíèe schváleného pro rok 2006
ukládá
provést propoèet pøíspìvku podle schváleného
klíèe a oznámit pøedpokládanou výi pøíspìvku
jednotlivým svazùm do 30. dubna 2007.
Usnesení è.III./2  K návrhu na pøijetí nových svazù za èleny ÈSTV
Sbor zástupcù svazù 19. VH ÈSTV
neschvaluje
pøijetí Unie ipkových organizací ÈR za èlena
ÈSTV
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
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Iva Mendlíková

l HISTORICKY NEJVYÍ OBJEMY PRO INVESTIÈNÍ PROGRAM ÈSTV l
istoricky nejvyí objem 197,4 mil. korun ze státního rozpoètu získal ÈSTV v investièním
programu Podpora rozvoje a obnovy mater. technické základny sportovních organizací
a sportovní reprezentace na letoní rok. Rovnì historicky nejvíce 18 mil. korun pøipadlo
ÈSTV na strojní investice pro potøeby republikových svazù. S realizací programu 2007
a pøípravou zásad na rok 2008 se seznámil VV ÈSTV na své dubnové schùzi, která se uskuteènila
v pøedveèer 19. valné hromady ÈSTV. Rozdìlení finanèních prostøedkù na jednotlivé akce je
k dispozici na www.cstv.cz.
VV ÈSTV pøedevím provedl komplexní kontrolu materiálù pro valnou hromadu. Dále se seznámil
s aktuálním stavem financování ÈSTV, vzal na vìdomí informace o kontrolách provedených Revizní
komisí ÈSTV ve sdruených subjektech a aktuální informace ze sportovního prostøedí.
-civ-

Okénko do sportovních svazù
l VÝKVÌT MODERNÍCH GYMNASTEK
ZAMÍØÍ KONCEM KVÌTNA OPÌT DO BRNA l
o loòské úspìné premiéøe zamíøí letos koncem kvìtna opìt výkvìt svìtové moderní gymnastiky do Brna k estému závodu letoního desetidílného
seriálu Grand prix. Milovníci tohoto ladného
sportu v podání atraktivních a pùvabných dívek
si urèitì pøijdou na své, nebo se na startu pøedstaví souèasné nejlepí svìtové závodnice.
Pokud nevìøíte, tak staèí pøipomenout loòské poøadí esti nejlepích. Vyhrála Ruska Vìra
Sesinová pøed Olgou Kapranovovou, tøetí skonèila Anna Bessonovová z Ukrajiny. Ètvrtá byla
Bìloruska Inna ukovová, pátá Ruska Marina
pektová a a na estém místì skonèila hvìzda souèasné moderní gymnastiky Alina Kabajevová, která je v tomto sportu stejným pojmem,
jako byl napøíklad Nìmec Michael Schumacher
v závodech formule 1.
Jen na dokreslení staèí pøipomenout, e do
Brna za olympijskou vítìzkou z Atén 2004 Kabajevovou pøijeli zástupci jejího Fan klubu
z Nìmecka. Pøedseda této spoleènosti mìl pøipraveny ètyøi obrovské kytice, které Alinì vdy
po kadém finálovém cvièení pøedal z divácké
tribuny...
Na loòském horím výsledku se zøejmì podepsala moskevská havárie Kabajevové tìsnì
pøed závodem, kdy vlastní vinou rozbila svùj

tehdy nový vùz BMW. Natìstí vyla z havárie
bez zranìní a mohla v Brnì startovat.
Startovní pole bude v letoním roce stejnì
kvalitní jako v loòské premiéøe. Znamená to, e
nikdo ze svìtové pièky nebude v Brnì chybìt.
Naopak se jetì rozroste poèet zemí, o závod
je mimoøádnì velký zájem, poznamenala pøedsedkynì Èeského svazu moderní gymnastiky
Blanka Mlejnková.
Z èeských závodnic budou na startu nejlepí
dvì souèasné moderní gymnastky, kterými jsou
letoní mistrynì republiky ve ètyøboji Iva Mendlíková a Monika Míèková. Pøed rokem Mendlíková pokazila cvièení se stuhou a ve ètyøboji
skonèila a na 27. místì.
Urèitì poèítám letos s lepím umístìním. Jak
Mendlíková, tak i Míèková udìlaly za rok významný výkonnostní skok. Mendlíková ukázala svou kvalitu u v prvním závodì letoní Grand
prix v Moskvì, tvrdí nová trenérka èeské reprezentace Zdena Schinzelová.
Mylenka na uspoøádání seriálu závodù moderních gymnastek s pevným termínovým kalendáøem pod názvem Grand prix se zrodila
v roce 1993 v Nìmecku. Projekt hned v úvodu
nabídl lákadlo pro vechny nejlepí gymnastky.
Jednak ebøíèek na základì výsledkù z jednotlivých závodù, a také pevné finanèní prémie.

Monika Mlíèková
Seriál Grand prix dostal pevná pravidla a v roce
1994 se postupnì uskuteènily závody v Nizozemsku, Ukrajinì, Francii, Nìmecku a finále
v Rakousku. Postupnì se do poøádání Grand
prix zaèlenily i Rusko, Bìlorusko, Izrael, Bulharsko a po nich také Slovensko, Øecko a Slovinsko. Loni poprvé seriál zavítal do Èeské republiky a letos oslaví poøadatelskou premiéru
panìlská Marbella.
Letoní seriál Grand prix má za sebou u dva
závody v Moskvì a ve francouzském Thiais.
V Moskvì slavily triumf domácí ruské gymnastky, které ve víceboji nikoho nepustily na stupnì
vítìzek. Vyhrála Kabajevová pøed Sesinovou
a Kapranovovou. Iva Mendlíková skonèila na
17. místì. V Thias si vedla ve víceboji nejlépe
Sesinová, druhá skonèila Ukrajinka Bessonovová a tøetí Kabajevová.
Celkem je do letoního seriálu Grand prix
zaøazeno deset závodù. Po Moskvì a Thias
èekají na moderní gymnastky postupnì tyto
závody: 21. a 22. dubna Marbella (p.), 5.6.
kvìtna Burgas (Bul.), 19.20. kvìtna Minsk (Bìlorus.), 26.27. kvìtna Brno, 9.10. èervna Holon (Izr.), 25.-26. srpna Deventer (Niz.), 13.14.
øíjna Berlín a finále bude 17.18. listopadu
v Innsbrucku.

Brnìnský závod se uskuteèní stejnì jako loni
v Mìstské hale na Vodovì ulici, která bude mít
pro závod moderních gymnastek upravenou
kapacitu pro 2000 divákù. Souèástí programu
bude i hodinová galashow, která se inspiruje
osudy slavných osobností, které se v Brnì narodily, pùsobily tu a dosáhly významných profesních úspìchù v zahranièí. Proto má galashow
podtitul Brno  mìsto svìtové. Grand prix má
podporu magistrátu mìsta Brna, Jihomoravského kraje, Èeského olympijského výboru i ÈSTV
a je mimo jiné zaøazena i do programu velké
akce Brno  mìsto uprostøed Evropy. Souèástí
programu bude i Pohár CEFTA, GiTy Cup ve
spoleèných skladbách juniorek.
Program Grand prix v Brnì
Sobota 26. kvìtna
13:00 Pohár CEFTA a GiTy Cup
ve spoleèných skladbách juniorek
14:00 závod Grand prix  víceboj
Nedìle 27. kvìtna
13:30 Grand prix  finálové disciplíny
16:30 Galashow
-jp-
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l LAKROS A GYMNASTIKA l
romì pøedstavitelek Èeského svazu
moderní gymnastiky, o jeho významné domácí akci informuje pøedchozí
pøíspìvek, se dubnové spoleèné tiskové konference ÈSTV zúèastnili zástupci Èeské
lakrosové unie a Èeské gymnastické federace.
V dobì konání tiskové konference pøipravovala Èeská lakrosová unie na 20.22. dubna
14. roèník mezinárodního boxlakrosového turnaje Memoriál Alee Høebského. A do roku
2000 byl turnaj komorním setkáním èeských
týmù pøed zahájením lakrosové sezony, dnes
je nejvýznamnìjí akcí svého druhu v Evropì
a poètem zúèastnìných zemí je mimoøádný
i ve svìtovém mìøítku. Letos bylo pøihláeno
12 týmù z Anglie, Irska, Slovenska, USA, Nìmecka, Rakouska, ÈR a poprvé pièkový tým
z Kanady  kolébky lakrosu.
Pro èeskou reprezentaci i ostatní úèastníky
byl turnaj pøípravou na MS v boxlakrosu, které
se koná 14.20. kvìtna v kanadském Halifaxu.
Startuje v nìm osm drustev rozdìlených do
dvou skupin. Èeský výbìr èeká ve skupinì B
Anglie, Skotsko a Irokézie. Blií informace na
www.worldindoorlacrosse.com.

Dalí domácí lakrosou podívanou budou turnaje Prague cup muù a en na pøelomu èervna a èervence v areálu SK Slavia Praha v Edenu. Mui hrají od 26. èervna do 1. èervence,
eny od 11. do 14. èervence.
Pro èeský juniorský výbìr bude turnaj pøípravou na srpnové mistrovství svìta v Kanadì.
Startuje v nìm devìt týmù, ÈR je nováèkem
a pro hráèky bude pøedevím velkou zkueností.
Pøedseda Èeské gymnastické federace PhDr.
Jiøí Kubièka informoval, e Èeská republika
bude hostit 1.7. øíjna v praském Kongresovém centru kongres Evropské gymnastické unie
(UEG) a 11.13. øíjna v prostorách hotelu Pyramida zasedání Výkonného výboru Svìtové gymnastické federace (FIG).
Ve dnech 13.15. záøí poøádá Èeská gymnastická federace v ÈEZ Arénì v Ostravì poprvé v historii ÈR závod Svìtového poháru ve
sportovní gymnastice muù a en Grand prix
Ostrava 2007, pøi nìm bude na prize money
vyplaceno 25.000 výcarských frankù. Blií
informace k této akci budou od 1. kvìtna na
www.worldcupostrava.cz.
-civ-

Informace ze sportovního prostøedí
l ÈSTV STÁLE V ÈELE l
a nedávném zasedání Okresního výkonného výboru ÈSTV Bruntál byly projednány výsledky statistického etøení za rok 2006. Èeský svaz tìlesné výchovy je opìt jednoznaènì
nejsilnìjí dobrovolnou organizací okresu Bruntál. Sdruuje 74 tìlovýchovných jednot
a sportovních klubù, kde je evidováno 10.111 èlenù, co pøedstavuje meziroèní nárùst
oproti roku 2005 o 233 èlenù.
Nejvìtí jednotou je TJ Sokol Vrbno pod Pradìdem s 737 èleny, následuje Jiskra Rýmaøov 732
èlenù a Olympia Bruntál 627 èlenù. V okrese se v rámci ÈSTV provozuje celkem 32 sportovních
odvìtví.
V èinnosti je celkem 146 sportovních oddílù a odborù. Tady vede fotbal s 52 oddíly a 5.878 èleny.
Na medailových pozicích se dále drí lední hokej s 684, lyování s 384 a kuelky s 258 èleny.
Èeská asociace sportu pro vechny má 815 èlenù a rekreaèní sport 578 èlenù.
Nejsilnìjími sportovními svazy, zejména poèty úèastníkù v pravidelných soutìích, jsou fotbal,
lední hokej, lyování a kuelky. Novým sportovním odvìtvím je bowling. Od 1. ledna letoního roku
pøela do okresu Opava TJ Sosnová.
Je tedy na èem stavìt i pro koho pracovat a Okresní výkonný výbor ÈSTV si je toho vìdom.
Právì proto dlouhodobì usiluje o zlepení finanèní situace tìlovýchovných jednot a sportovních
klubù a ve spolupráci s mìstskými a obecními úøady také o údrbu a dalí výstavbu tìlovýchovných
zaøízení. Velkým pøíkladem jsou mìstské a obecní úøady v Rýmaøovì, Horním Beneovì, Krnovì
a Vrbnì pod Pradìdem.
Jan Urban, tajemník OS ÈSTV
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l TRESTY ZA VÝTRNICTVÍ A KODU ZPÙSOBENOU ÈSTV l
rùlomové rozsudky vynesly Obvodní
soud pro Prahu 6, resp. praský Mìstský soud za trestné èiny výtrnictví pøi
fotbalových zápasech. Ke tøem mìsícùm vìzení, resp. 150 hodinám obecnì prospìných prací byli odsouzeni dva fanoukové
za výtrnosti pøi ligových utkáních na stadionu
E. Roického a kodu zpùsobenou Èeskému
svazu tìlesné výchovy, Sportovní areál Strahov.
Podle soudu pøi øíjnovém derby SlavieSparta devìtatøicetiletý pøíznivec letenského klubu
nejprve v hlediti zapálil slávistickou álu a poté

vytrhl dvì plastové sedaèky a hodil je smìrem
ke stanoviti policistù. Jako sedmkrát trestaný
recividista a navíc v dalím podmínìném trestu
dostal nepodmínìný trest v trvání tøí mìsícù se
zaøazením do vìznice s dozorem. Rozsudek
zatím nenabyl právní moci.
Za podobný vandalismus pøi zápase Slavie
s Libercem v srpnu 2004 byl tøicetiletý fanouek severoèeského klubu odsouzen Obvodním
soudem pro Prahu 6 ke 150 hodinám obecnì
prospìných prací. Mìstský soud zamítl jeho
odvolání a rozsudek je pravomocný.
-civ-

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).

l OBJEDNEJTE SI ROÈENKU ÈSTV 2006 l
ádnému sportovnímu fanoukovi by v domácí knihovnì
nemìl chybìt souhrnný pøehled výsledkù nejdùleitìjích sportovních událostí za rok 2006, vèetnì ZOH
v Turínì. Tyto a dalí informace o subjektech sdruených
v ÈSTV najdete v Roèence 2006, kterou pøipravil ÈSTV ve
spolupráci s Nakladatelstvím Olympia. Roèenka s barevnou obálkou bude mít 176 stran formátu A5 a bude stát
99 Kè. Chcete-li 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., obchodní oddìlení a expedice, 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 2006 (pro èleny ÈSTV sleva 25 %)
Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................
PSÈ ........................ datum ........................... podpis ....................................................
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l JUBILEJNÍ 10. ROÈNÍK FESTIVALU SPORTOVNÍCH FILMÙ V LIBERCI l
e dnech 21.24. kvìtna probìhne v Liberci ji 10. roèník festivalu sportovních
filmù SPORTFILM LIBEREC 2007 
FICTS WORLD CHALLENGE (foto na
obálce), který je národní pøehlídkou filmù se sportovní tematikou. Vyhlaovatelem a organizátorem festivalu je regionální organizace ÈSTV
v okresu Liberec  Liberecká sportovní a tìlovýchovná organizace. Nad letoním jubilejním roèníkem pøevzal zátitu pøedseda Senátu PÈR
MUDr. Pøemysl Sobotka.
Letoní roèník se uskuteèní opìt na pìí zónì
mezi obchodním domem Tesco a Domem kultury v Liberci, kde bude nainstalovaná velkoploná obrazovka a na ní se budou nepøetritì,
kadý den v dobì od 10.00 hodin do 21.00 hodin, promítat soutìní a nesoutìní (home video)
snímky 10. roèníku. Pøehlídka letoních filmù pak
bude doplnìna výbìrem tìch nejlepích snímkù
z minulých roèníkù.
Vzhledem k tomu, e se jedná o jubilejní roèník, poøadatelé výraznì rozíøí i doprovodný program festivalu: po celou dobu festivalu se bude
konat v Domì kultury výstava sportu, sportovních potøeb a pøíleitostí SPORTSHOW, na ní
ji pøislíbili mj. úèast hráèi ligových celkù FC Slovan Liberec a FK 97 Jablonec nad Nisou.
Na pìí zónì pøed velkoplonou obrazovkou
pak probìhne kadý den doprovodný sportovní
program: pondìlí bude vìnované házené, kdy
na venkovním instalovaném høiti bude turnaj
ákù a ákyò. Úterý bude zasvìceno fotbalu
a futsalu. Kromì turnaje ve futsalu se zde uskuteèní i turnaj enského fotbalu a následnì pak
ukázky sportovního umìní ligových fotbalistù.
Støeda je vìnovaná prudce se rozvíjejícímu,

a v Liberci tak úspìnému sportu, jakým je florbal. I tento den na venkovním høiti bude ákovský turnaj spojený s ukázkami tajù tohoto sportu. Na podiu pod velkoplonou obrazovkou pak
budou mít pøíchozí monost otestovat si svoje
fyzické schopnosti pøi spiningu.
K datu uzávìrky pøihláek bylo pøihláeno
celkem rekordních 33 snímkù! Z domácí produkce je to 6 snímkù v kategorii dokumentù, 5 snímkù v kategorii reportáe, 7 snímkù v kategorii
osobnosti a 3 snímky v kategorii metodicky vzdìlávacích snímkù. Ze zahranièí je pøihláeno celkem 12 snímkù  5 z Itálie, 2 z Anglie a po jednom snímku z Polska, Øecka, Francie a Iránu.
Slavnostní vyhláení výsledkù 10. roèníku festivalu sportovních filmù pak probìhne ve ètvrtek
24. 5. od 18 hodin v Domì kultury v Liberci.
I tento slavnostní akt bude tentokrát doplnìn bohatým doprovodným sportovnì  kulturním programem. Slavnostní veèer moderuje moderátorka Èeské televize Marcela Augustová.
Festival sportovních filmù v Liberci se koná
za spolupráce s Èeským olympijským výborem
a presidentem festivalu je pøedseda ÈOV MUDr.
Milan Jirásek. Partnery festivalu jsou Liberecký
kraj, Statutární mìsto Liberec, Èeská televize,
Ministerstvo kolství mládee a tìlovýchovy
a ÈSTV. Mediálními partnery akce jsou Èeský
rozhlas, Liberecké listy, Liberecký deník a regionální televize RTM. Generálním sponzorem festivalu je Kooperativa pojiovna, a. s.
Pøijeïte do Liberce  poøadatelé této významné sportovnì-spoleèenské akce se tìí na setkání s vámi.
Ing. Vladimír Boháè
vicepresident festivalu
pøedseda LB  STO Liberec
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA KVÌTEN l
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26. 5. 
26. 5. 
28. 5. 

5. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
6. 5.
6. 5.
5. 5.
13. 5.
9. 5.
14. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
3. 6.
20. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
20. 5.
19. 5.
20. 5.
18. 5.
20. 5.
20. 5.
27. 5.
19. 5.
20. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
27. 5.
27. 5.
23. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
27. 5.
27. 5.
26. 5.
27. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
2. 6.

ME drustev ve squashi
ME v karate
SP v rychlostní kanoistice
ME mui - kulturistika
GP v moderní gymnastice
MÈR v disc. skif a dvojka bez k.  veslování
ME v bikrosu
MÈR v estetické sportovní gymnastice
ME silový trojboj
Fotbal  semifinálové zápasy Poháru ÈMFS
SP v moderní gymnastice
Míting IAAF SGP v atletice
MÈR v MTBO  dlouhá tra
MÈR v rádiovém or. bìhu
Giro d Italia cyklistika  závod série Pro Tour
MS en ve florbalu
MÈR eny  kulturistika
Extraliga v silnièní cyklistice
MÈR v kuelkách
MÈR v maratonu
MS v boxlakrosu
VC Ústí v boxu
ME ve sjezdu na divoké vodì
MS v duatlonu
Savona cup v curlingu
SP v rychlostní kanoistice
MS drustev v kuelkách  mui a eny
VC Chomutova v plavání  ÈP
MÈR v ermu kordem
ÈP horských kol cc
GP v moderní gymnastice
Evropský pohár v chùzi
MS ve stolním tenise
Tenis  Svìtový pohár drustev
Fotbal  finále Poháru ÈMFS
SP v rychlostní kanoistice
MÈR juniorù v boxu
ME en v kulturistice
Mítink IAAF ve vícebojích
MÈR v rádiovém or.bìhu
ÈRNìmecko juniorù ve sp.gymnastice
MÈR v ermu fleretem a avlí
PolskoÈR ve sp. gymnastice muù
MÈR v jachtingu TMR-6mr (RAC)
GP v moderní gymnastice
ÈP horských kol  sjezd
Mez. tenisové mistrovství Francie
ME en v softballu

Riccione
Bratislava
Záhøeb
Baku
Burgas
Raèice
Klatovy
Vykov
Koscian
Corbeil
Doha
Blansko
umperk
Dánsko
Èelákovice
Hradec Králové
Náchod/Pøerov
Praha
Halifax
Ústí Nad Labem
Bihaèi
Györ
Praha
Szeged
Koice
Chomutov
Uherské Hraditì
Kutná Hora
Minsk
Spa
Záhøeb
Düsseldorf
Szeged
Brno
Èaèak / Srbsko
Götzis
Liberec
Liberec
Brno
Nysa
Brno
Brno
Krupka u Teplic
Paøí
Nizozemsko

