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DICK FRANCIS
znovu píe!
Nikdy neøíkej nikdy, tak by se dal
charakterizovat návrat spisovatele Dicka Francise do literatury. Po
celých est let, od roku 2000, kdy
vyel jeho poslední titul Støepy,
vem stále dokola opakoval, e
u nic nenapíe. Není tedy divu,
e v úterý 12. záøí v Londýnì
vzbudilo pøedstavení jeho nové
knihy s názvem Under Orders
mimoøádnou pozornost. Èetí ètenáøi, kteøí si tohoto autora velmi
oblíbili, se na novou Francisovu
knihu mohou tìit jetì letos, konkrétnì 12. listopadu, kdy ji Nakladatelství Olympia uvede na kniní
pulty v pøekladu Martiny Èermákové pod názvem

ZPRAVODAJ

Hlavním hrdinou knihy je opìt bývalý pièkový okej Sid Halley,
s ním jsme se setkali ji v pøíbìzích Poslední ance, Biè a V nemilosti, a kterého Francis znovu
vrací na dostihová závoditì coby
svérázného vyetøovatele.
1. vyd., 272 s., cena bro. 199 Kè

Vìnování v knize ROZKAZEM
Tato kniha je vìnována mé zesnulé manelce Mary a památce dr. Jary Moserové, mé
pøekladatelky do èeského jazyka a po ètyøicet let pøítelkyni, je zemøela v den, kdy byla tato
kniha dokonèena.
Dick Francis

Knihu 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
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l SKIAREÁL PINDLERÙV MLÝN: BEZPEÈNOST LYAØÙ PØEDEVÍM l

n Nemalé prostøedky vás stojí rùzná ekologická opatøení. Mùete zmínit nìkteré konkrétní kroky?

KIAREÁL pindlerùv Mlýn, a.s., jeho majoritním vlastníkem je ÈSTV, je nejvýznamnìjím zimním støediskem v Èeské republice. V zimní sezónì celý areál, který se skládá z
nìkolika støedisek (Svatý Petr-Hromovka, Medvìdín, Horní Míseèky, Labská, LV Davidovka, vleky Horal a Krakono) navtíví kolem 700 tisíc klientù.
Rozhovor s Jiøím Beranem, øeditelem spoleènosti, nemùe zaèít jinak ne ohlédnutím za loòskou, mimoøádnì dlouhou a na snìhové podmínky nebývale bohatou zimou.
Na poèet prùchodù lyaøskými turnikety k lanovkám a vlekùm byla opravdu rekordní. Ovem
pøi celkovém mením poètu návtìvníkù. Jinak øeèeno, z pohledu klientù byla sezona vynikající.
Za své peníze si maximálnì zalyovali na upravených sjezdovkách bez front u lanovek a vlekù.

Nae spoleènost splòuje normy ISO pro certifikaci kvality. Pro výrobce, kteøí chtìjí své produkty uplatnit zvlátì v zemích Evropské unie, je certifikace nezbytná. U poskytovatelù slueb není
obvyklá, avak v budoucnu se spoleènosti bez certifikátù neobejdou. Nezneèiujeme ivotní
prostøedí a Krkonoský národní park. Za ty roky, co jsme o certifikaci usilovali, jsme investovali
a vybudovali øadu uiteèných vìcí. Patøí sem lapoly na parkovitích, separace odpadu, ekologický systém práce v dílnách tak, aby nedocházelo ke zneèiování ivotního prostøedí. Akciovou
spoleènost toto úsilí stálo u miliony korun.

n Jistì jste pøes léto nezaháleli a pro vyznavaèe zimních sportù pøipravili v nadcházející
sezónì novinky
V zaèínající sezónì se návtìvníci støediska mohou tìit napøíklad na nové technické zasnìování sjezdových tratí na Hromovce a Labské. Velký dùraz klademe na bezpeènost sjezdaøù.
Sjezdovky postupnì roziøujeme. Místa, která jsou z pohledu zvýení bezpeènosti vytipována,
zaznamenají dalí úpravy. V zahranièí je i moné, e skipatroly vylouèí jezdce, který se na lyích
pohybuje nepøimìøenou a nebezpeènou rychlostí. Myslím si, e se k takovému systému také
brzy dopracujeme. Nejdøíve vak musí být jasnì stanovena pravidla chování v lyaøském areálu.
Zatím není ani definováno, co to taková sjezdovka je.
Skiareál získal povolení na odlesnìní 0,8 hektaru lesa. Díky tomu mohly být rozíøeny sjezdové
monosti o propojku z modré sjezdovky na èervenou ve Sv. Petru, ústící nedaleko výstupní stanice lanovky Hromovka. Z areálu Hromovka se tak v souèasné dobì plynule vìtví sjezdovky
smìrem na starou a novou Hromovku, na starou modrou a novì i èervenou, vedoucí pøímo do
areálu Sv. Petr. Nová sjezdovka je dlouhá 250 metrù a iroká 3540 metrù.
Dalí novinkou nadcházející sezóny je spoleèný podnik Ski opening pindlerùv Mlýn, Aneb:
víkend pøed Vánocemi se zajímavými cenami. Uskuteèní se v období od 14. do 17. prosince 2006.
Jedná se o balíèek slueb za výhodné ceny  ubytování ve pindlerovì Mlýnì a lyaøská permanentka i doprovodný kulturnì sportovní program ve Skiareálu.
n Hovoøil jste o bezpeènosti lyaøù na sjezdovkách. Návtìvníky vaich hor zajímají také
ceny a chtìjí mít pocit bezpeèného uloení svých vìcí
Pøednì musím øíci, e kadý, kdo staví nové lanovky, nakupuje moderní techniku na úpravu
sjezdových tratí, prostì investuje v øádech desítek èi sta milionù korun, tak si také pùjèuje peníze
na úvìr a ten musí splácet. Pak se investice také promítají do ceny. pindlerùv Mlýn, jako lyaøské støedisko, není levný, ale neplatí mýtus, e je nejdraí. Pro zimní sezónu 2006/7 zùstává
ceník jízdného nezmìnìn. Nabídka je pro letoní zimu rozíøena o novou bodovou jízdenku v
hodnotì 3 500 Kè.
Ná areál se maximálnì snaí zamezit krádeím sportovní výstroje. Co více nabídnout lyaøùm
a snowboardistùm ne úschovny a uzamykatelné boxy? Kadý si mùe zapùjèit zámek a své
lye èi snowboard bezpeènì zajistit jetì pøedtím, ne odejde za obèerstvením. To u je rozhodnutí kadého, zda lye èi snowboard zajistí, nebo nechá, kde je sundá z nohou.Dojezd sjezdovek
je monitorován bezpeènostními kamerami. U dojezdu sjezdovek v areálu jsou tøíjazyèné tabulky
s upozornìním, kde a jak je moné zámek od boxu zapùjèit.
n V loòském roce byl poprvé uveden do provozu bodový systém uití lyaøských permanentek. Za urèitý penìní obnos získá zákazník poèet bodù, které mùe kdykoliv a na
jakémkoliv dopravním zaøízení projezdit. Jak se systém osvìdèil?
Jedna sezóna lyování je sice málo pro vyhodnocení úspìnosti, ale pøesto je moné urèité
shrnutí. Systém musí být oboustrannì výhodný. Já osobnì jsem rád, e byla tato varianta monosti nákupu jízdenek veøejnosti umonìna. Nyní skuteènì mohou prolyovat ve, co si zaplatili. Uvaujeme o dalím rozíøení. Moností je celá øada. Letos novì rozíøíme nabídku nákupu
500 bodù za 3 500 Kè. Tato permanentka se mùe stát plnohodnotnou celosezónní jízdenkou.

n pindlerùv Mlýn je kadoroènì místem konání mnoha vrcholných sportovních podnikù. V loòském roce se zde uskuteènil dokonce i závod Svìtového poháru en ve slalomu a obøím slalomu. Jaké nejvýznamnìjí akce máte v kalendáøi této sezóny?
Sjezdovky ve Svatém Petru i na Medvìdínì jsou homologovány. To znamená, e jejich terén
má pøedepsané délkové, íøkové a výkové parametry Mezinárodní lyaøské federace FIS, lze na
nich uskuteènit závody Evropského nebo Svìtového poháru. Èervená sjezdovka ve Svatém Petru je letos novì homologována pro závod super G Svìtového poháru.
Ski klubu produkce, s.r.o., pindlerùv Mlýn bylo v termínu 13.14. ledna 2007 pøidìleno poøadatelství Evropského poháru muù ve slalomu. Je to velmi zajímavé datum. Vyzkouíme, jak se
osvìdèí poøadatelství závodu takového kalibru vlastnì v jedné z lyaøských mezisezón. Ve høe je
i repríza Svìtového poháru en. Zde je termín 5.6. ledna 2008. Tradiènì, po hlavní lyaøské
sezónì, tj. zaèátkem bøezna, bude kadý víkend ve Skiareálu patøit nìjakému zajímavému sportovnímu podniku. A u Krkonoské 70, snowboardovým závodùm, Mistrovství Èeské republiky
v alpských disciplínách, a na nìj pøímo navazující dalí zajímavý závod, tradièní Volkel cup. Naí
snahou je skloubit závodní sport s lyováním komerèním. To vak má v podnikatelském prostøedí
svým zpùsobem pøednost.
-mèe/civ-

Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l MMT JE PØIPRAVENO SPOLUPRACOVAT S ÈSTV
PØI PLÁNOVÁNÍ INVESTIC l
ýkonný výbor ÈSTV na øíjnové schùzi
projednal a schválil investièní plán
ÈSTV na rok 2007. Na zasedání pøítomný námìstek ing. Ivo Kaderka, odpovìdný na Ministerstvu kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR (MMT ÈR) za sport a tìlovýchovu, vyjádøil zámìr mnohem více respektovat postavení ÈSTV a dalích støeních sportovních organizací, co znamená také respektovat návrhy ÈSTV pøi pøidìlování investic. Investièní finanèní prostøedky by se tak mìly opìt
pøidìlovat podle priorit sportovních svazù a regionálních sdruení.
Pravidelným bodem jednání VV ÈSTV se
stala informace o financování sdruených sub-

jektù, která byla tentokrát zamìøena na výhled
pro zbývající èást roku 2006 i na rok 2007.
VV ÈSTV vzal na vìdomí, e rok 2005 byl doplacen, e státní dotace jsou poukazovány øádnì podle platebního kalendáøe, a e stále není
doøeena s Ministerstvem financí ÈR otázka
DPH pro SAZKA, a. s. VV ÈSTV v tìchto souvislostech projednal alternativy financování
sdruených subjektù, které mohou nastat.
VV ÈSTV dále projednal východiska rozpoètu ÈSTV na rok 2007 a podklady ke státním
dotacím na rok 2007, které budou pøedloeny
MMT ÈR. Výkonný výbor také schválil Programový dokument ÈSTV na léta 20062010.
-civ-
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Právní poradna
Dotaz: Ná fotbalový klub uívá zvukovou aparaturu pro hláení bìhem zápasù a ke hraní hudby
asi hodinu pøed zahájením zápasu jako pozvánku na fotbalové utkání. Majitel jednoho víkendového domku v sousedství høitì si vak stìuje na hluk a tvrdí nám, e takto zvukovou aparaturu uívat nesmíme. Nevíme, zda má pravdu nebo zda existuje nìjaký pøedpis,
o který bychom se mohli opøít tak, abychom mohli nae zaøízení uvedeným zpùsobem
pouívat.
Obecnì závazné právní pøedpisy uívání zvukové aparatury uvádìným zpùsobem nezakazují,
jsou pouze stanoveny hygienické limity hluku, které nesmí být pøekroèeny.
Uvedenou problematiku upravuje pøedevím zák. è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví
(ustanovení §§ 3034). Zde je upraveno, e hluk z veøejné produkce hudby (sem lze podøadit
i uvádìný pøípad hudební produkce pøed fotbalovými zápasy) nesmí pøekroèit hygienické limity
hluku upravené pro chránìné prostory. Tìmito prostory jsou jednak:
a) chránìné venkovní prostory  nezastavìné pozemky, které jsou uívány k rekreaci, sportu,
léèení atd.
b) chránìné venkovní prostory staveb  prostor 2 m okolo bytových domù, rodinných domù atd.
Závazné hygienické limity hluku pak stanoví naøízení vlády è. 148/2006 Sb. o ochranì zdraví
pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací (ustanovení § 11 a pøíloha è. 3).
Pokud tedy nebudou tyto limity pøekroèeny (a lze pøedpokládat, e uíváním aparatury uvádìným zpùsobem k pøekroèení limitù nedochází), není dùvod, aby zvuková aparatura nebyla uívána.
Naopak v pøípadì, kdy by limity pøekroèeny nebyly, by byl zákaz (mínìno zákaz od orgánù státní
správy nikoli tedy zákaz od soukromé osoby) jejího uívání poruením základního principu naeho
právního øádu toti, e kadý mùe èinit, co není zákonem zakázáno.
Orgánem, který je oprávnìn ukládat opatøení k nápravì (pøípadnì tedy i zakázat uívání urèitého
zdroje hluku) je pak pøísluná krajská hygienická stanice, která plní úkoly orgánu ochrany veøejného zdraví. Tato opatøení vak vìtinou ukládá na základì stínosti a teprve po provedení kontrolního mìøení hluku.
Mìøení hluku je toti záleitostí odbornou a mohou ho provádìt pouze osoby, které jsou driteli
pøísluné autorizace.
Za dané situace se mùe i sportovní klub obrátit na nìkterou laboratoø s pøíslunou autorizací,
aby provedla kontrolní mìøení hluku. Pøípadnì poádat krajskou hygienickou stanici, zda by nevydala své stanovisko k dané záleitosti. Ale nejde v ádném pøípadì o povinnost, kterou by klub
musel splnit pøed tím ne bude zvukovou aparaturu pouívat.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

Sport a zdraví
TÍHLÁ A NEMOCNÁ?
ak nazval Max Schlorff ve výcarském
èasopise Fit for life (2002/10, záznam
v databázi SPORTISu è. 16484) svùj
èlánek o nìkterých zdravotních problémech výivy a stravování en, zvlátì pak en
v oblasti sportu.
Zdá se, e poruchy v jídle (stravování)  autor uívá termínu Essstörungen  zaznamenaly

v posledních 1020 letech prudký vzestup, pøinejmením posuzuje-li se èetnost tohoto onemocnìní podle prezentace v médiích. Protoe
výiva zaujímá ve sportu významné místo, není
ani u sportovkyò a sportovcù neobvyklé stravovací chování vedoucí k anorexii (nechutenství, odmítání jídla) èi bulimii (chorobná hladovost, ravost) ádnou výjimkou.

Poruchami v jídle trpí pøevánì dívky a eny
ve vìku mezi 12 a 30 lety, mui jsou postieni
øidèeji (v pomìru 1:10). Anorexií onemocní 0,5
a 1 % enské populace, bulimií 1 a 4 %. Pro
rozvoj poruchy v jídle lze vytipovat nìkolik rizikových skupin: modelky, toxikomanky, sourozenci postiených, obìti násilí, lidé s poruchou
metabolismu a v neposlední øadì výkonnostní
a vrcholové sportovkynì.
Aèkoli vìda zaznamenala v oblasti pátrání po
pøíèinách vzniku tìchto poruch pokrok, ádnou
jednoznaènou pøíèinu neurèila. Pøíèiny je nutno
hledat v biologických, individuálních a sociálnì-kulturních koøenech. Stále vìtí pozornost
se vìnuje poslednì jmenovaným sociálnì-kulturním faktorùm. Bezpochyby má se vznikem
poruchy v jídle souvislost ideál tíhlosti, který
se od 50. let stupòoval. Modelky jako pøedstavitelky tohoto ideálu se staly vzorem v atraktivitì, uznání, slávì a blahobytu.
Poruchy v jídle se objevují u výkonnostních
a vrcholových sportovkyò (i sportovcù) èastìji
ne u nesportovkyò (nesportovcù). Zvýená rizika onemocnìní platí pøedevím ve sportovních odvìtvích s hmotnostními kategoriemi nebo
v tìch, kde má hmotnost vliv na výkon (napø.
gymnastika, krasobruslení, skoky na lyích, vytrvalostní sporty).
Zajímavé je podle autora zjitìní, e sportovkynì a sportovci trpící poruchou v jídle vìtinou
zaèali se specifickým tréninkem pro urèitou disciplínu v mladích letech ne ti, u kterých se
ádná stravovací porucha nevyvinula. Zaèátek
specifického tréninku vede k tomu, e tito mladiství si u vìtinou nemohou zvolit sport, který
se pro nì po fázi tìlesného rùstu hodí nejlépe.
Toto moné nepasování mùe vést k tomu,
e chováním v jídle se dotyèný snaí docílit pasování.
K úspìchu napomáhají sportovkyním (sportovcùm) nìkteré osobnostní znaky: disciplína,
vùle, ctiádost, orientace na výkon, koncentrace na vlastní tìlo, pøipravenost podøídit vlastní
potøeby sportovním cílùm. Právì tyto vlastnosti
jsou významné i pro rozvoj poruch v jídle! Dobrá sportovkynì má tedy automaticky nìkteré
dùleité pøedpoklady pro rozvoj moné poruchy
a staèí pak u jen i nìjaký malý podnìt, napø.
poznámka trenéra nebo kolegù, a porucha se
zaène rozvíjet. Èasto pøitom není problémem
skuteènost chtìné redukce hmotnosti, nýbr
èasový nebo výkonnostní tlak, který je na sportovkyni vyvíjen. Postiené eny také vypovídají, e porucha v jídle zaèala jako následek traumatického záitku, napø. výmìny trenéra, ke
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kterému mìly dùvìru, zranìní nebo onemocnìní, které jim doèasnì bránilo v tréninku.
I v oblasti rekreaèního sportu je mono pozorovat, e lidé, kteøí se úèastní rùzných závodù
a chtìjí zvyovat svou výkonnost, pøisuzují nepøirozenì velkou hodnotu hmotnosti, a tím i jídlu. Nezøídka se pokouejí výkonnost zvýit redukcí hmotnosti. To èasto vede k omezení jídla,
co pøi pozvolném vývoji mùe vést a k chorobné porue.
Autor uvádí, e v èistém sportu pro zdraví
se naproti tomu mùeme setkat s jiným vývojem: u lidí, kteøí tøikrát a ètyøikrát týdnì pìstují
pohyb s nízkou intenzitou, se s tématem jídlo
èasto spojuje uvolnìní. Pravidelným pohybem
se rozvíjí pocit tìla a pomalu se zlepuje vnímání hladu a nasycení. Hlásí se také instinkt
pro pravou potravinu, take se postupnì lze
spolehnout na jídlo na základì chuti a nálady.
A u je pøíèina vzniku poruchy v jídle jakákoliv, je tøeba si to pøiznat a chtít se léèit, a to
s odbornou pomocí. Dùleitou slokou terapie
je psychoterapie, provádìná vìtinou ve skupinách a vedená odborníky. Mùe probíhat za
pobytu na klinice, ambulantnì nebo kombinací
obou zpùsobù. Ani u anorexie, ani u bulimie se
neosvìdèila psychofarmaka. V ádném pøípadì tato onemocnìní nelze podceòovat a je tøeba klást velký dùraz na prevenci.
V databázi SPORTISu najdete k výivì sportovkyò i k moným problémùm s ní spojených
rùzné pøíspìvky odborného i populárního charakteru, nìkteré pøeloené do èetiny.
 K problematice redukce hmotnosti a odmítání jídla jsou to napø.: KUHL, U.: Neurotická anorexie ve vrcholovém sportu (P-58/91);
BREUER-SCHÜDER, R.: Výiva pøi poruchách v jídle a chorobném hubnutí ve vytrvalostním sportu (P-60/91); MULLAY, J.:
Umíráním k vítìzství (P-72/99).
 Správnými zásadami stravování sportovkyò
se zabývají autoøi èlánkù (nepøeloených,
v anglickém jazyce): RYAN, M.: Nutrièní triáda pro eny (záznam 10899); PORTUGALOV, S.: Charakteristiky speciální výivy
vrcholových atletek (záznam 13345); KOL.:
Výiva pro sportovkynì (záznam 15189).
Mgr. Jitka Beránková,
SPORTIS ÈSTV  dokumentace
Tel.: 233 017 315, 603 646 315;
fax ÈSTV: 233 358 467;
e-mail: sportis@cstv.cz;
www.cstv.cz/zdroje.htm
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Informace ze sportovního prostøedí
l MINISTRYNÌ NAVTÍVILA JEDNÁNÍ VESPORTOVNÍHO KOLEGIA ÈR l
ová ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy Miroslava Kopicová a její námìstek pro
sport a tìlovýchovu Ivo Kaderka se zúèastnili 14. záøí jednání Vesportovního kolegia ÈR.
M. Kopicová mj. uvedla, e sport je významným fenoménem v obèanské spoleènosti
a je tedy potøebná co nejotevøenìjí spolupráce ministerstva a sportovního prostøedí tak,
aby sport byl co nejvíce podporován a propagován. Dále ministrynì informovala, e v co nejkratí
dobì bude ustavena Rada pro sport sloená z odborníkù sportovního prostøedí.
Pokud se týká oblasti dotací pro sport sdìlila, e rozpoètová situace státu i resortù je velmi
napjatá a schodek státního rozpoètu bude podstatnì vyí ne naplánovala minulá vláda.
Námìstek I. Kaderka kolegium ujistil, e pøíchodem paní ministrynì se na ministerstvo vrátil
poøádek a øád. Uvedl rovnì, e ministerstvo nebude jednat z pozice síly, bude podporovat jak tzv.
velký sport prezentující republiku ve svìtì, tak sport dìtí a mládee jako nejlepí prevenci drogové
závislosti a kriminality. Ujistil, e pøestanou útoky na Sazka Arenu, která je pro sport stejným stánkem jako Národní divadlo pro obèany republiky.
I. Kaderka pøislíbil, e bude usilovat o navrácení odpoètu DPH pro SAZKA, a.s., a ustanou ze
strany ministerstva výhrady proti a.s. SAZKA, která je významným zdrojem prostøedkù pro sport.
Je pøipraven prosazovat zájmy sportu a kolegium poprosil o pomoc a souèinnost v tomto zámìru.
Hlavním posláním Vesportovního kolegia ÈR bylo sjednocení názorù sportovního prostøedí na
legislativní èinnost moci zákonodárné a výkonné, která by se dotýkala sportu. Tak tomu bylo a do
nástupu ministrynì Petry Buzkové a jejího námìstka pro sport Karla Hrdého. Od jejich nástupu
vázla a nakonec pøestala jakákoliv komunikace mezi kolegiem a ministerstvem a kolegium se muselo zaèít zabývat i finanèní stránkou podpory sportu.
Petr Poík
Sekretáø Vesportovního kolegia ÈR

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

l CO NOVÉHO VÁS ÈEKÁ NA HORÁCH? l
adoroènì v tomto období informujeme o novinkách, které horská støediska s majoritním podílem ÈSTV pøipravila pro své návtìvníky pøed
nadcházející zimní sezónou. V tomto èísle se
vìnujeme areálùm SKI Pec pod Snìkou
a SKIAREÁL pindlerùv Mlýn.
SKI Pec pod Snìkou, a.s.
Lyaøský areál SKI Pec pod Snìkou provozuje ètyøsedaèkovou lanovku a devìt vlekù s pøepravní kapacitou 9520 osob/hodinu a upravuje
cca devìt kilometrù sjezdových tratí rùzných obtíností. Lyaøské terény jsou oblíbeny zvlá
rodinami s dìtmi, protoe je moné vybrat si od
cvièných louèek a po nároèné sjezdové terény. Ve veèerních hodinách jsou v provozu tøi
vleky s umìlým osvìtlením, z toho sjezdovka
Javor je nejdelí a nejlepí osvìtlený svah
v Èeské republice. V celém areálu se pohybujete s jedinou magnetickou kartou. Pro vyzna-

vaèe snowboardingu je po celou sezonu v provozu velký funpark. Pro bìkaøe je stále upravována Krkonoská magistrála.
Jaké jsou letoní novinky?
Návtìvníci Pece pod Snìkou mohou vyuívat nové èerné sjezdovky z Hnìdého vrchu,
dlouhé 600 m, a nového vleku Klondike. Lanová dráha na Hnìdý vrch se doèkala dalí modernizace v podobì zvýené rychlosti. Oproti
pøedchozí sezonì dolo k rozíøení Skiarény
Krkonoe  Ski Pec, Mega plus Jánské láznì,
Skiport Velká Úpa, Mega plus Pomezní boudy,
dlouhá. Lyaøi, kteøí zavítají do Pece pod Snìkou automobilem pouze na jeden den jistì uvítají monost parkování zdarma.
Nejvýznamnìjí ze závodù, které se v Peci
pod Snìkou uskuteèní v nadcházející sezonì,
jsou Svìtový pohár ve skikrosu 2. února, Evropský pohár v boardcrossu 17.18. února
a Svìtová snowboard tour 16.17. bøezna.

Skiareál pindlerùv Mlýn, a. s.
SKIAREÁL pindlerùv Mlýn provozuje pìt lanových drah a 11 lyaøských vlekù ve pindlerovì Mlýnì a na Horních Míseèkách, celkem 26
km sjezdových tratí, z kterých je 85 % mono v
pøípadì nepøíznivých snìhových podmínek technicky vysnìit. Ski pas zakoupený na kterékoliv pokladnì je mono vyuít na vech lanových
drahách a lyaøských vlecích (na LV na Horních Míseèkách, na LV Davidovka a Horal je
mono vyuít nií regionální jízdné).
Areál Svatý Petr je nejvýznamnìjím centrem sportovního dìní ve pindlerovì Mlýnì.
Kadým rokem je dìjitìm mnoha významných
sportovních akcí, z nich nejvýznamnìjí byl loni
Svìtový pohár en v obøím slalomu a slalomu
21.22. 12. Pøímo v areálu jsou v zimní sezónì
v provozu 3 lanové dráhy a pìt vlekù. Sjezdové
tratì jsou co do délky pøevýení i úpravy nejkvalitnìjí v rámci celé ÈR. Bohatì navtì-
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vovaný je i snowpark, vèetnì U rampy. V rámci
celého pindlerova Mlýna (5 lanových drah
a 11 vlekù) platí jednotné jízdné. S areálem Medvìdín je Svatý Petr propojen pravidelnou linkou
SKI BUSU. Skiareál upravuje cca 100 km bìeckých tratí v okolí. Stadión na Horních Míseèkách, pro profesionály i rekreaèní bìce, je
jediným v Èeské republice, leícím v nadmoøské výce nad tisíc metrù. Jezdci na prknech
mají k dispozici snowparky ve Svatém Petru
a na Horních Míseèkách, U-rampu ve Svatém
Petru. Parkování je pro klienty Skiareálu na
Medvìdínì, Hromovce a Horních Míseèkách
bezplatné.
Mezi novinky letoní sezóny patøí nová èervená sjezdová tra z Hromovky do Svatého
Petra, novì modernizovaná dvousedaèková
lanová dráha ve Svatém Petru, nová bodová
celosezónní jízdenka za 3 500 Kè a nové technické snìení na Labské a na Hromovce.
-civ-

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

l PARDUBICKÝ KRAJ BILANCOVAL SPORTOVNÍ SOUTÌE MLÁDEE l
lavnostní vyhodnocení IV. roèníku Krajské olympiády dìtí mládee Pardubického kraje
a III. roèníku Atletického ètyøboje pro áky a ákynì 1.5. tøíd základních kol Pardubického kraje za kolní rok 20052006 se uskuteènilo 18. záøí v jednacím sále Pardubického
kraje. Vyhlaovatelem obou soutìí bylo Pardubické krajské sdruení ÈSTV ve spolupráci
s Pardubickým krajem, resp. Asociací kolních sportovních klubù.
Poøadatelem krajské olympiády byla Sportovní unie ÈSTV Chrudimska. Soutìilo se ve 12 druzích sportù za úèasti 49 základních kol a 27 støedních kol. Celkem startovalo 1.643 dìtí a mládee.
Regionálních olympiád se zúèastnilo 11.542 sportovcù. Nejvíce v regionu Pardubice  4.179
startujících.
V bodování regionù bylo poøadí 1. Pardubice, 2. Ústí nad Orlicí, 3. Svitavy, 4. Chrudim. Nejlepí
základní kolou se stala Z Pardubice-Ohrazenice, nejlepí støední kolou SP strojnická a VO
Chrudim.
Tøetího roèníku atletického ètyøboje se v jednotlivých kategoriích (1.5. tøídy) zúèastnilo 4.648
dìtí z 230 tøíd. Nejvyí poèet ètrnácti kol vyslalo do soutìe Ústí nad Orlicí.
-zè/civ-
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Okénko do sportovních svazù

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti

l MS V OSTRAVÌ  SVÁTEK VECH KULTURISTÙ l

l ÈSTV JE POTÌEN Z PRVNÍCH KONTAKTÙ S NOVÝM VEDENÍM MMT l

ejvìtí událost kulturistiky posledních
let v Èeské republice, jubilejní 60. mistrovství svìta v kulturistice muù, se
uskuteènilo od 26. do 30. øíjna v ostravské ÈEZ Arénì. Organizaèní výbor registroval historicky nejvìtí poèet kolem 300 pøihláených závodníkù ze 70 zemí. Mezi pozvanými
byl i Arnold Schwarzenegger, nìkolikanásobný
vítìz prestiní soutìe Mr. Olympia, pozdìji
akèní hrdina a souèasnosti guvernér státu Kalifornie.
Pøidìlení poøadatelství MS Èeské republice
ze strany Mezinárodní federace kulturistiky
(IFBB) jistì nebylo náhodné, nebo èetí reprezentanti vozí pravidelnì medaile z evropských i
svìtových ampionátù a v poslední dobì se
prosazují i na diplomatickém poli.
Na letoním mistrovství Evropy muù a párù
v Bratislavì pøíjemnì pøekvapili esti individuálními medailemi a tøetím místem v hodnocení
národù.

Èeská kulturistika o sobì dala vìdìt i na funkcionáøském poli. Stanislav Peát na volebním
kongresu EBFF úspìnì kandidoval na post
generálního sekretáøe, Eva Sukupová obhájila
post éfky komise fitness a Jiøí Prudil byl zvolen èlenem technické komise EBFF.
Jetì lépe si èeská výprava vedla na mistrovství svìta v kulturistice en a ve fitness. Ze
panìlské Santa Susany pøivezla dvì zlaté
medaile, dvì støíbra a skvìlé druhé místo v hodnocení národù za vítìzným Ruskem.
Nejvýraznìjího úspìchu dosáhla v bodyfitness do 163 cm loòská mistrynì Evropy a vítìzka ankety o nejlepího kulturistu roku 2005
Barbora Beneová, která se vedle triumfu ve
své výkové kategorii stala i absolutní vítìzkou
disciplíny. V kategorii do 168 cm stanula na
nejvyím stupínku Gabriela Kubeová a ve fitness muù obsadil Frantiek Barto u popáté
druhé místo. Stejnì si vedla ve fitness en nad
164 cm Jana Stöckelová.
-civ-

Jsme potìeni z prvních kontaktù s novým vedením Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR, prohlásil na tiskové besedì Èeského svazu tìlesné výchovy (ÈSTV) Vladimír Srb, pøedseda ÈSTV. Po ètyøletém období váznoucí komunikace mezi MMT a ÈSTV se tak do vzájemných
vztahù navrací tolik potøebný a pro rozvoj celého
èeského sportu nezbytný dialog.
Pøedseda ÈSTV si pochvaluje spolupráci s novì
jmenovanou ministryní Miroslavou Kopicovou i jejím námìstkem pro sport a tìlovýchovu Ivo Kaderkou. Jsem rád, e paní ministrynì si krátce po
svém jmenování nala èas na setkání s pøedstaviteli sportovních spolkù na pùdì Vesportovního kolegia. Tato schùzka byla velmi prospìná pro
vechny zúèastnìné, pokraèoval V. Srb.
Pøedseda ÈSTV zdùraznil, e ÈSTV splnil svùj slib a k 15. záøí doplatil sdrueným subjektùm
vlastní finanèní prostøedky za rok 2005 v plné výi.
Dalí informace se týkaly provádìné modernizace v akciových spoleènostech s majoritním podílem ÈSTV a sportovních centrech. Konkrétnì hovoøil V. Srb napøíklad o výstavbì lanovky na sjezdovce Kobyla v Lyaøském areálu Zadov a o poloení nové tartanové dráhy a travnatého povrchu
na strahovském stadionu E. Roického.
Tiskové besedy se zúèastnili rovnì zástupci Èeského svazu orientaèního bìhu (ÈSOB) a Èeského svazu cyklistiky (ÈSC). Generální sekretáø ÈSOB Ivan Matìjù informoval o pøípravách na
poøadatelství mistrovství svìta v MTBO, které se uskuteèní v srpnu 2007 v Novém Mìstì na Moravì, a pøípravách na MS v orientaèním bìhu v roce 2008 v Olomouci. Jaroslav Pánek, sportovní
øeditel ÈSC, hovoøil o vystoupení èeské reprezentace na MS v silnièní cyklistice, které se konalo
v polovinì záøí v Salzburgu.
Mediální prezentace ÈSTV a v jejím rámci uspoøádání tiskové besedy je jeden z úkolù dubnové
Valné hromady ÈSTV.
-civ-

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

l VYÍ ODBORNÁ KOLA ÈSTV ZORGANIZOVALA KOLENÍ
TRENÉRÙ II. TØÍD l

Barbora Beneová

Frantiek Barto

e dnech 5.8. øíjna zorganizovala Vyí odborná kola ÈSTV s. r. o. (VO
ÈSTV) kolení trenérù II. tøíd /licence
B/ ve vìdeckém základu sportovního
tréninku. kolení se uskuteènilo v prostorách
Strahovského stadionu, Press centra Roického stadionu a v regeneraèní lince Plaveckého stadionu v Praze Podolí. Pøednáeli lektoøi
z VO ÈSTV, Fakulty tìlesné výchovy a sportu UK a Západoèeské univerzity Plzeò.
kolení se zúèastnilo celkem 17 frekventantù  z Èeské unie bojových umìní, Svazu lyaøù ÈR, Èeské baseballové asociace a Èes-

ké gymnastické federace. Vichni nároèný maraton pøednáek a semináøù z anatomie a fyziologie, psychologie sportu, biomechaniky,
teorie a didaktiky sportu, regenerace a pedagogiky zvládli, by za cenu urèitého vypìtí
a únavy, a nakonec zdárnì sloili závìreèné
zkouky.
kolení ukázalo, e VO ÈSTV je schopna
uspoøádat podobnou akci na patøièné úrovni
jak odborné, tak organizaèní, co se ukazuje
jako pøíslib moné budoucí uí spolupráce jak
se zmiòovanými svazy, tak i s dalími partnery.
-bv-
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l VYUIJTE VÝHODNÉ NABÍDKY SOFTWARU MICROSOFT
PRO SPORTOVNÍ KLUBY ÈSTV l
roce 2003 uzavøel ÈSTV tøíletou
smlouvu s firmou Microsoft o významnì zvýhodnìných dodávkách softwaru pro ÈSTV. Protoe pro sportovní
oddíly a kluby pøinesly tyto podmínky znaèné
úspory, usiloval ÈSTV o prodlouení kontraktu.
Jednání byla úspìná a na konci letoních
prázdnin byla smlouva prodlouena o dalí tøi
roky. Po zkuenostech, které ÈSTV získal pøi
dosavadní distribuci softwaru, byla pro dalí
období zvolena jiná forma dodávek produktù.
Nový zpùsob nákupu je jednoduí a uetøí odbìratelùm z øad ÈSTV cestu do prodejny distributora (a dosud firma AutoCont).
Firmou Microsoft povìøený prodejce softwaru, firma ABAKUS a.s., bude k distribuci a technické podpoøe vyuívat vybudovanou sí firmy
PVT a.s. a poadovaný software bude zájemci dodáván buï potou, nebo elektronicky (mailem).
O co se v této smlouvì jedná?
Firma Microsoft se v této smlouvì zavazuje,
e umoní vem sdrueným subjektùm ÈSTV,
které vyhovují stanoveným smluvním podmínkám (viz níe), odebírat vybrané produkty firmy v rámci tzv. Microsoft Select Licence za
ceny odpovídající cca 10% bìných obchodních cen. Nabídka programù je velmi iroká
a plnì pokrývá administrativní potøeby sportovních organizací. Struèný výbìr software je
definován (vèetnì pøibliné ceny v Kè) na webu
ÈSTV: (http://www.cstv.cz/informaceprovas/
software/cenikmsselect.pdf).
Podmínky pro monost vyuívat smlouvu
jsou následující:
Produkty mohou nakupovat sdruené subjekty ÈSTV, které ve své poslední úèetní závìrce
vykázaly v oblasti nezdanìného hospodaøení zisk mení ne 200 tis. Kè a zároveò nemìly vìtí ztrátu ne 400 tis. Kè. Dalí podmínkou je skuteènost, e subjekt nevykázal v
úèetní závìrce majetek vyí ne 30 mil. Kè.
Jak si vybraný software objednat?
Nejprve je tøeba ádaný SW vybrat z nabídky
na webu ÈSTV, naleznete jej na adrese (http:/

/www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf), a rozhodnout se, zda kromì licence (aktivaèních klíèù) budou poadovány
i instalaèní média (CD ROM). Pokud je odbìratel vlastní z døívìjích instalací, není jejich
dodávka nutná.
Subjekt ÈSTV (TJ/SK, regionální nebo krajská organizace ÈSTV, sportovní svaz) si objedná vybraný software e-mailem nebo telefonicky na tìchto adresách nebo telefonních èíslech:
V pracovních dnech od 917 hodin
Martina Marková
tel.: +420 377 410 170
e-mail: Martina.Markova@pvt.cz
Zdenìk Èmelík
tel.: +420 266 198 530
e-mail: Zdenek.Cmelik@pvt.cz

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA LISTOPAD l
4. 11.  5. 11. Finále SP v moderní gymnastice
5. 11. Newyorský maraton
5. 11.  12. 11. MS v silovém trojboji
6. 11.  12. 11. Turnaj mistryò v tenisu
8. 11.  12. 11. MS juniorek ve florbalu
9. 11.  12. 11. Karjala cup v ledním hokeji
12. 11. MÈR v nohejbalu  jednotlivci
12. 11.  18. 11. Turnaj mistrù v tenisu
15. 11.  22. 11. MS v moderním pìtiboji
1 7. 11.  3. 12. MS volejbalistù
19. 11. MS v dlouhém triatlonu
21. 11. ÈRpanìlsko, kvalifikace ME stolních tenistù
23. 11. SlovinskoÈR, kvalifikace ME stolních tenistek
24. 11.  26. 11. MS v sálové cyklistice
25. 11. MS v akrobatickém rock and rollu
25. 11. MÈR v pøespolním bìhu
26. 11. MÈR ve spoleèných skladbách
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelpDesk
tel.: +420 266 198 366
e-mail: helpdesk@pvt.cz
Zájemce nahlásí dodavateli následující údaje:






organizaèní èíslo ÈSTV
IÈ
celý název subjektu (viz registrace MV ÈR)
kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
adresu, kam poslat SW + licence(potou,
mailem)
 fakturaèní adresu (v pøípadì distribuce SW
e-mailem)
 zda poaduje instalaèní média
Dodavatel vyøídí objednávku do pìti pracovních dní a zale objednavateli poadovaný produkt potou na dobírku, nebo mailem.
V pøípadì nejasností èi problémù kontaktujte nás na tel. è. 233 017 409, 603 515 513
nebo na mailu langr@cstv.cz.
Vìøíme, e v dobì neustálého rozvoje výpoèetní a informaèní techniky a jejího stále irího nasazení ve sportovním prostøedí budete
s podmínkami smlouvy ÈSTV  Microsoft spokojeni, a budete je s výhodou vyuívat.
Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV

Mia Japonsko
New York
Stavanger
Madrid
Berlín
Helsinky
Nymburk
anghaj
Guatemala
Japonsko
Canbera
Saská Kamenice
Schaffhausen
Bìlá nad Radbuzou
Plzeò
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l PØEHLED AKCÍ ÈSTV SPORT PRO VECHNY NA LISTOPAD l
Termín

Non-stop:
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4.
4.
6.
9.
11.
11.
11.
11. 11.12.
18.
25.
25.
25.
25.
25.
26.

Název akce
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Poøadatel

Hornická desítka  bìh
Pøes Vítkùv vrch  pøespolní bìh na 10 km
Pøedmikuláské cvièení rodièù s dìtmi
Turnaj ve stolním tenisu pro veøejnost
Den zdraví  rekreaèní sport
Turnaj v malé kopané
Bìh dlouh. Záhony
Krunohorská brusle
Turnaj osvobození v tenise
Z Vlkoe do Starého Poddvora
Výbìh na Lovo
Memoriál J. Veselého v malém fotbale
Vánoèní cena v judu
Mikuláský achový turnaj
ÈP v zimním plavání

Pøímý kontakt

TJ Slezan Frýdek Místek
SK Westrmaier Kolová
SKP Sever Ústí nad Labem
TJ Mittal Ostrava
Sp. Slatiòany
Sokol Kostelecká Lhota
TJ Maratonstav Úpice
Ústecký krasobr. Klub
HAS Jihlava
OS ÈSTV Hodonín
Triatlon Litomìøice
Baník Vamberk
TJ Loko Trutnov
Gambit Jihlava
KSP Plzeò

724 248 586
472 774 251
494
602
606
602
776
602
775
737
607
602

322
152
565
762
574
495
365
261
774
683

544
296
562
137
888
649
667
513
669
575

Dokumenty l Sbírka smìrnic
POKYN PØEDSEDY ÈSTV
ze dne 15. 9. 2006
k aktualizaci údajù pasportu tìlovýchovných zaøízení k 31. 12. 2006
Èl. I.
Tento pokyn pøedsedy ÈSTV je vydáván na základì zmocnìní VV ÈSTV ze dne 13. záøí 2006 
usnesení è. 06/03/041 (v návaznosti na Pokyn pøedsedy ÈSTV è. 1/2003 ze dne 31. 1. 2003
k etøení o stavu majetku ÈSTV a subjektù sdruených, ke dni 1. 1. 2003). Slouí k udrení aktuální
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databáze údajù o tìlovýchovných zaøízeních ve vlastnictví nebo v uívání TJ a SK, v regionálních
organizacích a sportovních svazech sdruených v ÈSTV, která byla poøízena na základì etøení
o stavu majetku, uskuteènìného v roce 2003 a je kadoroènì pravidelnì aktualizována.
Èl. II.
Základním souborem dat pasportu tìlovýchovných zaøízení jsou údaje v informaèním systému ÈSTV,
získané aktualizací k 31. 12. 2005. Jsou to údaje o objektech a zaøízeních, slouících ke sportovní
a tìlovýchovné èinnosti ÈSTV a subjektù sdruených v ÈSTV, které jsou v jejich vlastnictví,
v nájmu, v zákonné výpùjèce nebo v jiném existujícím právním vztahu, umoòujícím uívání tìlovýchovných zaøízení a majícím dopad na ekonomiku sdruených subjektù.
Vlastní aktualizace dat se provede pouze v tìch pøípadech, kdy u tìchto tìlovýchovných zaøízení
dolo od poslední aktualizace ke zmìnám v právních vztazích, k zásadním zmìnám pasportem
sledovaných technických parametrù, nebo k novému nabytí takových zaøízení. Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vdy, i tehdy, kdy bylo tìlovýchovné zaøízení vybudováno nebo
zhodnoceno realizací investièní akce s úèastí dotace ze státního rozpoètu z programù Ministerstva
kolství mládee a tìlovýchovy a Ministerstva financí ÈR, s úèastí dotací z územních rozpoètù nebo
finanèních zdrojù mimo státní a územní rozpoèty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíe
stanoveném termínu po pøedání vybudovaného díla do uívání.
Do èíselníku druhù zaøízení, jsou zaøazeny pojmy lezecké stìny, bowling, dráhy a stadiony pro
koleèkové bruslení, a høitì a stadiony pro národní házenou. Pokud se tato sportovitì ve vaem
regionu vyskytují, je nutné provìøit jejich zaøazení a správnì je zaøadit.
Èl. III.
Pokyny ke správnému vyplòování a uvádìní údajù v kartì pasportu jsou uvedeny v pøílohách. Pøi
pouití elektronického zpracování se údaje opravují a doplòují dle uivatelské pøíruèky pro úroveò
TJ/SK, která je souèástí softwaru IS ÈSTV a je k dispozici na vech regionálních (okresních) sdrueních, pøípadnì je dostupná v poslední aktualizaci na internetové stránce ÈSTV (www.cstv.cz 
Okénko pro sdruené subjekty  software ke staení  Upgrade IS ÈSTV  IS ÈSTV pro TJ/SK 
Kompletní dokumentace softwaru).
Pro zpracování v tiskové podobì pouijí TJ/SK, pøípadnì svazy, formuláø Karta pasportu
a vechny návazné èíselníky a vysvìtlivky tvoøící nedílnou souèást tohoto pokynu (viz pøíloha è. 1
a pøíloha è. 5).
a) TJ/SK  zpùsob sbìru aktualizovaných údajù o tìlovýchovných zaøízeních a termín jejich pøedání urèuje svým TJ/SK pøísluné regionální sdruení ÈSTV. Doporuèuje se stanovit stejné termíny
i zpùsob pøedání (elektronicky prostøednictvím software IS ÈSTV nebo v písemné podobì), jako
pro statistické údaje o èlenské základnì, nebo i na celostátní úrovni budou termíny totoné.
b) Regionální sdruení ÈSTV pøevedou do své databáze IS ÈSTV  modulu Pasport aktualizované údaje, které obdrela v elektronické èi tiskové formì od TJ a SK a v souhrnné podobì je
zalou Výkonnému výboru ÈSTV do 16. února 2007, výhradnì v elektronické formì na
e-mailovou adresu p. Ing. Jindøicha Langra, pracovitì informaèních technologií ÈSTV,
langr@cstv.cz (tel. 233 017 409);
c) Svazy sdruené v ÈSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zaøízení byla pøedána VV
ÈSTV, Ing. Langrovi do 16. února 2007, buï na disketách zpracované s pomocí softwaru, který
je pro tyto úèely k dispozici, nebo v písemné podobì, vyplnìním pasportizaèní karty.
d) ÈSTV provede kontrolu získaných dat do 2. bøezna 2007 a uskuteèní pøípadné konzultace
s regionálními sdrueními ÈSTV, resp. svazy,
e) Aktualizovaná data budou od 21. bøezna 2007 k dispozici pro:
 krajská sdruení ÈSTV v krajských sestavách
 sportovní svazy sdruené v ÈSTV v sestavách podle sportù;
Èl. IV.
1. Informaèní, poradenskou a výkladovou souèinnost k realizaci tìchto pokynù zabezpeèuje Odbor hospodaøení se státními prostøedky a správy a delimitace majetku ÈSTV (janous@cstv.cz,
tel. 233 017 340), z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pracovitì informaèních technologií ÈSTV (langr@cstv.cz, tel. 233 017 409).
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2. Nedílnou souèástí tohoto pokynu je:
l Pøíloha è. 1  Karta pasportu TVZ
l Pøíloha è. 2  Pokyny pro vyplòování karty pasportu TVZ
l Pøíloha è. 3  Èíselník A. Druhy zaøízení a druhy povrchù a Èíselník B. Druh soutìe
l Pøíloha è. 4  Èíselník C. Kódy okresù, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a provozní
zpùsobilosti objektu
l Pøíloha è. 5  Èíselník D. Kódy druhu pozemku, zpùsobu vyuití pozemku, kanalizace, vodní
zdroje, vytápìní, povrchová úprava støechy a zpùsob vyuití zaøízení
3. Tento pokyn zruuje Pokyn pøedsedy ÈSTV è. 7/2005 ze dne 15. 9. 2005 k aktualizaci pasportu
tìlovýchovných zaøízení k 31. 12. 2005.
4. Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 15. 9. 2006.
Ing. Vladimír S r b
pøedseda ÈSTV

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

PROGRAMOVÝ DOKUMENT ÈSTV NA LÉTA 2006-2010
(a východiska pro dlouhodobou strategii ÈSTV)
Úvod
Èeský svaz tìlesné výchovy má za sebou 16
let své pùsobnosti. Bìhem uplynulých volebních období organizace významnì pøizpùsobila
svoje uspoøádání tak, aby mohla plnit svoje hlavní poslání  být støení organizací sdruených
republikových sportovních svazù a regionálních
sdruení ÈSTV. To znamená zastupovat své
èleny navenek, prosazovat jejich potøeby vùèi
státu, samosprávným orgánùm i dalím obèanským sdruením. Také vak poskytovat èlenským organizacím poadovaný servis a usilovat o co nejpøíznivìjí materiálnì  ekonomické a legislativní podmínky pro sportovní èinnost.
ÈSTV reagoval na úpravy státoprávního
uspoøádání a pøitom si zachoval svoji vyváenou strukturu dvou komor  republikových svazù a regionálních organizací  která poskytuje
potøebnou oporu nejniím èlánkùm  tìlovýchovným jednotám a sportovním klubùm. Velikost, stabilita a vysoký kredit dává ÈSTV dobrou pozici pøi vyjednávání podmínek pro sportovní prostøedí v oblasti pojitìní, pøi uzavírání
rámcových smluv a sjednávání dodavatelských
podmínek, ale také pøi obhajování zájmù na
pùdì rozhodujících státních orgánù. V komunikaci a øízení je s výhodou vyuíváno dostupných moderních technologií. Díky monostem
intenzivní vzájemné výmìny informací je moné operativnì reagovat na okamité potøeby,
øeit vzniklé situace, informovat irokou èlenskou základnu o vem potøebném, diskutovat.

Jedním z nejdùleitìjích pøedpokladù pro
úspìné plnìní vech úkolù je dostatek finanèních prostøedkù, k èemu je zapotøebí neustálé
úsilí pøi jejich získávání.
Práce organizace je pøes kadodenní nové
události systematická. Systém byl vdy rámcovì urèován dlouhodobým programovým dokumentem, pøijímaným pravidelnì výkonným výborem vdy po volební valné hromadì. Programové zamìøení vycházelo z aktuální situace
a respektovalo hlavní úkoly a cíle stanovené valnou hromadou ÈSTV. Pøijetí takového dokumentu je dùleitým pøedpokladem pro dalí rozvoj
a zkvalitnìní funkce organizace.
Níe prezentovaný programový dokument na
léta 20062010 vychází ze Stanov ÈSTV a navazuje na své pøedchùdce. Skladbu a návrh
osnovy pøijal v závìru svého funkèního období
minulý výkonný výbor. Dokument byl v podobì
rozíøené osnovy pøedloen k diskusi vem odborným radám ÈSTV a èlenùm výkonného výboru. V dobì od kvìtna do zaèátku øíjna 2006
byly pøijímány dalí podnìty, které byly do dokumentu zapracovány.
Letoní valná hromada ÈSTV také pøijala úkol
zabývat se dlouhodobou strategií ÈSTV. Programová rada VV ÈSTV se ji tímto usnesením
zabývala a doporuèila programový dokument
oddìlit od budoucí strategie ÈSTV. PR pøipravila východiska pro pøípravu strategie, která jsou
uvedena ve druhé èásti tohoto materiálu.
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Programový dokument ÈSTV na léta 20062010
1. ÈSTV ve spoleènosti
Ve spoleènosti se v ebøíèku hodnot obyvatel dostává sport na stále pøednìjí pozice. V Èeské
republice tráví volný èas stále víc lidí pravidelným sportováním. Sport se stává souèástí kultury
ivota v souèasné spoleènosti, má vysoce pozitivní vliv na mláde, pøispívá k ochranì zdraví
a propagaci zdravého ivotního stylu. Pøes tato konstatování není sport dosud adekvátnì podporován vládními strukturami. Ve vnímání spoleènosti je proto pro ÈSTV ádoucí:
l Zdùrazòovat pozici ÈSTV jako nejsilnìjí støení sportovní organizace, neopominutelného
partnera MMT.
l Vytváøet povìdomí o tìlovýchovì a sportu v ÈR jako èinnosti, která má vysoce pozitivní vliv
na mláde, která pøispívá k ochranì zdraví a propagaci zdravého ivotního stylu.
l Usilovat, aby sport byl více zaèleòován do ivota spoleènosti, byl zahrnut a následnì realizován ve volebních programech politických stran a místních samospráv.
2. ÈSTV a vnìjí prostøedí
l Pùsobit v zájmu sportovního prostøedí na Parlament, Vládu ÈR, MMT a dalí resorty. Prosazovat uplatòování Zákona o podpoøe sportu a dalích pøedpisù dùleitých pro sportovní èinnost a aktivnì se podílet na pøípravì vech nových norem.
l Zefektivnit komunikaci s MMT v celé íøi, usilovat o monost pùsobit v oficiálních poradních
a konzultaèních orgánech MMT.
l Zvýraznit vliv ÈSTV na pøípravì a projednávání státního rozpoètu ÈR s cílem navýení tìchto
zdrojù v souvislosti s inflaèním nárùstem cen vstupù a celkového podhodnocení podpory
sportu ze státních prostøedkù.
l Zvýit podíl ÈSTV na státních prostøedcích poskytovaných cestou MMT, prosazením kritérií
odpovídajících skuteènému zastoupení ÈSTV a jeho èlenù ve sportu v ÈR, iniciovat systémové rozdìlování investièních prostøedkù s uplatnìním koordinovaného zájmu sdruených
subjektù.
l Spolupracovat a cestou regionálních  okresních sdruení ÈSTV aktivnì pùsobit v obcích
s rozíøenou pùsobností (obce povìøené výkonem nìkterých úkolù státní správy), preferovat
rozvoj programu Sportuj s námi.
l Spolupracovat s krajskými samosprávami v oblasti podpory a realizace sportovních programù a èinností, podporovat pozici a vliv krajských sdruení ÈSTV ve strukturách krajských
samospráv.
l Pùsobit dùraznìji na sdruené subjekty, aby pøi organizování sportovní a turistické èinnosti,
výchovì sportovních funkcionáøù, a pøi výstavbì sportovních zaøízení byly zohledòovány
aspekty ochrany pøírody a ivotního prostøedí.
l Spolupracovat s ÈOV k prospìchu pøípravy èeské reprezentace na OH 2008 a 2010, pøi
podpoøe projektu Praha olympijská a olympijského hnutí.
l Zdùrazòovat nutnost vazby a vzájemného respektu mezi amatérským a profesionálním sportem.
3. Vnitøní ivot ÈSTV
l Urèit strukturu poradních orgánù VV ÈSTV, schválit jejich statuty a sloení.
l Usilovat v celé struktuøe ÈSTV o zkvalitòování servisu a poradenství pro sdruené subjekty,
o aktualizaci norem a pøedpisù usmìròujících èinnost ÈSTV a v nìm sdruených subjektù
v souladu s jejich zájmy, zamìøit se na poskytování výkladù legislativy zasahující do èinnosti
sdruených subjektù.
l Udrovat pravidelné financování sdruených subjektù z vlastních zdrojù, efektivnì spravovat
majetek ÈSTV a dùraznì uplatòovat vliv v akciových spoleènostech s majoritním podílem
ÈSTV, s cílem zabezpeèit rozvoj spoleèností a souèasnì zvýraznit jejich podíl na tvorbì
vlastních zdrojù ÈSTV.
l Spolupracovat s republikovými sportovními svazy na zkvalitòování a prohlubování péèe
o talentovou mláde a vytváøení podmínek pro sportovní reprezentaci státu, k tomu zabezpeèit dalí rozvoj a funkèní vyuití sportovních center ÈSTV, stanovit dlouhodobé investièní
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a provozní zámìry s cílem uspokojovat pøednostnì zájmy èeské sportovní reprezentace
a péèe o sportovní talenty.
Podporovat èinnost regionálních  okresních sdruení jako poradenských a servisních center, poskytujících podporu tìlovýchovným jednotám, klubùm a niím svazovým èlánkùm,
a koordinujícím organizaci soutìí na území okresu.
Podporovat èinnost krajských sdruení jako partnerù krajské samosprávy a zázemí pro krajské soutìe, úèinnì napomáhat jejich úsilí ke získávání prostøedkù z grantových a investièních programù krajù.
Pokraèovat na úrovni regionù a krajù v dlouhodobém projektu Sportuj s námi s cílem získávat mláde pro tìlovýchovu a sport, propagovat zdravý ivotní styl, získat dalí zdroje na
realizaci projektu.
Udrovat vysokou vypovídací hodnotu Informaèního systém ÈSTV jeho stálou SW i datovou
aktualizací a akcelerovat vyuívání výpoèetní techniky na úrovni TJ/SK.
Zvyovat informovanost èlenské základny o èinnosti organizace a poskytovaném servisu,
zveøejòovat úspìné postupy a projekty jako vzorové, vyuívat pøi této èinnosti nejen informaèních technologií ale také osobních kontaktù.
Posilovat úlohu kontrolní èinnosti jako nedílné souèásti práce vech volených orgánù ve
struktuøe ÈSTV.
Zamìøit se na objektivizaci a tøídìní údajù èlenské základny ÈSTV v souvislosti s jejich vyuitím v klíèích pro dìlení finanèních zdrojù.
Usilovat, za podpory sdruených svazù, regionálních a krajských sdruení, o zviditelnìní
ÈSTV jako nejvýznamnìjí støení sportovní organizaci v Èeské republice, realizovat vlastní
plán mediální prezentace ÈSTV.

4. ÈSTV a vzdìlávání, vìda, výzkum a zdravotní zabezpeèení
l Pokraèovat v intenzivní spolupráci se specializovanými fakultami, vìdeckými a výzkumnými
pracoviti, a reagovat na potøeby definované sportovními svazy v oblasti výzkumu a vìdeckého servisu.
l Prosadit zájmy sportovních svazù v dlouhodobých programech MMT v oblasti péèe
o talentovanou mláde v návaznosti na kolský systém, a vytváøet tlak na zkvalitnìní této
péèe.
l Usilovat o stanovení odpovídajícího rozsahu výuky tìlesné výchovy v uèebních a studijních
plánech kol vech stupòù, jako jednoho z prostøedkù preventivní péèe o zdraví obyvatelstva.
l Systematicky roziøovat nabídku vzdìlávacího servisu pro sdruené subjekty, dále rozvíjet
èinnost VO ÈSTV, vytvoøit a pøizpùsobit studijní programy a nabídku odborného vzdìlávání
potøebám a poadavkùm sdruených subjektù.
l Prostøednictvím informaèního servisu knihovny SPORTIS zefektivnit formy prezentace a pøedávání nových metodických poznatkù k praktickému vyuívání ve sportovních svazech.
l Ve spolupráci s Èeskou spoleèností tìlovýchovného lékaøství a dalími institucemi dále rozvíjet úroveò zdravotnického zabezpeèení tìlesné výchovy a sportu a dosáhnout pokroku
v oblasti preventivních lékaøských prohlídek.
l Ve spolupráci s Antidopingovým výborem ÈR dále pùsobit v boji proti dopingu ve sportu
a usilovat o zachování existence antidopingové laboratoøe s mezinárodní akreditací v ÈR.
5. ÈSTV a mezinárodní vztahy
l Sledovat aktivity rozhodujících evropských institucí ovlivòujících oblast sportu, reagovat na
pøípadné nové poadavky vyplývající pro oblast sportu z legislativy EU.
l Poskytovat v pøípadì zájmu a potøeb sdruených svazù podporu a souèinnost pøi kontaktech
s mezinárodními organizacemi.
l Aktivnì spolupracovat s ENGSO, dalími evropskými organizacemi a institucemi, vyuívat
získaných informací k vlastní èinnosti a k argumentaci pøi vývoji legislativního prostøedí ÈR.
l Monitorovat vývoj podmínek pro vyuívání mezinárodních programù a èerpání evropských
finanèních zdrojù v prostøedí ÈSTV a sdruených subjektù, a poskytovat aktuální informace
èlenùm.

