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Jan ovíèek: CHOMOUT TROJSKÉHO KONÌ

Charles Lister: OD PODPATKU KE PIÈCE
Øíká se, e kraj jinì od Neapole náleí spíe k Africe ne k Evropì.
Pøed pìtadvaceti stoletími to bylo místo plné øeckých chrámù, hovoøilo se o zemi pøepychu a bohatství, kde Hannibal a Pyrrhus vradili
po tisících, Pythagoras se pokouel vynalézt demokracii a Sybarité
zaloili mìsto oddané rozkoi. A právì touto mimoøádnou oblastí
cestoval Charles Lister, nejprve na kole a potom na vrtoivém mopedu. Jeho kniha Od podpatku ke pièce je ivý, nevázaný portrét málo
známé a patnì chápané èásti Evropy, kreslený s velkou sympatií,
porozumìním a humorem. Pøeèíst si ho je skoro stejnì dobré, jako
vydat se na cestu sám. Pøeloila Olga Walló.
1. vyd., 224 s., formát 130x200 mm, cena bro. 229 Kè
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Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
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www.iolympia.cz
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ZPRAVODAJ
Foto: archiv redakce

Turecký med, turecké sedlo, turecká káva. Turecký záchod, turecké
láznì.Turecký sed. Turecká avle, Mozartùv Turecký pochod. A také
turecké hospodáøství, poturèenec horí Turka, Turek vod vokurek.
Rozinky sultánky. Smradu jako v Caøihradu. To vechno dalo svìtu
Turecko. V kadodenním ivotì je dost podnìtù na to, aby èlovìka
pøepadla zvìdavost a podíval se na vlastní oèi, jaké Turecko doopravdy je. S lehkostí a vtipným nadhledem psaný cestopis Jana ovíèka, alias Sorrela, prozrazuje, e je rozlehlé, nádherné a úctyhodné, ale také nevypoèitatelné a nebezpeèné, e je v zemi tradièní
kávy, Homéra a jeho Tróje, dávné øíe Chetitù a biblického Araratu
stále co objevovat a poznávat, zejména jeho úasné obyvatele. Aèkoli si èlenové výpravy i tentokrát podmanili hned nìkolik horských
vrcholù, vèetnì pìtitisícového Araratu, plavili se po jezerech èi Støedozemním moøi a tradiènì sjídìli i peøejnaté øeky, stala se jejich dobrodruná, sportovní, nebo chcete-li outdoorová, expedice nakonec také výpravou etnografickou.
1. vyd., 336 + 16 str. bar. pøíloh., formát 105x175 mm, cena váz. 169 Kè
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ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s.
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l PRÁVNÍ PØEDPISY PO 1. LEDNU 2007 l
egislativnì právní a personální odbor ÈSTV (LPO ÈSTV) prùbìnì prostøednictvím TP
Zpravodaje poskytuje informace k novì schváleným právním pøedpisùm, které mají dopad do sportovního prostøedí. Jeliko tato problematika je stále pøedmìtem vaich dotazù, poádali jsme JUDr. Karla Poupì, vedoucího LPO ÈSTV, o shrnutí tìch nejpodstatnìjích zmìn v právních pøedpisech, ke kterým dolo od 1. ledna letoního roku.
Zákoník práce
K 1. lednu 2007 nabyl úèinnosti zákoník práce, který má zásadní dopad pro vechny sdruené
subjekty. Zákoník práce, který je novì koncipován, vychází ze tøí základních principù:
Ø upravuje závislou práci,
Ø vychází ze zásady co není zakázáno je dovoleno,
Ø koncepce zákoníku práce navazuje na obèanský zákoník.
V zásadì je nutno pochopit, e práva a povinnosti vyplývající z pracovnìprávních vztahù lze
upravit jinak ne stanoví zákoník práce (pokud to ovem zákoník práce výslovnì nezakazuje).
K odchylné úpravì mùe dojít smlouvou, mùe to být stanoveno vnitøním pøedpisem zamìstnavatele, popøípadì je mono tyto úpravy dohodnout v kolektivní smlouvì a samozøejmì i v konkrétní pracovní smlouvì.
Pokud se jedná o vznik pracovnìprávních vztahù, dochází k zásadní zmìnì, kdy novela zákoníku práce nerozliuje mezi pracovním pomìrem hlavním a pracovním pomìrem vedlejím
tzn., e pracovní pomìry, na které se do 31. prosince 2006 nahlíelo jako na pracovní pomìry
hlavní a vedlejí, je nutno od 1. ledna 2007 pohlíet jako na pracovní pomìry obecné.
V návaznosti na to je potøebné upozornit, e dolo ke zjednoduené úpravì institutu dohod
o pracích konaných mimo pracovní pomìr. Dohodu o provedení práce je mono uzavøít v kalendáøním roce maximálnì na 150 hodin. Uzavøením dohody o provedení práce nevzniká zamìstnavateli povinnost k úhradì sociálního a zdravotního pojitìní. Dohodu o pracovní èinnosti je nutno
uzavøít vdy písemnì a základním pojmem tohoto institutu je, e dohoda mùe být sjednána
v rozsahu maximálnì poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nejdéle vak za období 52 týdnù v roce.
Novela zákoníku práce vyvolala vánou diskuzi k otázce práce pøesèas. Zákoník práce rozliuje práci pøesèas, kterou mùe naøídit zamìstnavatel, a tato nesmí pøesáhnout 150 hodin. Jinou
záleitostí je, e zamìstnavatel se mùe v dohodì se zamìstnancem dohodnout o práci pøesèas,
která pøesáhne 150 hodin roènì a mùe za podmínek stanovených zákoníkem práce dosáhnout
a 416 hodin v roce. Rozhodnì nelze navyovat pracovní dobu sjednáním dalího pracovnìprávního vztahu mezi shodným zamìstnavatelem a zamìstnancem. Základní zásadou pracovnìprávních vztahù upravených v novém zákoníku práce toti je, e zamìstnanec nemùe u tého
zamìstnavatele vykonávat v dalím pracovním pomìru práce, které jsou stejnì druhovì vymezeny. Toté se vztahuje i na dohody o pracích konaných mimo pracovní pomìr.
Pokud jde o cestovní náhrady, zákoník práce ve vztahu zamìstnavatelzamìstnanec tuto problematiku jednoznaènì upravuje. Vzorovou smìrnici pro dobrovolné funkcionáøe, sportovce
a ostatní èleny spolku sdruené v ÈSTV jsme vám pøedloili v TP Zpravodaji è. 2/2007. Znovu je
potøeba upozornit, e cestovní náhrady v tìchto vztazích je mono øeit libovolnì a rozhodnutí je
na pøísluném orgánu klubu. Pokud jde o daòové otázky, je nutno náhrady v takovém pøípadì
povaovat za plnìní obèanského sdruení ve smyslu § 4 zákona è. 586/1992 Sb., o daních
z pøíjmu, v platném znìní.
Trvalé uívání
Zákon è. 1/2007 Sb. upravil uívací vztahy k majetku Èeské republiky. Dosavadní právní vztahy výpùjèky, které byly zaloeny k 1. lednu 2001 podle ustanovení § 59 zákona è. 219/2000 Sb.,
dále pak podle zákona è. 229/2001 Sb a zákona è. 290/2002 Sb., se prodluují na dobu do
1. ledna 2010 vèetnì. Výpùjèitel je povinen znovu poádat organizaèní sloku státu pøíslunou
s uívaným majetkem hospodaøit nejpozdìji do 1. ledna 2008 o dalí úpravu právního vztahu
k uívanému majetku. Právní názory k této otázce jsou rozdílné, ale z opatrnosti doporuèujeme,
aby v termínu byla nová ádost uplatnìna.
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Zmìna pøíslunosti TJ/SK k územním celkùm
Vyhlákou è. 513/2006 Sb. dolo ke zmìnì územního uspoøádání okresù Èeské republiky
a území obvodù hlavního mìsta Prahy. Legislativní rada VV ÈSTV se na základì rozhodnutí
Výkonného výboru ÈSTV ze dne 14. února 2007 tímto problémem zabývala.
Legislativní rada VV ÈSTV dola k závìru, e Stanovy ÈSTV nedávají èlenským subjektùm
monost výbìru, pod které regionální sdruení mají být zaøazeny. ÈSTV je uspoøádán ve smyslu
èlánku I. odst. 3 stanov podle správnì územních celkù ÈR.
-red-

Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l SPORTOVNÍ RODINA ÈSTV SE ROZROSTLA
O ÈESKOU RICOCHETOVOU ASOCIACI l
eská ricochetová asociace se stala
devatenáctým pøidrueným svazem
ÈSTV. Její pøijetí schválili èlenové
bøeznové schùze VV ÈSTV. Poèet 72
sdruených svazù mùe rozíøit 14. dubna na
Valné hromadì ÈSTV dosavadní pøidruený
èlen Unie ipkových organizací, o jejím pøijetí
budou hlasovat delegáti komory svazù.
Ricochet je raketový sport, který je velmi podobný squashi. Hlavní rozdíl mezi obìma sporty je v tom, e kurt pro ricochet je mení a má
nízký strop, o který se také hraje. Raketa pro
ricochet je kratí a mení, míèek je lehèí.
VV ÈSTV se dále zabýval pøedevím závìreènými verzemi ekonomických materiálù pro

Valnou hromadu ÈSTV. Jednalo se o Zprávu
o èinnosti VV ÈSTV, Zprávu o hospodaøení
a majetku ÈSTV za rok 2006, Bilanci spoleèných zdrojù pro rok 2007a Návrh rozpoètu
ÈSTV na rok 2007.
VV ÈSTV se rovnì seznámil s dosavadními výstupu pøi zpracovávání Strategie ÈSTV
pomocí analýzy SWOT a vzal na vìdomí informaci o realizaci programu Sportuj s námi
v roce 2006. Vyplývá z ní mj. e sdruené tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby zorganizovaly v rámci tohoto programu v roce 2006
celkem 1670 akcí, kterých se zúèastnilo
293.784 osob.
-civ-

Právní poradna
l VZORY PRACOVNÌ PRÁVNÍCH DOKUMENTÙ l
a základì mnoících se poadavkù ze strany sdruených subjektù zpracoval Legislativnì
právní a personální odbor ÈSTV vzory nìkterých pracovnì právních dokumentù, které
odpovídají znìní nového zákoníku práce (úèinného ke dni 1. lednu 2007) a jsou k dispozici
na internetových stránkách ÈSTV (www.cstv.cz).
Konkrétnì se jedná o následující:
a) vzor obecné pracovní smlouvy;
b) vzor pracovní smlouvy pro volené/jmenované funkcionáøe valnou hromadou (napø. pøedseda,
má-li dle konkrétních podmínek v TJ/SK/svazu vykonávat svou funkci v pracovním pomìru);
c) vzor dohody o provedení práce;
d) vzor dohody o pracovní èinnosti;
e) vzor mzdového výmìru;
f) vzor dohody o odpovìdnosti k ochranì hodnot svìøených zamìstnanci k vyúètování (dle pùvodního znìní zákoníku práce se jednalo o dohodu o hmotné odpovìdnosti).
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Tyto vzory pracovnì právních dokumentù je moné nikoli vak povinné sdruenými subjekty
pouívat.
Povinnou náleitostí pracovní smlouvy je pouze uvedení druhu práce, místa výkonu práce
a den nástupu do práce. V rámci vzorù pracovní smlouvy je obsaeno i splnìní dalích povinností
vùèi zamìstnanci, které je moné realizovat jak v pracovní smlouvì, tak mimo tuto smlouvu (napø.
informace o obsahu pracovního pomìru dle ustanovení § 37ZP, ujednání o monosti vyslat zamìstnance na pracovní cestu).
Vzory je také moné pøizpùsobit specifickým podmínkám a poadavkùm v rámci konkrétní
TJ/SK/svazu.
-red-

Ekonomické informace ÈSTV
l STRUKTURA ÈINNOSTI SAZKA, A. S. l
truktura èinnosti a. s. SAZKA a tvorba finanèních zdrojù, vèetnì dopadu ministerstvem
financí neakceptované novely zákona o DPH, bylo tématem semináøe pro sdruené subjekty ÈSTV, který se v sídle ÈSTV uskuteènil 28. února. Zúèastnilo se ho kolem 90
zástupcù regionálních i krajských sdruení ÈSTV a sportovních svazù. Mezi pøednáejícími byli generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva SAZKA, a. s., JUDr. Ale Huák a jeho
spolupracovníci i dalí experti  auditoøi BDO, zástupci správce emise obligací Credit Suisse
a finanèní poradce pro emisi dluhopisù Penta Investments.
Skuteènost, e významnou èást finanèních prostøedkù pro subjekty sdruené v ÈSTV produkuje SAZKA, a. s., asi není tøeba zvlá pøipomínat. Jeliko v poslední dobì je kolem této problematiky hodnì dohadù a rùzných mediálních spekulací, pokusíme se i vám prostøednictvím TP
Zpravodaje zprostøedkovat nìkteré informace.
Pøedmìtem podnikání SAZKA, a. s., je provozování loterií a jiných podobných her v souladu
s obecnì závaznými právními pøedpisy. Sázkový a loterijní prùmysl je v Èeské republice legálním odvìtvím podnikání, pùsobícím v regulovaném prostøedí. Vzhledem k charakteru odvìtví
a poadavkùm regulátora, pøedevím ministerstva financí a finanèních úøadù, je regulace mnohem pøísnìjí ne v jiných oblastech. Sázkové a loterijní spoleènosti ze zákona vytváøejí znaèné
prostøedky pro veøejnì prospìné úèely  hlavnì pro podporu sportu.
SAZKA, a. s., pùvodnì hospodáøské zaøízení ÈSTV, byla po roce 1989 a zániku jednotné
tìlovýchovy transformována na akciovou spoleènost, v ní novì vznikající spolky  nástupnické
organizace ÈSTV  získaly akciové podíly. Nikdy tedy SAZKA, a. s., nebyla státním podnikem jak
je nìkdy v tisku prezentováno.
SAZKA, a. s., byla zaloena Èeským svazem tìlesné výchovy a Èeskoslovenskou obcí sokolskou v Èeské republice zakladatelskou smlouvou ze dne 27. listopadu 1992. Spoleènost zahájila
svoji èinnost 15. února 1993. Jejími akcionáøi se stala výhradnì èeská obèanská sportovní sdruení: Èeský svaz tìlesné výchovy, Èeská obec sokolská, Èeská asociace  Sport pro vechny,
Autoklub ÈR, Sdruení technických sportù a èinností ÈR, Asociace tìlovýchovných jednot a sportovních klubù ÈR, Orel  køesanská tìlovýchovná organizace a Èeský støelecký svaz. V záøí
roku 1997 akcionáøi spoleènosti rozhodli o pøistoupení nového akcionáøe, Èeského olympijského
výboru.
V roce 1997 dolo k navýení základního kapitálu SAZKA, a. s. Dolo tak k nastavení akcionáøských podílù jednotlivých vlastníkù SAZKA, a. s., které jsou rozhodující jak pro rozdìlování výtìku, tak pro øízení spoleènosti. ÈSTV v souèasnosti drí 67,983 % akcií, ÈOS 13,542 % akcií,
ÈASP 5,563 % a ostatních est obèanských sdruení zbylých 12,912 % akcií.
Pùsobení zástupcù ÈSTV v SAZKA, a. s., se uskuteèòuje ve tøech rovinách  na valné hromadì, èlenství v pøedstavenstvu a dozorèí radì a ve spolupráci s managementem spoleènosti.
Valná hromada SAZKA, a. s.
Úèastní se povìøený statutární zástupce akcionáøe s poètem hlasù odpovídajícím akciovému
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podílu sdruení. Rozhoduje hlasování o zásadních
otázkách spoleènosti.
Valná hromada SAZKA, a. s., schvaluje výsledky hospodaøení a rozdìlení zisku za uplynulý rok.
Koná se nejménì jednou roènì po úèetní závìrce
a pøísluných auditech zpravidla koncem kvìtna
bìného roku.
Valná hromada musí rozhodnout o stanovení proporcí mezi velikostí souèasného a budoucího
výtìku. Jakou èást zisku (nad povinnou èást výtìku stanovenou ze zákona) rozdìlit mezi akcionáøe a kolik investovat do rozvoje spoleènosti  moderních technologií, aby byla zajitìna prosperita spoleènosti v budoucnosti.
Valná hromada rozhoduje o zmìnì stanov (dvoutøetinovou vìtinou  66,6 % akcií).
Valná hromada schvaluje hospodaøení spoleènosti (nadpolovièní vìtinou  50 % akcií).
Dalí okruhy rozhodování pouze v pùsobnosti valné hromady upravují Stanovy SAZKA, a. s.
Usnesení a dalí výstupy z valné hromady jsou ze zákona veøejné a jsou kadoroènì publikované ve výroèní zprávì SAZKA, a. s.
Èlenství v pøedstavenstvu a dozorèí radì spoleènosti
Zástupci jednotlivých obèanských sdruení podle klíèe urèeného Stanovami SAZKA, a. s.,
(k dispozici napø. na www.sazka.cz) jsou èleny pøedstavenstva (est volených èlenù + generální
øeditel spoleènosti) nebo dozorèí rady spoleènosti.
Èlenové pøedstavenstva odpovídají kadý za svùj svìøený úsek èinnosti a spoleènì za chod
spoleènosti. Pùsobí v orgánech jako soukromé osoby s plnou hmotnou a právní odpovìdností.
Pøipravují a hlasováním schvalují jejich usnesení. Do sedmièlenného pøedstavenstva a devítièlenné dozorèí rady má ÈSTV jako zakládající èlen právo navrhnout dva zástupce do pøedstavenstva
a dalího ve spolupráci s Èeským olympijským výborem a jednoho do dozorèí rady.
Spolupráce s managementem SAZKA, a. s.
Kadý èlen pøedstavenstva odpovídá za svìøený úsek èinnosti a spolupracuje se zamìstnanci
spoleènosti. Výstupy z jednání orgánù spoleènosti jsou pøedmìtem hospodáøského tajemství 
není mono je zveøejòovat s ohledem na konkurenci na trhu. Èlenové orgánù jsou vázáni mlèenlivostí a konkurenèní dolokou smlouvy o výkonu funkce.
Kromì podnikání v oblasti loterijní, které se øídí speciálním daòovým reimem, podniká SAZKA, a. s., i v neloterijní oblasti  dobíjení telefonních karet, prodej vstupenek, platby na terminálech SAZKA, kterých je v ÈR provozováno cca 7000. Zisk z této neloterijní èinnosti, které podléhá
normálnímu daòovému reimu, je vyuíván zejména k rozvoji spoleènosti.
Výe odvodu výtìku na veøejnì prospìné úèely (cca 99 % jde na podporu sportu) pro jednotlivé akcionáøe je známa a po rozhodnutí Valné hromady SAZKA, a. s., tedy na konci kvìtna
bìného roku za rok uplynulý.
Èást výtìku, tj. minimální povinnost odvodu na veøejnì prospìnou èinnost, plynoucí ze
zákona è. 202/1990 Sb., loterijní zákon v platném znìní, není úèetní kategorií.
Výtìek  je definován loterijním zákonem, je osvobozen od danì.
Diskutována je pøedevím problematika výe vyplácených záloh na èást výtìku v prùbìhu
roku  jde o zákonnou povinnost, nikoliv o klasickou dividendu, která nemùe být zálohována.
Èasový posun výplaty výtìku je pøíèinou øady nejasností.
Pro ÈSTV a jeho ekonomiku jsou v souèasné dobì nejdùleitìjí pøedbìné hospodáøské výsledky SAZKA, a. s, za rok 2006. V roce 2006 vzrostl akciové spoleènosti SAZKA èistý zisk,
stejnì jako trby ze sázkové a loterijní èinnosti. Vyplývá to z pøedbìného kvalifikovaného odhadu hospodáøských výsledkù, pøedcházejícího uzávìrkovým pracím a auditované úèetní závìrce.
Odhadovaný hospodáøský výsledek po zdanìní v roce 2006 pøekroèil 1,7 miliardy korun, co
pøedstavuje meziroèní nárùst o více ne 9 %. Uvedený údaj je zatím bez vlivu pøecenìní nové
emise dluhopisù a zajiovacích derivátù. Trby z hlavní oblasti podnikání, tj. sázkové a loterijní
èinnosti, dosáhly v roce 2006 zhruba 7,9 mld korun a meziroènì vzrostly rovnì pøiblinì o 9 %.
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Srovnání s rokem 2005 vychází následovnì:
Trby ze sázkové a loterijní èinnosti
Èistý zisk
Výtìek pro ÈSTV

2005

2006

7,253 miliard Kè
1,555 miliard Kè
509,872.500,- Kè

7,900 miliard Kè
1,700 miliard Kè
zatím se hovoøí
minimálnì o 610 mil. Kè

Portfolio produktù a slueb, které SAZKA, a. s., poskytuje, rozíøily v loòském roce v loterijní
oblasti doplòková Královská hra k èíselné loterii astných 10 a nìkolik nových her v rámci herního systému StarPort, v neloterijní oblasti potom prodejní modul a platby faktur, sloenek nebo
pojitìní na terminálech SAZKA. Na poèátku roku 2006 provedla SAZKA, a. s, úspìnou konverzi centrálního on-line systému na nejmodernìjí systém Enterprice Series, v souèasné dobì
pokraèuje ve výmìnì terminálù za výkonnìjí pøístroje Artura, které kromì vìtího uivatelského
komfortu umoòují i dalí neloterijní aplikace.
V èervenci 2006 provedla spoleènost restrukturalizaci dluhopisù, vydaných v roce 2004 na
lucemburské burze v souvislosti s financováním výstavby víceúèelové haly SAZKA ARENA. První splátku nové emise uhradila SAZKA, a. s., v souladu se splátkovým kalendáøem v první polovinì ledna 2007.
Koncem roku 2006 dolo k prodeji nepotøebných pozemkù v okolí haly SAZKA ARENA investorovi, který zde bude v souladu s pùvodním podnikatelským zámìrem realizovat projekt Zelený
Ostrov.
Odhadované finanèní výsledky loòského rok potvrzují dlouhodobì rùstovou tendenci v hospodaøení spoleènosti a pøedpoklady, které jsme investorùm prezentovali v rámci emise obligací:
napøíklad èistý zisk vzrostl od roku 2002 pøiblinì o pùl miliardy korun, a to pøesto, e v letech
2005 a 2006 neumonil stát a. s. SAZKA uplatnit nárok na odpoèet DPH. V opaèném pøípadì by
se èistý zisk spoleènosti ji v loòském roce pohyboval na hranici dvou miliard korun. V dùsledku
novely zákona o DPH a jeho nejednoznaèného výkladu pøichází èeské sportovní prostøedí pøiblinì o ètvrt miliardy korun roènì.
Pøes legislativní problémy poslední doby a nelegální internetové sázení, které zasáhlo i Èeskou republiku, dosáhla a.s. SAZKA tìchto výnosù:
V letech 19952005 vytvoøila celkové výnosy témìø 96,3 miliardy korun, z toho 66,3 miliardy
ze sázkové a loterijní èinnosti. Celkový hospodáøský výsledek po zdanìní dosáhl v letech 1995 
2005 témìø 11,8 miliardy korun, z toho odvody na veøejnì prospìné úèely ve sportu a tìlovýchovì pøekroèily 10,0 miliard korun. Celkové výnosy vzrostly ve sledovaném období o 126,2 %,
výnosy ze sázkové a loterijní èinnosti o 82,4 %, hospodáøský výsledek po zdanìní o 139,2 %
a výtìek na veøejnì prospìné úèely o více ne 104 %.
V médiích je èasto diskutovaná SAZKA ARENA, resp. její prospìnost pro sportovní prostøedí
kulturnì spoleèenský ivot vùbec. Nájemcem SAZKA ARENY na základì dlouhodobé leasingové
smlouvy je Zelený ostrov, obèanské sdruení právnických osob  akcionáøù SAZKA, a. s.,
a provozuje ji prostøednictvím Bestsport, a. s.
V rámci Evropské asociace arén, která sdruuje 23 arén z 19 zemí, patøí SAZKA ARENA podle
programového kalendáøe k 35 nejúspìnìjím sportovním halám. V meziroèním srovnání (2005
2006) vzrostl poèet akcí témìø o 10 % a poèet návtìvníkù areny témìø o 20 %. V roce 2004 se
v hale uskuteènilo 85 akcí, v roce 205 to bylo 101 akcí a v loòském roce 111 akcí. Z toho 56,7 %
bylo sportovních akcí, 16,2 % koncertù a 27,1 % ostatních (rodinné show, firemní akce). V první
tøetinì letoního roku oèekávala SAZKA ARENA jubilejního, dvoumiliontého návtìvníka.
Za období 20042006 prodal systém SAZKA TICKET témìø 2,5 milionu vstupenek za pøiblinì
1,2 miliardy korun.
-civs vyuitím www.sazka.cz a èasopisu Sokol
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Okénko do sportovních svazù
l SKOKY NA TRAMPOLÍNÁCH l
koky na trampolínách pøitahují snad
vechny dìti a spoustu dospìlých. Skákání na trampolínì dává pocit radosti
a chvilkového stavu beztíe. Rozvíjí pohybové dovednosti, prostorovou orientaci
a schopnost soustøedit se.
Pojetí trampolín
Skákání na trampolínì lze pojmout jako:
 výkonnostní a vrcholový sport  v ÈR se ve
skocích na trampolínì poøádá mnoho soutìí a jsou té zaøazeny do programu OH
v muské i enské kategorii (více na: trampoliny.cstv.cz);
 doplòkový sport pro nácviky jiných sportù
(gymnastika, snowboarding, freeskiing, skoky do vody, );
 pøípravné, rekreaèní a zdravotní cvièení.
Skákání na trampolínì ve vech formách je
urèeno nejen mládei, ale i dospìlým bez omezení vìku.
Vliv na zdraví
Skákání na trampolínì má pøíznivý vliv na
rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, zvyuje
kapacitu srdce a plic, zlepuje svalový tonus
a krevní obìh.
Bezpeènost trampolín
Bezpeènost skákání na trampolínì závisí pøedevím na tom, zda je u cvièení pøítomen prokolený trenér. Sport  Skoky na trampolínì je
sám o sobì bezpeèný. Kdo se tomuto cvièení
pravidelnì vìnuje a zná základní pravidla a pouèky o bezpeènosti, minimalizuje riziko úrazu
na úroveò stejnou, vìtinou i nií, ne u jiných
sportù.
Proè jsou tedy trampolíny vnímány jako málo
bezpeèný sport? Je to proto, e trampolínu èasto
zkouejí lidé, u jejich prvních pokusù není pøítomen prokolený trenér, pak se riziko úrazu
zvyuje. Pøi pouití osvìdèených metodik mùe
trenér nauèit své cvièence rùzné skoky (jednoduché, vrutové, saltové i kombinované), a to
s minimálním rizikem.
Zajímají vás trampolíny?
Zajímají vás trampolíny, chcete vìdìt, co

vechno budete potøebovat? Pak jistì uvítáte
následující informace:
Prostorová nároènost je pøiblinì 3x4,5 m na
jednu trampolínu, na výku pak 57 m podle
moností trampolíny a schopností skokana.
Trampolíny se obecnì vyrábìjí ve dvou provedeních:
 Kulatá  vhodná pouze pro rekreaèní skákání s velmi omezenými monostmi;
 Obdélníkového tvaru  vhodná pro vechny
druhy skákání, a to dále podle typu.
Trampolínu obdélníkového tvaru mùete poøídit buï starí zaèáteènickou, novou zaèáteènickou a rekreaèní. Jejich cena se pohybuje od
30.000 do 100.000,- Kè. Cena nové výkonnostní
a závodní trampolíny se pohybuje kolem
135.000,- Kè. Pro zaèínající a mírnì pokroèilé
skokany není taková trampolína nutná, její výhody jsou vak nesporné.
Více se o skocích na trampolínách, vèetnì
moností získat potøebnou kvalifikaci, dozvíte
napø. na stránkách http:/trampoliny.cstv.cz, http:/
trampolinyzizkov.ic.cz, http:/trampolinypetriny.ic.cz
-jt/jm-
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l RICOCHET PATØÍ K FYZICKY NEJNÁROÈNÌJÍM SPORTÙM NA SVÌTÌ l
ýkonný výbor ÈSTV schválil na bøeznové schùzi pøijetí Èeské ricochetové asociace mezi
pøidruené svazy ÈSTV.
Ricochet je raketový sport, který spoleènì se squashem patøí podle výzkumù k fyzicky
nejnároènìjím sportùm na svìtì. Rozvíjí pøedevím obratnost, rychlost, reakèní rychlost
a rychlostní vytrvalost. Ricochet je velmi podobný squashi, hlavní rozdíl obou tìchto sportù je vak
v tom, e kurt pro ricochet je mení, má nízký strop, o který se také hraje. Raketa pro ricochet je
kratí a mení, míèek je lehèí. Lehká raketa umoòuje i dìtem a zaèáteèníkùm zapojit se ihned do
hry bez nadmìrné zátìe rukou.
Díky høe míèem o strop má hra mnohem ménì pøeruení pro míè mimo hrací plochu. Zavedením
elektroniky odpadají starosti s poèítáním. Èelní stìna je pod èervenou èarou vybavena infraèerveným zaøízením, zvukový signál hlásí úder pod hrací plochu, tedy aut.
Ricochet vznikl na základì psychologického a sportovnì vìdeckého výzkumu pøed 11 lety
v Kanadì. Úspìnì se roziøuje a získává zájemce po celém svìtì. Jen v roce 1993 bylo v osmi
evropských zemích vybudováno 140 kurtù. Úspìch a oblíbenost této hry vedla v krátké dobì
k zaloení mnoha národních ricochetových svazù, soustøedìných do Mezinárodní ricochetové federace (ITF), která sídlí v Amsterdamu.
Zhruba pøed sedmi lety se tento sport zaèal hrát i v Èeské republice. Èeská ricochetová asociace
(ÈRA) vznikla v roce 1997 v Táboøe na podnìt hráèù. V souèasné dobì má 158 èlenù registrovaných ve 12 oddílech v pìti krajích ÈR, a to v: Praze (ètyøi oddíly), po jednom oddíle v Trutnovì, Peci
pod Snìkou, tìtí, Dvoøe Králové, Plané nad Lunicí, Brnì, Valaském Meziøíèí a Hradci Králové.
Na poli reprezentaèním se èeský výbìr zúèastnil v roce 1998 otevøeného mistrovství Nìmecka.
O rok pozdìji se v Praze uskuteènilo 1. mistrovství Evropy a Praha uvítala nejlepí hráèe Evropy
i v roce 2003 na V. ME.
ÈRA zodpovídá za organizaci a koordinaci muského a enského ricochetového okruhu turnajù
a za vydávání celorepublikového ebøíèku a sportovnì technických pøedpisù. V roce 1998 zorganizovala ÈRA 1. mistrovství ÈR v ricochetu. Nyní se koná kadoroènì jako vyvrcholení ricochetové
sezony. V roce 1999 zavedla ÈRA jednotný systém mistrovských soutìí jednotlivcù, vèetnì nového bodovacího systému. V jedné sezonì se uskuteèní kolem 45 turnajù ve vech kategoriích.
V roce 2002 se konal první roèník turnaje Czech ricochet open, který byl pro následující roky zaøazen do seriálu turnajù ebøíèku IRF.
ÈRA si kromì øízení a koordinace závodního sportu vzala za cíl zpopularizovat tento dynamický
sport v iroké veøejnosti, zejména pak mezi mládeí. Pøedpoklady pro to jsou, nebo v celé republice se za dobu tøí let postavilo kolem 60 kurtù.
-civ-
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Informace ze sportovního prostøedí
l REKORDNÍ ZÁJEM O KOLENÍ TRENÉRÙ VO ÈSTV l
yí odborná kola ÈSTV, s. r. o., zareagovala na ádosti nìkterých  pøedevím meních sportovních svazù
sdruených v ÈSTV  a uspoøádala ve
dnech 15.18. bøezna dalí (pøedchozí se uskuteènilo v øíjnu loòského roku) kolení trenérù
II. tøíd ve vìdeckém základu sportovního tréninku. Rekordní poèet 55 úèastníkù pøivítal
v aule ÈSTV místopøedseda organizace Pavel
Koøan, který souèasnì pøednesl první pøednáku a zahájil ètyødenní maratón informací z oblastí organizace tìlovýchovy a sportu v ÈR, psychologie sportu, biomechaniky, sportovní výivy, anatomie a fyziologie, pedagogiky, regenerace a první pomoci a pøedevím z teorie a didaktiky sportovního tréninku.
Úèastníci kolení, zástupci svazù hokejbalu,
lukostøelby a kuí, cheerleaders, baseballu, stolního tenisu, nohejbalu, pozemního hokeje, curlingu a dalích stateènì odolávali smrti informací a ani ètvrtý den na nich nebyly znatelné
známky výraznìjí únavy. Naopak, mnohdy nepomohlo ani vypnutí dataprojektorù, rozsvícení
èi otevøení dveøí  stále mìli zájem diskutovat s
pøednáejícími i mezi sebou. Kvalita lektorù

i pøátelská atmosféra k tomu pøímo vybízela
a dobøe se zde cítili i zahranièní úèastníci  pøátelé ze Slovenska.
kolení skonèilo v nedìli odpoledne závìreènými zkoukami a pøedáním certifikátù. Kvalitu
organizace odmìnili úèastníci spontánním potleskem. Dalí pokraèování  specializace
a oponentura závìreèné práce  je nyní ji
v rukou jednotlivých svazù, ale i zde, jak nám
potvrdil PaedDr. Vladimír Bek, øeditel koly,
mùe VO ÈSTV výraznì pomoci.
-red-

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

l MINISTRYNÌ DANA KUCHTOVÁ NA VESPORTOVNÍM KOLEGIU l
inistrynì kolství, mládee a tìlovýchovy Dana Kuchtová se spoleènì se svým námìstkem pro sport Ivem Kaderkou zúèastnili 15. února øádného zasedání Vesportovního kolegia ÈR. Pøítomen byl i poslanec Pavel Ploc.
Ministrynì mj. øekla, e je naklonìna nevýkonnostním sportùm, které chápe pøedevím
u dìtí a mládee jako prevenci patologických jevù, a také jako výchovu k fair play, co v souèasné
spoleènosti postrádá. Uvedla své potìení ze zaloení Vesportovního kolegia ÈR, ve kterém je
velká síla k prosazování zájmù sportu. Vyjádøila pøesvìdèení, e spolupráce kolegia s MMT bude
na vysoké úrovni.
-red-

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

l TISKOVÁ BESEDA ÈSTV S JUDISTY A LUKOSTØELCI l
ravidelné tiskové besedy ÈSTV se 1.
bøezna na obvyklém místì v útrobách
tribuny ÈEZ Kolosea  tvanického tenisového areálu zúèastnili tentokrát
kromì pøedstavitelù ÈSTV zástupci Èeského
svazu juda a Èeského lukostøeleckého svazu.
V úvodu tiskové besedy hovoøil místopøed-

seda ÈSTV Pavel Koøan o aktuálním dìní
v ÈSTV. Zástupci Èeského svazu juda informovali o pøípravách na víkendový turnaj Svìtového poháru en v Praze. Pøedstavitelé Èeského
lukostøeleckého svazu hovoøili o nadcházejícím
mistrovství ÈR v Brnì a mistrovství svìta v halové lukostøelbì v Izmiru.
-civ-
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l SMLOUVA ÈSTV  INTERGRAM NA ROK 2007 l
ro rok 2007 byla podepsána nová smlouva mezi nezávislou spoleèností výkonných umìlcù
a výrobcù zvukových a zvukovì obrazových záznamù  INTERGRAM  a ÈSTV, a to ve
stejném rozsahu oprávnìní jako v minulém roce. Pøedmìtem smlouvy je udìlení oprávnìní ÈSTV k výkonu práva uít uveøejnìné záznamy výkonù umìlcù a zvukové a zvukovì obrazové záznamy  videoklipy (dále jen záznamy) výkonù umìlcù nebo jiných zvukù
k jejich sdìlování veøejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho pøenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání (dále jen veøejná produkce) pøi sportovních a tìlovýchovných akcích poøádaných subjekty sdruenými v ÈSTV a to:
a) sportovními svazy,
b) regionálními a krajskými sdrueními,
c) tìlovýchovnými jednotami a sportovními kluby,
pøièem TJ/SK a regionální sdruení prokazují svoji pøíslunost k ÈSTV evidenèním listem
èlena, resp. licencí ÈSTV, krajská sdruení ÈSTV registraèním listem.
Smlouva je uzavøena na dobu urèitou do 31. 12. 2007. Smluvní strany se také zavázaly, e
nejpozdìji do 30. 11. 2007 zapoènou jednat o uzavøení smlouvy na dalí období a dále, e vekeré údaje, které si poskytly podle této smlouvy, jsou dùvìrnými zprávami urèenými výluènì pro
potøebu smluvních stran. Vechna podstatná fakta, potøebná pro èinnost sdruených subjektù
jsou shrnuta v níe uvedeném textu. Otázky touto smlouvou neupravené se øídí zejména autorským zákonem a obèanským zákoníkem.
Pro potøeby smlouvy byly vyjasnìny pojmy:
n Výkonný umìlec (dále jen umìlec) je kadá fyzická osoba splòující pojmové znaky podle
§ 67 autorského zákona, zastoupený spoleèností INTERGRAM na základì jeho oprávnìní
k výkonu kolektivní správy, které bylo udìleno podle § 98 autorského zákona rozhodnutím
ministerstva kultury è.j. 3209/2001, individuálních a kolektivních smluv o zastupování, smluv
se zahranièními ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
n Výrobcem zvukových a zvukovì obrazových záznamù (dále jen výrobce) je výrobce splòující znaky podle § 75 nebo § 79 autorského zákona, zastupovaný spoleèností INTERGRAM na
základì oprávnìní k výkonu kolektivní správy, které bylo spoleènosti INTERGRAM udìleno
podle § 98 autorského zákona rozhodnutím ministerstva kultury è.j. 3209/2001, individuálních
smluv o zastupování, kolektivního èlenství IFPI ÈR v INTERGRAM, smluv se zahranièními
ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
n Zvukový nebo zvukovì obrazový záznam je záznam zvukového nebo hudebního zvukovì
obrazového záznamu (videoklipu) výkonu umìlce nebo jiných zvukù, vyrobených výrobcem.
n Sportovní a tìlovýchovné akce jsou vekeré sportovní a tìlovýchovné akce poøádané sdrueními v jimi spravovaných prostorách i kdekoliv mimo nì a dále vekeré sportovní èi tìlovýchovné sluby poskytované sdrueními, u nich je vybíráno pøímo èi nepøímo kursovné nebo
jiná úhrada za jejich poskytování, není-li dále stanoveno jinak.
INTERGRAM udìluje ÈSTV nevýhradní a nepøevoditelné oprávnìní k výkonu práva uít záznamy na veøejných produkcích pøi sportovních a tìlovýchovných akcích bez ohledu na to, zda se
pøi nich vybírá vstupné èi nikoliv, a to jak na akcích výhradnì tuzemských, tak i mezinárodních,
s tìmito výjimkami:
n Ustanovení této smlouvy se nevztahují na spoleèenské akce poøádané sdrueními (diskotéky,
výstavy a trhy, konference atd.), na ubytovací a stravovací zaøízení provozovaná sdrueními
a dále na akce, které poøádá jiná osoba v prostorách sdruení.
n Smlouva se rovnì nevztahuje na oddíly a kluby úèastnící se nejvyí a druhé nejvyí skupiny celorepublikových soutìí (liga, extraliga atd.) ve fotbalu a ledním hokeji a dále na subjekty
v ostatních sportovních odvìtvích, které nemají statut obèanských sdruení.
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n Smlouva se rovnì nevztahuje na jakékoliv mistrovství Evropy, mistrovství svìta a finálové
soutìe evropských èi svìtových pohárù v kterémkoliv sportovním odvìtví. Pro jakékoliv rozíøení druhù uití záznamù a rozsahu jejich uití nad rámec této smlouvy je ÈSTV povinen
vyádat si zvlátní svolení.
Vzhledem k rozsahu èinností a irokému spektru subjektù, na které se smlouva vztahuje, se
jedná o dohodu korektní, nebo náklady v pøepoètu na jednoho èlena za rok lze poèítat na haléøe.
Prosím, informujte nás v pøípadì, e se vyskytnou urèité nejasnosti pøi kontaktech s povìøenými
osobami Intergramu, abychom mohli pøípadný budoucí kontrakt lépe uzpùsobit potøebám subjektù sdruených v ÈSTV.
Mgr. Jan Boháè,
generální sekretáø ÈSTV

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

l 19. VALNÁ HROMADA ÈSTV SE KONÁ V NYMBURCE l
sobotu 14. dubna se uskuteèní ve Sportovním centru Nymburk 19. valná hromada ÈSTV.
Pozvánku na jednání obdrelo 158 delegátù s hlasem rozhodujícím, kteøí zastupují subjekty sdruené v ÈSTV  sportovní svazy, tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Navrený program spoleèné èásti valné hromady zahrnuje mj. zhodnocení výsledkù
práce Výkonného výboru ÈSTV za uplynulý rok a posouzení ekonomických materiálù.
Ve druhé èásti valné hromady bude projednávat sbor zástupcù TJ a SK návrh klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù v roce 2006 a návrh klíèe pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu
sportovních zaøízení na rok 2006. Sbor zástupcù svazù bude schvalovat rovnì návrh klíèe pro
dìlení vlastních zdrojù ÈSTV v roce 2006 a ádost o pøijetí nového svazu za øádného èlena
ÈSTV.
O prùbìhu valné hromady budeme informovat v pøítích èíslech TP Zpravodaje.
Pøehled valných hromad ÈSTV:
1. VH ÈeSTV
2. VH ÈeSTV
mimoøádná VH ÈeSTV
3. VH ÈSTV
4. VH ÈSTV
5. VH ÈSTV
6. VH ÈSTV
7. VH ÈSTV
8. VH ÈSTV
9. VH ÈSTV
10. VH ÈSTV
11. VH ÈSTV
12. VH ÈSTV
13. VH ÈSTV
14. VH ÈSTV
15. VH ÈSTV
16. VH ÈSTV
17. VH ÈSTV
18. VH ÈSTV

10. listopadu 1990 v Praze ve Slovanském domì
23. listopadu 1991 v Praze v Paláci kultury
25. dubna 1992 v Praze v budovì FTVS
27. bøezna 1993 v Praze v budovì FTVS
26. bøezna 1994 v Nymburce
1. dubna 1995 v Nymburce
30. bøezna 1996 v Nymburce
3. èervence 1996 v Praze
12. øíjna 1996 v Nymburce
12. dubna 1997 v Nymburce
18. dubna 1998 v Nymburce
17. dubna 1999 v Nymbruce
15. dubna 2000 v Nymburce
21. dubna 2001 v Nymburce
13. dubna 2002 v Nymburce
5. dubna 2003 v Nymburce
3. dubna 2004 v Nymburce
9. dubna 2005 v Nymburce
22. dubna 2006 v Nymburce

-civ-
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l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA DUBEN l
1. 4.  15. 4.
1. 4.  15. 4.
1. 4.
3. 4.  4. 4.
3. 4.  10. 4.
5. 4.
5. 4.  6. 4.
6. 4.  8. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
10. 4.  15.4.
11. 4.  22.4.
12. 4.
13. 4.
13. 4.  18.4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.  15. 4.
14. 4.  15. 4.
14. 4.  15. 4.
14. 4.  15. 4.
14. 4.  22. 4.
14. 4.  15. 4.
18. 4.  22. 4.
18. 4.
19. 4.  23. 4.
20. 4.  22. 4.
20. 4.  22. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.  22. 4.
21. 4.  22. 4.
21. 4.  22. 4.
21. 4.  22. 4.
21. 4.  22. 4.
23. 4.  29. 4.
25. 4.  29. 4.
26. 4.  29. 4.
27. 4.  13. 5.
27. 4.  29. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.  29. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.  1. 5.

Finále extraligy floorball
ME jednotlivcù muù a en achy
Cyklistický závod Brno  Velká Bíte  Brno
Fotbal - ètvrtfinále Ligy mistrù
MS en v ledním hokeji
Winnipeg
Fotbal  ètvrtfinále Poháru UEFA
ÈRvýcarsko v ledním hokeji
Olomouc/Brno
Ètvrtfinálová utkání Svìtové skupiny Davisova poháru
Evropský pohár v bìhu na 10 km
Ferrara
ÈP krasojízda  cyklistika
Øeèkovice
ÈP v silnièní cyklistice
Pièín
ME juniorek do 17 let ve volejbalu
Brno
MS hokejistù do 18 let
Tampere
SlovenskoÈR v ledním hokeji
ÈRSlovensko v ledním hokeji
Brno
MSJ v ermu
Belek / Turecko
MÈR silový trojboj
Nymburk
MMÈR ve veslování na dlouhé dráze
Hoøín
MÈR v or. bìhu  dlouhá tra
Praha
MÈR v curlingu
MÈR juniorù v judu
Olomouc
ME v zápase
Sofia
MÈR v sálové cyklistice
Øeèkovice
ME ve vzpírání
trasburk
Halové MÈR v pláovém volejbalu en
Praha
Finálový turnaj MÈR v curlingu
Praha
Fotbal  ètvtfinálové zápasy Poháru ÈMFS
GP v moderní gymnastice
Marbella
MÈR v rádiovém orientaèním bìhu
Turnov
Hokej  zápasy o koneèná umístìní v Euro Hockey Tour
MÈR v Goju ryu karate
Brno
VC Ostravy 2. kolo ÈP  plavání
Ostrava
MÈR juniorù v badmintonu
Praha
MÈR v kanoistice  dlouhá tra
ME cyklistika
Belgie
1. kolo Svìtové skupiny Poháru federace tenistek
Halové MÈR v pláovém volejbalu muù
Praha
ME ve sportovní gymnastice jednotlivcù
Amsterdam
MS v taekwon-do ITF
Slovinsko
ÈRLotysko ve florbalu muù
MS v ledním hokeji
Moskva
Turnaj ètyø zemí ve florbalu
Zuchwil
MÈR v benèpresu
È. Budìjovice
ÈP horských kol cc
Teplice
MÈR muù v kulturistice
Orlová
SP v moderní gymnastice
Portimao
MÈR v bikrosu
Klatovy
MÈR orientaèní bìh
Praha
AMÈR v badmintonu
Liberec

l ROÈENKA 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l NORDIC WALKING SI ZÍSKÁVÁ STÁLE VÍCE VYZNAVAÈÙ l
odle prùzkumù jen 2040 procent dospìlé populace v prùmyslových zemích se pravidelnì pohybuje. My
vichni se pøistihujeme stále znovu pøi
tom, e dáváme pøednost pohodlí pøed pøekonáváním pøekáek. Jak jinak si napøíklad vysvìtlit, e naprostá vìtina dospìlých  postavených pøed volbu pouít schody nebo jezdící
schody  dá pøednost jedoucí variantì. Jen
menina si v tomto okamiku uvìdomí, e právì bìh do schodù patøí k nejlepím domácím
prostøedkùm, které tìlu poskytnou denní dávku kondièního tréninku. Jinou takovou moností
je nordic walking, neboli bìh s holemi. Tento
druh pohybu si v posledních letech získává stále více vyznavaèù.
Co je k nordic walkingu potøeba? Kromì normálního walkingového vybavení jeden pár holí
s rùznými vymìnitelnými konci, které by mohly
být pøizpùsobeny vlastnostem podkladu. Hole
pro severskou chùzi jsou nejdùleitìjí souèástí výzbroje, spoèívají pohodlnì v dlani a jsou ultralehké (80120 g). Jsou zhotoveny z aluminia
nebo karbonu, pøièem karbonové jsou výraznì lehèí, tií a ménì vibrují. Ideální délka holí
je závislá na kondici, délce paí a nohou, tempu, intenzitì a tvaru terénu. Pøesnì daná délka
holí neexistuje, rozhodující je cítìní a dobrý pocit. Podobnì jako u lyaøù by mìla být hùl tak
dlouhá, aby pøedloktí probíhalo rovnobìnì se
zemí, je-li hùl uchopena do dlanì a svisle postavena na podlahu.
Zapojení paí do pohybu vede pøi nordic wal-

kingu snadno k rychlejí chùzi. Pro náruivé
walkery platí proto pravidlo, e pravidelným
tréninkem  tøi a ètyøikrát týdnì, v mírném tempu (asi 70 % maximální srdeèní frekvence), bìhem nejménì 30 minut docílí nejlepích efektù
zvýení aerobní zdatnosti. Je snadné nalézt
správný prùbìh pohybu, protoe odpovídá rytmu normálního walkingu. Pøi zapojení holí do
pohybu dochází ke správnému úèinku na horní
èást paí, ramena a prsní svalstvo teprve ve
stoupajícím terénu, je tøeba  podle stavu fyzické kondice  dbát pøi výbìru tréninkového terénu na co moná nejpestøejí terén.
Jaké jsou úèinky nordic walkingu? Bìh s holemi uvolòuje pøepìtí v oblasti ramen a íje. Posiluje svalstvo horní èásti trupu a odlehèuje kloubùm nohou a kolen. Dociluje ideálních hodnot
spalování tukù pøi omezené pociované námaze a zlepuje aerobní vytrvalost.
Vìdecké výzkumy o úèincích nordic walkingu ve srovnání s obvyklým walkingem byly publikovány poprvé v roce 1992. Testována byla
skupina mírnì zdatných en ve vìku mezi
2050 lety. Po skonèení tøímìsíèní testovací
periody s 3040 minutovými tréninkovými jednotkami ètyøikrát v týdnu a intenzitou odpovídající 7085 % maximální srdeèní frekvence
vykázala srdeèní frekvence zøetelný vzestup
silové vytrvalosti (23 %), stejnì jako znaèný
pøírùstek spotøeby kyslíku u skupiny provozující pole walking, oproti skupinì, která provozovala walking.
-civs vyuitím èasopisu Fit for life
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PØIPRAVUJEME NOVINKY

Jaroslav Foglar, Milo Zapletal
TÁBOR ZELENÉ PØÍERY

n15 n

Pestrá je mozaika skuteèných pøíbìhù a událostí,
které Jestøáb proil se svým slavným oddílem
Dvojkou a které dùslednì zaznamenával do mnoha kronik, dnes uloených v Památníku národního písemnictví. Po Kronice Hochù od Bobøí øeky
I. a II. (obsahující Foglarovy kronikové zápisy
z let 1937 a 1973) jde o tøetí pokraèování, které
Milo Zapletal, znalec Foglarova díla, sestavil
z vybraných textù z prvních kronik z let 1924 a
1929. Tyto záznamy zaèal Foglar psát v 17 letech
a hned se projevil jako bystrý pozorovatel a zralý
vypravìè.

ke 100. výroèí narození

JAROSLAVA FOGLARA

1. vyd., 192 s., formát 130x200 mm,
cena váz. 169 Kè

Jaroslav Foglar, Václav Nosek
TÁBOR VE SLUNEÈNÍ ZÁTOCE
Kniha má tøi èásti: tou první je divadelní hra
TÁBOR VE SLUNEÈNÍ ZÁTOCE  libreto s bohatým doprovodným materiálem (nákresy scén
jednotlivých jednání, notové záznamy písní, fotografie z premiéry, divadelní plakáty, pøehled repríz a dalí zajímavosti). Ve druhé je pøipomenuto vech 60 táborù, kterých se Foglar úèastnil. Poslední èást obsahuje text oddílové pøíruèky, která
nikdy nevyla tiskem, ale byla jako samizdat rozmnoena pro èleny oddílu v roce 1953. Nazývá
se Tábornická moudrost aneb Tábor  podnik
pro celé mue a ètenáøùm ukazuje, jak se táboøilo pøed padesáti lety.

VYJDE
V KVÌTNU
2007
HOI OD BOBØÍ ØEKY
 komiksové vydání legendy dìtské literatury.
Skautská dobrodruství a lovení bobøíkù na letním táboøe.
Román psaný, pilovaný a brouený øadu let.
Nevznikl na psacím stole, byl proit mezi chlapci v klubovnách, na vycházkách
a u táborových ohòù. Byl psán okouzleným a vnímavým srdcem autora.

1. vyd., 144 s., formát 130x200 mm,
cena váz. 169 Kè

1. vyd. v komiksové podobì, 120 s., formát 210x297 mm, cena váz. 395 Kè

INZERCE

INZERCE

Ukázky z knihy

Knihy Jaroslava Foglara si mùete objednat prostøednictvím pøiloeného
objednacího lístku na adrese: Sklad a expedice Nakladatelství Olympia,
Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov, nebo na tel.: 274 822 902,
faxem: 274 821 530, e-mailem: olysklad@volny.cz
Dalí informace na www.iolympia.cz

