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Eva Blahuová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy
Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick Swayze, Sharon Stone, Melanie Griffith
a dalí celebrity, které si pomocí tìchto cvikù udrují postavu. Také
u nás má své stoupence, o èem mimo jiné svìdèí prùbìný zájem
o tuto praktickou a osvìdèenou uèebnice cvikù. Na rozdíl od bìných
zpùsobù kondièního cvièení Pilatesova metoda nejene posiluje nae
svalstvo, ale blahodárnì pùsobí také na nai psychiku. Navíc soubory
cvikù zvládne kadý, a to bez ohledu na vìk i úroveò zdatnosti.
Dotisk 1. vyd., 112 s., formát 140x200 mm, cena bro. 149 Kè
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Beletrie
Peter Mayle: ROK V PROVENCI
Pùvabné vyprávìní britského spisovatele Petera Maylea okouzlí zejména ty ètenáøe, kteøí v literatuøe hledají úsmìv a pohodu. Kniha nás
zavede do líbezné krajiny, kde voní levandule, rodí se výborné víno
a mùete si pochutnat na jedineèných kulináøských dobrùtkách, a kde
taky bydlí lidé, jejich klidný a bohatý ivot jim mùeme právem závidìt. Maylovu knihu ilustracemi ozdobila Marta Jelínková a z anglického originálu ji do èetiny výbornì pøeloil Paul Millar.
Dotisk 1. vyd., 200 s., formát 130x200 mm, cena váz. 199 Kè

Katie Ffordeová: FLOØIN ÚDÌL

Knihy si mùete objednat v distribuèním støedisku nakladatelství OLYMPIA,
Vaníèkova 2, blok D, 160 17 Praha 6-Strahov,
tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz
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Flora Stanzová pøijídí do odlehlého mìsteèka na anglickém venkovì
pøevzít svùj dìdický podíl v rodinné aukèní síni, kterou vede její bratranec Charles. Doposud zvyklá na velkomìstský ivot je odhodlaná
postavit upadající firmu na nohy. Poèáteèní napìtí mezi ní a Charlesem velmi pozvolna polevuje a Charles zaèíná neochotnì pøipoutìt,
e Flora má velmi dobré a pro firmu prospìné nápady. Zatímco pracovní vztahy se vyvíjejí uspokojivì a firma zaèíná vzkvétat, dostává se
Flora do problémù v osobním ivotì. Umìle vykonstruovaný skandál ji
zaene zpìt do Londýna, ale nakonec se vrací nejen k firmì, ale
i k mui, který jí pozdì, ale pøece, dá najevo svou náklonnost.
1. vyd., 280 s., formát 130x200 mm, cena bro. 229 Kè
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l VLADIMÍR SRB:
CHTÌL BYCH SE VÌNOVAT NEVYØEENÝM PROBLÉMÙM l
a nadcházející Valné hromadì ÈSTV, která se koná 22. dubna, bude Výkonný výbor
ÈSTV skládat delegátùm úèty za uplynulé ètyøleté volební období. Pøedevím na toto
téma jsme hovoøili s pøedsedou ÈSTV Vladimírem Srbem.
n Jak hodnotíte uplynulé ètyøi roky funkèního období?
Myslím si, e to byly vcelku úspìné roky. Èeský svaz tìlesné výchovy je stabilizovanou
organizací s neustále rostoucí èlenskou základnou a zájmem nových svazù o èlenství. ÈSTV si
samozøejmì cení toho, e prostøednictvím sdruených tìlovýchovných jednot a sportovních klubù se stále více lidí vìnuje sportu.
n Co se podaøilo a s èím naopak nejste spokojen?
Za nejvìtí pozitivum povauji stabilitu toku finanèních zdrojù s výjimkou roku 2005. Tudí
nemohu být spokojen s tím, e v roce 2005 se nepodaøilo udret prùbìné financování naich
sdruených subjektù. Hlavním dùvodem byly zmìny zákonù, týkající se DPH ve spojitosti s akciovou spoleèností Sazka, která je naím nejvìtím zdrojem finanèních prostøedkù. Z tohoto pohledu mi také vadí, e se nám sice dvakrát po sobì podaøilo vylobbovat na státním rozpoètu nárùst
finanèních prostøedkù na údrbu, avak jejich rozdìlování zùstalo na úøednících Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Mezi pozitiva minulých let bych zaøadil také napøíklad zaloení
Vyí odborné koly ÈSTV, èi dalí kvalitativní i ekonomický rozvoj Sportovního centra Nymburk.
n Jste spokojen s postavením ÈSTV ve spoleènosti?
Domnívám se, ÈSTV nemá pøíli zdùrazòovat své postavení proto, e zejména sportovní svazy i tìlovýchovné jednoty jsou samostatnými právními subjekty a úspìchy, kterých dosahují jsou
pouze jejich úspìchy. Nìkdy se ozývaly hlasy, e Výkonný výbor ÈSTV by mìl více zviditelòovat
úlohu ÈSTV. Moná, e výkonný výbor mìl být v tomto trochu aktivnìjí.
n Rozhodl jste se znovu kandidovat na funkci pøedsedy ÈSTV. Co vás vede k tomuto
rozhodnutí?
Pøiznám se, e kandidaturu jsou dlouho zvaoval. Rád bych se v nadcházejícím volebním
období vìnoval nìkterým problémùm, které se v minulosti nepodaøilo úplnì vyøeit. Jedná se
pøedevím o otázky pravidelnosti a výe finanèních zdrojù, systémového pøístupu k budování
sportovní infrastruktury a zkvalitnìní a prohloubení péèe o mláde. Toto je záleitostí pøedevím
svazù, ale ÈSTV by mìl pøispìt hlavnì pøi vytváøení ekonomických podmínek.
n Jak by se podle vás mìla organizace vyvíjet v dalím volebním období?
Podle mého názoru není zapotøebí zásadnì mìnit základní úkoly. Nepovauji to za sniování
významu ÈSTV, který má být pøedevím servisní organizací pro své sdruené subjekty.
n Domníváte se, e v naí spoleènosti má sport odpovídající postavení?
Pøi kadém úspìchu tìch populárnìjích sportù na vrcholné akci slýcháme ze vech stran
pochvalné hlasy. Zároveò je vak tøeba øíci, e systematická podpora sportu, pøedevím na úrovni krajù, by mìla být vìtí. Nejde jen o výi finanèních dotací, nutný je zejména legislativní rámec.
n Zákon o podpoøe sportu a dalí legislativní kroky pøedchozí vlády poloily urèitý základ.
Myslíte si, e jsou náleitì prosazovány?
Je dobøe, e zákon o podpoøe sportu máme. Nedá se vak øíci, e by tento zákon výraznì
pøispìl k chápání potøeb sportu ve vládì èi parlamentu. Pokud chceme, aby sport mìl postavení,
které mu náleí, musí na sport být pamatováno v zákonech zdánlivì s ním nesouvisejících, napøíklad o lese, o plavbì, vodních tocích, o loteriích èi silnièním zákonì a samozøejmì v zákonech
daòových. Význam sportu pro spoleènost musíme neustále zdùrazòovat.
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n V ebøíèku hodnot obyvatel se sport dostává na nejpøednìjí pozice. Proè stále není
sport adekvátnì zahrnut ve volebních programech politických stran?
Spíe se jedná o otázku, na kterou by mìly odpovídat politické strany. Jsem toho názoru, e
sport je programech politických stran zakotven, avak vìtinou pouze jakousi proklamací. Jetì
nikdy jsme se nesetkali s tím, e v souvislosti se sportem by politické strany mìly ve svých
volebních programech zahrnuty i konkrétní realizaèní kroky.
n Nedávno skonèené ZOH v Turínì byly první vrcholnou sportovní událostí letoního roku.
Jste spokojen s vystoupením èeských reprezentantù?
Jako celek lze urèitì vystoupení naich olympionikù povaovat za úspìné. Pøed zahájením
olympijských soutìí jsme asi byli trochu namlsáni výsledky naich sportovcù na mistrovstvích
svìta v roce 2005 a poèítali jsme, e se automaticky pøenesou do olympijského roku. Potvrdilo
se, e olympijské hry jsou úplnì jinou soutìí, na které je kadá medaile obrovským úspìchem.
Zároveò vyvstala otázka, zda pro nìkteré sporty vytváøíme odpovídající podmínky. Nemusí se
jednat vdy o podmínky investièní.
Vladimír Civín
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l 18. VALNÁ HROMADA ÈSTV SE KONÁ V NYMBURCE l
sobotu 22. dubna se uskuteèní ve Sportovním centru Nymburk 18. valná hromada ÈSTV.
Pozvánku na jednání obdrelo 158 delegátù s hlasem rozhodujícím, kteøí zastupují subjekty sdruené v ÈSTV  sportovní svazy, tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Navrený program spoleèné èásti valné hromady zahrnuje mj. zhodnocení výsledkù
práce Výkonného výboru ÈSTV za celé volební období i uplynulý rok, posouzení ekonomických
materiálù a volby orgánù ÈSTV.
Ve druhé èásti valné hromady bude projednávat sbor zástupcù TJ a SK návrh klíèe pro dìlení
vlastních zdrojù v roce 2006 a návrh klíèe pro dìlení státního pøíspìvku na provoz a údrbu
sportovních zaøízení na rok 2006. Sbor zástupcù svazù bude schvalovat rovnì návrh klíèe pro
dìlení vlastních zdrojù ÈSTV v roce 2006 a ádosti o pøijetí nových svazù za øádné èleny ÈSTV.
O prùbìhu valné hromady budeme informovat v kvìtnovém èísle TP Zpravodaje.
Pøehled valných hromad ÈSTV
1. VH ÈeSTV
2. VH ÈeSTV
mimoøádná VH ÈeSTV
3. VH ÈSTV
4. VH ÈSTV
5. VH ÈSTV
6. VH ÈSTV
7. VH ÈSTV
8. VH ÈSTV
9. VH ÈSTV
10. VH ÈSTV
11. VH ÈSTV
12. VH ÈSTV
13. VH ÈSTV
14. VH ÈSTV
15. VH ÈSTV
16. VH ÈSTV
17. VH ÈSTV

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

-civ-
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Výsledky jednání orgánù ÈSTV
l PROGRAM SPORTUJ S NÁMI
SI ZASLUHUJE MNOHEM VYÍ STÁTNÍ PODPORU l
rámci programu Sportuj s námi zorganizovaly v roce 2005 tìlovýchovné jednoty a sportovní kluby ÈSTV 1642 akcí, kterých se zúèastnilo témìø 337.000 osob. Jedná se o druhý
nejvyí poèet akcí a osob od roku 1998, a to i pøes nevýznamnou podporu státu 4,600.000,Kè. Proto, aby akce bylo mono v tomto rozsahu zorganizovat, vynaloily TJ a SK na
jejich zajitìní 16,054.646,- dalích prostøedkù, získaných z vlastních pøíjmù. Aktivita TJ a SK
sdruených v ÈSTV, které se podílejí na drtivì vìtinì vech poøádaných akcí z oblasti Sportu
pro vechny, si zasluhuje mnohem vyí státní podporu, konstatuje se mj. v informaci o realizaci
programu Sportuj s námi, kterou vzal na vìdomí VV ÈSTV na své schùzi 1. bøezna.
VV ÈSTV se dále pøedevím seznámil s aktuálním stavem financování ÈSTV a projednal materiály pro Valnou hromadu ÈSTV, která se uskuteèní 22. dubna. Jednalo se o hodnocení èinnosti
ÈSTV v uplynulém volebním období a od poslední valné hromady, strategický plán ÈSTV na léta
20062010, zprávu o hospodaøení ÈSTV za rok 2005 a zprávu o majetku, Bilanci zdrojù ÈSTV na
rok 2006 a rozpoèet ÈSTV na rok 2006 a návrh klíèù pro dìlení zdrojù v obou sborech.
VV ÈSTV dále ve funkci valných hromad projednal èinnost ve spoleènostech Vyí odborná
kola ÈSTV, s.r.o., Sportovní areál Strahov, s.r.o. a Lanovka Churáòov, s.r.o.
Na dalí, jubilejní 40. schùzi, se VV ÈSTV vìnoval 15. bøezna pøedevím finálním úpravám
materiálù pro valnou hromadu.
Kromì toho vzal na vìdomí aktuální informace o financování ÈSTV, vèetnì rozhodnutí Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR o novele zákona o DPH (viz str. 5), seznámil se s pøehledem
investièních akcí subjektù ÈSTV financovaných z programù MMT a MF ÈR zabezpeèovaných
ÈSTV v roce 2005 a seznámil se s informacemi o investièní výstavbì v Lyaøském areálu Zadov.
VV ÈSTV posoudil pøedloené návrhy na pøijetí nových svazù za èleny ÈSTV. V této souvislosti doporuèil sboru zástupcù svazù na Valné hromadì ÈSTV pøijetí Unie ipkových organizací ÈR
a nedoporuèil pøijetí Èeské asociace Nordic Walking-Spinnning, a Èeského rybáøského svazu
mezi sdruené èleny. VV ÈSTV neschválil pøijetí Èeské unie sportu v pøetahování lanem, Èeské
asociace cheerleaders a Sambo federace Èeské republiky mezi pøidruené èleny.
U pøíleitosti sedmdesátých narozenin udìlil VV ÈSTV bývalému dlouholetému pracovníkovi
ÈSTV Pavlu Klapuovi medaili za práci ve prospìch tìlovýchovy a sportu, kterou mu pøi jednání
VV ÈSTV pøedal pøedseda ÈSTV Vladimír Srb.
-civ-

Ekonomické informace ÈSTV
Dotaz: Prosíme o vysvìtlení pouití ustanovení § 20 odst. 7 zákona o dani z pøíjmu
Toto zákonné ustanovení lze pouít ke sníení daòové povinnosti v daném roce. Neziskovým subjektùm je umonìno sníit základ danì
o 30 %, maximálnì vak o jeden milion korun.
Dále se stanoví, e pokud toto sníení o 30 %
nedosahuje èástky 300.000 Kè, lze odeèíst ze
základu danì celou èástku základu, a to a do
nuly, nikoliv vak vytvoøit ztrátu. Lze tedy uvést
nìkolik pøíkladù.
Pøíklad 1: Základ danì èiní 7,000.000,- Kè.

30 % z èástky 7 mil. Kè èiní 2,100.000,- Kè.
Protoe vak lze odeèíst pouze jeden milion,
bude daò vypoètena ze základu 6,000.000,- Kè.
Pøíklad 2: Základ danì èiní 1,000.000,- Kè.
30 % z této èástky èiní 300.000,- Kè a lze tedy
odeèíst celou èástku a základ danì bude èinit
700.000,- Kè.
Pøíklad 3: Základ danì èiní 299.900,- Kè. Protoe základ nedosahuje 300.000,- Kè, lze odeèíst celou èástku, nicménì subjekt se nemùe
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dostat do daòové ztráty. Vyuije tedy odeèet
èástky 299.900,- Kè, a tím je dán základ danì
nula.
Tato úprava vak má jeden háèek. Získané
prostøedky je tøeba vyuít pro krytí ztráty z hlavní èinnosti, a to nejpozdìji ve tøech bezprostøednì následujících obdobích. Je tøeba pøedevím
definovat pojem získané prostøedky. Nejde toti o úsporu daòového základu, nýbr o úsporu
danì. Jestlie tedy v prvním pøípadì bylo vyuito maximální sníení základu danì o jeden
milion korun, pak absolutní úspora èiní 260.000,Kè na dani (to platí v roce 2005, v roce 2006 to
bude ji pouze 240.000,- Kè).
Pokud jde o pouití této ztráty, pak to v podstatì znamená, e v následujících tøech letech
by mìla být hlavní èinnost ztrátová o výe uvedenou úsporu danì. Tento stav dosáhnete napø.
tím, e dùslednì provádíte odpisy majetku, který slouí hlavní èinnosti. Je tøeba øíci, e v pøípadì pouívání podvojného úèetnictví se monosti zvyují, napø. èasovým rozliením pøíjmù,
apod.
Vyuití takto uspoøených prostøedkù se prokazuje v pøíloze úèetní závìrky, kterou musí
kadá TJ/SK pøedkládat finanènímu úøadu spolu se závìrkou.

vyuití takto získaných prostøedkù ve zvlátní
úèetní evidenci, co výraznì umoòuje pøedevím pouití podvojného úèetnictví. Kadý doklad by mìl být jasnì oznaèen, e je pouit
k vyúètování státní dotace a v pøípadì, e je
pouit pouze èásteènì, napø. na faktuøe jsou
nákupy jak pro pouití na program, tak i na bìnou èinnost TJ/SK, mìlo by být zøetelnì oznaèeno, která èást je vyuita pro vyúètování státního pøíspìvku.
Chci jen zdùraznit, e pokud zákon hovoøí
o oddìleném úètování, pak nemá na mysli ani
vedení druhého úèetnictví a nemá ani na mysli
zøízení napø. podúètu. Je pouze tøeba v pøíjmech
a výdajích vést toto odliení.
Obecnì také platí, e jde o dotaci neinvestièní, take z tìchto prostøedkù není moné poøizovat investici, tedy konkrétnì nikoliv pøedmìt
s vyí poøizovací cenou ne je 40 tis. Kè, i kdyby takový majetek slouil pro èinnost uvedenou v programu.
Blií podrobnosti stanoví smlouva, kterou
musí poskytující orgán s pøíjemcem dotace uzavøít, vìtinou tedy regionální sdruení ÈSTV.

Dotaz: Jaké náklady mùeme uplatnit pøi vyuití dotace na program Sportuj s námi?

Tyto smìrnice jsou uvedeny na internetových
stránkách ÈSTV, tj. www.cstv.cz. Cesta k nim
je následující. Na hlavní stránce vpravo jsou
jednotlivé odkazy, poklepete na okénko Software ke staení a tam se ji smìrnice ukáí.
JUDr. Pavel Pávek
Ekonomický øeditel ÈSTV

Obecnì lze konstatovat, e jde o státní prostøedky, které lze pouít pouze na pøedem stanovený úèel a které musí být øádnì vyúètovány, a také evidovány. Take je tøeba sledovat

Dotaz: Kde najdeme úèetní smìrnice, které
musí TJ/SK pouívat?
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l ÚSPÌCH V BOJI O DPH l
ak koneènì úspìch v boji o DPH. V lednovém èísle TP Zpravodaje jsme informovali
o snahách a èinnostech k znovuzískání pro loterijní spoleènosti, tedy i pro a.s. Sazka,
monosti osvobození od DPH, vèetnì jejího odpoètu. V r. 2005 sportovní prostøedí tak
pøilo o cca 250 mil. Kè ve výtìku a.s. Sazka.
Jenom struèná rekapitulace podniknutých krokù k dosaení úspìného výsledku. V prosinci 2005 Snìmovna projednávala návrh zákona., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti
s pøijetím zákona o sociálních slubách. Zákon se vlamoval i do zákona o DPH. Toho bylo vyuito
a prostøednictvím poslankynì Michaely ojdrové (KDU-ÈSL) byl podán pozmìòovací návrh, který
osvobození i odpoèet DPH znovu umoòoval. Nutno zdùraznit, e paní poslankynì vytrvala, pøestoe koalièní partner ÈSSD byl zásadnì proti.
Zásluhy o schválení ve Snìmovnì má nepochybnì poslanec a starosta Orla Ladislav ustr
(KDU-ÈSL) a ostatní èlenové kolegia. Výraznì se ale o tento první, ale jetì ne koneèný úspìch,
zaslouil pøedseda ÈSTV Vladimír Srb. Svou erudicí, vyjednáváním, dlouholetými kontakty významnì
k prvnímu vítìzství pøispìl.
Jen pro ilustraci. Pozmìòovací návrh byl ve Snìmovnì schválen 93 hlasy z 138 pøítomných
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poslancù. Tady ovem celý pøíbìh jetì nekonèí. Ze Snìmovny el zákon do Senátu. Ten jej vrátil
Snìmovnì s nìkolika pozmìòovacími návrhy, vèetnì návrhu zruit pozmìòovací návrh k DPH.
Tento návrh pøedloil hospodáøský výbor Senátu, který se nikdy k sociálním zákonùm nevyjadøuje,
to je v kompetenci sociálního a zdravotního výboru. Výluènì jen tento zákon si hospodáøský výbor
vyádal. Budí to patrnì oprávnìnou domnìnku, e to je jeden z mnoha cílených útokù na a.s.
Sazka.
Celá peripetie okolo DPH tak zaèala znovu. Opìt, kromì ji zmínìných poslancù a èlenù Vesportovního kolegia ÈR, byla hlavní tíha na dosaení kýeného výsledku na pøedsedovi ÈSTV.
V první øadì bylo tøeba dosáhnout, aby Snìmovna neschválila návrh Senátu. Pro jeho schválení
staèí jen nadpolovièní vìtina pøítomných poslancù, a tím byl úkol obtínìjí. Podaøilo se, e návrh
Senátu byl ze 178 pøítomných 90 hlasy zamítnut. Proti zamítnutí hlasovala pøedevím ÈSSD, a to
66 hlasy z 69 pøítomných poslancù ÈSSD a dále US-DEU, a to osmi hlasy z 10 pøítomných poslancù. Ostatní strany naí snahu podpoøily tím, e poslanci buï hlasovali pro zamítnutí nebo se hlasování zdreli. I zdrení má svùj význam, sniuje poèet hlasujících poslancù, a tak se nedosáhne
potøebného poètu hlasù pro schválení.
Následovalo hlasování o zákonu ve znìní schváleném Snìmovnou, tedy vèetnì pozmìòovacího
návrhu k DPH. Zde to dopadlo naprosto pøesvìdèivì. Z pøítomných 181 poslancù bylo pro 166.
Pokud máte zájem o konkrétní jmenovitou podobu hlasování, je k dispozici na stránkách www.psp.cz,
Dokumenty, hlasování, 14. bøezna, hlasování è. 132 (hlasování o Senátním návrhu) a è. 133 (schválení
Snìmovního znìní zákona).
Na závìr jetì jedna potìitelná zpráva. Vrácených zákonù ze Senátu bylo 30 a ten s DPH byl
poslední z nich. Protoe celý zákon má úèinnost od 1. èervence 2006 a jen schválený pozmìòovací
návrh k DPH má úèinnost od 1. dubna 2006, byl tento zákon v projednávání ve Snìmovnì pøedsunut pøed ostatní. Dùvodem je to, e zákon musí jetì podepsat prezident, který na to má 15 dnù od
doruèení ze Snìmovny. Jsem pøesvìdèen, e a budete èíst tuto informaci, bude ji zákon podepsán, zveøejnìn ve Sbírce zákonù a a.s. Sazka bude ji uplatòovat osvobození od DPH, vèetnì
jejího odpoètu.
Petr Poík,
sekretáø Vesportovního kolegia ÈR

Právní poradna
Dotaz: Nae TJ vyuívá pøi své èinnosti areál, který zahrnuje mimo jiné zdìné stavby a zdìný
pøístøeek. Tyto stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Pøestoe jsme sportovní
areál vybudovali, nemáme v souèasné dobì ádné dokumenty, na jejich základì bychom
stavby zapsali do katastru nemovitostí. Jak máme v tomto pøípadì postupovat?
V pøípadì, e stavba jetì není v katastru nemovitostí evidována a je pøedmìtem evidence
v katastru nemovitostí, provede se její zápis a záznam vlastnického práva k ní na základì ohláení vlastníka této stavby (obecnì se prvním vlastníkem stavby stává její stavebník) katastrálnímu úøadu. Toto ohláení je ovem tøeba urèitým zpùsobem doloit.
Obecnì je potøeba k ohláení nové stavby katastrálnímu úøadu k provedení zápisu vlastnického práva doloit následující listiny:
a) geometrický plán,
b) doklad o pøidìlení èp. nebo è. evidenèního, pokud se dané stavbì pøidìluje,
c) kolaudaèní rozhodnutí (jako vlastník novostavby se zapisuje stavebník uvedený v kolaudaèním rozhodnutí).
Jestlie neexistují výe uvedené doklady prokazující vlastnictví tìchto staveb (zejména pak
stavební povolení, kolaudaèní rozhodnutí u staveb vybudovaných dle døíve platných právních
pøedpisù, kde napø. nebylo nutné stavební povolení, atd.) je potøeba zajistit:
a) vyjádøení pøísluného stavebního úøadu o existenci stavby a zpùsobu jejího vyuívání, k jakému úèelu je stavba svým stavebnì technickým uspoøádáním vybavena, popøípadì, e se
k tomuto úèelu uívá bez závad,
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b) èestné prohláení statutárního orgánu TJ (pøedsedy, místopøedsedy) formou notáøského zápisu o tom, e TJ vlastní tyto stavby (vybudovala je); èestné prohláení o uvedených skuteènostech s vekerými potøebnými formálními náleitostmi vyhotoví kadý notáø.
POZOR: Pøedmìtem evidence v katastru nemovitostí nejsou vak vekeré nemovitosti. V katastru nemovitostí se zejména evidují (ustanovení § 2 zákona è. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
v platném znìní):
a) pozemky v podobì parcel,
b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to:
 kterým se pøidìluje èp.
 kterým se nepøidìluje èp. a souèasnì nejsou pøísluenstvím jiné stavby evidované na tée
parcele,
c) stavby spojené se zemí pevným základem, o kterých to stanoví zvlátní pøedpis.
Pøedmìtem evidence v katastru nemovitostí pak nejsou výslovnì (ustanovení § 2 odst. 2 zák.
è. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí) drobné stavby. Drobné stavby jsou definovány v zák.
è. 50/1976 Sb.  stavební zákon. Jedná se o stavby, které plní doplòkovou funkci ke stavbì
hlavní, a souèasnì jde o stavby s jedním nadzemním podlaím, pokud jejich zastavìná plocha
nepøesahuje 16 m2 a výka 4,5 m nebo o podzemní stavby, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 16 m2 a hloubka 3 m. Za drobné stavby se rovnì povaují napø. oplocení èi pøipojení
drobných staveb na rozvodné sítì a kanalizaci stavby hlavní.
U drobných staveb tedy není vznik vlastnického práva vázán na vklad tohoto práva do katastru
nemovitostí. Prvním vlastníkem stavby se stává její stavebník. Pøevádí-li se drobná stavba jakoto stavba, která není pøedmìtem evidence v katastru nemovitostí, smluvnì na jinou osobu, nabývá se vlastnictví okamikem úèinnosti smlouvy. Samotná tato smlouva je tak dokladem vlastnického práva k drobné stavbì.
V této souvislosti je jetì tøeba poznamenat, e v souèasné dobì je Poslaneckou snìmovnou
Parlamentu ÈR projednáván nový stavební zákon a není vylouèeno, e dojde k urèitým zmìnám,
zejména pokud jde o vymezení pojmu drobných staveb a dále vymezení staveb, kde není nutné
stavební povolení a s tím související kolaudaèní rozhodnutí. Tato skuteènost by se pak projevila
i v postupu pøi zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativnì právní a personální odbor ÈSTV

Informace ze sportovního prostøedí
l FRANTIEK DVOØÁK: HRY V TURÍNÌ BYLY PRO NÁS ÚSPÌNÉ l
ubilejní XX. zimní olympijské hry v Turínì byly první velkou sportovní událostí letoního
roku. O jejich zhodnocení jsme poádali v rozhovoru Frantika Dvoøáka, místopøedsedu
Èeského olympijského výboru pro sport a éfa èeské olympijské výpravy.
n Pøed zaèátkem ZOH jste v rozhovoru pro TP Zpravodaj prohlásil, e byste byl velmi
spokojen se esti medailemi. Po loòské i letoní mimoøádnì úspìné sezonì pøedevím lyování nelo jistì o odhad pøemrtìný. Jak hodnotíte vystoupení èeských olympionikù?
I kdy se nenaplnila moje prognóza esti medailí domnívám se, e to byly úspìné Hry pro
ÈR. Získali jsme ètyøi medaile a øadu významných umístìní do 8. místa. Èetí sportovci byli
hodnì ,vidìt, v øadì soutìí tzv. udìlali závod. Moje hodnocení úspìnosti nevnímám jen poètem medailí, ale i dalím umístìním v té ohromné sportovní konkurenci úèastníkù ZOH. Je jasné,
e øada oèekávaných dobrých umístìní se nerealizovala. Bylo to zklamání pøedevím pro závodníky samé. Indispozice, chyby v závìreèné pøípravì, fatální pochybení administrativního èi sportovnì technického rázu musí být nepochybnì pøedmìtem vìcné analýzy a souèástí opatøení do
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budoucí èinnosti a sportovní pøípravy. Nicménì byly jsme svìdky úspìných ZOH
pro ÈR.
n Jak si vysvìtlujete, e pouze bìci dokázali optimálnì naèasovat formu a naopak za oèekáváním zùstali skokané, biatlonisté?
Bìci dlouhodobì vykazují dobré výsledky, pracují se irokou základnou, nikdy neopustili systém výbìru talentù a péèe o nì, starají se
o kolení trenérù, apod. Navíc ctí formu týmové práce, vìøí ve spoleènou
práci reprezentaèních drustev s dostateènou mírou individuálního pøístupu k tréninku u vyzrálých reprezentantù. Skokané mají urèitì nevýhodu
v malé základnì a jsou pøíkladem toho jak aktivity mimo sport mohou ovlivnit
atmosféru a pohodu tolik potøebnou pro podání vrcholového výkonu. Biatlon, který nepochybnì pracuje týmovým zpùsobem a má dostateènou základnu a úspìné mladé závodníky, bude asi muset analyzovat zaité formy pøípravy a míru vyváenosti bìeckého zatíení
a pøesné støelby.
n Nìkteøí sportovci se nechali slyet, e po stránce organizaèní, dopravy, diváckého zájmu
èi celkové atmosféry patøily ZOH k nejslabím v posledních letech. Co si o tom myslíte?
Jsem tého názoru. Ze vech OH, které jsem mìl monost navtívit nebo absolvovat v roli
vedoucího výpravy a éfa mise bych tìmto Hrám dal v oblasti organizace, podmínek ubytování
a stravování a celé logistiky hodnì patnou známku. V poøádku a na velmi dobré úrovni byla
samotná sportovitì a i vlastní prùbìh soutìí a závodù.
n Opory èeské výpravy, jako Kateøina Neumannová, Ale Valenta èi mnozí hokejisté se
pøítích ZOH s nejvìtí pravdìpodobností ji jako sportovci nezúèastní. V jejich lépìjích vykroèili napøíklad Luká Bauer, Martina Sáblíková a dalí. Co je potøeba udìlat pro
to, aby se ve stále tvrdí svìtové konkurenci tito olympionici a jejich vrstevníci dokázali
ve Vancouveru prosadit na stupnì vítìzù?
Musí dále tvrdì pracovat, ale to oni dobøe vìdí. Celý vrcholový sport v ÈR pak musí zcela
obnovit systém sportovní pøípravy, vèetnì vìdeckého výzkumu a servisu, kolení a dokolování
trenérù, obnovení metodické èinnosti, odborné publikaèní èinnosti, atd. Je potøeba pøehodnotit
stávající diferenciaci sportù a s tím i zamìøené financování vrcholového sportu. Spolu s diferenciací sportù je potøeba také dokonèit zmìny a zásady èinnosti sportovních center, vèetnì tìch
rezortních.
n Prùbìh ZOH v Salt Lake City provázely urèité nedostatky ve zdravotnickém zabezpeèení
reprezentantù. Dolo v Turínì ke zlepení?
Zdravotnické zabezpeèení a proces regenerace po výkonu byl medicínským týmem výpravy
zajitìn podle mého názoru dostateènì. Tedy pohledem vymezeného a tím i omezeného poètu
lékaøù, fyzioterapeutù a masérù, které si výprava mohla k celkovému poètu èlenù doprovodu
dovolit. Akutní pøípady byly øeeny rychle a ve spolupráci s organizaèním výborem her ve specializovaných oddìleních nemocnic v Pignerolu a Turínì.
n Rychlobruslaøka Sáblíková potvrdila mimoøádný talent a pøedpoklady, pøestoe pro tento sport nejsou v Èesku zdaleka optimální podmínky. Z úst jejího trenéra vyly po skonèení ZOH informace, e bude zvaovat reprezentaci jiné zemì, pokud jí nebudou vytvoøeny odpovídající podmínky. Jak hodlá ÈOV reagovat?
Jejich prohláení bylo neastné a já ho povauji za takový ,nìný nátlak v doznívající euforii
právì dosaeného skvìlého výsledku naí, jetì juniorské reprezentantky. Pro dalí rùst Sáblíkové, ale i dalích závodníkù v rychlobruslení, vèetnì krátké dráhy a Kateøiny Novotné je potøeba
okamitì definovat a zajistit objem úèelových finanèních prostøedkù na jejich pøípravu na ledových drahách mimo ÈR. Z hlediska dlouhodobìjího øeení bude nutné podpoøit projekt vybudování speciální víceúèelové ledové plochy pro rychlobruslaøskou dlouhou a krátkou dráhu a event.
krasobruslení ve vybrané spádové oblasti, aby byl zajitìn pøísun mládee a výbìr talentù pro
tyto sporty.
n Mezi diváky se v prùbìhu ZOH vystøídalo nìkolik naich politikù. Mìli jste monost je
oslovit, napøíklad právì kvùli výstavbì rychlobruslaøské haly èi umìlé sáòkaøské a bobové dráhy v ÈR?
Pøítomnost nejvyích pøedstavitelù ÈR a politikù, kteøí jsou v nìjakém vztahu s organizací
sportu v ÈR, s jeho ovlivòováním a financováním z hlediska zájmu státu, byla pøíleitostí diskuto-
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vat o stávajících problémech èeského sportu a o sportovní reprezentaci státu. Pøísliby trvalé
podpory sportu a konkrétní návrhy na øeení nìkterých pøetrvávajících problémù jsou povzbudivé
pro dalí období. Konkrétní návrhy zaznìly pøedevím od ministrynì MMT Petry Buzkové.
n V souvislosti se zlatou olympijskou medailí Kateøiny Neumanové je asi zbyteèné se vás
ptát, co vám v Turínì udìlalo nejvìtí radost. Mùete øíci, z èeho jste byl nejvíce zklamán?
Vedle medailových umístìní jsem byl potìen dalími dobrými výsledky iroké palety námi
zastoupených sportù. Mrzí mne, e nìkteré disciplíny opustily týmové pojetí pøípravy i reprezentace, odrazilo se to v organizaci, atmosféøe, a také ve výsledcích. A obecnì pak jsem zklamán
z celkového pojetí a organizace ZOH tak, jak je uchopili a realizovali italtí organizátoøi.
n V tabulce úspìnosti zemí uhájilo Nìmecko první pozici ze Salt Lake City a prakticky
k výrazným zmìnám na pøedních pozicích nedolo. Pouze pøed ètyømi lety druhé Norsko
kleslo a na 13. místo, kdy získalo jen dvì zlaté medaile. Pøekvapilo vás to, resp. máte
informace, v èem je pøíèina?
Výkon ve sportu je ovlivnìn mnoha faktory rùzných øádù. Pøi vyrovnanosti svìtové pièky je
sice mono s velkou pravdìpodobností øíci, kdo bude na pøedních místech, ale zaruèit to nelze.
Výpadek jednoho z faktorù mùe dramaticky ovlivnit koneèný úspìch. Nìco je pøímo v moci
sportovce samého, nìco v jeho okolí  v servisu, poèasí, v materiálu, ale i také v nepojmenovaných vlivech jako je náhoda a tìstí. Nìkdy je to zpùsobenou chybou v posledním zamìøení na
závod, v nevhodné aspiraci na výkon nebo pochybením v oblasti organizaèní èi administrativní.
To jsou vìci rychle napravitelné, horí je situace, pokud je to výsledkem patného systému,
chybné práce v období pøípravy a v nedobrých interpersonálních vztazích. Samostatnou kapitolu
pak zaujímá koketérie s aplikací nedovolených podpùrných prostøedkù a metod pro zvyování
sportovního výkonu.
Vladimír Civín

Sport a zdraví
l ZÁJEM O NORDIC WALKING STOUPÁ l
(Podle zahranièních èasopisù SPORTISu)
ro znaèný zájem o walking (a jogging)
severským zpùsobem se jetì podrobnìji zamìøíme na techniku pohybù a
na výzbroj této oblíbené pohybové aktivity, pøi které se souèasnì trénuje síla, vytrvalost, pohyblivost a koordinace. Pøi nesprávné
technice toti mohou vzniknout svalové dysbalance, zvlátì u zaèáteèníkù, napø. nevhodnými napìtími v oblasti ramenního pletence a paí.
Proto je vhodné nejdøíve absolvovat prùpravná cvièení s holemi. Takovým prvním, jednoduchým cvièením je uchopení holí uprostøed
a chùze zpøíma s holemi v rukou a støídavým
máváním podle tìla. Teprve potom se za chùze
zpøíma nacvièuje drení holí nahoøe, jejich taení po zemi a následnì uchopení za poutka
a pouívání støídavì k nohám, zabodnutí holí
vedle tìla mezi patou pøední nohy a pièkou
nohy zadní, pøièem je nutno dbát na mírný sklon
hole pøi zabodnutí. Také je tøeba dát pozor na
vedení paí  pøi dlouhé pai by mìla ruka

s holí minout kyèel a vihnout dozadu. Po pøedbìných cvièeních se pak od pomalé chùze pøechází k rychlé chùzi s vìtím tlakem na pae
a nohy, co vyaduje silnìjí pøedklon trupu ne
pøi chùzi pomalé. Pokroèilejí pak mohou trénovat chùzi ze svahu a do svahu a rùzné skoky. Struktura kroku se odliuje od bìné chùze
nebo bìhu. Pùsobením odrazu holí a zasazení
paí se dosahuje vìtí pohybovì strukturální
podobnosti. Pøed tréninkem i po nìm je vhodné
zaøadit bìná protahovací cvièení, zvlátì zadní strany stehna, lýtkového svalstva, ramenou
a paí.
Nejdùleitìjím pøedmìtem výzbroje jsou
speciální hole. To znamená, e není moné pouít lyaøské bìecké hole nebo bìné hole na
turistiku. Ty jsou buï pøíli dlouhé, pøíli krátké,
pøíli tìké, nebo poutka neodpovídají speciálním poadavkùm kladeným na techniku severské chùze.
Hole pro severskou chùzi spoèívají pohodlnì
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v dlani a jsou ultralehké (80120 g). Jsou zhotoveny z aluminia nebo karbonu, pøièem karbonové jsou výraznì lehèí, tií a ménì vibrují.
Vechny typy nabízejí vymìnitelné hroty a pohodlné systémy poutek. Úchopová poutka
umoòují pevné spojení mezi holí a rukou, ani
by hùl musela být bìhem celého pohybu køeèovitì svírána. Na vnìjí stranì dradel je upevnìna ploka pro ruku a délku poutek je mono
individuálnì nastavit. Praktické sponky umoòují rychlé pøitaení a bezpeèné drení.
Ideální délka holí je závislá na kondici, délce
paí a nohou, tempu, intenzitì a tvaru terénu.
Pøesnì daná délka holí neexistuje, rozhodující
je cítìní a dobrý pocit. Podobnì jako u lyaøù
by mìla být hùl tak dlouhá, aby pøedloktí probíhalo rovnobìnì se zemí, je-li hùl uchopena do
dlanì a svisle postavena na podlahu. Délku hole
lze i vypoèítat. Zaèáteèníci a chodci po horách
by mìli pouívat hole dlouhé 66 % své výky,
s tendencí ke kratí délce. To znamená, e délku hole 1,07 m (tìlesná výka 1,62 m) zaokrouhlí na 105 cm (hole jsou k dostání vìtinou po
5 cm). Pokroèilí chodci s dobrou koordinací
a dostateènou silou pouívají hole dlouhé 68 %

své výky. Pøi výe uvedeném pøíkladu je to 110
cm. Výhodné jsou hole, které lze v oblasti úchopu asi o 15 cm pøestavit, protoe skýtají prostor
pro urèitou variabilitu v délce, která je v terénu
ádoucí. Kvalitní hole mají vést pohyb, podporovat ho a pøedevím tlumit. (Èerpáno z èasopisù Leichtathletiktraining a Fit for life.)
Kromì severské chùze (nordic walking)
vzrùstá zájem i o severské bruslení (nordic
blading) èi severské lyování vèetnì krosu (nordic skiing). Tyto a jetì dalí aktivity získávají
na oblibì a vytvoøil se pro nì i souhrnný název
 nordic fitness. Severská zdatnost umoòuje sezonní støídání nejrùznìjích tréninkových
forem a díky vestrannosti udruje motivaci ke
sportovním aktivitám vysoko. Jistì stojí za to
se k tomuto tématu nìkdy znovu vrátit.
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
(zdroje informací pro Vás  pro odbornou
veøejnost  SPORTIS)

Okénko do sportovních svazù
l ÈESKÝ SVAZ SILOVÉHO TROJBOJE
PATØÍ MEZI VÁENÉ ÈLENY EVROPSKÉ FEDERACE l
eský svaz silového trojboje poøádal v minulosti ji pìtkrát mistrovství svìta a sedmkrát
mistrovství Evropy, co Èeskou republiku øadí na nevyí pøíèku mezi vemi evropskými
zemìmi. O vánosti, které se Èeský svaz silového trojboje tìí v Evropské federaci
silového trojboje (EPF) svìdèí také skuteènost, e generální sekretáø svazu Jiøí Hofírek
byl v roce 2003 uveden do Sínì slávy EPF a ve stejném roce byl zvolen do funkce technického
sekretáøe EPF. Èeský svaz silového trojboje se mùe pochlubit také tím, e ve svých øadách má
tøi rozhodèí Mezinárodní federace silového trojboje (IPF) I. tøídy a ètyøi rozhodèí IPF II. tøídy, kteøí
pravidelnì rozhodují na vech svìtových a evropských ampionátech.
EPF povìøila také v letoním roce Èeský svaz silového trojboje poøádáním 29. mistrovství
Evropy muù a en, které se uskuteèní od 9. do 14. kvìtna v Prostìjovì, a mistrovství Evropy
Masters 5.9. èervence rovnì v Prostìjovì.
Na kvìtnovém ME se pøedpokládá úèast 120 en a 150 muù z dvaceti zemí Evropy. Pro èeské reprezentanty bude nominaèní soutìí na ME mistrovství ÈR 15. dubna v Nymburku. V rámci
ME se uskuteèní výroèní kongres EPF. Za zmínku stojí, e naposledy hostila Èeská republika
nejlepí evropské borce v silovém trojboji v roce 2004, kdy se ampionát konal v Nymburku.
Èervencového ME Masters muù a en nad 40 let vìku se zúèastní kolem 270 a 300 závodníkù z 20 a 25 evropských zemí. Dá se pøedpokládat, e Èeskou republiku bude reprezentovat
15 a 20 reprezentantù v kategoriích 4049 let, 5059 let a nad 60 let vìku.
Èetí reprezentanti budou chtít urèitì navázat na úspìchy z pøedchozích let. Nejlepím silovým
trojbojaøem èeské, ale i èeskoslovenské historie silového trojboje je Petr Theuser (viz foto na
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obálce), který je mnohanásobným medailistou z mistrovství svìta i Evropy, a také mistrem svìta
masters z roku 2001 z kanadského Moose Jaw. V enách jsou nejlepími èeskými závodnicemi
Marcela Balogová a Hana Takáèová, dritelky støíbrných i bronzových medailí z MS a ME
v benèpresu. K nim je tøeba pøipoèíst Andreu Kubínovou, mistryni svìta v benèpresu z roku 2001
v Christchurchu na Novém Zélandì.
Mezi prestiní akce silových trojbojaøù patøí ÈeskoSlovenská superliga drustev, její druhý
roèník se uskuteèní koncem roku. Støetnou se v ní tøi nejlepí drustva èeské extraligy se tøemi
drustvy slovenské extraligy. V loòském prvním roèníku v Bardìjovì zvítìzila naprosto suverénnì èeská drustva.
EPF má v souèasnosti 37 èlenských zemí, jejich základní povinností je zaplacení roèního
èlenského poplatku 250 EUR. Èeská republika patøí mezi nejaktivnìjí èlenské zemì. Nai reprezentanti se kadoroènì zúèastòují prakticky vech mistrovství Evropy, kterých je kadým rokem
pìt a stejnì tak se zúèastòují dalích pìti mistrovství svìta. Svaz hradí úèast pouze vybraným
reprezentantùm na ME a MS muù, en, juniorù a v benèpresu, kteøí mají pøedpoklad medailového umístìní. Dalí závodníci, kteøí mají patøiènou výkonnostní úroveò, se mohou MS a ME zúèastnit na vlastní náklady. Soutìí masters se reprezentanti zúèastòují výhradnì na vlastní náklady.
Silový trojboj se skládá ze tøí disciplín  døepu, benèpresu a mrtvého tahu  které jsou voleny
tak, aby co nejvíce provìøily sílu celého tìla. V kadé disciplínì má závodník právo na tøi pokusy,
z nich nejlepí se zapoèítává do celkového výsledku trojboje, který urèuje poøadí závodníkù
v soutìi. Sportovním náèiním, se kterým závodníci soutìí v jednotlivých disciplínách, je nakládací èinka, její hmotnost je v prùbìhu soutìe zvyována v souladu s pravidly silového trojboje.
Pøi døepu pøevezme závodník èinku ze stojanù a zaujme vzpøímený postoj tak, aby osa èinky
spoèívala na trapézovém svalu. Na znamení rozhodèího vykoná závodník hluboký døep, pøi kterém se bod, ve kterém pøechází stehno v trup dostal minimálnì na úroveò horní èásti kloubu
kolenního. Potom pøejde zpìt do výchozího postavení (s napnutýma nohama) a vyèká na povel
rozhodèího, po nìm èinku odloí zpìt na stojany. Bìhem výkonu cviku nesmí závodník zmìnit
polohu chodidel, uèinit ve døepu hmit nebo se odrazit stehny od lýtek.
V benèpresu (tlaku v lehu na lavici) se soutìí na lavici pøesnì pøedepsaných rozmìrù. Závodník
leí na zádech, nohy pokrèené v kolenou, chodidla opøena o podlahu. Èinku pøevezme ze stojanù
nebo od pomocníkù do napjatých paí a na povel rozhodèího ji spustí plynulým pohybem na
hrudník. Po viditelné pauze èinku vytlaèí zpìt
do pøedpaení (do napnutých paí) a na povel
rozhodèího odloí èinku zpìt na stojany. Pøi výkonu cviku se èinka drí nadhmatem. Maximální povolená íøe úchopu èiní 81 cm. Bìhem výkonu cviku nesmí nadzvednout pánev, zmìnit
polohu nohou nebo èinku odrazit od prsou. Tlak
musí být vykonán obìma rukama souèasnì,
nesmí dojít ke stoèení tìla na lavici.
Pøi výkonu mrtvého tahu leí èinka vodorovnì pøed chodidly závodníka. Výkon spoèívá v
plynulém zdviení èinky vzpøímením trupu a napnutím nohou. Po dokonèení zdvihu jsou nohy
v kolenou napjaty, ramenní osa vodorovná, ramena staena vzad. Úchop èinky je libovolný,
vzdálenost chodidel od sebe je rovnì libovolná. Po ukonèení pokusu musí závodník vyèkat
na povel vrchního rozhodèího a teprve potom
smí odloit èinku na podlahu, pøièem úmyslné odhození èinky z výe nad koleny je klasifikováno jako neplatný pokus.
civ/hfPetr Theuser  Mistr svìta masters
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Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti
l PAVEL KLAPU OSLAVIL SEDMDESÁTÉ NAROZENINY l
edmdesáté narozeniny oslavil 8. bøezna PaedDr. Pavel Klapu. Rodák ze Znojma
pracoval v ÈSTV v rùzných funkcích od roku 1959, mj. byl místopøedsedou a generálním sekretáøem. Do dùchodu odeel v roce 1999. Dodnes se stará o oblast marketingu ve sdruení Krkonoe  svazek mìst a obcí. Stále aktivnì lyuje a hraje tenis.
U pøíleitosti ivotního jubilea udìlil VV ÈSTV P. Klapuovi medaili za práci ve prospìch
tìlovýchovy a sportu, kterou mu pøi jednání VV ÈSTV pøedal pøedseda ÈSTV ing. Vladimír
Srb.
Ke gratulantùm se pøipojuje i redakce TP Zpravodaje.
-red-

l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA DUBEN l
1. 4. 
1. 4. 
1. 4. 

3. 4. 
4. 4. 
5. 4. 
7. 4. 
7. 4. 
8. 4. 
10.
12.
13.
14.

4.
4.
4.
4.






16. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.






19. 4. 

22. 4. 

2. 4.
9. 4.
2. 4.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
8. 4.
5. 4.
9. 4.
6. 4.
9. 4.
9. 4.
8. 4.
9. 4.
9. 4.
16. 4.
22. 4.
16. 4.
30. 4.
15. 4.
15. 4.
22. 4.
23. 4.
19. 4.
23. 4.
19. 4.
24. 4.
20. 4.
20. 4.
22. 4.
23. 4.

MS v synchronizovaném bruslení
MS muù v curlingu
MS v krosu
MÈR v karate
Praský pùlmaraton
OxfordCambridge ve veslování
O tít mìsta Chebu házenkáøek
Odvety ètvrtfinále fotbalové Ligy mistrù
MS v plavání v krátkém bazénu
Odvety ètvrtfinále fotbalového Poháru UEFA
MarokoÈR, euroafrická zóna Davisova poháru
Finálový turnaj FIBA Eurocup basketbalistù
PrahaPodìbrady v chùzi na 20 km
MÈR v zápase volným stylem
Cyklistický závod PaøíRoubaix
ME v badmintonu
MS hokejistù do 18 let
MS v dráhové cyklistice
ME v achách
Zahájení finálové série extraligy volejbalistek
MMÈR ve veslování na dlouhých tratích
ME v korfbalu
Tenisový turnaj muù
První semifinále fotbalové Ligy mistrù
VC Ústí v boxu
Èvrtfinále Poháru ÈMFS
Finálový turnaj MÈR v curlingu
První semifinále fotbalového Poháru UEFA
Zahájení finálové série extraligy volejbalistù
ÈRvédsko, kvalifikace MS fotbalistek
ThajskoÈR, Fed cup tenistek

Praha
Lowell
Fukuoka
Hustopeèe
Praha
Londýn
Cheb
anghaj
Rabat
Praha
Teplice
Den Bosch
Halmstad
Bordeaux
Aydin Kusadasi/Turecko
Budape
Monte Carlo
Ústí nad Labem

Praha
Bangkok

24.
25.
25.
25.
25.
26.
26.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.









27. 4. 
28. 4. 

22.
23.
1.
26.
29.
30.
30.
29.
7.
27.
30.
30.
29.
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4.
4.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
4.
4.
4.
4.

MÈR muù v kulturistice
Zahájení finálové série extraligy házenkáøù
MS drustev ve stolním tenisu
Odvety semifinále fotbalové Ligy mistrù
ME drustev ve squashi
Cyklistický závod Kolem Romandie
ME v zápase
védské hokejové hry
ME ve vzpírání
Odvety semifinále fotbalového Poháru UEFA
ME sportovních gymnastek
Finálový turnaj Euroligy basketbalistù
MÈR ve sjezdu na divoké vodì

Praha
Brémy
Vídeò
Moskva
Stockholm
Cietniewo
Volos
Praha
pindlerùv Mlýn

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

l PØEHLED AKCÍ ÈSTV SPORT PRO VECHNY NA DUBEN l
Termín
1. 4.
1. 4.
1. 4.
1. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
8. 4.
8. 4.
8. 4.
12. 4.
13. 4.
15. 4.  16. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
27. 4.
29. 4.
29. 4.
29. 4.  1. 5.
29. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.

Název akce

Poøadatel

Fotbalový turnaj ákù Z
Jarní pøírodou  turistika pro dìti a mláde
Bohdaneèsko popáté  pochod
Pohárek 2006  plavání
Pøespolní bìh actva na ibeníku
Bìh na Mariánskou skálu
Turnaj ve stolním tenisu pro pøíchozí
Po stopách Praotce Èecha  horská kola
Odemykání Chrudimky  vodácká turistika
Jarní setkání turistù na Dianì
Krajský olympiáda mládee
Sportovní pìtiboj drustev
Bohemia cup v házené  dorost a dospìlí
Turnaj o velikonoèní vejce  kuelky
Nohejbalový turnaj
O pohár ÈSOB a OVS Klatovy  volejbal
HASácký turnaj v kuelkách
Zahájení vodácké sezony
Velká cena Krkono  bìh
Velikonoèní volejbalový turnaj
Mem. Menharta silnièních kol
Regionální olympiáda dìtí v or. bìhu
Pochod okolo Jaromìøe
Hadaøská pìtadvacítka  pochod
Èeským rájem na kole
Okresní pøebor ve futsalu
Májový volejbal
Otvírání skal
Slovácká hodinovka  atletika

TJ Baník Sou
OS ÈSTV Hodonín
TK Synthesia Pardubice
SK Kontakt
AK Most
USK VEM
TJ Mittal Ostrava
KCR Roudnice n. Labem
KVT Pardubice
TJ Slovan K.Vary
Sportovní unie Chrudimska
SKP Sever Ústí n. Labem
DHC Plzeò
KK Karlovy Vary
TJ Sokol Kohoutov
OVS Klatovy
HAS Jihlava
TJ Horní Datynì
Jiskra H. Marov
TJ Uhllozbyt Ústí n. Labem
CK Terezín
PSO ÈSTV, OK Loko Pardubice
TJ Sokol Jaromìø
KÈT Èervený Kostelec
TK Synthesia Pardubice
SK Opoèno
TJ Sokol Batòovice
TJ Spartak Ústí n. Labem
Sl. Sl. Uh. Hraditì

Pøímý kontakt
776 574 888
608 772 439
724 219 096
777 709 837
602 642 606
604 125 883
603 209 270
472 774 251
377 531 072
777 570 225
608 168 510
605 357 370
602 762 137
477 162
603 741
602 619
491 815

107
817
991
282

728 084 999
605 251 971
736 481 760
475 600 793
572 525 111
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hosta 12. mezinárodního kniního veletrhu SVÌT KNIHY, 4.7. 5. 2006

l INFORMAÈNÍ BULLETIN ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ÈR l

Skotský spisovatel QUINTIN JARDINE, mu v nejlepích letech, je u
na první pohled sympaák, který si ovem pøísnì støeí své soukromí. O jeho
ivotì proniklo na veøejnost jen minimum informací. Zaèínal jako novináø, je
enatý, má ètyøi dìti a do rodiny poèítá i své dvì siamské koèky. Píe detektivní romány, a to hned dvì øady, jejich úspìch je obrovský.
Ústøední postavou druhé série je agent Oz Blackstone, pohledný chlap,
ijící v podkrovním edinburghském bytì s kamarádem leguánem. Trochu
pøipomíná Phila Marllowa, nenechá na pokoji ádnou enu, má spoustu pøátel a rád si zajde
na sklenièku do oblíbeného bistra. Pracuje jako vyetøovatel pro pojiovací spoleènosti
a jeho práce i soukromý ivot ho èasto zavádìjí do nebezpeèných situací.

ntidopingový výbor ÈR zahájil od ledna 2006 vydávání pravidelných informací z oblasti
boje proti dopingu formou elektronického mìsíèníku. V únorovém èísle najdete napøíklad
informace o tom, e ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s odpovìdností za èinnost
antidopingové laboratoøe, kterou mu ukládá zákon o podpoøe sportu è. 115/2001 Sb.
Dozvíte se také o besedì s dopingovou tematikou pro áky základních kol v Praze 7, kterou
uskuteènil Antidopingový výbor ÈR na ádost úøadu mìstské èásti Prahy 7.
Elektronický zpravodaj najdete a adrese: http://www.antidoping.cz/documents/buletin/informacni_buletin_0601.pdf
-red-

V Olympii ji vylo:

lll

CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI

lll

BLACKSTONEOVY ÚKLADY
Èeská premiéra britského bestselleru. První kniha z detektivní øady, její ústøední postavou je detektiv Oz Blackstone. 168 s., bro. 159 Kè

Vekerá inzerce je èernobílá, zpracovávaná
tisková strana A5
5 000,- Kè
z pohotových podkladù (elektronicky zpraco1/2 tiskové strany
2 600,- Kè
vaných nejlépe ve formátu JPG). Ceny jsou
uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude
1/4 tiskové strany
1 400,- Kè
vyadováno plné grafické zpracování se cena
1/8 tiskové strany
800,- Kè
zvyuje o 100,- Kè (bez DPH).
Umístìní inzerce v TP Zpravodaji je nutno pøedem domluvit s odpovìdným redaktorem
Vladimírem Civínem, tel.: 233 017 416, fax: 233 358 467, e-mail: civin@cstv.cz

RAKEV PRO DVA
Pøi lenoení na sluneèních pláích Costa Brava zjiují Oz a jeho pøítelkynì Primavera, e
jejich nový domov není zdaleka tak idylický, jak se zdálo. Netrvá toti dlouho a jsou zapleteni
do vrady, kdy je majitel místního hostince Miguel poádá o diskrétní pomoc: pøevoz mrtvoly... 240 s., bro. 159 Kè
ODÌNA V PURPUR
Tøetí svazek z úspìné série o soukromém detektivovi Ozu Blackstoneovi zavede ètenáøe
do atraktivního prostøedí wrestlingových zápasù... 256 s., bro. 169 Kè

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

SCREEN SAVERS
Oz Blackstone po smrti své eny, zùstává jako soukromý vyetøovací agent u wrestlingové
spoleènosti. Spolupracuje se svým pøítelem, detektivem Mikem Dylanem, jeho pøítelkynì
Susie se nyní dostává do smrtelného nebezpeèí. Kdo jiný by ji mìl ochránit ne Oz Blackstone? 240 s., bro. 169 Kè

(ilustraèní obálka)

l OBJEDNEJTE SI ROÈENKU ÈSTV 2005 l
ádnému sportovnímu fanoukovi by v domácí knihovnì
nemìl chybìt souhrnný pøehled výsledkù nejdùleitìjích sportovních událostí za rok 2005. Tyto a dalí
informace o subjektech sdruených v ÈSTV najdete v roèence 2005, kterou pøipravil ÈSTV ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia. Roèenka s barevnou obálkou bude
mít 176 stran formátu A/5. Chcete-li i vy mít tuto publikaci
ve svém archivu, staèí si ji objednat e-mailem
(olysklad@volny.cz) nebo vyplnit pøedtitìný kupon, nalepit ho na korespondenèní lístek a zaslat na adresu: Nakladatelství Olympia, a. s., sklad a expedice, Vaníèkova 2, 160 17 Praha 6-Strahov.

LÍBÁNKY SE SMRTÍ
Oz Blackstone pøijídí se svou druhou manelkou, Primaverou Philipsovou, na líbánky do
vesnièky LEscala na pobøeí Costa Brava. Zanedlouho zde koupí vilu po záhadnì zmizelém
francouzském obchodníkovi. Sotva se rozhodne uvést do provozu bazén, najde na jeho dnì
mrtvolu... 208 s., bro. 199 Kè
Pøipravujeme:
OTRÁVENÉ TØENÌ
Dalí detektivka s Ozem Blackstonem, z nìj se nyní stala filmová hvìzda, neustále vak
naráí na zavradìné ve svém okolí a záhady kolem jejich smrti je nakonec jako obvykle
nucen vyøeit sám. Rozuzlení je jako obvykle pøekvapivé cca 208 s., bro. 199 Kè

O B J E D N A C Í L Í S T E K
Objednáváme odbìr ......... ks Roèenky ÈSTV 2005

(pro èleny ÈSTV sleva 25 %)

Adresa ..............................................................................................................................
PSÈ ........................ datum ........................... podpis ....................................................

INZERCE

Jméno a pøíjmení (TJ/SK) ................................................................................................

Pro èleny ÈSTV sleva 25 % z uvedených cen!

