NA PRÁZDNINY S KNIHOU Z OLYMPIE
Milada Mikulcová: VÝCHOVA HOUBAØÙ V ÈECHÁCH
Milovníkùm hub a houbaøení je urèena kniha, v ní je èeká spousta zajímavostí, na které v klasických houbových atlasech nezbývá místo.
Napøíklad jaké vitaminy lze v houbách najít, které houby pùsobí jako
afrodiziaka, jak je to s lysohlávkou a jinými halucinogenními houbami
a jak nebezpeèné je s nimi experimentovat. Pochopí, proè nìkteøí lidé
povaují houby za potomky ïáblù a èarodìjnic a jiní v nich vidí dar boí.
Najdou zde i nìkolik populárních receptù z rùzných zemí. Kniha je vìnována otci a synovi Smotlachovým, jim spousta houbaøù, kteøí potlaèili vlastní hrdost a navtívili houbaøskou poradnu, vdìèí za svùj ivot.
1. vyd., 244 s. + 16 s. bar. pøíloh, 130x200 mm, cena váz. 250 Kè
Charles Spencer: OSOBNÍ NASAZENÍ
Zápletka napínavé detektivky se toèí kolem brutálního zabití call girl
Sophie. Její smrt se snaí rozlutit novináø Will Benson, který také vyuil jejích slueb. S pátráním musí zaèít mezi prominentními zákazníky,
ale pachatele odhalí pøekvapivì ve svém nejbliím okolí. Pøedává ho
policii, ale jetì pøedtím z nìj dostává nejen motiv vrady, ale i pravdu
o zamìøení svého zamìstnavatele, pro kterého bylo vydávání èasopisù
jen zástìrkou pro daleko lukrativnìjí produkce... Z angl. orig. pøel.
P. Guth. 1. vyd., 196 s., 130x200 mm, cena bro. 219 Kè
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Dick Francis: NERVY
Mladý okej Rob Finn je odváný a nebojácný, a tak dostává konì spíe
problematické ne úspìné. tìstí se ale usmìje i na nìj, dostane anci
být na pièce, o to horí je potom pád a celá série poráek na koních,
s nimi ostatní vítìzí. Rob zpoèátku ztrácí nervy, ale pozdìji si uvìdomí,
e za celou øádkou jezdeckých tragédií nìkdo zcela jistì stojí. Má nade
ve rád své povolání a jako èestný èlovìk se nemùe smíøit s tím, e
kdosi neznámý krásného sportu, lidí kolem nìj i koní zneuívá ve svùj
prospìch. Rozhodne se, e vìci pøijde na kloub i pøesto, e protivník
pøipravuje dalí dùmyslné a kruté nástrahy. Z angl. orig. pøel. J. Moserová-Davidová. 3. vyd., 240 s., 130x200 mm, cena bro. 169 Kè
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l POSLANEC PAVEL PLOC: MUSÍME ZÍSKÁVAT VÍCE DÌTÍ PRO SPORT l
ývalý skokan na lyích Pavel Ploc se vydává z trenérské a posléze podnikatelské cesty
na poslaneckou kariéru. Dvojnásobný olympijský medailista ze Sarajeva a Calgary, svìtový rekordman v letech na lyích a vítìz deseti závodù svìtového poháru se ve volbách
stal jedním z novì zvolených poslancù a v nadcházejícím volebním období bude v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR hájit zájmy sportovního prostøedí. Dvaaètyøicetiletý Ploc ukonèil
aktivní skokanskou kariéru v roce 1992, poté se stal asistentem a v roce 1998 v Naganu hlavním
trenérem skokanské reprezentace. Do roku 2002 pùsobil u juniorské reprezentace, od roku 1996
provozuje spoleènì s manelkou Radkou penzion v Harrachovì.
n V minulosti jste pracoval v harrachovském zastupitelstvu, kandidoval jste ji ve volbách 2002. Proè jste se rozhodl pro politiku?
Do politiky jsem se dostal vlastnì ve snaze pomoci sportu. Trápilo mì, e na zaèátku 90. let
pøestal být sport u nás podporován s tím, e si má na sebe vydìlávat. Reagoval jsem na to
pokadé otázkou: jak si mohou dìti samy vydìlávat na sportování ? Vdy ve vyspìlém svìtì je
náleitá podpora sportu ze strany státu zcela pøirozenou vìcí. Neváhal jsem proto, kdy mi ÈSSD
nabídla èlenství.
n V dobách aktivní kariéry jste procestoval spoustu zemí a mìl jste monost poznávat
postavení sportu. Jak se díváte na roli sportu v naí zemi?
Musím zopakovat veobecnì známou skuteènost. My jsem jako jedni z prvních vytvoøili velmi
dobøe fungující systém péèe o mláde ve sportovních tøídách, který od nás pøebírala spousta
zemí. Dnes je situace taková, e zemì, které se od nás uèily, jsou pøed námi.
n V èem spatøujete nejvìtí nedostatek èeského sportu?
Za zásadní povauji zlepit podmínky pro pøípravu mládee, získávat více dìtí pro sport. Základem by mìlo být vedení dìtí ke sportu v rodinì a ve kole, kde povauji pouhé dvì hodiny
tìlocviku týdnì za pøíli málo. Vzpomenu-li si na své dìtství, strávili jsme pøi sportu kadou volnou chvilku.
n Jste dvojnásobným olympijským medailistou, svìtovým rekordmanem v letech, velmi
známým sportovcem. Sportovní prostøedí od vaí práce v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR hodnì oèekává. Poèítáte s tím?
Proto jsem se rozhodl kandidovat v letoních volbách. Za to, e jsem uspìl bych chtìl podìkovat vem, kteøí mi ke zvolení pomohli. Budu se snait maximálnì prosazovat zájmy sportu. Stále
je potøeba pøipomínat, e sport je pro lidi nejvhodnìjím odreagováním od bìných starostí, nejlepím prostøedkem v boji proti drogám a úspìchy reprezentantù jsou nejlepí reklamou pro stát.
n S jakými pøedsevzetími usednete do poslanecké lavice?
Moná se to bude leckomu zdát naivní, ale chci prosazovat heslo fair play ve sportu i v politice.
n S kým hodláte spolupracovat ve své poslanecké funkci?
Chtìl bych si vytvoøit dobøe fungující tým spolupracovníkù z obèanských sdruení, sportovních
svazù na celostátní i regionální úrovni a ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy.
n Hodláte se zapojit do èinnosti Podvýboru pro sport, který je u tzv. kolského výboru?
Ji jsem poádal o èlenství v tomto podvýboru. Zatím nemám informace o jeho sloení. Domnívám se, e pøedsedou by se mìl stát nìkterý ze zkuenìjích kolegù.
n Zastáváte názor, e sport by mìl mít samostatné ministerstvo?
Pokud bude mít sport v rámci rezortu MMT odpovídající roli, nevidím dùvod ke vzniku samotného ministerstva sportu. Budu se zasazovat, aby spolupráce MMT se sportovním prostøedím
byla optimální. Jak u jsem øekl, mezi priority patøí zavedení vìtího poètu hodin tìlocviku
a vytváøení lepích podmínek ke sportu pro mláde.
Vladimír Civín
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l VV ÈSTV SCHVÁLIL ROZDÌLNÍ PØÍSPÌVKU NA PROGRAM
SPORTUJ S NÁMI l
ýkonný výbor ÈSTV schválil na èervnové schùzi rozdìlní státního pøíspìvku na program
Sportuj s námi v roce 2006, tj. èástku 4,250.000,- korun. V této souvislosti uloil VV ÈSTV
pøedsedovi ÈSTV uplatnit na Ministerstvu kolství, mládee a tìlovýchovy zvýení pøíspìvku, který zdaleka neodpovídá aktivitám subjektùm sdrueným v ÈSTV.
VV ÈSTV dále vzal na vìdomí realizaèní opatøení VV ÈSTV k usnesení Valné hromady ÈSTV,
projednal návrhy statutù a sloení rad VV ÈSTV, zprávu o delimitaci majetku ÈSTV, vzal na vìdomí
hodnotící zprávu o úèasti Èeského olympijského týmu na ZOH v Turínì, vzal na vìdomí informaci
o èinnosti a dalím rozvoji Vyí odborné koly ÈSTV a vzal na vìdomí informace o investièní
výstavbì v Lyaøském areálu Zadov.
-civ-

Právní poradna
l TRAGICKÁ ÚMRTÍ MLADÝCH SPORTOVCÙ
JSOU VAROVNÝM ZNAMENÍM PRO VECHNY ODDÍLY l
hodou neastných náhod dolo bìhem
necelého mìsíce ke dvìma tragédiím,
které si vyádaly krutou daò  ivoty
dvou mladých, talentovaných sportovcù. Pøi pøemísování fotbalové branky po skonèení tréninku na fotbalovém høiti TJ Sokol Velké Opatovice byl usmrcen 14letý Jakub, padající házenkáøská branka v salesiánském sportovním støedisku mládee v Plzni-Lobzích zabila rovnì 14letého Tomáe.
Oba pøípady jsou varovným znamením pro
vechny oddíly, ale i veøejná èi prázdninová
sportovitì. Obracíme se na vechny odpovìdné funkcionáøe, aby preventivnì pouèili uivatele sportovních a tìlovýchovných zaøízení jak
manipulovat s vybavením høi a tìlocvièen.
Zejména jde o pøemísování sportovního náøadí
a branek, které nesmí být pouívány k jinému
úèelu, ne pro který jsou konstruovány. Dohlíejte proto, aby branky neslouily k houpání,
vìení, odkládání obleèení, apod., a byly øádnì
ukotveny.
Pøipomínáme, e jedenkrát roènì je tøeba
provádìt revizi høi a tìlocvièen. U volnì pøenosného vybavení sportovi pøijmìte taková
opatøení, aby nedocházelo k neádoucí manipulaci a následnì ohroení zdraví a ivotù
sportovcù.

V souvislosti s obìma tragickými pøípady není
tøeba pøipomínat, e je na místì zvýená ostraha pøi trénincích, soutìích i akcích poøádaných
ve vaich zaøízeních. Provozujete-li veøejnì pøístupné sportovitì, je nutno zajistit kontrolu
a vzájemné pøedání sportovitì skupinami, které
se na sportoviti støídají, se zámìrem vylouèit
následné pouívání sportovitì ve stavu ohroujícím zdraví nebo ivoty dalích uivatelù.
Lze doporuèit vydat pro sportovní areál (høitì) provozní øád, který bude veøejnì pøístupný
a dostupný. Zde by mìla být upravena bezpeènostní pravidla pro výkon sportovní èinnosti, dále
by mìly být vymezeny nebezpeèné èinnosti
a jejich zákaz pro urèitou skupinu uivatelù
(napø. zákaz manipulace s objemnými èástmi
vybavení sportovitì dìtmi) a nebezpeèné zóny
se zákazem vstupu, apod.
V souvislosti s provozování sportovi upozoròujeme zejména na následující právní pøedpisy, technické normy, pøípadnì dalí pøedpisy:
 zákon è. 258 / 2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví v platném znìní
 ÈSN EN 1176  Zaøízení dìtských høi 
bezpeènostní poadavky
 ÈSN EN 1177  Povrch høitì tlumící náraz
 bezpeènostní poadavky a zkuební metody
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Informace získáte také napø. na: http://
www.kontrolahrist.cz (výe uvedené pøedpisy se týkají hlavnì vybavení sportovi
a høi).
 obèanský zákoník (úprava odpovìdnosti
a náhrada kody, § 415 a násl.)
 trestní zákon (zejména trestné èiny podle
ustanovení § 207 neposkytnutí pomoci a podle ustanovení § 223 a § 224 nedbalostní ublíení na zdraví)
 vnitøní svazové pøepisy (jsou-li vydány) upravující organizaci a bezpeènost provozování
sportovní èinnosti s ohledem na specifika
dané sportovní oblasti
V této souvislosti jetì pøipomínáme ji nìkolikrát publikované obecné zásady vzniku odpovìdnosti TJ/SK, trenéra, cvièitele v pøípadì
vzniku úrazu a dále otázku úrazového pojitìní.
Ná právní øád rozeznává nìkolik druhù odpovìdnosti. Pøedevím je pak potøeba rozliovat odpovìdnost za zpùsobenou kodu podle
obèanského zákoníku a odpovìdnost za spáchání trestného èinu.
A) Odpovìdnost podle obèanského zákoníku (pøípadnì dalích soukromoprávních
pøedpisù) za vznik kody.
V obèanském zákoníku je upravena jednak
obecná odpovìdnost s tím, e jsou stanoveny
podmínky jejího vzniku. Posouzení skuteènosti, zda byly èi nebyly tyto podmínky naplnìny je
vdy nutné posuzovat podle konkrétních okolností pøípadu, kterých mùe být nepøeberné
mnoství.
Aby byla zaloena obecná odpovìdnost (tzv.
subjektivní odpovìdnost) za vznik kody (a to
jak kody na majetku, tak kody na zdraví), musí
být splnìny následující pøedpoklady:
1. dojde k poruení urèité právní povinnosti,
a to povinnosti
q vyplývající z obecnì platných právních
pøedpisù
q vyplývající z jiných pøedpisù  interních,
bezpeènostních, stanov, øádù, apod.
q vyplývající ze smluv
q pøedcházet kodám, která vyplývá z provádìné èinnosti
q obecné povinnosti stanovené § 415 obè.
zák., který stanoví, e kadý je povinen
poèínat si tak, aby nedocházelo ke kodám na zdraví, na majetku, na pøírodì
a ivotním prostøedí
 je tøeba zmínit, e v urèitých pøípadech

je protiprávnost jednání vylouèena,
i kdy je tímto jednáním zpùsobena
koda (viz dále)
2. vnikne koda
3. mezi poruením povinnosti a vnikem kody existuje vztah pøíèiny a následku
4. odpovìdná osoba poruení povinnosti
zavinila
 poruit právní povinnost lze buï úmyslnì nebo z nedbalosti, pøièem v pøípadì
tzv. obecné odpovìdnosti podle § 420
obè. zák. se presumuje (pøedpokládá)
pouze zavinìní nedbalostní, a to jetì ve
formì tzv. nedbalosti nevìdomé; vechny ostatní formy zavinìní musí prokazovat pokozený (zejména úmysl kùdce
kodu zpùsobit)
 odpovìdnosti se tak zprostí ten, kdo prokáe, e kodu nezavinil
Jestlie nìkterý z výe uvedených pøedpokladù chybí, odpovìdnostní vztah nevzniká
a koda byla zpùsobena n á h o d o u.
V této souvislosti je vak potøeba si uvìdomit, e pokud fyzická osoba vykonává urèitou
èinnost jako èlen (zamìstnanec, atd.) právnické osoby (TJ/SK) je tzv. osobou, kterou právnická osoba uívá ke své èinnosti. Pokud v tomto pøípadì èlen nepøekroèí své pravomoci, pak
za pøípadnou zpùsobenou kodu odpovídá tøetím osobám právnická osoba nikoli její èlen.
Vùèi èlenu, který kodu zpùsobil, respektive
zavinil, pak mùe vzniknout regresní nárok, tj.
právnická osoba mùe po svém èlenu poadovat náhradu za to, co musela sama plnit pokozeným osobám.
I právnická osoba ovem mùe svou odpovìdnost vylouèit, a to v pøípadì, e nebyly splnìny podmínky pro její vznik, zejména pak
v pøípadì, kdy prokáe nedostatek zavinìní na
stranì èlenù, které ke své èinnosti uívá, nebo
skuteènost, e u èlenù byly dány okolnosti vyluèující protiprávnost.
Okolnosti vyluèující protiprávnost jsou zejména následující:
l jednání v nutné obranì nebo v krajní
nouzi (§ 418 obè. zák.)
 tímto ustanovením se z odpovìdnosti
vyluèuje ten, kdo zpùsobil kodu, kdy
odvracel hrozící nebezpeèí, které sám
nevyvolal a které mohlo zpùsobit závanìjí následky (krajní nouze), nebo kdy
odráel hrozící útok (nutná obrana);
 pøedpokladem jednání v krajní nouzi je
zejména bezprostøednì hrozící nebezpe-

èí, které nelze odvrátit jinak, a následek,
který byl zpùsoben zákrokem (jednáním
v krajní nouzi) nebyl zøejmì stejnì závaný nebo závanìjí ne ten, který hrozil
(typicky pøípad, kdy pøi záchranì lidského ivota dojde ke kodì na majetku);
 ten, kdo jednal v krajní nouzi nebo v nutné obranì je tedy zprotìn povinnosti nahradit zpùsobenou kodu.
l jednání se souhlasem pokozeného
B) Odpovìdnost za spáchání trestného èinu
Za spáchání trestného èinu je vdy odpovìdná pouze osoba, která se svým jednáním tohoto èinu dopustila (u právnické osoby tak tato
odpovìdnost nepøipadá v úvahu). Ovem i trestní odpovìdnost nastává pouze tehdy, jsou-li
splnìny vechny pøedpoklady jejího vzniku, dle trestního zákona.
Jde pøedevím o to, e jednáním musí být
naplnìna skutková podstata daného èinu, a dále
je zde rovnì potøeba zavinìní, a to vìtinou
zavinìní úmyslného, pokud zákon výslovnì
nestanoví, e staèí zavinìní z nedbalosti.
Z hlediska dané problematiky by mohly
v úvahu pøipadat následující trestné èiny:
o neposkytnutí pomoci podle ustanovení § 207
trestního zákona:
V tomto ustanovení jsou zahrnuty dvì skutkové podstaty:
1. trestného èinu se dopustí ten, kdo osobì,
která je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky
váné poruchy zdraví, neposkytne potøebnou pomoc, aè tak mùe uèinit bez nebezpeèí pro sebe nebo jiného;
 zde je vyjádøena obecná povinnost konat  poskytnout pomoc, a to zásadnì
povinnost kadého, kdo mùe takovou
pomoc poskytnout;
2. závanìjího trestného èinu se dopustí ten,
kdo potøebnou pomoc neposkytne, aè je takovou pomoc povinen poskytnout podle povahy svého zamìstnání;
 jde o pøísnìjí skutkovou podstatu; jednak ten, kdo je povinen poskytnout pomoc podle povahy svého zamìstnání, tak
musí uèinit, ani je zde dána podmínka,
e je to pro nìj bez nebezpeèí; a dále je
zde pøísnìjí postih;
 zamìstnáním, ze kterého daná povinnost
vyplývá, je napø. zamìstnání lékaøe, plavèíka, poárníka; jde ovem o profesionální výkon dané èinnosti, kterou osoba vykonává jako své zamìstnání, ni-
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koli o dobrovolníky èi osoby, které
danou èinnost vykonávají jako èlenové obèanského sdruení
o ublíení na zdraví podle ustanovení § 223
trestního zákona:
Tohoto trestného èinu se dopustí ten, kdo
jinému z nedbalosti ublíí na zdraví tím, e
poruí dùleitou povinnost vyplývající z jeho
zamìstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloenou mu zákonem;
 jde o takové povinnosti, o nich je podle
obecné zkuenosti známo, e jejich poruení výraznì zvyuje nebezpeèí pro lidský ivot èi zdraví (napø. poruení pravidel silnièního provozu);
o ublíení na zdraví podle ustanovení § 224
trestního zákona
Tohoto trestného èinu se dopustí ten, kdo
jinému z nedbalosti zpùsobí tìkou újmu na
zdraví nebo smrt;
 za tìkou újmu je pak potøeba povaovat napø. zmrzaèení, ztráta nebo podstatné sníení pracovní zpùsobilosti, pokození dùleitého orgánu, apod.
I v pøípadì trestní odpovìdnosti vak existují
okolnosti vyluèující protiprávnost èinu, aè
jinak znaky trestného èinu vykazuje. Jde obdobnì jako v pøípadì obèansko právní odpovìdnosti o nutnou obranu a krajní nouzi.
V tìchto pøípadech je pak vylouèena trestní odpovìdnost.
Trestním zákonem je krajní nouze definována tak, e èin jinak trestný, kterým nìkdo odvrací nebezpeèí pøímo hrozící zájmu chránìnému zákonem (napø. ivot, zdraví, majetek), není
trestným èinem. Nejde o krajní nouzi, jestlie
bylo moné nebezpeèí za daných okolností odvrátit jinak anebo zpùsobený následek je zøejmì stejnì závaný nebo jetì závanìjí ne
ten, který hrozil.
K otázce pojitìní:
1) Pojitìn mùe být pokozený pro pøípad
vzniku kody (úrazu).
V tomto pøípadì je pojistnou událostí samotný úraz (jiná koda) a na základì toho je pojiovnou nahrazena vzniklá koda. Proti tomu,
kdo za vnik kody odpovídá mùe pojiovna
uplatnit svùj regresní nárok (náhradu toho, co
plnila).
Úrazové pojitìní v urèitém rozsahu pojistného plnìní je sjednáno pojistnou smlouvou
è. 4950008307 mezi ÈSTV a Kooperativou,
a.s. Podle této smlouvy jsou pojitìni jednak
èlenové v ÈSTV sdruených TJ/SK, a dále
i ostatní úèastníci sportovních akcí poøádaných
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TJ/SK. To samozøejmì nevyluèuje sjednat si
dalí úrazové pojitìní.
2) Pojitìní odpovìdnosti za vznik kody.
Fyzická osoba (cvièitel, trenér) nebo právnická osoba (TJ/SK) se mùe nechat pojistit pro
pøípad vzniku její odpovìdnosti za kodu. To
znamená, e pokud svým jednáním zpùsobí
kodu a za tuto bude odpovídat, její povinnost
z odpovìdnostního vztahu, a to zejména povinnost k náhradì vzniklé kody pøebírá pojiovna (vznik odpovìdnosti, respektive její stanovení kompetentním orgánem  nejèastìji soudem, je zde pojistnou událostí).
V rámci pojistné smlouvy è. 5950398254

(pro rok 2006 uzavøen dodatek è. 14) uzavøené
mezi ÈSTV a Kooperativou, a.s. je pojitìna
odpovìdnost za kodu nìkterých sportovních
svazù (které o to projevily zájem). Je pojitìna
i koda zpùsobená pøi sportovních akcích poøádaných jiným subjektem sdrueným v ÈSTV
(napø. TJ) pokud, je tato akce poøádána buï
jménem sportovního svazu nebo na základì
povìøení, které tento sportovní svaz udìlí
k uspoøádání sportovní akce.
Mgr. Gabriela Petrusová
a Mgr. Vladimír Civín
ve spolupráci s OMT Plzeò

Sport a zdraví
l ROZCVIÈOVAT SE? PROÈ? JAK? l
(podle zahranièních èasopisù SPORTISu)
oustøedìnì a svìdomitì provedené rozcvièení podstatnì pøispívá ke sportovnímu úspìchu. Pøesto se nìkdy tato èást tréninkového nebo cvièebního programu zanedbává. Zatímco nìkteøí trenéøi, cvièitelé nebo uèitelé mají promylenì pøipravené série cvièení, jiní posílají své svìøence, aby se rozcvièili sami, ani by pøitom byli kontrolováni, a pak se soustøedili k zahájení skuteèného tréninku nebo skuteèné výuky. Rozcvièení by vak nemìlo být pouze
pøípravným èlánkem tréninku, ale ve své variabilnosti by mìlo být uíváno jako samostatná souèást
tréninkového programu, zejména pøi kondièních fázích tréninku. Nesmí se vak zapomínat, a u se
jedná o nováèky, èi sportovce vysoké úrovnì, e je tøeba cvièení správnì strukturovat a specificky
zamìøovat.
Proè se rozcvièovat?
Rozcvièení navozuje optimální psychofyzickou pohodu pøed sportovním tréninkem nebo závodem. Je-li rozcvièení správnì provedeno, pùsobí kladnì v celé øadì oblastí, napø.
 zlepení obecné pøipravenosti orgánù k výkonu,
 zlepení koordinaèní pohotovosti k výkonu,
 zlepení psychické pohotovosti k výkonu,
 pøispìní k pøedcházení úrazùm.
Série aktivních cvièení zvyují teplotu svalù, zlepují krevní obìh, zvyují objem srdeèního stahu,
plicní ventilaci i pøenos kyslíku. Tyto fyziologické jevy celkovì pøispívají k lepímu provádìní pohybových komplexù. Je obtíné prokázat, e rozcvièení chrání organismus pøed zranìním. Veobecnì se vak uznává, e efektivní rozcvièení znamená urèitou ochranu pøed svalovým a kosterním
zranìním.
V rámci rozcvièení lze i individuálnì nebo skupinovì nacvièovat technické prvky pøedtím, ne se
skládají v jeden celek. Po provedení pøedbìné fyziologické pøípravì mùe být rozvoj dovedností
rovnì souèástí tréninkového rozcvièení.
e rozcvièení napomáhá psychické pøípravì, se veobecnì uznává i bez výzkumných etøení.
Vhodnì rozcvièení sportovci se obvykle vyznaèují zvýenou schopností soustøedit se, vizualizovat
výkon a kontrolovat psychické nabuzení pøed závodem. Rozcvièovací rutina mùe být i prostøedkem zapomenout na denní stresy a soustøedit se pouze na trénink èi závod.
Druhy rozcvièení:
Sportovní rozcvièení mùe probíhat buï obecnì, nebo specificky pro dané sportovní odvìtví.
K veobecnému rozcvièení patøí bìecká cvièení, gymnastická cvièení a cvièení protahovací.
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K rozcvièení specifickému pak vhodná cvièení pro dané sportovní odvìtví  napø. pro fotbal nebo
jiné sportovní hry cvièení jednotlivcù s míèem, cvièení pøihrávek, støelby a rùzné herní formy.
Zásadnì mùe rozcvièení probíhat buï aktivnì, nebo pasivnì. Pøi aktivním rozcvièení se provádìjí èinnosti jako bìh, uvolòovací a protahovací cvièení, gymnastická cvièení a cvièení specifická
pro sportovní odvìtví. Pasivní rozcvièení zahrnuje masáe, sprchování apod. Má mnohem mení
úèinek ne rozcvièení aktivní a je dobré obì varianty kombinovat.
Je tøeba vìnovat pozornost i délce, která je závislá na vìku, stavu trénovanosti a vnìjí teplotì.
Doporuèuje se 15 a 30 minut. Pøitom platí, e èím vyí vìk a èím mení vnìjí teplota, tím více
èasu je tøeba programu rozcvièení vìnovat.
Závìrem:
Dobré rozcvièení je podstatné pro dobrý výkon a je zajímavou a efektivní souèástí pøípravy sportovce na sportovní výkon. Náplò by mìla zohledòovat sportovní odvìtví, individualitu sportovce,
klimatické podmínky i vybavení a prostor, které jsou k dispozici.
(Bylo èerpáno z èlánkù, jejich pøehled je na webové stránce SPORTISu, pøedevím z pøíspìvkù
K. Pabsta K vrcholné formì od první minuty a K. Lee Rùzné typy rozcvièení pro pøekákáøe.)
Mgr. Jitka Beránková
VO ÈSTV, s. r. o.  knihovna SPORTIS, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 315, 603 646 315; fax ÈSTV: 233 358 467; e-mail: sportis@cstv.cz; www.cstv.cz

Okénko do sportovních svazù
l GYMNASTIKA OPÌT SBÍRÁ MEDAILE l
ana ikulová (viz foto) a Martin Koneèný navázali na døívìjí slávu naí sportovní gymnastiky, kdy na pøelomu dubna a kvìtna vybojovali v øeckém Volosu po více ne dvou desetiletích medaile z evropského ampionátu. Sedmnáctiletá studentka z Brna získala støíbro na bradlech, jednadvacetiletý student z Prahy skonèil na tøetím místì
v prostných. Pro závodníka SK Hradèany se tak
stalo Øecko zemí zaslíbenou, nebo pøed ètyømi lety se v Patrasu stal juniorským mistrem
Evropy na hrazdì a nyní získal svou první seniorskou medaili.
Druhá èeská zástupkynì ve finálovém programu, dvaadvacetiletá Jana Komrsková (viz foto
na obálkce), skonèila ètvrtá na pøeskoku, pouhých 75 tisícin bodu za medailí. Její vystoupení
navíc silnì limitovalo zranìní kotníku, které si
pøivodila pøi tréninku. Nebýt tohoto zranìní, také
by brala medaili, øekl reprezentaèní trenér en
Stanislav Vyzina, který vyzdvihl pøedevím pøístup a ohromnou bojovnost reprezentantek.
Nae enská sportovní gymnastika získala
medaili na mistrovství Evropy naposledy v roce
1985 zásluhou Hany Øíèné za cvièení na kladinì. Mezi mui je Koneèného bronz nejvìtím
úspìchem na evropském ampionátu od roku
1977, kdy Jiøí Tabák vyhrál ve Vilniusu pøeskok.

O tom, e výsledky na ME nebyly náhodné
pøesvìdèili èetí reprezentanti o tøi týdny pozdìji v závodì Svìtového poháru v Moskvì. Ve
finále na bradlech pøedvedla Jana ikulová bravurní výkon, který ji vynesl a k zisku zlaté
medaile. Dalí medaili pøidala Jana Komrsková, která na pøeskoku obsadila 2. místo. David
Vyoral zkompletoval sbírku bronzem na prostných, kdy od zlata ho dìlilo pouze 0,15 b. Dalí ná úspìný reprezentant z ME Martin Koneèný v Moskvì
nestartoval.
Jarní výsledky
èeských sportovních gymnastù a
gymnastek jsou
velkým pøíslibem
do budoucna, pøedevím pak pøed
letoním podzimním MS v Dánsku.
Závodníci i trenéøi
jsou si vak vìdomi, e v mnohem
tvrdí konkurenci
bude tøeba pøidat
na obtínosti sestav.
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Nejen výsledky sportovních gymnastù, ale
i závodníkù ve sportovním aerobiku a skocích
na trampolínì se mohli pochlubit pøedstavitelé
Èeské gymnastické federace. Monika Gerová
z klubu ASC Zlín dosáhla doposud nejlepího
výsledku v soutìích sportovního aerobiku
v rámci Mezinárodní gymnastické federaci
(FIG), kterých se èetí závodníci úèastní asi rok.
V závodì juniorského svìtového poháru v bulharském Borovci skonèila èlenka ASC Zlín na
6. místì v konkurenci startujících ze 16 zemí,
z nich zejména Rumunsko, Itálie, Rusko, Francie, Japonsko, Bulharsko a Maïarsko patøí mezi
svìtovou pièku.
Pod køídla Èeské gymnastické federace byl
sportovní aerobik, zastøeovaný Mezinárodní
gymnastickou federací (FIG), pøijat v roce 2005.
FIG je jedinou federací uznanou Mezinárodním
olympijským výborem k poøádání oficiálních
mistrovství svìta a mistrovství kontinentù. Vr-

cholné ampionáty vak nadále organizuje
i Mezinárodní federace aerobiku a fitness (FISAF). Èeská republika, bohuel, i pøes doporuèení Èeského olympijského výboru nezformovala nejsilnìjí monou aerobikovou reprezentaci, nebo se nepodaøilo dosáhnout sjednoceného postupu mezi Èeskou gymnastickou federací a Èeským svazem aerobiku.
Èeský skok na trampolínì prochází generaèní výmìnou, nicménì výsledky 14leté Zity Frydrychové jsou nadìjné. Koncem dubna obsadila tato závodnice Lokomotivy Liberec v Poháru
Flander v belgickém Gentu 3. místo v konkurenci 71 juniorek ze ètrnácti zemí, vèetnì USA
a Kanady. Cenným úspìchem je i páté místo
v neoficiálním mistrovství svìta v kategorii 13
14 let. Na vrcholné juniorské akci letoního roku
 MEJ v Métách  skonèila Frydrychová estnáctá a v soutìi synchronních dvojic spoleènì
s Petrou Anýovou pátá.
-civ-

Informace ze sportovního prostøedí
l SPORTFILM LIBEREC 2006 l
e dnech 22.26. kvìtna se uskuteènil v Liberci ji 9. roèník mezinárodního festivalu sportovních filmù  SPORTFILM LIBEREC 2006  FICTS INTERNATIONALE CHALLENGE,
jeho poøadatelem a vyhlaovatelem je okresní výbor ÈSTV v Liberci  Liberecká sportovní
a tìlovýchovná organizace, a který se konal pod patronací Èeského olympijského výboru

(ÈOV).
Odborná porota vybírala z rekordního poètu 25 pøihláených snímkù, z toho 11 ze zahranièí.
Slavnostní vyhláení výsledkù se uskuteènilo 25. kvìtna v budovì Krajského úøadu Libereckého
kraje za úèasti øady významných osobností.
Hlavní cenu festivalu  velkého Jetídka  získal snímek Cestovní zpráva z lodi Gruzia aneb
není dùleité zvítìzit, ale vrátit se z produkce Èeské televize. Jedná se o neotøelý pohled na
události spojené s úèastí naich sportovcù na XVI. olympijských hrách v Melbourne v roce 1956
v kontextu historických a politických událostí té doby.
V jednotlivých kategoriích pak zvítìzily následující snímky:
 v kategorii dokumentù: 04 Minuten im Mai z nìmecké produkce Premiere TV za emotivní
a umìlecky nestandardní pohled na dramatický závìr nìmecké fotbalové ligy;
 v kategorii sportovních osobností: 13. komnata Jaroslava Pouzara z produkce Èeské televize za citlivé zpracování boje slavného sportovce se zákeønou nemocí;
 v kategorii reportáe: Freediving.cz z produkce Miroslava Hrdého za mimoøádné umìlecké
ztvárnìní a obrazovou skladbu poøadu o málo známém sportu
 kategorie metodické a populárnì vzdìlávací snímky: Bìhání od joggingu po maratón
z produkce CASRI Praha a Grada Publishing. Jedná se o snímek, který názornì a pùsobivì
pøibliuje iroké veøejnosti soubor cvikù a èinností pøedcházejících sportovnímu výkonu.
Odborná porota festivalu pak udìlila nìkolik mimoøádných cen poroty:
 snímku Schwingen-Kraftenmessen inder Schweiz z produkce Videoproduktion Zempt, Luzern
 snímku 24 hodin Le Mans na koleèkových bruslíchz produkce Dìtská TV  Liberec
 snímku Le satelite di Marco Pantani z produkce RAI  Itálie
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 snímku Kaligrafie srdce z produkce Golden
Archem Production s.r.o
Zvlátní cena Doc. Jiøího Kössla byla udìlena
Èeské televizi za cyklus dokumentù Historie her.
Celý týden festivalu byl oslavou a propagací
sportu. Slavnostního vyhláení výsledkù festivalu
se zúèastnili mj. pøedseda Senátu PÈR Pøemysl
Sobotka, øeditelka odboru mládee MMT Eva Bartoòová a delegace olympionikù Dana Zátopová (na
fotografii), Oldøich Svojanovský, Karel Engl, Ivan
Satrapa, Jiøí Ètvrteèka, Pavel Ploc a Pavel Benc.
Kadý den na festivalu byl vyhrazen nìjaké oblasti: 22. 5.: zimní sporty a poklady z festivalového
archivu, 23. 5.: sportovní osobnosti a soutìní snímky r. 2006, 24. 5.: výbìr zahranièních snímkù, 25. 5.: olympijské ohlédnutí a 26. 5.: MS v kopané.
Pravidelnì se v odpoledních hodinách prezentovali pøední sportovci z Libereckého kraje na odpoledních sportovních show, napøíklad olympionici Nikola Sudová, Filip Trejbal, Jiøí Magál a dalí.
Ve ètvrtek, jako doplòující akce festivalu, byl otevøen veletrh sportu v Domì kultury v Liberci. Zahájení se zúèastnil primátor mìsta Jiøí Kittner a námìstek pro kolství, zamìstnanost a sport Libereckého kraje Petr Doleal. Vzácným hostem byl dritel svìtového poháru ve skocích na lyích Jakub
Janda.
Ing. Vladimír Boháè,
pøedseda vyhlaovatelské organizace a viceprezident festivalu

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

l OKRESNÍ VALNÁ HROMADA ÈSTV BRUNTÁL l
a pøítomnosti delegátù z 47 tìlovýchovných jednot a sportovních klubù,
tøí okresních svazù a generálního sekretáøe ÈSTV Jana Boháèe, se uskuteènila v pondìlí 15. kvìtna ji XVII. okresní
valná hromada Okresního sdruení ÈSTV
Bruntál.
Valnou hromadu øídil tajemník OS ÈSTV Jan
Urban, který po úvodním pøivítání a schválení
programu pøedal slovo pøedsedovi OS ÈSTV
Bruntál Jiøímu Plchotovi. Ten provedl zhodnocení sportovních výsledkù okresního sdruení
ÈSTV za uplynulý rok.
Z evidence OS ÈSTV byla vyøazena TJ Staré Heømínovy, v klidu je TJ Valov a Jiøíkov,
naopak valná hromada schválila pøijetí tøí nových TJ, a to: FC Jamartice, FBC Orca Krnov
a Plavecký klub Slavoj Bruntál. Rok 2006 zaznamenal i pøes odchod Granitolu Moravský
Beroun a Huzové do olomouckého kraje nárùst èlenské základny o 136 èlenù i vznik nových oddílù.
Valná hromada schválila èerpání rozpoètu
za uplynulý rok s tím, e doplatek dluné èástky od ÈSTV uhradil OVV ÈSTV Bruntál z vlastních zdrojù a byl schválen rozpoèet na rok

2006, který vykazuje nárùst pøíjmù jak v poloce údrby, tak i dotací z a.s. Sazka. Valná
hromada schválila své zástupce na krajskou
valnou hromadu ÈSTV 30. kvìtna v Ostravì.
Generální sekretáø ÈSTV Jan Boháè vìnoval své vystoupení problematice a financování
v ÈSTV, spolupráci krajù s hejtmanstvími
a dalím novinkám v oblasti tìlovýchovy a sportu. Pøi této pøíleitosti pøedal èestná uznání
ÈSTV za obìtavou práci pro sport pøedsedovi
TJ Bohuov Karlu Kováøovi a pøedsedovi TJ
Iktus Èaková Ivo Pavlíkovi u pøíleitosti ivotního jubilea. V diskuzi vystoupil pøedseda OFS
Bruntál Václav Vojtíek k èinnosti fotbalových
oddílù v okrese a pøedsedové TJ z Èakové
a Staré Vsi k patné propagaci malých sportù
v okresním tisku.
Na závìr valné hromady podìkoval pøedseda OS ÈSTV vem sportovcùm, trenérùm
a funkcionáøùm za velký kus práce, který vìnují rozvoji tìlovýchovy a sportu ve svých TJ
a klubech, který znamená také propagaci a reprezentaci nejen jednotlivých obcí a mìst, ale
i celého okresu.
Jan Urban,
tajemník OS ÈSTV Bruntál
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l INFORMAÈNÍ BULLETIN ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ÈR l
ntidopingový výbor ÈR (ADV ÈR) zahájil od ledna 2006 vydávání pravidelných informací
z oblasti boje proti dopingu formou elektronického mìsíèníku. V dubnovém èísle najdete
napøíklad informace o tom, e Laboratoø dopingové kontroly se koneènì doèkala moderního vybavení. Koncem dubna byla dokonèena instalace nového plynového chromatografu
v cenì 2,350.000,- Kè, který nahradí pùvodní pøístroj z konce osmdesátých let. Pøed dokonèením je
instalace kapalinového chromatografu v cenì 7,171.000,- Kè, který je nezbytnou podmínkou pro
udrení akreditace laboratoøe podle Svìtové antidopingové agentury (WADA).
Dozvíte se také o neobvyklém pøípadu, který na svém zasedání projednala Antidopingová vyetøovací komise ADV ÈR. Jedenáct èlenù Svazu kulturistiky a fitness ÈR poruilo antidopingová
pravidla (èl. 2.3 Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ÈR  vyhýbaní se odbìru
vzorku jiným zpùsobem) tím, e 29. ledna 2005 v poledních hodinách, jako úèastníci jednání Svazu
kulturistiky a fitness ÈR v budovì ÈSTV v Praze na Strahovì, poté, kdy zjistili, e pøed místností
jsou komisaøi ADV ÈR a hodlají provádìt dopingovou kontrolu, vylezli z místnosti oknem po ocelové
konstrukci a utekli. Vyhnuli se tak odbìru vzorku (provedení dopingové kontroly).
Antidopingová pravidla (v èl. 2.8 Smìrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ÈR  podporování, napomáhání, zakrývání skuteèností) poruil i prezident Svazu kulturistiky a fitness ÈR
a tehdejí éftrenérka reprezentace tím, e v místnosti byli pøítomni a o takovém oputìní místnosti
vìdìli nebo se museli následnì dozvìdìt, tyto skuteènosti zakrývali, a tedy zamezili odbìru vzorku
(provedení dopingové kontroly) a následného zjitìní totonosti dotèených sportovcù.
Elektronický zpravodaj najdete na adrese: http://www.antidoping.cz/documents/buletin/informacni_buletin_0601.pdf
-red○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l HISTORICKÁ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ SVÌTA PRO ÈESKÝ RACKETLON l
artina Kakosová získala na 6. mistrovství svìta v racketlonu, které se uskuteènilo od 31. kvìtna do 4. èervna v
belgickém Oudenaarde, bronzovou
medaili  první v historii tohoto sportu u nás. V
konkurenci 430 startujících z 26 zemí zpùsobila
èeská hráèka velký rozruch v elitní skupinì en
a díky tomuto vynikajícímu výsledku se zaøadila do první desítky svìtového ebøíèku.
O dalí výrazný výsledek se postarala Karolína Pechová 4. místem v kategorii en B.
David Zábilka obsadil 5. místo v kat. muù C.
Koneèné 11. místo v soutìi týmù je reálným
obrazem souèasné výkonnosti v jednoroèní
historii èeského racketlonu.
Výsledky osmièlenného èeské týmu jsou pøíslibem a zároveò výzvou, nebo svaz kandiduje na poøádání mistrovství svìta v roce 2008.
Pokud se to podaøí, organizátoøi by rádi vytvoøili pro vechny hráèe tak pøíjemné a milé prostøedí, jaké nabídla Belgie.
Letoní ampionát v mnohém vycházel s dosavadních zkueností pøi mezinárodních turnajích, v mnohém byl novátorský. Zajímavý byl
napøíklad zpùsob prezentace herního plánu a
evidence výsledkù. Zcela chybìla grafická informaèní deska a vichni úèastníci mìli monost sledovat vývoj soutìí, vèetnì èasového

plánu jednotlivých utkání, on-line na ètyøech poèítaèích s velkými obrazovkami.
Soutì znovu potvrdila nadvládu védských
hráèù, i kdy vítìzství Fina Kärkkäinena v nejvyí muské soutìi a Skotù Reida s Buchananovou v mixech potvrzuje vzrùstající výkonnost dalích zemí. Podrobné informace
o ampionátu najdete na www.racketlon.be, informace k èeskému racketlonu prùbìnì na
www.czechracketlon.cz.
-sr/civ-

Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ VYÍ ODBORNÉ KOLY ÈSTV l
e ètvrtek 25. kvìtna a 8. èervna se uskuteènily Dny otevøených dveøí Vyí odborné koly
ÈSTV (VO ÈSTV), která vstupuje 1. záøí do druhého roku své èinnosti. Zájemci o studium mìli monost získat vekeré informace, napøíklad o obsahu výuky, rozvrhu, seznámit
se s formou pøijímacího pohovoru a prohlédnout si uèebny, veøejnou knihovnu a pracovitì SPORTIS, centrum sportovních informací ÈSTV, èi stravovací zaøízení koly  ve umístìné
kompletnì v areálu strahovského stadionu.
Mezi uchazeèi o studium byli pøedevím èerství maturanti. Dotazy se týkaly hlavnì pøísnosti
pøijímacích pohovorù a náplnì výuky.
Pøipomeòme, e VO ÈSTV nabízí rozhodnutím MMT ÈR (è.j. 15953/04-21) a zaøazením do
sítì kol MMT ÈR jako jediná v ÈR kmenový obor management tìlesné výchovy a sportu. Délka
vzdìlávacího programu je tøi roky formou denního studia. Absolventi získají vysvìdèení o absolutoriu, diplom absolventa a titul diplomovaný specialista (Dis.).
Vyí odborná kola ÈSTV poskytuje prakticky orientované vzdìlání v managementu sportu,
rozíøené vzdìlání zejména v oborech právo, informaèní technologie, cizí jazyk, ekonomika, úèetnictví. Pro zájemce je pøipravena øada individuálních odborných semináøù v rùzných oblastech.
Studenti si osvojí metodicko-organizaèní èinnosti v tìlovýchovných a sportovních subjektech
a budou pøipraveni pro práci manaera ve sportovních svazech, TJ, klubech, atd.
První kolo pøijímacího øízení se uskuteènilo 15. èervna, dalí dvì kola jsou 27. èervence a 17.
srpna 2006 vdy od 10:00 hodin v budovì ÈSTV na Strahovì, Zátopkova 2/100. Termíny podání
pøihláek jsou pro II. kolo do 24. èervence a pro III. kolo do 14. srpna.
Pøihláka ke studiu se podává písemnou formou, tiskopis si mohou uchazeèi stáhnout z webových stránek ÈSTV (www.cstv.cz), nebo vyzvednout v kanceláøi VO ÈSTV (Zátopkova 2/100,
Praha 6-Bøevnov, PSÈ 160 17, telefon: 233 017 351, 296 118 351, fax: 233 358 467, e-mail:
vos.cstv@cstv.cz. K pøihláce je tøeba pøiloit doklad o poplatku 200,- Kè a kopii maturitního
vysvìdèení.
Pøijímací øízení formou pohovoru bude zamìøeno zejména na posuzování veobecných znalostí a informovanosti o problematice sportu, souèástí pøijímacího øízení nejsou talentové zkouky. Zkuenosti a praxe z aktivního sportu je vítána.
kolné za rok 2006  2007 èiní 19.800,- Kè, termín splatnosti je do 31. srpna 2006 u G Money
Bank, è. úètu 170385118/0600, variabilní symbol: rodné èíslo.
-civ-

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

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA LÉTO l

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI
tisková strana A5
1/2 tiskové strany
1/4 tiskové strany
1/8 tiskové strany

5 000,- Kè
2 600,- Kè
1 400,- Kè
800,- Kè

Vekerá inzerce je èernobílá, zpracovávaná z pohotových podkladù. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pøi zakázce, u které bude vyadováno plné grafické zpracování (bez pohotových podkladù) se cena
zvyuje o 100,- Kè (bez DPH).

Umístìní inzerce v TP Zpravodaji nutno
pøedem domluvit s Vladimírem Civínem,
tel.: 233 017 416, e-mail: civin@cstv.cz
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èervenec
9. 7. MS ve fotbalu
 2. 7. SP ve sjezdu na divoké vodì
 2. 7. ME drustev v taekwondo
 8. 7. MS a ME v jachtingu  tøída Laser
 23. 7. Tour de France
 2. 7. EP v atletických vícebojích
 2. 7. MÈR juniorù v atletice
1. 7. Avokádo cup v pétanque
5. 7.  9. 7. MEJ ve skocích do vody
6. 7.  9. 7. ME v rychlostní kanoistice
7. 7. Zlatá liga v atletice

1.
1.
1.
1.
1.
1.

do
7.
7.
7.
7.
7.
7.

Nìmecko
Mezzana
Trelleborg
Hourtin
Jalta
Ostrava
Praha
P.de Mallorca
Raèice
Paøí

6 / 2006

n12n
7. 7. 
8. 7. 
10. 7. 
12. 7. 
13. 7. 
13. 7. 
14. 7.
14. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
16. 7.
20. 7.
20. 7.
21. 7.
21. 7.
21. 7.
24. 7.
24. 7.
27. 7.
27. 7.
28. 7.
28. 7.



















29. 7. 
29. 7. 
SRPEN
1. 8. 
1. 8. 
2. 8. 
4. 8. 
5.
7.
7.
8.
8.

8.
8.
8.
8.
8.







11. 8.
12. 8.
14. 8.
14. 8.
15. 8.
17. 8.
17. 8.









18. 8. 

9. 7.
8. 7.
16. 7.
8. 7.
9. 7.
16. 7.
12. 7.
13. 7.
18. 7.
22. 7.
14. 7.
16.7.
16. 7.
16. 7.
16. 7.
16. 7.
22. 7.
23. 7.
23. 7.
23. 7.
23. 7.
23. 7.
29. 7.
29. 7.
6. 8.
30. 7.
30. 7.
29. 7.
29. 7.
30. 7.
29. 7.
30. 7.

SP ve veslování
ME v krátkém triatlonu do 23 let
ME v jachtingu
3. kolo extraligy v atletice
ME v bìhu do vrchu
MEJ v softballu
Prague cup v lakrosu en
Zahájení kvalifikace Ligy mistrù ve fotbale
ME v moderním pìtiboji
MS muù v lakrosu
Zlatá liga v atletice
MÈR v plavání
MÈR v jezdectví  vestrannost a skoky
MÈR ve veslování
Semifinále Fed cupu
MÈR cc horských kol
ME ákù v baseballu
British Open v golfu
MSJ ve vodním lyování
MÈR a atletických vícebojích
MÈR v rychlostní kanoistice
MS ve veslování do 23 let
PMEZ a PVP en v softballu
MEJ ve vzpírání
ME v plaveckých sportech
MEJ v rychlostní kanoistice
MS v bikrosu
MÈR wakeboard
MS v duatlonu
MÈR v minigolfu
Víceutkání v atletice do 22 let
Memoriál Kadlèíka ve vodním lyování

5. 8.
5. 8.
6. 8.
6. 8.
5. 8.
6. 8.
13. 8.
13. 8.
12. 8.
13. 8.
9. 8.
13. 8.
13. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
18. 8.
20. 8.

MS v or. bìhu
MSJ ve veslování
MS ve slalomu na divoké vodì
MÈR v jezdectví  drezura
Zahájení 1. fotbalové ligy
EP juniorù v judu
ME v atletice
ME juniorek v softballu
MÈR v golfu na rány
MS en ve vodním pólu
MSJ v silnièní cyklistice
MÈR en v pláovém volejbalu
GP ve vodním lyování  vleky
Tenisový turnaj muù
Golfový turnaj PGA
MSJ v atletice
Czech Open ve florbalu
MS v rychlostní kanoistice
Zlatá liga v atletice
MÈR muù v pláovém volejbalu

Luzern
Rijeka
Kodaò
Malé Svatoòovice
Havlíèkùv Brod
Praha
Budape
London
Øím
Praha
Humpolec/Frentát
Raèice
Èeská Kamenice
Hluboká nad Vltavou
Hoylake
Moissac
Tábor
Raèice
Hazewinkel
Bolate
Landskrone
Budape
Atény
Sao Paulo
Tìrlicko
Corner Brook
Olomouc
Strá p. Ralskem

18. 8.  19. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.  20. 8.
19. 8.  3. 9.
19. 8.
20. 8.  27. 8.
20. 8.  29. 8.
20. 8.  3. 9.
22. 8.  27. 8.
22. 8.  28. 8.
23. 8.  26. 8.
23. 8.  27. 8.
23. 8.  27. 8.
25. 8.
25. 8.
25. 8.  27. 8.
26. 8.
26. 8.  28. 8.
26. 8.  17. 9.
26. 8.  27. 8.
27. 8.
27. 8.  1. 9.
28. 8.  10. 9.
29. 8.  3. 9.
30. 8.  2. 9.
30. 8.  3. 9.
31. 8.  3. 9.
ZÁØÍ
2. 9. 
2. 9. 

srpen
Aarhus
Amsterdam
Praha
Brno
Jièín
Göteborg
Parma
Èeladná
Tchien-ing
Spa-Francorchamps
Brno
Tìrlicko
Cincinnati
Medinah
Peking
Praha
Szeged
Curych
Doksy

4.
4.
4.
4.
6.
6.
7.
7.
7.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.











8. 9. 
9. 9. 
9. 9. 
9. 9. 
9. 9. 
10. 9. 
12. 9. 
12. 9. 

n 13 n
Akademické MÈR ve vodním lyování  èluny
MÈR v atletice
IslandÈR, kvalifikace MS 2007 fotbalistek
Finálový turnaj EL volejbalistù
MS basketbalistù
MÈR v pùlmaratonu
MS ve veslování
MS en v softballu
Svìtové hry v jezdectví
MS horských kol
Finálový turnaj Svìtové ligy volejbalistù
ME v minigolfu
MSJ v plavání
MEJ ve vodním lyování  èluny
Fotbalový Superpohár
Zlatá liga v atletice
SP v jezdectví  drezura
ME v dlouhém triatlonu
MÈR v terèové lukostøelbì
Cyklistická Vuelta
MÈR v rádiovém or. bìhu  klasická tra
ÈRBìlorusko, kvalifikace MS fotbalistek
MS v terénní lukostøelbì
Tenisový US Open
MS v dálkovém plavání
MS v krátkém triatlonu
ME draèích lodí
MEJ ve vodním lyování  vleky

Køenek
Liberec
Saitarna
Liberec
Eton
Peking
Cáchy
Rotorua
Moskva
Geldrop
Rio de Janeiro
Mechelen
Brusel
Mar. Láznì
Almere
Praha

Göteborg
New York
Neapol
Lausanne
Praha
AustenAusee

záøí
3. 9.
3. 9.
2. 9.
3. 9.
6. 9.
10. 9.
10. 9.
13. 9.
10. 9.
17. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
8. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
17. 9.
10. 9.
13. 9.
26. 9.

MÈR ve slalomu a sjezdu na divoké vodì
MÈR v kanoistice na dlouhých tratích
MÈR drustev v atletice
Zlatá liga v atletice
MS v taekwon-do
Cyklistický závod Kolem Polska
MS v letním biatlonu
MS v jachtingu  tøída 470
Finále volejbalového turnaje GP
MS pozemních hokejistù
Pohár Èeské pojiovny v ledním hokeji
SP v jezdectví  skoky
MS ve vodním lyování  vleky
Cyklistický závod Paøí  Tours
Finále extraligy drustev v golfu
Svìtové atletické finále
MÈR v atletice do 22 let
MS tafet v extrémních sportech
MEJ v judu
MÈR juniorù ve vodním lyování  èluny
ME en v boxu
Bìh Mattoni GP
Liga mistrù ve fotbale
MS basketbalistek

Lipno
Ostroská N. Ves
Praha
Berlín
Soul
Ufa
 - Èao
Reggio Calabria
Mönchengladbach
Liberec
Podìbrady
Alphen
Èeladná
Stuttgart
Uherské Hraditì
Talin
Kostelec u J.
Varava
Praha
Sao Paulo

6 / 2006
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12.
13.
13.
16.
16.
16.

9.
9.
9.
9.
9.
9.








17. 9. MÈR v adventure race
17. 9. ME v terèové lukostøelbì
17. 9. MEJ ve vodním lyování  èluny
17. 9. Finále Svìtové skupiny Fed cupu tenistek
17. 9. MS drustev v judu
17. 9. Atletický mítink ve vícebojích
16. 9. GP smíených dvojic ve sp. gymnastice
17. 9.  27. 9. MSJ v baseballu
18. 9.  24. 9. MS v badmintonu
18. 9.  24. 9. ME v moderní gymnastice
20. 9.  24. 9. MS v silnièní cyklistice
22. 9.  24. 9. MÈR en ve sportovní gymnastice
22. 9.  24. 9. Semifinále a bará Svìtové skupiny Davis cupu
22. 9.  24. 9. Ryder cup v golfu
24. 9. védskoÈR, kvalifikace MS 2007 fotbalistek
24. 9.  30. 9. MS drustev en ve squashi
24. 9. MÈR v silnièním bìhu
26. 9. BìloruskoÈR, kvalifikace ME 2007 stolních tenistù
26. 9.  1. 10. MS v zápase
27. 9.  7. 10. MS en v pozemním hokeji
27. 9.  8. 10. MS v jachtingu  tøída Star
29. 9.  7. 10. MS v ermu
29. 9.  8. 10. MS ve vzpírání
29. 9.  1. 10. ME v taekwon-do
30. 9.  1. 10. MÈR v kanoistickém maratonu
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

srpen

Atény
Kajafa
Paøí
Talence
Brno
Villa Clara
Madrid
Portimau
Salcburk
Kildare
Edmonton
Praha
Kuang-Èou
Madrid
San Francisco
Turín
Santo Domingo
Atény
Týn n. Vltavou
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

l PØEHLED AKCÍ ÈSTV SPORT PRO VECHNY NA LÉTO l
Termín
ÈERVENEC
1. 7.
1. 7.
1. 7.  2. 7.
1. 7.
1. 7.
2. 7.  15. 7.
5. 7.
5. 7.
6. 7.
14. 7.  16. 7.
15. 7.  16. 7.
15. 7.  16. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.  23. 7.
22. 7.
22. 7.
23. 7.
29. 7.
29. 7.  30. 7.
30. 7.

Název akce

Poøadatel

Pøímý kontakt

èervenec
Turnaj v nohejbalu
Pochod tuneláøù
Tenisový turnaj
Z Bohuslavic do Vlkoe pøes Chøiby
Nohejbalový turnaj trojic
Letní tábor fotbalové mládee
Nohejbalový turnaj pro pøíchozí
Fotbalový turnaj O pohár starosty
Mezinárodní cyklistické závody Master
Prácheòský pohár  tenis veteránù
O pohár Splavu  volejbalový turnaj
Zruèské beach volejbalové léto
Fotbalové slavnosti 85 let FK Køeice
Bìh do vrchu Náchod  Dobroov
Mezinárodní juniorský tenisový turnaj
Memoriál Rubáe  fotbal mui
Memoriál Reimanna ve fotbalu
Fotbalový turnaj F. Formánka
Mosazný mu  triatlon
Koený mu
Bìh na Kozubovou

SK Boí Dar
TJ Ji Bohuslavice
TJ Sokol Blatòovice
OS ÈSTV Hodonín
Sokol Lièno
FO Dobruka
Sp. Slatiòany
FK Trávèice
KSR Roudnice n. L.
TK Horaïovice
TJ Klatovy
TJ Jiskra Zruè n.S.
FK Schoeller Køeice
KÈT Náchod
TK Slavia PU Plzeò
TJ Poèerny
TJ Sokol Pabìnice
TJ Ji Bohuslavice
SK Trisport
SK Pohoøany
TJ Dolní Lomná

n15 n

603
723
602
776
736
777

820
740
152
574
633
771

257
985
298
888
172
073

776 782
603 269
603 561
376 311
604 850
737 576
491 520
377 422
723 529
731 511
602 466

818
176
525
227
928
211
185
615
059
844
421

606 232 287

1. 8.
5. 8.  6. 8.
5. 8.  13. 8.
5. 8.
5. 8.
5. 8.
11. 8.  13. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
17. 8.
18. 8.  20. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.  20. 8.
25. 8.  27. 8.
25. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.  28. 8.
ZÁØÍ

2. 9.
2. 9.  3. 9.
2. 9.  3. 9.
2. 9.
2. 9.
6. 9.
6. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
23. 9.
23. 9.  24. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
30. 9.
30. 9.

Léto na koni
Turnaj veteránek v softballu
Za oblastními znaky  turistika
Zpívajícím luním lesem  turistika
Házmburk Xtreme triatlon
Tenisový turnaj dvouher
Tenisový a nohejbalový turnaj ètyøher
Volejbalový turnaj smíených drustev
Pøes Velký rybník  plavání
22. roèník bìhu do vrchu
Cyklistika RoudniceJetìdRoudnice
Memoriál R. Klasera  fotbal
Toulky Machovskem  turistika
Veøejné závody mládee
Mez. tenisový turnaj seniorù
majd naím okolím
Letní Doubravou do Bílých Karpat
Vnorovská desítka  bìh 10 km silnice
Bìh údolím øeky Bìlé
Nohejbalový turnaj
Volejbalový Pohár Bílých Karpat
HAS sportovní víkend
Velká cena Slatiòan
Folková Ohøe  pochod
Batòovický pìtiboj
Dorostenecký turnaj v ledním hokeji
Bìh podél Otavy  pøespolní bìh
Tenisový turnaj starích ákù

SK Skalický Dvùr
SKSB Ostrava
Ji Bohuslavice
OS ÈSTV Hodonín
Triatlon Litomìøice
TC Rokytnice
SK Pohoøany
Slavoj Polná
TJ Slovan K.Vary
TJ Maratonstav
KCR Roudnice n.Labem
Sokol Prackovice
KÈT Náchod
USK VEM
TK Slavia PU Plzeò
Ji Bohuslavice
OS ÈSTV Hodonín
0S ÈSTV Hodonín
TJ Porkert Shuhrov
Sokol Pìèín
VK Bojkovice
HAS Jihlava
Sp. Slatiòany
TJ Slovan K.Vary
TJ Sokol Batòovice
HC Slovan Ústí n.L.
TJ Suice
TK Kvasiny

723 740 985
776 574 888
731 156 166
776 894 170
606 232 287
602 794 288
603 868 995
602 152 266
602 612 326
724 175 269
491 421 116
777 709 837
377 422 615
723 740 985
776 574 888
603 155 772
737 415 039
604 537 286
603 169 212
602 762 137
603
737
472
723
736

209
807
741
408
288

270
373
093
441
321

záøí
Nohejbalový turnaj
Tenisový turnaj muù
Basketbalový turnaj O Heømanùv pohár
Bìh Kaperskými Horami
Roudnický sprint  plavání
Lukostøelecké závody
Atletický mítink Plzeò 2006
Touimskej puchejø
Batòovice na kolech
Ricochetový turnaj en
Moravským Slováckem  pochod
ÈP vodákù  napøíè K. Vary
Pochod o VOKD
Volejbalový turnaj Chotusice 2006
Náborový tenisový turnaj
Burèáková estka  silnièní bìh
Pochod podzimní pøírodou
Turnaj dorostenek ve volejbale
Cyklojízda Radegast
Podzimní bìh eleznorudskem
Výjezd na horu Øíp na kole
K70  MTB  závod na horských kolech
Svatobor tour  závod horských kol

Sj. Polná
TJ Lokomotiva K.Vary
SH H.Mìstec
TJ Kaperské Hory
ÈAC Roudnice n.L.
TJ Mariánské hory
AK koda Plzeò
Sokol Touim
TJ Sokol Batòovice
TJ Loko Trutnov
OS ÈSTV Hodonín
KV Karlovy Vary
TJ Turista VOKD Ostrava
TJ Sokol Chotusice
TK Kvasiny
OS ÈSTV Hodonín
KÈT Hostinné
SKP Sever Ústí n.L.
TJ Horní Datynì
TJ Tatran elezná Ruda
KCR Roudnice n.Labem
TJ Loko Trutnov
SKI Club Suice

602 794 288
353 233 588
376
602
605
777
604
602
605

582
610
160
966
322
226
204

451
263
007
547
182
959
196

353 221 875
606
736
518
731
472

906
288
372
441
774

491
321
622
564
251

720
603
603
602

573
269
828
224

406
176
305
881

