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ZPRAVODAJ ČSTV
A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

Všesportovní kolegium ČR
6. schůze VV ČSTV
Talentovaná mládež
EYOWF 2011 - novinky

Všesportovní kolegium České republiky
chce být důstojným partnerem veřejných
a státních institucí
Střešní sportovní organizace v ČR chtějí důsledněji prosazovat zájmy sportovního a tělovýchovného prostředí ve vztahu k veřejným
a státním institucím. S uvedeným cílem bylo Všesportovní kolegium
České republiky, dosud působící bez právní subjektivity, ustaveno jako
samostatný právní subjekt v podobě zájmového sdružení. Ustavující
zasedání nového Všesportovního kolegia ČR proběhlo 7.10.2010.
Zakládajícími členy nového Všesportovního kolegia České republiky jako zájmového sdružení se stalo deset původních členů: Asociace školních sportovních klubů České republiky, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, Autoklub České
republiky, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská,
Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Český svaz tělesné výchovy, Klub českých turistů a Orel, o.s.
Předsedou Všesportovního kolegia České republiky byl jednomyslně zvolen Pavel Kořan, předseda Českého svazu tělesné výchovy,
místopředsedou MUDr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru.
Kolegium původně vzniklo v r. 1994 z potřeby sjednotit názory a
oprávněné požadavky sportovního prostředí vůči státní moci výkonné a zákonodárné. Tehdy zastupovalo zájmy více jak 2 mil. registrovaných sportujících občanů všech věkových kategorií, sdružených v cca
20 tis. občanských sdružení. V současné době členové Všesportovního kolegia již sdružují 2,9 mil. obyvatel České republiky.
Všesportovní kolegium neobhajuje zájmy obchodních společností, provozujících sport jako komerční záležitost, ale snaží se obhajovat
a prosazovat zájmy občanských sdružení, sportovních svazů, TJ/SK,
které provozují veřejně prospěšnou činnost především svou prací s
dětmi a mládeží.
V roce 1995 kolegium iniciovalo vznik parlamentního podvýboru
pro tělovýchovu u sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu. Mezitím byl ustaven podobný podvýbor pro
sport i v Senátu Parlamentu ČR. S oběma podvýbory hodlá kolegium
i nadále úzce spolupracovat. Hlavním partnerem kolegia však bude
MŠMT, ministerstvo odpovědné za sport.
„Naším základním posláním bude zastupovat společné zájmy členů kolegia,“ uvedl současný předseda Pavel Kořan. „Věřím, že budeme
důstojným partnerem vlády, ministerstev, parlamentu a dalších veřejných, státních nebo samosprávných institucí, v jejichž kompetenci
sport, tělovýchova a turistika jsou. Shodli jsme se na tom, že jedním z
prvních kroků by měl být návrh smlouvy, která nastaví parametry naší
spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.“ Všesportovní kolegium bude přispívat k výměně zkušeností mezi sportovními sdruženími, připravovat odborné podklady a analýzy, koordinovat
stanoviska sportovního prostředí v oblasti legislativy nebo ekonomiky. V rámci Všesportovního kolegia bude přitom plně respektováno
samostatné postavení a působnost členských sdružení.
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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
Závěry ze 6. schůze VV ČSTV – informace z jednání
Výkonný výbor ČSTV zasedal
6.října, v pražské O2 aréně na své
6.schůzi. Stěžejním bodem jednání
se stala otázka ﬁnancování v roce
2011, což vyplývá z aktuální situace, kdy je vládou připravován návrh státního rozpočtu. Dle schváleného programu jednání byla na
pořadu také další důležitá témata: upravený návrh novely Stanov
ČSTV, návrh žádostí o dotace ze
státního rozpočtu na rok 2011,
analytické materiály k programům
MŠMT „Příprava talentované mládeže“ a „Sport pro všechny“ nebo
investiční program ČSTV na rok 2011.
Závěry z jednání ve stručnosti následují:
 z aktuálních informací předsedy na sebe nejvíc pozornosti upoutala zpráva o státním příspěvku
na sport z MF ČR pro příští rok. V předchozích třech letech byla dotace na podporu zastřešujících
občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy poskytována na činnost
sportovních spolků. Pro rok 2011 má být dotace o 10% nižší a ministerstvo ﬁnancí zvažuje i změnu
jejího určení. Panuje proto obava, zda bude možné ﬁnancovat, tak jako dosud, všechny potřebné
složky sportovních organizací. VV přijal k tomuto bodu usnesení, ve kterém konstatuje, že avizovanou změnou určení dotace ze strany MF ČR by došlo k omezení podmínek pro sport na základní
úrovni, zejména při organizaci sportovních soutěží na regionální úrovni i podpory činnosti TJ/SK
zabezpečovaných dobrovolníky. Uložil předsedovi dále jednat v této věci s politickými představiteli. Díky diskusi na toto téma téměř zapadla pozitivní informace předsedy o plánované výši státního příspěvku na sport z MŠMT pro rok 2011, která by měla být zachována na stejné úrovni, jako
v letošním roce;
 VV projednal a vzal na vědomí upravený návrh novely Stanov ČSTV včetně důvodové zprávy a
konstatoval, že je třeba s návrhem ještě pracovat, zejména po formální a stylistické stránce. Návrh
novely Stanov ČSTV bude představen a diskutován na celostátních poradách předsedů svazů a
předsedů regionálních sdružení ČSTV 19. a 20.10.2010;
 VV projednal a schválil žádosti o neinvestiční dotace z MŠMT na rok 2011, které budou postoupeny na MŠMT a byl schválen návrh zastoupení zástupců ČSTV v oponentních komisích MŠMT pro
rok 2011, který bude také předložen ministerstvu;
 byl schválen pokyn předsedy ČSTV k provedení inventarizace k 31.12.2010;
 po projednání byl schválen Investiční program ČSTV na rok 2011, který bude předložen na
MŠMT;
 dva kvalitní analytické materiály, Příprava talentované mládeže v r. 2010 a Sport pro všechny, předložené výkonnému výboru, byly doporučeny k dalšímu využití, zejména v krajích a regionech;
 PaedDr. Vladimír Bek, ředitel VOŠ ČSTV, s.r.o., prezentoval VV ČSTV Výroční zprávu Vyšší odborné
školy ČSTV, s.r.o., kterou vzal VV ČSTV na vědomí. Zmínil zájem o studium ve školním roce 2010/

2011 a otevření dálkového studia.
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  VV ČSTV rozhodl o postupu ve vymáhání pohledávky ČSTV za ČSTPS, kvůli neoprávněnému využití státní dotace v minulosti.
Dále vzal VV ČSTV na vědomí návrh termínů svého jednání v I.pololetí 2011, včetně termínu konání VH ČSTV, schválil udělení vyznamenání ČSTV, schválil návrh na personální doplnění Legislativní
rady VV ČSTV, doplnění pracovní skupiny pro strategické řešení rozvoje LA Zadov, a doporučil kandidaturu předsedy ČSTV na post předsedy Všesportovního kolegia ČR. Ke své 7. schůzi se VV ČSTV
sejde 3.listopadu.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR přijala předsedu ČSTV
Předseda ČSTV Pavel Kořan a generální sekretář Jan Boháč jednali
23.9.2010 s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou
Němcovou. Předmětem rozhovoru byla zejména ﬁnanční situace sportu a
příprava státního rozpočtu na rok 2011. Paní předsedkyně byla seznámena s pozicí regionálních sdružení, poskytujících servis sportovním klubům
v okresech, i s podmínkami, které mají pro svoji činnost v současné době
republikové sportovní svazy. Jednání se točilo kolem zapsání dotace na
podporu sportu ze zdrojů Ministerstva ﬁnancí ČR v kapitole všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2011. Výše dotace pro rok 2011 je
dána aktuální ekonomickou silou naší republiky a v kontextu s jinými rozpočtovými škrty nelze příliš počítat s ochotou k jejímu navýšení. Důležité
však bude určení použití dotace a způsob dělení, které by nemělo vyloučit
z okruhu příjemců základní články zajišťující dlouhodobé soutěže a sport mládeže na regionální
úrovni. Za optimální považujeme distribuci tohoto ﬁnančního příspěvku cestou střešních sdružení ve sportu. V tomto ohledu paní předsedkyně vyjádřila plné pochopení a přislíbila podporu
tomuto záměru. Státní rozpočet čeká nyní projednávání právě v poslanecké sněmovně, která jej
poprvé dostala k dispozici 30.10.2010.

K AM NA INTERNETU
Další pokračování našeho hledání zajímavých míst na internetu je tady!
Při svém putování jsem se chvíli zdržel na adrese:

www.cstvopava.cz
Úvodní stránka je přehledná, vzhledově zajímavá a přímo vybízí k tomu, aby člověk klikl na
některou z podkategorií. Ty jsou rozděleny jas-
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ně a zřetelně. Levý sloupec v menu je věnován
OS ČSTV Opava, zatímco ten pravý informacím
o fungujících okresních sportovních svazech,

www.cstv.cz

kterých je v opavském regionu celkem 13
a na webu jsou o nich uvedeny přinejmenším
základní informace (podrobněji se této sekci
věnovat nebudu, snad jen pro zajímavost, u výsledkového servisu jsou z jedné stránky přímé
vstupy na všechny soutěže, v nichž družstva z
regionu startují).
Jaké
informace je tedy o
OS ČSTV Opava
a jeho činnosti
možné na jeho
webu najít? Není
jich zrovna málo.
Svým rozsahem
je činnost OS
ČSTV Opava jednou z nejobsáhlejších ze všech
regionů. Obsah
webu je podle
mého názoru určen zhruba v poměru 70:30 pro zástupce sdružených subjektů
a veřejnost.
Každého sportujícího občana může zaujmout
kalendář sportovních akcí, upoutávky na sportovní akce, nábory do sportovních oddílů nebo
třeba výsledky ankety o nejlepšího sportovce a
sportovní kolektiv okresu Opava, kterému se v
Opavě, jak je vidět, věnují opravdu na vysoké
úrovni.
Sdruženým subjektům poslouží celá řada
dokumentů, výkazů, tiskopisů, kontaktů, informace o úředních hodinách regionálního pracoviště (které návštěvníkům vycházejí maximálně
vstříc), aktuální zprávy, upozornění na programy
podpory či granty i přehledný výčet důležitých
termínů. Na všechny informace je upozorňováno v bloku „Novinky v OS ČSTV“, výpis obsahu
novinek je pak v pravidelných intervalech zasílán všem sdruženým subjektům a funkcionářům.
Jeden dokument mě však zaujal zvláštní
měrou. Má-li jakákoliv organizace přehledně a
účelně fungovat, je k tomu potřeba nějaký plán.
Dlouhodobý plán může být poměrně obecný,
měl by však postupem času dostávat co nejkonkrétnější podobu. Takový plán by měl vycházet

5

ze stávající situace a měl by mít stanoveny jakési hranice možného vývoje, řekněme nejlepší
a nejhorší možnou variantu vývoje. V Opavě takový základní dlouhodobý plán mají – Program
rozvoje tělesné výchovy a sportu, který vymezuje základní oblasti činnosti, říká, proč jsou důležité a v jakých
směrech budou
rozvíjeny.
Navštívíte-li
web
opavského
RS
nezapomeňte si
program přečíst.
Na stránkách
je patrná zkušenost a pečlivá
práce tamního
tajemníka Ladislava Kreisla. Takové schopnosti
jako on, ve tvorbě internetových
stránek rozhodně nemá každý, ale naplnění webu aktuálním a
zajímavým obsahem je věc zcela jiná, tam může
být příklad pro ostatní.
Jak komentoval provoz opavského webu
jeho autor a správce Ladislav Kreisel? „Obsah
webu vznikal postupně. Záměrem je, aby na
těch stránkách bylo opravdu vše, co naše subjekty ke své činnosti potřebují a snažím se nezapomínat ani na sportovní veřejnost. Zajímavé
aktuální informace ze sportovního prostředí lákají na web i nové návštěvníky. A to, že tomu tak
skutečně je, dokazuje počítadlo návštěv. Za necelých sedm let web navštívilo přes 193 000 návštěvníků, což představuje více než 70 návštěv
denně. Hlavním účelem webu je však především
zjednodušení komunikace s vnějším i vnitřním
prostředím a usnadnění práce všem stranám a
to máme potvrzeno, to opravdu funguje. A zde
je má výzva těm regionům, které ještě své stránky nemají. Nechte se inspirovat, zkušenosti jsou
jen pozitivní a přínos webu je nesporný. Pokud
nemáte, co nejdříve si vlastní web zřiďte!“
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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S PORT A ZDRAVÍ
Zajištění talentované mládeže
a příklad jeho řešení u České basketbalové federace
V tomto článku se budeme zabývat systémem zajištění přípravy talentované mládeže v České republice. Systém přípravy sportovně talentované mládeže tvoří Sportovní střediska (SpS) dříve sportovní třídy, Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní gymnázia (SG) a nově Vrcholová sportovní
centra mládeže (VSCM). V posledních několika letech jsme svědci toho, že se stále více pravomocí,
které byly dříve rozděleny mezi státní správu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivé krajské úřady) a republikové svazy, přesunuje do působnosti republikových svazů.
Realizace sportovní přípravy se uskutečňuje na základě vlastního systému svazu, který vymezuje
kritéria pro výběr a zařazení sportovců a následného zabezpečení komplexní péče sportovního růstu
talentů. Systém a metodika tréninku je zabezpečována s ohledem na výši státní podpory při dodržení podmínek stanovených Zásadami MŠMT k jednotlivým článkům péče o sportovně talentovanou
mládež.
Systém státní podpory slouží k zabezpečení specializované sportovní
přípravy talentované mládeže především v odvětvích zařazených do programu OH. Jednotlivé články systému
by na sebe měly navazovat a umožnit
plynulý přechod talentované mládeže mezi nimi.
Na žádosti sportovních národních
svazů byla v roce 2011 rozšířena věková hranice mládeže zařazené do
přípravy. Vytvořením nové kategorie
VSCM může svaz podporovat sportovce ve věku 19-23 let, kdy přechází z juniorských kategorií do seniorských. Sportovci většinou nedosahují takové výkonnosti, aby byli zařazeni do reprezentačních týmů
a ztrácejí tak veškerou podporu.
Byla posunuta i dolní věková hranice u SpS. Sportovní svazy mohou podporovat přípravu dětí od
šesti let, což uvítají sporty s brzkou specializací jako je gymnastika a moderní gymnastika. Tento systém státní podpory doplňuje programem Sportovní talent, který je určen pro podporu talentované
mládeže všech sportovních svazů zajišťujících státní sportovní reprezentaci.
V současné době mohou být v systému přípravy talentované mládeže podporovány děti od 6 do
23 let. Takto vymezené věkové hranice se zdají být dostatečné. Sportovci opouštějící tento systém,
by měli být na takové úrovni, aby mohli být podporováni z prostředků seniorské státní sportovní
reprezentace daného sportu.
V programu státní podpory sportu pro rok 2011 došlo k redukci programů z devíti na pět. Vyhlášení programů a tvorba nových zásad probíhá v těsné kooperaci s ČSTV. Vyhlášení programů bylo
schváleno na poradě ministra 7. září. Dokumenty potřebné pro podání žádosti jsou zveřejněny na
internetu MŠMT. V současné době se pracuje na návrhu zásad k jednotlivým programům. Program I
– Státní sportovní reprezentace ČR - zůstává stejný jako v předchozích letech. Program II - Sportovně talentovaná mládež – do tohoto programu byly sloučeny tři programy: Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS) a Sportovní talent a nově byly do programu zařazeny Vrcholová
sportovní centra mládeže – VSCM. Program III – Všeobecná sportovní činnost - došlo ke sloučení 

7

www.cstv.cz

 třech programů z roku 2010: Národní program rozvoje sportu pro všechny, Sport a škola a Sport
zdravotně postižených.
Od roku 1992 bylo postupně zřízeno v České republice, jako součást programu péče o sportovně
talentovanou mládež, 16 sportovních gymnázií. Zřizovatelem jsou v současné době krajské úřady.
V roce 2006 se tomuto programu věnovalo 63 mil. Kč. V roce 2010 bylo do oboru vzdělávání - gymnázium se sportovní přípravou věnováno 63, 879 mil. Kč ze státního rozpočtu. Do tohoto programu
se zapojilo celkem 1 587 žáků z 19 sportovních odvětví v jedenácti krajích. Zaměstnanci škol měli
uzavřeny pracovní poměry ve výši 142,8 trenérských úvazků. Tyto ﬁnanční potřeby (mzdy, ONIV) jsou
řešeny v rámci vyhlášení Rozvojového programu dle školského zákona na příslušný kalendářní rok.
Finanční objem poskytovaný v rámci Rozvojového programu je vázán na státní rozpočet a nemá
charakter mandatorních výdajů. Na dotaci neexistuje právní nárok, jedná se pouze o formu podpory
a nelze tedy školám zaručit ﬁnanční dotaci i pro následující období. Další nesrovnalostí je, že ﬁnanční
dotace nekopíruje školní rok.
Nebyly vytvořeny nové zdroje pro ﬁnancování nového podprogramu VSCM. Od roku 2011 se počítá s tím, že poměrné rozdělení ﬁnancí na jednotlivé podprogramy bude v pravomoci svazu a ten
bude rozhodovat do jakého podprogramu programu II se budou přidělené ﬁnance investovat. Vlastní ekonomické zajištění péče o sportovní talenty je vícezdrojové s podílem TJ/SK, sportovního svazu,
případně orgánů samosprávy a dalších subjektů včetně podílu rodičů.
Příkladem klasického systému přípravy talentované mládeže, který využívá SpS, SCM a SG je Česká basketbalová federace. ČBF má vypracovaný systém hodnocení klubů zúčastňujících se přípravy
talentované mládeže, který se odvíjí od úspěšnosti v žákovských a juniorských kategorií. Tento kolektivní sport se stará o 3890 mladých sportovců ve věku od 6 do 15 let v 37 sportovních střediscích.
Sportovní střediska v roce 2009 nahradily sportovní třídy. V zásadách vydávaných MŠMT již není povinnost spolupracovat se základní školou. Současná spolupráce je omezena na jakousi toleranci ze
strany školy ohledně větší absence hráčů zařazených do systému přípravy ČBF a na snížení ceny pronájmů školních sportovišť, má-li o ně klub provozující SpS zájem. Současný velký počet sportovních
středisek se ČBF osvědčil a tvoří širokou základnu pro výběr do SCM.
Česká basketbalová federace podporuje v SCM 598 sportovců v 11 chlapeckých a 9 dívčích centrech. SCM jsou zřízena v basketbalu pro mládež od 15 do 18 let. Poté sportovci přechází do seniorských
kategorií. Jednou z podmínek zřízení SCM je návaznost na družstvo dospělých (hrají minimálně první
ligu). Je zde i doporučení na navázání spolupráce se střední školou nebo sportovním gymnáziem.
V 11 sportovních gymnáziích je jedním ze sportů basketbal a věnuje se mu 229 basketbalistů a
basketbalistek. Podle slov Mgr. Kaprálka, který má na starosti talentovanou mládež ČBF se spolupráce mezi SG a SCM osvědčila. ČBF pravděpodobně nevyužije možnosti zavedení VSCM. Bylo by velmi
těžké podporovat jednotlivé hráče do 23 let roztroušené v seniorských klubech.
V příštím čísle bychom se chtěli věnovat systému přípravy mládeže u České volejbalové federace.
Zde se povedlo zařadit do soutěže dospělých juniorskou reprezentaci. O výhodách a nevýhodách
tohoto kroku se dozvíte v devátém čísle časopisu TP.
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

EYOWF 2011: organizátoři ladí už jen kosmetické drobnosti
Organizátoři EYOWF 2011 v Libereckém kraji absolvovali v září významný test své připravenosti.
V průběhu třídenní pracovní návštěvy v Liberci ji osobně a detailně prověřoval Janko Dvoršak, předseda koordinační komise Asociace evropských olympijských výborů pro EYOWF 2011.
Zkušený slovinský činovník, jenž stál v čele organizačního výboru zimního festivalu 2003 v Bledu 
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 a byl členem koordinační komise také ve španělské Jace 2007, navštívil
Liberecký kraj naposledy počátkem listopadu loňského roku.
„Za tu dobu vykonal organizační výbor obrovské množství práce. Postupně jsem hovořil s manažery všech sekcí a mohu konstatovat, že pět měsíců
před zahájením je festival velice dobře připraven. Zbývá už doladit opravdu
jen některé kosmetické drobnosti. Všichni členové organizačního výboru
přesně vědí, kde se v přípravách nacházejí a jaké budou jejich následující kroky. Tato zjištění ve mně
vyvolávají oprávněný optimismus, že EYOWF 2011 v Libereckém kraji bude patřit k nejúspěšnějším v
historii,“ hodnotí výsledek svého pobytu Janko Dvoršak.
Libereckou přehradu
ovládly závody
dračích lodí mezi organizátory EYOWF 2011 a
dobrovolníky

Jeho inspekce se uskutečnila krátce před dalšími důležitými akcemi, které organizátory festivalu s
blížícím se startem čekají. V polovině listopadu se v Liberci postupně uskuteční jednání koordinační
komise EYOWF 2011, setkání technických delegátů jednotlivých disciplín a především schůzka šéfů
misí. Právě zástupci všech národních olympijských výborů se přijedou přesvědčit, jaké podmínky jejich mladým reprezentantům do 18 let nabídnou Liberec, Jablonec nad Nisou a Kořenov-Rejdice.

Studenti ztvární Evropu
Na podporu EYOWF 2011 vyhlásil jeho organizační výbor vědomostní a výtvarnou soutěž pro
střední školy Libereckého kraje nazvanou Evropa v srdci Evropy. V duchu motta „Poznej země, které
budeme hostit“ studenti z regionu během podzimu zpracují a poté i graﬁcky ztvární projekty charakterizující všech 49 členských zemí Asociace evropských olympijských výborů a současně účastníků
festivalu 2011.
„Cílem této aktivity je nejen podpořit konání festivalu a jeho atmosféru, ale také posílit myšlenku 
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 evropanství, vzájemného poznání, přátelství a
spolupráce mladých lidí našeho kontinentu,“ říká
Vanda Šulcová, koordinátorka soutěže.
V první fázi studenti nejprve zpracují vědomostní projekt o každém z účastnických států.
Svá zjištění musejí výtvarně zapracovat do mapy
této země i symbolického srdce. Nejúspěšnější
graﬁcké podoby map a srdcí organizátoři přenesou prostřednictvím speciálních fólií na krychle vyrobené z mléčného plexiskla o rozměrech
hran jeden metr. Všech 49 krychlí bude v průběhu ledna a února 2011 vystaveno v obchodních
centrech Liberce.
Vítězné školy, které vybere odborná porota
během ﬁnálového kola 12. ledna 2011, získají výhry v hodnotě 100 000 Kč. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Evropské unie.

Viděno osmi
Organizátoři EYOWF 2011 připravili unikátní
soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Ti
totiž právě v těchto dnech natáčejí v rámci projektu Na stopě Patronům festivalu dokument o
úspěšných českých sportovcích, kteří podporují
konání festivalu v Libereckém kraji – Lukáši Bauerovi, Ondřeji Bankovi, Tomáši Vernerovi, Romanu Tvář festivalu Eva Samková je letošní juniorskou
Koudelkovi, Pavlu Churavém, Veronice Vítkové, mistryní světa a favoritkou v SBX v Rejdících během
Marku Schwarzovi a Michalovi Novotném. Osm EYOWF 2011
vybraných dvojic prožije s reprezentanty jeden
tréninkový den a vytvoří jejich medailonek podle vlastního scénáře. Tři nejúspěšnější páry získají jako
ocenění videokamery.

První přihláška z Rumunska
Organizátoři EYOWF 2011 oslovili v září jednotlivé členské země Asociace evropských olympijských výborů a vyzvali je k podání účastnických přihlášek. Na festivalu v Libereckém kraji se příští rok
v únoru předpokládá účast okolo 1 500 aktérů ze 49 zemí. Ačkoliv uzávěrka úvodního kola přihlášek
vyprší v polovině října, svou účast už potvrdily první státy. Nejrychleji zareagovali sportovní činovníci z Rumunska, kteří ohlásili seznam 46 sportovců, následovaly Česká republika (102) a Švýcarsko
(101).

Dvě česká zastoupení
Všech osm disciplín z programu EYOWF 2011 zná již své technické delegáty, jejichž úkolem bude
dohlížet na hladký a řádný průběh soutěží. Jednotlivé mezinárodní sportovní federace nominovaly
pro festival v Libereckém kraji devět zástupců (z toho dva pro alpské disciplíny). Mezi delegáty z Polska, Slovinska, Švédska a Slovenska jsou i dva čeští zástupci – Věra Tauchmanová, předsedkyně Českého krasobruslařského svazu, a Martin Urban, generální sekretář Českého hokejového svazu.


10

www.cstv.cz

9

Hokej zná účastníky
 Pořadatelé EYOWF 2011 už znají složení kompletní šestice států, které budou usilovat o vítězství
v hokejovém turnaji. Prestižního souboje v liberecké Tipsport areně se zúčastní výběry Česka, Lotyšska, Finska, Slovenska, Švýcarska a Ruska. Ze silných evropských zemí tak chybí pouze Švédsko. Zlaté
medaile z minulého festivalu ve Szczyrku 2009 obhajují hokejisté Ruska, mladí čeští reprezentanti
naposledy turnaj vyhráli ve švýcarském středisku Monthey v roce 2005.

Dobrovolníci už kompletní
Náborová kampaň, jež začala letos v květnu a která měla za cíl rozšířit řady dobrovolníků jako
spolupořadatelů zimního festivalu 2011, byla nadmíru úspěšná. Už v polovině července totiž EYOWF
Team čítal 420 členů a v září dosáhl počtu 509! „Tak obrovský zájem nás velmi mile překvapil a přitom
se nám stále hlásí další zájemci,“ pochvaluje si Vanda Šulcová, koordinátorka dobrovolníků. Po rozdělení všech přihlášených do jednotlivých sekcí je pro ně na podzim připravený i všestranný vzdělávací
program, který je připraví na jejich roli.
OV EYOWF

I NFORMATIKA
Aktualizace SW „Informační systém ČSTV“ v roce 2010
Vážení sportovní přátelé v TJ/SK,
tak jako každý rok, budete na svá regionální (okresní) sdružení odesílat statistická hlášení o stavu členské základny k
31.12. roku 2010. Pokud pro tento úkon využíváte programové vybavení IS ČSTV (a my věříme, že je Vás většina) je třeba
provést každoroční aktualizaci, tzv. upgrade, programu, aby
se do Vašeho systému promítly všechny úpravy zapracované
do programů v průběhu roku.
V letošním roce (2010) byly v programech provedeny jen
minimální úpravy (jedná se zejména o databáze číselníků) a
upgrade programů ve Vašem počítači zabere maximálně 30
sec. Soubory pro aktualizaci jsou dostupné (stejně jako v minulých letech) na www.cstv.cz v položce menu „Software, formuláře“ kde najdete i podrobný návod,
jak postupovat při jejich instalaci. V případě, že nemáte připojení k internetu, obraťte se na své regionální sdružení, kde Vám se stažením programů pomohou. Pro případ, že při upgradu programů
nastanou problémy, které nevyřešíte, volejte 233 017 409 nebo zašlete dotaz e-mailem na adresu
langr@cstv.cz .
Pokud stále ještě pro hlášení o členské základně používáte „papírové“ formuláře, doporučujeme
zvážit přechod na počítačové zpracování pomocí programového vybavení IS ČSTV, které je k dispozici na Vašem regionálním sdružení ČSTV nebo na www.cstv.cz . Ušetříte tím hodně práce nejen sobě,
ale i svému regionálnímu sdružení. Samozřejmě, pokud Vám můžeme být nápomocni radou či zkušenostmi při zavádění evidence členské základny či pasportu, neváhejte a ozvěte se na telefonní číslo
233 017 409 nebo na emailovou adresu langr@cstv.cz.
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 Pozn.:
Informační systém ČSTV, jehož klíčovou částí jsou údaje o členské základně, účetnictví a pasport
tělovýchovných zařízení za každou TJ/SK (cca 9300 subjektů), tvoří jednu z nejdůležitějších základen
pro rozhodovací procesy v ČSTV. Po zpracování dat z TJ/SK (přes regionální organizace) je možné
jako výstupy systému vygenerovat celou řadu sestav, nezbytných pro rozhodování na všech úrovních
(ústředí, kraj, region, TJ/SK). Proto je tak důležité získat od TJ/SK data včas a v dobré kvalitě.
Pro TJ/SK, které se již zapojily do elektronického přenosu výše popsaných dat, jsou k dispozici programy, které poskytují vedení členské evidence včetně příspěvků, členění do oddílů a družstev podle
sportovních odvětví a mnoho jiných užitečných funkcí. IS ČSTV je každoročně inovován podle připomínek a požadavků uživatelů v TJ/SK. První pořízení dat při startu IS ČSTV je možné také konverzí
dat z jiných databází, pokud již byla evidence vedena na počítači. Je tedy zcela zřejmé, že pracnější
pořízení dat na počátku zpracování se bohatě vrátí v dalších letech.
Ing. Jindřich Langr
referát informačních technologií ČSTV

S DĚLENÍ

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Blahopřejeme
Basketbal
Družstvo českých reprezentantek pod vedením trenéra Lubora Blažka získalo po skvělých výkonech,
poprvé v samostatné historii České republiky, světovou medaili. Na velmi dobře uspořádaném šampionátu konaném v Ostravě, Brně a Karlových Varech nestačil náš výběr ve ﬁnále na až neuvěřitelně
hrající tým USA a po prohře o dvacet bodů, mohly jeho členky převzít ocenění z rukou prezidenta
České republiky Václava Klause. Do výběru šampionátu se dostaly Eva Vítečková a Hana Horáková,
která byla navíc vyhlášena neužitečnější hráčkou celého mistrovství.

Box
Boxer Lukáš Konečný vybojoval jako první Čech titul profesionálního mistra Evropy. V Birminghamu
porazil v lehké střední váze domácího Matthew Halla.
Cyklistika
Na ME v dráhové cyklistice v ruském Petrohradu získala Česká republika celkem 4 cenné kovy. Jan
Dostál vybojoval titul mistra Evropy v omniu kategorie muži U23. Další medailistkou se stala Lucie
Záleská, která získala stříbrnou medaili ve stíhacím závodě jednotlivkyň na 3km v kategorii žen U23.
O dvě bronzové medaile se postarali Dagmar Labáková v omniu juniorek a Denis Špička v keirinu
mužů U23.

Fotbal
Reprezentační družstvo do 21 let postoupilo po výhrách v obou barážových duelech nad týmem
Řecka na ME, které se uskuteční příští rok v červnu v Dánsku.

Horolezení
Na mistrovství Evropy v rakouském Imstu vybojoval sedmnáctiletý český talent Adam Ondra dvě
stříbrné medaile, když uspěl jak v lezení na obtížnost, tak v boulderingu. Bronz získal v závodě na
rychlost Libor Hroza ml.
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 Kanoistika
Ze španělského Banyoles si výprava českých maratónců přivezla celkem šest medailí. O dva tituly se
postarali v juniorských kategoriích Zuzana Šerá (K1) a Vojtěch Dlouhý (C1). Jediné stříbro přidala mezi
ženami Anna Adamová (K1). Třetí místa ve svých závodech obsadili Jan Luňáček (C1 U23), junioři Jan
Dlouhý a Jakub Březina (C2) a Jakub Adam s Michaelem Odvárkem (K2).

Motorsport
Motocyklový závodník Karel Abraham obsadil v třídě Moto2 třetí místo ve Velké ceně Japonska a
poprvé v kariéře se v mistrovství světa postavil na stupně vítězů.

Stolní tenis
Na domácím mistrovství Evropy v Ostravě porazilo družstvo mužů ve čtvrtﬁnále Rusko. Trio Petr Korbel, Dmitrij Prokopcov a Josef Šimončík tak po 5 letech nečekaně získalo bronzové medaile.

Rádiový orientační běh
Z Mistrovství světa v chorvatské Opatiji přivezla česká reprezentace 9 individuálních a 9 medailí družstev. Celkovým ziskem 5 zlatých, 6 stříbrných a 7 bronzových cenných kovů skončila na 3.místě v hodnocení národů v konkurenci 33 států. Tituly Mistrů světa vybojovali v mužské kategorii Martin Baier,
juniorka Pavla Horová a veteránka Jitka Šimáčková, další 2 zlata přidala v pásmu 3,5 MHz družstva
mužů (Baier, Oma, Fučík) a juniorek (Horová, Jelínková, Léharová).
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Kalendář sportovních akcí – listopad 2010
1. - 6.11.

Motocyklová Šestidenní

VALLE DE BRAVO (Mexiko)

3. - 8. 11.

MS mužů v kulturistice

BAKU (Azerbajdžán)

4. - 13.11.

MS v šermu

PAŘÍŽ (Francie)

Turnaj SP v kolové

KULMBACH (Německo)

6. - 7.11.

Finálové utkání tenisového Fed Cupu

SAN DIEGO (USA)

6. - 7.11.

MČR v horském OB

Králíky(ČR)

VC Brazílie, závody MS vozů F1
VC Valencie, závěrečné závody MS
silničních motocyklů

SAO PAULO (Brazílie)
VALENCIE (Španělsko)

ME v cyklokrosu

FRANKFURT

6.11.

7.11.
7.11.
7.11.

NAD MOHANEM (Německo)
7.11.

Závěrečné závody SP v triatlonu

HUATULCO (Mexiko)

7.11.

Newyorský maraton

NEW YORK (USA)

10. - 14.11

Turnaj série Pro Tour ve stolním tenisu

VARŠAVA (Polsko)

11. - 13.11

MS ve skocích na trampolíně

MÉTY (Francie)

11. - 14.11

Britská rallye, závěrečný závod MS
v automobilových soutěžích

CARDIFF (Velká Británie)

Asijské hry

KUANG ČOU (Čína)

13.11.

Turnaj SP v kolové

HÖCHST (Rakousko)

14.11.

VC Abú Zabí, závěrečný závod MS vozů F1

ABÚ ZABÍ (SAE)

20. - 21.11.

Úvodní závody SP v běhu na lyžích

GÄLLIVARE (Švédsko)

21. - 28.11.

Tenisový Turnaj mistrů

LONDÝN (Velká Británie)

25. - 28.11.

ME v plavání v krátkém bazénu

EINDHOVEN (Holansko)

26. - 28.11.

MS v sálové cyklistice

STUTTGART (Německo)

26. - 28.11.

Úvodní závody SP ve skoku na lyžích

12. - 27.11.

a severské kombinaci

KUUSAMO (Finsko)
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