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ZPRAVODAJ ČSTV
A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
ČSTV jednal s Asociací krajů ČR
ČSTV navazuje nové kontakty, a to s institucemi a orgány, které
mohou ovlivnit podmínky pro sport a pohybové aktivity občanů v
ČR. Jednak je to jeden z cílů Dlouhodobého programu ČSTV, a jednak
ČSTV obdržel pozvání na jednání Komise Rady pro školství a sport
Asociace krajů ČR, které se konalo 22.dubna 2011 v Ústí nad Labem.
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Předseda ČSTV Pavel Kořan, který se spolu s generálním sekretářem ČSTV Janem Boháčem schůzky zúčastnil, prezentoval v úvodu
zástupcům krajů současnou situaci ve ﬁnancování českého sportu v
roce 2011 z vlastních a státních zdrojů, pozici ČSTV po 23.valné hromadě, i situaci společnosti SAZKA,a.s. Hlavní částí jednání byla ale
diskuse k oblastem společných zájmů. Projednávaly se kroky, které
by obě strany měly v současnosti učinit v souvislosti s přijetím nové
Koncepce státní podpory sportu v ČR Vládou ČR. Byl diskutován postup a možný podíl obou stran na přípravě nového zákona o podpoře sportu a na realizaci jednotlivých cílů, stanovených krajům i sportovním občanským sdružením v nové státní koncepci. Část jednání
byla věnována činnosti a významu krajských a regionálních sdružení
ČSTV pro činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pohybové aktivity občanů a pro organizaci sportovních soutěží na území krajů. Zdůrazněna byla také funkce krajských sdružení ČSTV jako
partnera při tvorbě koncepcí jednotlivých krajů v oblasti sportu. Některé kraje právě na koncepci sportu v současné době pracují.
Obě strany ocenily prospěšnost započatých jednání a shodly se
na potřebě pokračovat ve vzájemném dialogu mezi AKČR a ČSTV
a hledat společné postupy ke zlepšování podmínek pro sportovní
činnost na území jednotlivých krajů ČR.
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV
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Z jednání Výkonného výboru ČSTV 11.5.2011
Plánovaná květnová schůze VV ČSTV se konala 11.5. v pražské O2 areně. V úvodu členové výboru
vyslechli aktuální informace předsedy Pavla Kořana, který mimo jiné prezentoval závěry z jednání
ČSTV s Asociací krajů ČR, situaci v Občanském sdružení Zelený ostrov, kde ČSTV inicioval setkání
statutárních orgánů členů OSZO k obnovení normálního fungování sdružení, a zmínil také další organizační a úsporná opatření v aparátu ČSTV, v návaznosti na schválený rozpočet, kde dojde ke sloučení některých útvarů a snížení počtu zaměstnanců. Reorganizace bude ukončena v září tohoto roku
přijetím nové organizační struktury aparátu ČSTV. Dále předseda informoval o reakci Iniciativy Český
sport 2011 na Výzvu ČSTV a následně vyzval členy VV ČSTV k vyjádření stanoviska ke komunikaci s
Iniciativou „Český sport 2011“. Bylo navrženo uskutečnit v krátké době s představiteli uskupení jednání.

Výkonný výbor dále projednal pověření a postup zástupců ČSTV k výkonu akcionářských práv na
valné hromadě SAZKA, a.s., mimořádné valné hromadě SAZKA, a.s., a na valné hromadě Nakladatelství Olympia, a.s. Na programu schůze nechybělo ani projednání výsledku hospodaření ČSTV za první
čtvrtletí roku 2011. Zejména v důsledku propadů návštěvnosti střediska na Zadově produkoval ČSTV
v první čtvrtině roku ztrátu v hlavní činnosti, a to i přes restriktivní opatření, která byla zavedena. Hospodářská činnost se v prvním čtvrtletí dostala do ztráty 1,5 mil. Kč.
Výkonný výbor schválil návrh na rozdělení státní dotace MŠMT, určené na program ČSTV „Sportuj
s námi“, která se v letošním roce podařila vyjednat ve stejné výši, jako vloni, což lze s přihlédnutím k
ekonomickým podmínkám v ČR označit za malý úspěch. V této souvislosti výbor diskutoval o způsobu řešení legislativní překážky, která je v metodice poskytování státních dotací všem neziskovým organizacím letos nová. A to podmínka vedení podvojného účetnictví (starý název) pro příjemce státní
dotace. Výbor proto uložil předsedovi jednat s MŠMT o výkladu nebo úpravě podmínek pro rok 2011.
Jednání bylo bezodkladně zahájeno. Příští schůze VV ČSTV se koná 22.6.2011.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Jednání ČSTV s MŠMT ČR
Předseda ČSTV Pavel Kořan jednal 27.května s náměstkem
MŠMT odpovědným mj. i za oblast sportu Janem Kocourkem a s
ředitelem odboru sportu MŠMT Miroslavem Vosykou. Tyto schůzky
probíhají na ministerstvu v pravidelných intervalech a jsou na nich
projednávány zásadní otázky, zejména ﬁnancování sportu, ale v současné době také příprava legislativy. A to jak metodika ﬁnancování, tak letos aktuální příprava věcného záměru zákona o podpoře
sportu, jehož vypracování ukládá ministerstvu školství usnesení Vlády ČR, kterým byla v dubnu 2011

přijata Koncepce státní podpory sportu v ČR.
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Jednání mělo několik nosných témat, z nichž za zmínku jistě stojí příprava státního
rozpočtu na r. 2012, vyhlášení
programů státní podpory sportu pro r. 2012 a spolupráce při
zpracování metodiky využití
státních příspěvků. Předseda
otevřel problematiku limitující podmínky „podvojného
účetnictví“ pro příjemce státní
dotace, zejména příspěvku na
provoz a údržbu sportovních
zařízení v roce 2011. Diskutovalo se o provozu atletické nafukovací haly v Praze na Strahově, hotelu Coubertin a také o zajímavé myšlence - možnosti využití
jednotné evidence členské základny, včetně uhrazených členských příspěvků a také jednotného pasportu sportovních zařízení, jako eventuelních podmínek pro přiznání státní podpory.
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

P RÁVO
Bude sport v nových pravidlech pro Strukturální fondy EU?
Strukturální fondy jsou jedním z hlavních nástrojů ﬁnancování rozvoje členských zemí EU.
Dělí se na Evropský fond pro regionální rozvoj
a Evropský sociální fond, k dispozici má EU také
Fond soudržnosti. Na ČR připadá v období let 2007-2013
celkem 26,69 miliard eur.
Sport ale není oblastí, pro
kterou jsou tyto zdroje primárně určeny. Ze strukturálních
fondů sice mohla být podporována výstavba sportovní infrastruktury již v předchozích
obdobích, ale pouze pokud
byla součástí rozvoje měst a
obcí nebo rozvoje cestovního ruchu (cyklostezky). Sport
nebyl v pravidlech přímo jmenován jako oblast oprávněná
k podpoře, což u řady úřadů
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spravujících fondy v jednotlivých členských státech vedlo k tomu, že sport podporován nebyl.
To by se mělo změnit.
Sport zařazením do Lisabonské smlouvy značně posílil svoji pozici v evropské politice. Vedle přípravy
vlastních dotačních programů
pro sport (nejdříve od r. 2014)
se hledají i další cesty, jak sport,
nyní v EU oﬁciálně uznávanou
součást společenského života,
více podpořit i ze stávajících
fondů EU.
Oblast sportu, zejména
podpora výstavby sportovní
infrastruktury, by měla být zařazena do nových pravidel pro
strukturální fondy. Tak by se
dal shrnout hlavní závěr konference „Sport a regionální 
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politika“, kterou spolupořádaly v Bruselu kancelář EOV při EU a Výbor regionů (Výbor regionů je
politickým shromážděním, které dává místním a
regionálním úrovním možnost ovlivňovat vývoj
politiky EU a její právní předpisy, ČR je ve výboru
regionů zastoupena hejtmany krajů nebo starosty měst a obcí, celkem 7 řádnými členy a 7 náhradníky).
Vzhledem ke svému společenskému přínosu
(vzdělávání, sociální začleňování, ekonomické a
zdravotní přínosy, zaměstnanost, atd.) je sport
jedním z nástrojů k dosažení cílů dlouhodobé
Strategie EU 2020. Strukturální fondy by
v budoucnu měly umožnit podporu rozšiřování sportovní infrastruktury a úzce
souvisejících oblastí (doprava, služby, občanská vybavenost). Bylo konstatováno,
že podpora sportovních investic a inovací
je nedílnou součástí regionálního rozvoje. Jednoznačně kladný společenský efekt
investic do sportu potvrdily představené
analýzy fotbalového EURA 2008.
Konference se zúčastnilo na 170 zástupců místních a regionálních samospráv, sportovního hnutí
a představitelů institucí EU, např. řada europoslanců. V průběhu konference byly prezentovány sportovní projekty ﬁnancované ze stávajících
strukturálních fondů EU, jako součást rozsáhlejších investičních celků. Prezentovány byly:

- Mezinárodní outdoorové centrum v Extramaduře (autonomní oblasti Španělska);
- Snowpolis – centrum zimních technologií v
Kainu, Finsko;
- dobrý příklad z Polska, kde EU ﬁnancovala za
účelem podpory regionálního rozvoje řadu
sportovišť;
- příprava infrastruktury pro Evropský olympijský festival mládeže 2013, který se koná v Rumunsku, a sportoviště jsou budovaná v rámci
programů regionálního rozvoje.
Záměr zařazení oblasti sportu do nových
pravidel podpořili mimo jiné Mercedes
Bresso, předsedkyně Výboru regionů,
europoslankyně Sophie Auconie nebo
John Walsh z odboru pro tematickou
koordinaci a inovace Evropské komise,
podle jehož slov mohou projekty z oblasti sportu přispívající k inovaci i v budoucnu počítat s podporou z Evropských
strukturálních fondů. Iniciativu podpoří
samozřejmě ENGSO i další evropské střešní sportovní organizace.
Evropská komise představí svůj nový návrh
pravidel pro strukturální fondy, která budou platit od roku 2014, po pravidelné letní přestávce
jednání.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Jednání Evropské komise se sportovními
organizacemi
V Bruselu se v pátek 20.5.2011 konalo jednání Rady ministrů odpovědných za sport. Rada schválila, mimo jiné, svůj plán práce na
období 2011-2014. Před jednáním ministrů se uskutečnilo setkání
Maďarského předsednictví EU s evropskými sportovními organizacemi. Toto jednání EU na nejvyšší úrovni se stalo pravidlem a vždy
před zasedáním Rady ministrů sportu mají sportovní organizace
možnost sdělit svá stanoviska a návrhy k projednávané tematice (Structured Dialogue Meeting).
Evropskou unii zastupovali pod vedením maďarského ministra sportu Attily Czéne, ministři sportu
budoucí a minulé předsedající země - Polska a Belgie, a členové Evropského parlamentu. Jednání se
účastnila eurokomisařka Androulla Vassiliou, eurokomisařka pro vzdělání, kulturu, mnohojazyčnost a
mládež, do jejíž působnosti spadá také sport. Na druhé straně stolu zasedli zástupci hlavních evropských i mezinárodních sportovních organizací – Evropský olympijský výbor, ENGSO, UEFA, FIFA, Mezinárodní olympijský výbor, Asociace evropských fotbalových klubů a Evropské loterie. ČSTV byl 
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 na této schůzce nepřímo zastoupen, neboť jeho generální sekretář a Vice-president ENGSO Mgr.Jan
Boháč zastupoval na setkání Evropské nevládní sportovní organizace (ENGSO).
Na programu byla dvě témata – současná politika EU v oblasti sportu, zejména plán práce rady ministrů na roky 2011-2014 a problematika on-line sázení, včetně jeho dopadu na integritu sportu. V oblasti
sportovní politiky byla diskuse víceméně formální, neboť hlavní úkoly tohoto pololetí již byly naplněny. Evropská komise přijala v lednu 2011 dlouho připravovaný dokument Rozvoj Evropského rozměru
sportu, který můžete nalézt na internetu (http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/euasport.pdf),
a čtyřletý plán práce Rady ministrů připravilo maďarské předsednictví podle tohoto politického dokumentu. Sportovní organizace již měly dříve možnost se k materiálům vyjádřit v písemné podobě.
Zde je zásadní a stále otevřenou otázkou pouze to, zda bude sport zahrnut do ﬁnančního rámce
příštího dlouhodobého evropského rozpočtu, či nikoliv.
Druhé téma bylo podstatně zajímavější, neboť on-line sázení a integrita sportu patří vedle dopingu
mezi současné největší hrozby sportu. Zatímco ovlivňování zápasů z důvodů sázek je problém, který
řeší členské země vlastní legislativou již delší dobu, on-line sázení a nelegální provozování těchto sázek v členských zemích je problémem relativně novým. Přesto, že podle studií tvoří sázky na sportovní výsledky oproti loteriím jen malou část v obratu vložených peněz, jsou ﬁnanční ztráty způsobené
sportu nelegálními provozovateli vysoké. Proto se na on-line sázení soustředila pozornost ministrů
a v jednání k přijetí společných opatření, které musí současně zanechat určitou volnost členským
zemím, budou pokračovat i během příštího, polského předsednictví EU. Závěry z jednání:
http://www.eu2011.hu/ﬁles/bveu/documents/20110520_OIKST_Eng.pdf
Celé jednání rady ministrů, video v českém jazyce (jazyk lze na stránce navolit) naleznete zde:
http://video.consilium.europa.eu/index.php?sessionno=3407&pl=2&lang=EN
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ
Bambiriáda 2011 je za námi
Tradiční festival organizací věnujících se dětem a mládeži byl v
letošním roce poprvé určen také sportovnímu prostředí – klubům,
jednotám a svazům. První zprávu o jejich účasti Vám přinášíme v
tomto vydání Zpravodaje.
Z informací uvedených na webu Bambiriády jsme zjistili, že
subjekty sdružené v ČSTV se účastnily Bambiriády ve Frýdku-Místku (SKP Frýdek-Místek, Plavecký oddíl Frýdek-Místek, TJ
Voltiž Frýdek-Místek), Liberci (FBC Liberec, Sport Aerobic Liberec
o.s., TJ Lokomotiva Liberec), Milovicích (Taekwon-do ITF, oddíl
Milovice) Plzni (TJ Plzeň-Litice - pozemní hokej, TJ Medvědi Plzeň) a Praze (Český svaz pozemního hokeje ve spolupráci s pražskými oddíly).
Přímé reakce a několik obrázků máme k dispozici zatím pouze z
Prahy, kam jen úvodní den přišlo rekordních 15 tisíc návštěvníků 
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 a celkově, také rekordních, 64 tisíc. Od čtvrtka do neděle v parku na Vítězném náměstí prezentovalo svou činnost celkem 40 organizací a institucí věnujících se dětem. Organizátoři Bambiriády z
České rady dětí a mládeže ve spolupráci s Armádou ČR vyhlásili
v prosinci 2010 humanitární sbírku pro školy v Afghánistánu. Výtěžek sbírky 2 400 dolarů pomůže dvěma školám – střední chlapecké škole v Azře a dívčí škole v Khoshi.
Působení oddílů pozemního
hokeje velice kladně hodnotila
hlavní koordinátorka Bambiriády paní Blanka Lišková, generální sekretářka Českého svazu
pozemního hokeje paní Martina Motshagen, ale zejména
děti a jejich rodiče, kterým byl
k dispozici informační stánek,
několik metrů čtverečních koberce s umělou trávou, hokejky, míče a vždy aktivní hráč
nebo trenér pozemního hokeje. Návštěvník stánku tak mohl pod odborným vedením získat
první zážitky spojené s pozemním hokejem a zároveň se dozvědět kam přijít na trénink. Takový způsob oslovení dětí a mládeže
je nejen příjemný, ale také účelný.
Bambiriáda je samozřejmě hlavně o dětech a mládeži. Pro ty, kteří se jí rozhodli na jednom ze
sedmnácti míst v ČR navštívit, byl připraven bohatý program na pódiích a široká nabídka aktivit
u stánků prezentujících se organizací.

Účastnili jste se Bambiriády v některém z dalších měst? Chcete se s ostatními podělit o svůj zážitek? Napište nám na mail kovar@cstv.cz a nebojte se připojit ilustrativní fotograﬁi.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Dobrovolnictví kamerou

U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011
vyhlašují humanitární organizace ADRA a dobrovolnická organizace zaměstnanců General Electric – GE Volunteers soutěž krátkých ﬁlmových dokumentů věnovaných dobrovolnictví na téma
„Dobrovolnictví kamerou“.
Hlavním cílem soutěže je zachytit pohled mládeže (vypsány jsou kategorie do 18 a do 26 let)
na dobrovolníky a dobrovolnou činnost. Dobrovolná činnost je základem fungování všech sportovních oddílů a klubů. Bez nezištné práce vedoucích a trenérů by mnohé oddíly neexistovaly.
Proto vidíme v této výzvě příležitost pro sportovní prostředí, jak vyzvednout a třeba i ocenit
nenahraditelnou práci dobrovolných trenérů, cvičitelů, předsedů či vedoucích oddílů a dalších
dobrovolníků ve sportovním klubu. Soutěžící mohou natočit dobrovolnictví ve všech jeho podobách. Ve spojení se sportovní činností může být natočení krátkého klipu pro mladé sportovce
i dobrou formou využití volného času v kolektivu svého klubu. Soutěž probíhá v období letních
prázdnin a tak nebude složité najít si vhodnou příležitost a natočit zajímavé video zachycující činnost dobrovolníků (trenérů, organizátorů) z vašeho sportovního klubu,
například při pořádání soustředění
nebo letního turnaje.
A co, že se soutěží? V kategorii
do 18 let je pro vítěze připravena videokamera a v té do 26 let návštěva
továrny Jaguár a Experience centre
Land Rover v Anglii pro 2 osoby.
Oceněni budou první tři v obou kategoriích.
Další informací naleznete na www.dobrovolnictvikamerou.cz. Neváhejte a zapojte se!

Česko se hýbe
Česko, tedy jeho populace, se podle většiny výzkumů nehýbe a proto zdravotně chátrá. To se rozhodla změnit skupina šesti nadšenců, která získala
přímou záštitu Českého svazu aerobiku, ﬁtness a
tance FISAF.cz. Rozhodli se ve svém volném čase,
přestože ho mnoho nemají, rozhýbat republiku!
Cílem je tedy motivovat český lid k pravidelnému
pohybu a zdravějšímu stravování, které jsou těmi
nejlepšími recepty jak ušetřit následné zbytečné
výdaje na zdravotní péči a léčiva. Iniciativa je zaměřena na celou populaci - od dětí až po seniory.
Podle České lékařské komory je 21 % mužů a 31 % žen obézních. Přičteme-li k tomu lidi s nadváhou
dostaneme se na neuvěřitelných 68 % žen a 72 % mužů. Civilizačními chorobami trpí značná část 
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 naší populace: cukrovkou (8,1% a počet každoročně stoupá), chronickou obstrukční plicní nemocí
(7-8%), osteoporózou (nárůst za 11 let z 2,4% na 4,2%). Zvýšenou hladinu cholesterolu má 29% české
populace.
U dětí, které mají mít dostatek pohybu a vytvářet si zdravé životní návyky, je situace také alarmující. U těch ve věku mezi 6 a 12 lety trpí každé páté dítě nadváhou (10% nadváha, 10% obezita) a u
těch o trochu starších (13 až 17 let) je situace jen o málo lepší. Šest procent má nadváhu a pět procent
z nich je dokonce obézních.
Propagace a podpora pravidelného pohybu jako prevence civilizačních onemocnění je současným velkým evropským i světovým tématem a ČESKO SE HÝBE tedy navazuje na obdobné iniciativy
z dalších zemí.
Cíle iniciativy Česko se hýbe
- Vybudovat základy pro ozdravění české populace, snížení obezity, zvýšení pohybových aktivit a
preventivních opatření.
- Přimět co nejvíce lidí k pravidelnému pohybu.
- Vytvořit základnu podporovatelů „zdravého životního stylu a pohybu“.
- Dostat se do povědomí státního i nestátního sektoru.
- Zvýšit pohybovou gramotnost běžného českého člověka.
- Podpora pravidelného pohybu ve všech věkových kategoriích nejen u zdravých lidí, ale i u osob
trpících chronickými onemocněními.
- Oslovení významných státních i soukromých subjektů ke komplexní podpoře pohybu a sportu v
Česku.
- Pravidelná fyzická aktivita na lékařský předpis.
- Zlepšení fyzické a psychické kondice celé populace a výrazná úspora státních i soukromých prostředků ve zdravotnictví.
Aktivity v roce 2011
- Start Česko se hýbe – první Den plný pohybu zdarma pro všechny - 18. června, areál Sletiště – Kladno
- Odborná konference iniciativy Česko se hýbe pod názvem „Význam a propagace pravidelného
pohybu jako prevence civilizačních chorob“ – 16. září.
- Den otevřených dveří v síti sportovních partnerů – 18. září
Oslovily Vás myšlenky iniciativy Česko se hýbe! Pak neváhejte a zúčastněte se některé z pořádaných aktivit. Chcete udělat něco pro své tělo? Můžete začít tím, že se budete řídit šesti jednoduchými

motty, která přispějí k tomu, abyste se cítili lépe a zlepšil se Váš zdravotní stav.
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 Motta iniciativy Česko
se hýbe

Choďte!
(Chůze je nejpřirozenější a základní pohyb člověka.)
Nahoru pěšky, dolů výtahem!
(Do schodů běžte pěšky, dolů
se klidně svezte.)
Uvědomte si, jak dýcháte!
(Stačí 10 plných nádechů a výdechů a starosti jsou menší.)
Protáhněte se!
(I v kanceláři máte možnost.)
Vyrazte do přírody!
(Zeleň a slunce jsou lék na všechno.)
Jděte do toho s přáteli!

Další informace naleznete také na webu: www.ceskosehybe.cz
Redakce Zpravodaje ČSTV

S DĚLENÍ

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Pozemní hokejistky budou v Praze bojovat o postup mezi elitu
O premiérový postup do elitní skupiny mistrovství Evropy bude od 10. do 15. července 2011 na
pražské Slavii usilovat reprezentace českých pozemních hokejistek do 18 let.
Tým trenéra Petra Nováka se v základní skupině divize B utká se Švýcarskem, Walesem a Litvou,
která ještě na posledním šampionátu před dvěma lety hrála v nejvyšší divizi.
Česku v roce 2009 v Madridu unikla účast mezi evropskou elitou jen těsně. Tým skončil na třetí příčce za postupující dvojící Španělskem a Skotskem. Také proto trenér Petr Novák, který poté u
týmu vystřídal Miloše Kavana, pomýšlí na postup. „Mým přáním je předvádět atraktivní hokej, který
se bude divákům líbit. Pevně věřím, že je v našich silách bojovat o postup do elitní divize. Uděláme
pro tento výsledek maximum,“ prohlásil Novák.
Evropský šampionát hráček do 18 let se do Prahy vrací po čtyřech letech. Česká metropole navíc
uvidí třetí vrcholnou soutěž pozemkářů v roce - v lednu hostila juniorské mistrovství v halovém pozemním hokeji a o měsíc později divizi B Poháru mistrů.
„Sám jsem zvědav, jak se holky porvou s domácím prostředím. Někdy dokážou diváci svazovat
nohy a ruce, jindy mohou pomoci. Jsem přesvědčen, že nás to ovlivní pozitivně a dokáže holky nabudit k výkonům, které od nich všichni očekáváme. Ono ale někdy vidět holkám do hlavy, to je trošku
nadlidský úkol,“ uvedl Novák.
Ve druhé skupině šampionátu v Praze, kde se bude hrát o dvě postupová místa, se utká Ukrajina,
Polsko, Itálie a Rusko, které stejně jako Litva před dvěma lety sestoupilo z elitní divize.
Český svaz pozemního hokeje
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Blahopřejeme
Atletika
Oštěpař Petr Frydrych vyhrál výkonem 85,32 metru úvodní mítink atletické Diamantové ligy v
Dauhá.
Barbora Špotáková zahájila sezónu třetím místem na třetím podniku Diamantové ligy v Římě.
Mítink Zlatá tretra Ostrava zařazený spolu s dalšími třinácti světovými závody do druhé nejprestižnější kategorie IAAF opět potvrdil svoji jedinečnost. Z našich reprezentantů na pódiová umístění dosáhli
oštěpařka Barbora Špotáková, na čtvrtce Denisa Rosolová (obě druhé), oštěpař Petr Frydrych a výškař
Jaroslav Bába (oba třetí).
Barbora Špotáková vybojovala také na dalším mítinku Diamantové ligy konaném v americké Eugene
třetí místo. Při svém prvním letošním startu obsadila překážkářka Zuzana Hejnová čtvrté místo.
Na tradičním mítinku Diamantové ligy v norském Oslo se dokázala na nejvyšší stupínek prosadit Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek. Na hladké čtvrtce skončila druhá Denisa Rosolová a
třetí příčku obsadil oštěpař Petr Frydrych.
Basketbal
České basketbalistky porazily na závěr Velké ceny Karlových Varů Rusko 70:62 a celý turnaj, kterého
se účastnily také výběry Lotyšska a Polska, vyhrály.
Bojová umění
Na MS World Karate Confederation pořádaném v Liberci se dařilo našim reprezentantům. V hlavních
kategoriích získali v disciplíně kata jedno individuální zlato, dvě stříbra a dva bronzy, navíc přidali týmové stříbro a bronz. V kumite pak vybojovali dvě individuální zlata, stříbro a bronz a jedno týmové
stříbro. V celkovém hodnocení národů obsadil náš výběr třetí místo. Vybrané vstupné poskytli organizátoři na pomoc zemětřesením a tsunami postiženému Japonsku. Konečnou částku, která přesahovala čtyřicet tisíc korun, převzal japonský velvyslanec v ČR.
Box
Lukáš Konečný obhájil při zápase v Ústí nad Labem titul profesionálního mistra Evropy a interkontinentální titul organizace WBO v lehké střední váze.
Cyklistika
Na domácím podniku seriálu ME v bikrosu v Praze-Bohnicích obsadila Aneta Hladíková v sobotním
závodě třetí místo. V neděli si o jednu pozici pohoršila.
Zdeněk Štybar se při své premiéře v dresu týmu Quick Step na závodě kategorie HC - 4 dny Dunkerque prosadil na stupně vítězů. Na severu Francie obsadil třetí místo celkově.
Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál v britském Dalby Forest druhý závod sezóny SP v cross country a dostal
se do čela průběžného pořadí seriálu.
V dalším závodě SP v XC konaném v německém Oﬀenburgu obsadil Jaroslav Kulhavý druhé místo.
Roman Kreuziger vylepšil v závěrečné časovce na Giro d‘Italia o jednu pozici své umístění a obsadil
celkové šesté místo. Zároveň byl nejlepším jezdcem v kategorii do 25 let a získal tak bílý trikot.
Tomáš Slavík obsadil třetí místo v závodě SP ve fourcrossu v britském Fort Williamu.
Na SP v rakouském Leogangu dokázala mezi ženami zvítězit Romana Labounková. V kategorii mužů
obsadil úřadující mistr světa Tomáš Slavík třetí místo a čtvrtý skončil Michal Prokop.
Házená
Čeští házenkáři si zajistili účast na lednovém mistrovství Evropy v Srbsku. Ve své kvaliﬁkační skupině
skončili na druhém místě za týmem Norska.
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 Horolezectví
Radek Jaroš stanul na vrcholu čtvrté nejvyšší hory světa Lhoce (8516 metrů), která je jeho již dvanáctým zdolaným himálajským vrcholem. Z osmitisícovek mu zbývá zlézt pouze Annapurnu a K2.
Judo
Lukáš Krpálek vyhrál v kategorii do 100 kg turnaj SP v rumunské Bukurešti. Dvacetiletý judista USK
Praha si připsal už svůj třetí triumf na seniorském SP v kariéře.
Kanoistika
Deblkajak Ondřej Horský, Jan Štěrba vybojoval na regatě SP v rychlostní kanoistice v německém
Duisburgu bronzovou medaili na kilometru. Ženský čtyřkajak Anna Adamová, Jana Šebestová, Jana
Blahová, Lucie Matoušková obsadil na pětistovce páté místo.
Česká výprava na ME ve vodním slalomu ve španělském La Seu de Urgell získala celkem čtyři medaile.
O jedinou individuální se postaral svým bronzem osmnáctiletý kajakář Jiří Prskavec. Zvítězit dokázaly
hlídky deblkanoistů a kajakářek, druhý bronz přidala hlídka kanoistů.
Na prvním samostatném sjezdovém MS ve sprintu na kanále v německém Augsburgu byl mezi kajakáři Kamil Mrůzek druhý, stejně jako singlkanoistka Radka Valíková a třetí příčku obsadil singlkanoista Ondřej Rolenc.
Kuželky
Na mistrovstvích světa v bosenském Sarajevu se prosadili naši kuželkáři. Celkem tři
MS zde byla uspořádána v průběhu května. Dorostenci přivezli z toho svého hned
7 medailí a obsadili v hodnocení národů
3. místo.
Družstvo mužů se po dobrých výkonech
dočkalo medaile z MS téměř po třiceti letech, když získalo bronz. Ženy se podělily
o 5.-8. místo.
Z posledního mistrovství, tentokrát zrakově
postižených, přivezla zlato D.Hladíková.
Lakros
Dobře uspořádané MS v box lakrosu proběhlo na zimním stadionu v pražském Edenu. Domácí výběr
se probojoval poprvé v historii až do bojů o medaile, nakonec obsadil hezké čtvrté místo.
Lední hokej
Národní tým vybojoval na MS na Slovensku, zápasy se hrály v Bratislavě a Košicích, bronzové medaile,
když v celém průběhu turnaje prohrál jediný zápas, semiﬁnále s výběrem Švédska.
Legendární český brankář Bohumil Modrý a slovenský útočník Ladislav Troják byli při slavnostním
ceremoniálu na MS v Bratislavě in memoriam uvedeni do Síně slávy IIHF.
Lyžování
Tři vítězství ze čtyř získali čeští travní lyžaři na úvod SP ve švýcarském Marbachu. Zuzana Gardavská
vyhrála obří slalom i super-G, Jan Němec zvítězil v super-G.
Squash
Na turnaji v argentinské Resistencii získal Jan Koukal první letošní a celkově již osmnáctý titul na

okruhu PSA.
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 Moderní pětiboj
David Svoboda vyhrál závod SP v maďarské Százhalombattě. Po dobrých výsledcích v šermu a parkuru útočil v závěrečné kombinaci běhu a střelby ze druhého místa.
Tenis
Petra Kvitová vyhrála turnaj WTA Tour ve španělském Madridu a získala již třetí titul v letošní sezoně.
Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká vyhrály čtyřhru na Roland Garros a získaly první grandslamový
titul.
Veslování
Skifař Ondřej Synek vstoupil do nového ročníku SP vítězstvím na závodě v Mnichově. Ve ﬁnále skifařek skončila Jitka Antošová čtvrtá a Miroslava Knapková byla pátá. Neolympijskou kategorii dvojek
bez kormidelníka vyhráli Miroslav Vraštil a Jiří Kopáč.
Volejbal
V Městském divadle v Brně se za účasti dvacítky bývalých mistrů světa a Evropy slavily devadesátiny
českého volejbalu.

Kalendář sportovních akcí
Červen
3.6. - 5.6.2011

Primátorky-veslování

Praha

4.6.2011

SP - cyklistika - MTB-XC

FortWilliam/GBR

4.6.2011

MČR U19, mez. závod - moderní pětiboj

Praha - Juliska

4.6.2011

Diamantová liga - atletika

Eugene/USA

4.6.2011

I.Liga mužů a Liga žen lukostřelba

Praha

4.6. - 5.6.2011

Veteráni badminton

Chropyně

5.6. -12.6.2011

Critérium du Dauphiné - cyklistika-silnice

FRA

5.6. -12.6.2011

Tour de Suisse - cyklistika-silnice

SUI

5.6. - 6.6.2011

Moravia Cup - vodní lyžování (čluny)

Oleksovice

MSJ v judu

Cape Town/JAR

Světová liga volejbalu Finále

Gdansk-Sopot/POL

Diamantová liga - atletika

Oslo/NOR

10.6.2011

Mistrovství ČR - Slalom-Fun-6mr - jachting

Tenerife/ESP

11.6.2011

Diamantová liga - atletika

New York/USA

11.6.2011

SP-cyklistika-MTB XC

Leogang/AUT

11.6.2011

Mezinárodní závod BMX

Uničov

11.6.2011

MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně

Jablonec nad Nisou

5.6.2011
6.6. -10.6.2011
9.6.2011
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MČR-dvojic - kuželky

Podbořany/Jičín

11.6. -12.6.2011

MČR v šermu

Liberec

11.6. -12.6.2011

MČR v OB na krátké trati

Třebíč

MČR družstev ve skocích na trampolíně

Jablonec nad Nisou

13.6. -19.6.2011

MS muži - plážový volejbal

Roma/ITA

19.6. –20.6.2011

Kostelec Cup - Vodní lyžování (čluny)

Kostelec u Jihlavy

19.6. -26.6.2011

MS-hokejbal

Bratislava/SVK

21.6. -26.6.2011

Finále světové ligy ve vodním pólu

ITA

21.6. -30.6.2011

MS U19 žen v basketbalu

CHI

21.6. -23.6.2011

Olympiáda dětí a mládeže 2011

Olomouc

22.6. -30.6.2011

MSJ 2011-volejbal

Lima & Trujillo/PER

23.6. -26.6. 2011

ME juniorů a dorostu v OB

Jindřichův Hradec

24.6.2011

MČR-Sta-6mr - jachting

Vranovská přehrada

25.6.2011

ME a MEJ triatlon

Pontevedra/ESP

25.6.2011

MČR v MTBO ve sprintu

Vizovice

25.6. -26.6.2011

Čechy - Morava národní házená

Jihlava

25.6. -26.6.2011

SP- cyklistika-trial

Champvent/SUI

25.6. -26.6.2011

ME dorostenci judo

Cottonera/Malta

30.6.2011

Diamantová liga - atletika

Lausanne/SUI

30.6.2011

Finále MMČR Thaiboxing a MMA

Praha

MS U19 mužů v basketbalu

Latvia/LAT

SP- trials - cyklistika

Val d‘Isère /FRA

4.MS v jízdě na skibobech na trávě

Waldsassen/GER

MZ Kostelec 2011-vodní lyžování-čluny

Kostelec u Jihlavy

2.7.2011

MČR - O krále Šumavy-jachting

Lipno-Č. v Pošumaví

2.7.2011

MČR- jachting - Pir-6mr

Jesenice

2.7.2011

SP-MTB - cyklistika

MontSainteAnne/CAN

2.7.2011

MČR - MBX - cyklistika

Pardubice

2. 7. - 3. 7. 2011

MČR veslování

Svět-Třeboň

2.7. -24.7.2011

Tour de France-cyklistika

FRA

2.7. - 9.7.2011

ME masters-silový trojboj

Plzeň

2.7. - 3.7.2011

MČR družstev - sprint-divoká voda

Vltava - Veltrusy

4.7. - 8.7.2011

MČR mužů a žen - tenis

Ústí nad Orlicí

4.7. - 8.7.2011

MČR v tenise mužů a žen

Ústí nad Orlicí

11.6.2011

12.6.2011

30.6. -10.7.2011

Červenec
1.7. - 2.7.2011
1.7.2011
2.7. - 3.7.2011
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4.7. -10.7.2011

MEJ - baseball

Giojon/ESP

6.7. -11.7.2011

MEJ - plavání

Bělehrad/CRO

6.7. - 9.7.2011

Prague Cup Elite-lacrosse

Praha

6.7. -10.7.2011

MSJ - atletika

Lille/FRA

Atletický Meeting

Areva/FRA

8.7. -10.7.2011

Letní MČR - 4.kolo ČT - plavání

Praha - Podolí

9.7. -10.7.2011

MČR drezura

TJ Žižka Praha

SP-MTB - cyklistika

Windham/USA

Aviva Grand Prix-atletika

Birmingham/GBR

13.7. -17.7.2011

MS juniorů - jednotlivců-squash

Herentals/BEL

14.7. -19.7.2011

ME - šerm

Sheﬃeld/GBR

15.7. -17.7.2011

MČR skoky Sen.- jezdectví

Ptýrov

15.7. -17.7.2011

MČR C – jezdectví

Humpolec

16.7. -17.7.2011

SP-trials - cyklistika

Antwerp/BEL

16.7. -31.7.2011

MS-plavání

Shanghai/CHN

17.7. -30.7.2011

MS juniorů v házené

GRE

17.7. -24.7.2011

MS vodní lyžování - čluny

Dubna/RUS

18.7. -24.7.2011

ME jednotlivců juniorů do 14 let-tenis

Plzeň

18.7. -24.7. 2011

MS U19 v kulturistice

Herentals/BEL

19.7. -23.7.2011

ME kadetů - baseball

Třebíč

20.7. -30.7.2011

MS juniorek jednotlivců i družstev - squash

Cairo/EGY

22.7. -24.7.2011

MČR E Sen.- jezdectví

Mikulov

22.7. -24.7.2011

MČR rychlostní kanoistika - krátké tratě

Račice

Herculis-diamantová liga-atletika

MON

23.7. -30.7.2011

EYOF

Trabzon /TUR

23.7. -31.7.2011

MS kadetů v boxu

Astana/KAZ

MČR - jachting - Course racing

Viganj/CRO

MSJ sjezd na divoké vodě

Moravice - Opava

ME v moderním pětiboji

Medway/GBR

29.7.2011

DN-diamantová liga-atletika

Galan/SWE

30.7.2011

Clasica Ciclista San Sebastian-cyklistika

ESP

30.7. -31.7.2011

Zet Cup 2011-ﬂorbal

Praha

30.7. -31.7.2011

MČR rych. kanoistika žactvo - krátké tratě

Sedlčany

30.7. -31.7.2011

SPJ - judo

Praha

31.7. - 6.8.2011

Tour de Pologne-cyklistika

POL

8.7.2011

9.7.2011
10.7.2011

22.7.2011

25.7.2011
25. -31.7.2011
28.7. - 1.8.2011
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