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Závěry z  8. schůze VV ČSTV  
– informace z jednání

Dne 8. prosince zasedal v O2 aréně Výkonný výbor ČSTV na své 
v pořadí 8.schůzi od dubna letošního roku. Jednání mělo osmnáct 
bodů programu. Jeho zásadními a široce diskutovanými body byly 
návrhy ekonomických opatření pro rok 2011, které by měly přinést 
vyšší rentabilitu správy majetku ČSTV, dále informaci o hospoda-
ření ČSTV a z ní vycházející návrh rozpočtu na rok 2011 v první ver-
zi. Aktuální informace přinesl předseda ČSTV Pavel Kořan přede-
vším z politických jednání o financování sportu v roce 2011. Bylo
opakovaně jednáno s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministrem financí, poslanci a předsedy parlamentních výborů. Po-
zornost byla soustředěna na obhajobu základních potřeb subjektů 
sdružených v ČSTV, které jsou ohroženy nově navrhovaným způ-
sobem užití státní dotace na podporu sportu z ministerstva finan-
cí. Diskuse přinesla i protichůdné názory, přesto všechna usnesení 
byla schválena naprostou většinou.

Zde je přehled projednávaných témat a závěrů:
 Předseda ČSTV vyzdvihl z prezentovaných aktuálních informa-

cí zejména jednání s politickými představiteli napříč politickým 
spektrem před zasedáním poslanecké sněmovny o státním roz-
počtu na rok 2011, neboť díky navrhované metodě dělení dota-
ce ministerstva financí je vážně ohroženo financování okresních
i krajských sdružení ČSTV a části sportovních svazů. Předseda 
také informoval o stále neuzavřených jednáních společnosti 
SAZKA, a.s., s peněžními ústavy o klubovém financování.

 V úvodu projednávání návrhu rozpočtu ČSTV na rok 2011, při-
praveného ve variantách, byla přednesena informace nového 
ekonomického ředitele Michala Krejcara o očekávaném výsled-
ku hospodaření ČSTV za rok 2010, včetně analýzy jednotlivých 
středisek. Informace rozkryla efektivitu hospodaření jednotli-
vých provozů hospodářské činnosti ČSTV a přinesla nová po-
znání o skutečné hospodářské situaci organizace. První verze 
návrhu rozpočtu byla vzata na vědomí s tím, že v lednu bude 
předložena jeho druhá verze podle nových účetních postupů, 
které byly na jednání přijaty.

 Výkonný výbor se seznámil s dlouho očekávanou detailní eko-
nomickou analýzou středisek hospodářské činnosti ČSTV a při-
jal konkrétní navržená opatření, která zamezí budoucím eko-
nomickým ztrátám. Mimo jiné s okamžitou platností zastavil 
činnost některých provozů, m.j. bylo schváleno uzavření Sport-
centra Brandýs n.L. a ukončeno provozování stravovacích zaří-
zení. Další opatření budou postupně navrhována.

 Ekonomický ředitel předložil a výkonný výbor schválil návrh 
preventivních opatření, sestavených na základě výsledků  

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV 



www.cstv.cz3

daňových auditů ČSTV a Domu služeb ČSTV, s.r.o. tak, aby byla eliminována rizika související s hos-
podářskou činností ČSTV a plnění daňových povinností.

 S cílem sjednotit řízení a zvýšit rentabilitu provozování obchodních společností s majoritní účastí 
ČSTV byl předložen a projednán návrh pokynů pro zástupce ČSTV v orgánech obchodních spo-
lečností. Návrh vychází z dosavadních analýz hospodaření společností, které ukázaly na některé 
rezervy a přináší větší kontrolu ČSTV nad činností společností. Návrh vyvolal různé reakce, byl 
připomínkován a jeho schválení bylo odloženo na lednové zasedání.

 Výkonný výbor po projednání pověřil předsedu ČSTV P.Kořana zastupováním ČSTV na mimořád-
ných valných hromadách obchodních společností Skiareál Špindlerův mlýn, a.s., Ski Pec,a.s., Spor-
tovní areál Harrachov, a.s., a Nakladatelství Olympia, a.s., svolaných na 9.12.2010, a pověřil ho m.j. 
na valných hromadách neschválit předkládané provozní a investiční rozpočty společností na rok 
2011 a uložil jejich přepracování tak, aby mohly být nejpozději do termínu 21.2.2011 svolány mi-
mořádné valné hromady společností, které by m.j. schválily finanční plány pro rok 2011.

 Výkonný výbor vzal na vědomí předposlední verzi návrhu novely Stanov ČSTV, do kterého byly 
zohledněny připomínky z podzimních celostátních porad předsedů svazů a regionálních sdružení 
ČSTV a uložil dále postupovat podle schváleného harmonogramu příprav, směřujícího ke schvále-
ní novely stanov na příští valné hromadě ČSTV 16.4.2011.

Výkonný výbor byl dále seznámen s vývojem vztahů s obcí Stachy v Lyžařském areálu Zadov, 
schválil provedení mimořádných investic, získaných z MŠMT na úpravy Rošického stadionu v Praze, 
schválil další organizační změny struktury aparátu ČSTV v Praze, která je lépe přizpůsobena pro efek-
tivnější řízení hospodářské činnosti ČSTV a současně doznala dalšího snížení počtu zaměstnanců, 
vzal na vědomí informaci o mezinárodní činnosti ČSTV, kterou podal vicepresident Evropských ne-
vládních sportovních organizací Jan Boháč, schválil návrh plánu práce Výkonného výboru ČSTV na 
první polovinu roku 2011, vzal na vědomí informaci o kontrolách, provedených revizní komisí ČSTV 
ve sdružených subjektech a schválil postihy za porušení pravidel, schválil návrh na udělení vyzname-
nání ČSTV, a v rámci bodu „Různé“ přijal několik dalších dílčích ekonomických postupů, včetně řešení 
některých nových případů tzv.“opuštěného“majetku ČSTV.

Příští zasedání Výkonného výboru ČSTV se koná dne 19.ledna 2011.

Evropský rok dobrovolnictví 2011 – síťovací *) konference

Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen 
„Evropským rokem dobrovolných činností na 
podporu aktivního občanství“.

Ve dnech 3. a 4. prosince se v Berouně 
uskutečnila konference k ERD 2011, která měla 
přispět k navázání kontaktu mezi organiza-
cemi zabývajícími se prací s dobrovolníky v 
různých oblastech občanského života. Každá 
z těchto oblastí má svá specifika a svůj ne-
zpochybnitelný význam, přesto se zdá, že je 
možné nalézt společná témata a zájmy. K těm 
patří zejména zvýšení obecného povědomí 
o dobrovolné práci, lidech, kteří se jí věnu-
jí, a přínosech, které má pro celou společnost. Často jsou opomíjeny přínosy lidem, kteří se do  
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dobrovolné pomoci druhým zapojí. Rozhodně mezi ně patří osobnostní růst, společenský kontakt 
nebo třeba dobrý pocit. Je velkou škodou, že tato práce není oceňována, uznávána jako vzděláva-
cí proces ani zohledněna státní správou v daňových odvodech. Podporovány budou odpovídající 
změny v právním řádu ČR tak, aby došlo ke zlepšení postavení dobrovolníků. Jako pádný argument 
ve vztahu k zákonodárcům by mělo posloužit vyčíslení počtu dobrovolníků a odhad hodnoty jimi 
poskytované práce. Dokument obsahující tyto informace by měl být jedním z výstupů ERD 2011.

Za oblast sportu byla pracovní skupinou stanovena za prioritu zejména změna obrazu sportu (ve-
řejnost často vnímá pouze profesionální sport, který je jen viditelnou špičkou ledovce a nepředsta-
vuje všeobecně uznávané přínosy sportu) a dobrovolné práce v něm (ani rodiče sportujících dětí si 
často neuvědomují, že trenéři jejich dětí jsou většinou dobrovolníky). Tomuto cíly by měla odpovídat 
mediální sdělení, která se budou v průběhu příštího roku v souvislosti s ERD 2011 objevovat. Dobro-
volnictví ve sportu má v naší republice tradici delší než 150 let. Základy sportu jsou na ní založeny. Za 
tu dlouhou dobu bohužel došlo k tomu, že dobrovolná práce je brána společností jako samozřejmost 
a do jisté míry přetrvává také obraz sportu z doby komunismu, kdy byl vrcholový sport razantně pro-
težován a těšil se značné finanční podpoře. Společným cílem celého sportovního prostředí by mělo
být tento nelichotivý obraz změnit, určitou příležitost k tomu poskytuje také Evropský rok dobrovol-
nictví 2011.

Dobrovolníci ve sportu jsou v České republice zdaleka nejpočetnější skupinou. Jejich práce a její 
přínos není společností vůbec rozpoznávána, natož pak oceňována. Jen v Českém svazu tělesné vý-
chovy je evidováno více než 160 000 členů dobrovolně (zcela zdarma, nebo s krytím minimálních 
nákladů) pracujících ve prospěch ostatních občanů, velká část z nich navíc spolufinancovala své
vzdělání, které je pro výkon trenérské nebo cvičitelské práce nezbytnou podmínkou. Nejnižší odhad 
hodnoty jejich práce v ČSTV lze stanovit na 2,4 mld.Kč (výpočet – dobrovolník odvede průměrně 3 
hodiny práce týdně, 40 týdnů v roce za polovinu průměrné mzdy stanovené Evropskou unií), které 
každoročně ušetří státnímu rozpočtu, potažmo sportující veřejnosti (rodičům dětí).

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

*) síťování = český výraz pro anglické slovo networking (net = síť), znamená setkávání s neznámými lidmi 
v profesních nebo společenských souvislostech za účelem vytvoření vzájemně prospěšných vztahů

Při hledání námětu na další článek do rubri-
ky KAM NA INTERNETU jsem se vrátil ke svým 
poznámkám z doby, kdy jsem zjišťoval, kolik re-
gionálních sdružení zřídilo vlastní internetové 
stránky. Při zkoumání odkazů na stránky, u kte-
rých jsem měl zajímavé poznámky, jsem narazil 
na stránky Chomutovské sportovní unie.

Již se stalo zvykem, že se věnuji struktuře a 
vzhledu stránek, a objevím-li nějakou zajímavou 
rubriku, více se o ní rozepíši. Tentokrát mě jedna 
z rubrik zaujala natolik, že se budu věnovat pou-
ze tomuto tématu.

K AM NA INTERNETU 
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Název obsahově inspirativní rubriky zní 
– SUBJEKTY. Tento název, podle mého názo-
ru,  nemusí návštěvníkům stránek, kteří nejsou 
obeznámeni s názvoslovím používaným v ČSTV, 
mnoho říci, ale já osobně jsem zjistil zajímavý 
fakt. Chomutovská sportovní unie uvádí na 
svých internetových stránkách adresy webů té-
měř poloviny TJ/SK jí sdružených v ČSTV. Někte-
ré z nich si zřídily stránky také pro jednotlivé od-
díly. Návštěvník stránek (na adrese http://www.
cstv.cz/chsu/) a případný zájemce o nabídku TJ/
SK, tak může získat základní přehled o možnos-
tech sportovního vyžití ve svém okolí pohodlně 
na jednom místě. U drtivé většiny TJ/SK je zde 
uveden kontakt v podobě emailové adresy. U 
těch TJ/SK, které neuvádějí email, bohužel chybí 
jakýkoliv kontaktní údaj.

Je pro mě příjemné zjistit, že české sportovní 
prostředí se již do značné míry naučilo  využí-
vat relativně levné možnosti propagace, kterou 
internetové stránky bezpochyby poskytují. Veli-
kou výhodou je neustálá dostupnost informací 
umístěných na web. Kdykoliv může kdokoliv s 
přístupem na internet stránky navštívit a najít si 
potřebné informace (jsou-li na web umístěny). 
Samozřejmě, že přístup k internetu není z růz-
ných míst České republiky stejný, ale platí, že se 
neustále zvyšuje počet lidí, kteří přístup mají a 
internet využívají k hledání nejrůznějších infor-

mací. Každý, kdo s internetem trochu pracuje, 
ví, že někdy není jednoduché najít informace, 
které právě hledáme. Proto by z mého úhlu po-
hledu jednou z velice významných funkcí regi-
onálních sdružení ČSTV, vedle všech ostatních, 
jejichž význam nikterak nezpochybňuji, měla 
být funkce jakéhosi místního sportovního in-
formačního centra a to nejen fyzického, ale také 
elektronického.

Řekněme, že rodič hledá sportovní kroužek 
pro svou ratolest. Mohl by strávit hodiny hle-
dáním na internetu nebo obvoláváním tělový-
chovných jednot a sportovních klubů v okolí. 
Nebo by mohl jednoduše navštívit internetové 
stránky regionálního sdružení, případně tam 
zavolat a zeptat se, jaká je nabídka sportovního 
vyžití pro jeho dítě v okolí jeho bydliště nebo 
školy. Možnost získat informace pohodlně na 
jednom místě by rozhodně každý rodič ocenil. 
Navíc by taková služba byla cenná i pro TJ/SK 
potýkající se s nedostatkem zejména mládež-
nických členů.

Také díky takovéto službě by se mohl začít 
měnit u veřejnosti obraz ČSTV i jeho regionál-
ních sdružení k lepšímu.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ

Systém přípravy talentované mládeže 
Českého svazu házené 

Již v minulých číslech jsme se věnovali fungování spor-
tovních středisek a sportovních center mládeže u České 
basketbalové federace a Českého volejbalového svazu. 
Snažili jsme se vysvětlit  také postoj Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k fungování této kapitoly státní podpory sportu. MŠMT 
vydalo obecné podmínky činnosti sportovních středisek, včetně zásad poskytnutí, užití a vyúčto-
vání státních dotací. Konkrétní způsob užití prostředků a zásady fungování sportovních středisek 
(dále jen SpS) a sportovních center mládeže (dále jen SCM) upravují jednotlivé sportovní svazy 
na základě vlastních předpisů a jsou odpovědny za jejich činnost. Toto uvolnění pravidel dává 
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rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách. Aplikace tohoto projektu v pod-
mínkách Českého svazu házené se nazývá systém školních sportovních středisek (ŠSS) mezi tyto 
kluby je rozdělen příspěvek 1.248.000,-Kč (rok 2010). Kluby, které nepodporují spolupráci se zá-
kladní školou, ale dodávají hráče do SCM, jsou zařazené do systému podpory a nazývají se kluby 
se statutem základních sportovních středisek (dále jen ZSS) mezi tyto kluby je rozdělen příspěvek 
200.000,-Kč (rok 2010). Exekutiva ČSH na základě svého rozhodnutí určila 12 klubů sdružených 
v ČSH (HCB Karviná, HC Zubří, Talent Plzeň, TJ Náchod, KP Brno, Jiskra Třeboň, HK Lovosice, KH 
Kopřivnice, SKP Frýdek-Místek, HK Dvůr Králové, TJ Rožnov p. Radhoštěm, Sokol Ostrava), kterým 
určil statut školních sportovních středisek se zaměřením na chlapeckou složku. Byly určeny i 4 
kluby sdružené v ČSH se statutem školních sportovních středisek se zaměřením na dívčí složku 
(DHK Zora Olomouc, HC Zlín, HC Železárny Veselí, DHC Plzeň). Vstup nových klubů do systému 
je možný po dvou letech sledování činnosti žadatele ze strany Exekutivy ČSH a jeho srovnání s 
kluby, které jsou do systému již zařazeny. U klubů je sledováno sedmnáct ukazatelů. Mezi nejvíce 
ohodnocené patří: dosažená licence hlavního trenéra mládeže, zastoupení v soutěžích ve třech 

možnost vzniku různým systémům podpory talentované mládeže a způsobu ohodnocení jednot-
livých SpS a SCM. 

Systém podpory sportovních středisek a sportovních center mládeže u Českého svazu házené 
je, podle mého názoru, jeden z nejdirektivnějších. Zásady činnosti SpS a SCM jsou k dispozici na 
stránkách ČSH (http://www.svaz.chf.cz/download_dated.aspx?catid=286), kde je uvedena i forma 
odměňování. Zásadní rozhodující moc v tomto směru má Exekutiva ČSH. Ta se rozhodla podpo-
rovat stávající projekt intenzifikace sportovních tříd (dnes nazývaný SpS), který je zaměřen na
podporu klubů, které organizují sportovní přípravu žáků – licencovaných hráčů ČSH ve třídách s 

6
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kategoriích žactva, pokud klub je garantem Školní ligy miniházené, dosažená licence klubového 
trenéra a pokud je hráč z kádru SpS zařazen do širšího výběru reprezentace. 

Obdobný systém je zaveden i v podpoře sportovních center mládeže. O zařazení klubu do sys-
tému přípravy rozhoduje Exekutiva ČSH podle individuálních kritérií. Do systému jsou zařazeny 
čtyři kluby s chlapeckou složkou a tři kluby s dívčí složkou. Každý klub sdružený v ČSH má právo 
požádat o přidělení statutu SCM. Exekutiva ČSH pověří Reprezentační komisi k sledování činnosti 
takového žadatele podle stejných kriterií, jakými sleduje činnost stávajících sportovních center 
mládeže,  a to po dobu minimálně dvou posledních soutěžních ročníků výše uvedeného období. 
Po celou dobu sledování se takový klub označuje za čekatelský klub. Exekutiva ČSH na základě 
porovnání výsledků sledování činnosti čekatelských klubů s výsledky sledování činnosti klubů se 
statutem SCM provede vyhodnocení a klubům s nejlepší činností přidělí statut SCM na následující 
období. 

Základním smyslem činnosti klubů se statutem SCM je péče o talentované jedince. Členem SCM 
se může stát člen ČSH s hráčskou licencí, který prokazuje výjimečné předpoklady pro vrcholový 
sport. Každý klub určí 15 talentovaných hráčů ke sledování bodového hodnocení činnosti SCM. 
Z celkového počtu 15 sledovaných hráčů alespoň 5 členů musí být ve věkové kategorii mladšího 
dorostu a alespoň 5 členů musí být ve věkové kategorii staršího dorostu. Hráči jsou sledováni a 
bodováni podle jejich herních dovedností, podle účasti v reprezentačním týmu, podle výsledků 
v baterii testů, podle tělesné výšky, podle výsledků juniorského týmu klubu a podle dalších kri-
térií. Na základě takto zjištěného ohodnocení SCM je rozdělen diferencovaný příspěvek ve výši 
600.000,-Kč. Většina prostředků na podporu SCM je však rozdělena na platy trenérů-manažerů, a 
to 2.100.000,-Kč. Exekutiva ČSH má zájem na každodenní systematické péči o talentované hráče. 
Proto zřizuje v rámci tohoto systému funkci trenér-manažer. Trenér-manažer musí mít nejvyšší 
možné dosažené vzdělání A nebo A+,  je ve čtyřletém smluvním vztahu ČSH, jako OSVČ s roz-
sahem práce min. 42,5 hodin týdně s měsíční odměnou 25.000 Kč. Náplní trenéra-manažera je 
zároveň plnění úkolů v oblasti zajištění státní reprezentace v házené a lektorské činnosti podle 
pokynů odborných komisí ČSH.

ČSH podporuje i projekty, které se soustřeďují na popularizaci házené a její šíření mezi mladou 
generací a žáky základních škol. Soubor projektů mládeže je nazván „Házená pro budoucnost“ a 
tvoří ho tyto dílčí projekty: Žákovská liga, Házenkářský desetiboj, Handball Tour, Školní liga, Novi-
nářský kalamář, Kemp házenkářských nadějí, Top kluby, Ukaž co umíš, Konference mládeže.

Na systému podpory talentované mládeže u ČSH oceňuji, že je velice transparentní a každý, 
kdo chce vědět, jak jsou státní prostředky na podporu talentované mládeže použity, si informaci 
může vyhledat na stránkách svazu. Svaz házené byl dostatečně prozíravý na to, aby podporu 
soustředil pouze do omezeného počtu SCM a SpS tak, aby finanční podpora nebyla zbytečně roz-
ptýlena. I tak vzhledem k velikosti státní dotace svazu je, podle mého názoru, množství SCM příliš 
veliké. I když v systému není nikde zakotveno rovnoměrné rozložení středisek po celém území ČR, 
je pokryto celé území, a to svědčí o rovnoměrném pokrytí členské základny. Systém hodnocení 
činnosti klubů je dostatečně otevřený na to, aby i čekatelský klub mohl konkurovat stávajícím 
SCM a nebyl znevýhodněn jen prostým faktem, že není podporován jako SCM. Nastavení tohoto 
poměrně nového systému prověří teprve čas a nám nezbývá nic jiného než si přát, aby vychoval 
hráče evropské kvality.

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
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Novinky z EYOWF 2011

Pozitivní signál účastníkům festivalu

Horký týden od 15. do 21. listopadu prožili organizátoři evropské 
olympiády mládeže 2011. Po úvodních zasedáních koordinační ko-
mise EOC pro EYOWF v Libereckém kraji a technických delegátů při-
šel na řadu očekávaný vrchol - seminář se zástupci evropských olympijských výborů, účastníků 
festivalu.

„Hlavním posláním tohoto semináře bylo přesvědčit a ubezpečit zahraniční delegáty o tom, že přípra-
va festivalu byla prakticky dokončena a že čekají už jen drobná logistická či technická doladění. Myslím, že 
tento cíl se podařilo jednoznačně splnit a že jsme vyslali pozitivní signál,“ komentoval Roman Kumpošt, 
prezident organizačního výboru, nejdůležitější výsledek této schůzky.

Více než osmdesát aktérů čerpalo v Liberci především veškeré potřebné informace o projektu 
EYOWF 2011 - nejen prostřednictvím prezentací jednotlivých sekcí, ale vůbec poprvé také na vlastní 
oči v reálném prostředí. Seznámili se s areály, jejich zázemím, ubytovacími kapacitami i další souvise-
jící infrastrukturou. Získali tak dostatek informací k tomu, aby si udělali detailní obrázek, co je v únoru 
příštího roku v Libereckém kraji čeká. „Šéfové misí oceňovali nejen připravenost semináře, ale zejména 
nasazení, motivaci a připravenost celého organizačního týmu, jehož nízkým věkovým složením i výkon-
ností byli příjemně překvapeni. Víme, že jsme laťku nasadili vysoko, ale jménem všech pořadatelů mohu 
slíbit, že i v únoru 2011 uděláme vše pro to, abychom ji tam udrželi,“ uvedla Kateřina Nyčová, výkonná 
ředitelka organizačního výboru.

Na festivalu vzplane řecký oheň

Až z památných míst v Aténách, která psala historii světového sportu, přiletí oheň, který vzplane 
při slavnostním zahájení EYOWF 13. února 2011 v liberecké Tipsport areně. Na stadionu Panathinaiko, 
vybudovaném roku 566 před naším letopočtem a známém jako dějiště prvních novodobých olym-
pijských her 1896, slavnostně zažehnou zástupci Řeckého olympijského výboru plamen, který uloží 
do tří speciálních schránek. Ty dopraví letecky do České republiky delegace složená z členů ČOV, 
Libereckého kraje a organizátorů festivalu. 

Studenti v soukromí sportovních hvězd

V Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci se 24. listopadu rozhodovalo o vítězi soutěže Na 
stopě Patronům EYOWF. Osm dvojic středoškolských studentů strávilo část dne s jedním z osmi 
významných českých sportovců, kteří podporují evropskou olympiádu mládeže. Podle vlastní-
ho scénáře a pojetí poté mladí filmaři natočili čtyřminutové medailonky. 
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Reprezentanty, kteří do svého soukromí studenty pustili, jsou – běžec na lyžích Lukáš Bauer, 
sjezdař Ondřej Bank, biatlonistka Veronika Vítková, skokan na lyžích Roman Koudelka, hokejový 
brankář Marek Schwarz, sdruženář Pavel Churavý, krasobruslař Tomáš Verner a snowboardista Mi-
chal Novotný. O vítězi rozhodovala desetičlenná porota složená ze zástupců organizačního výboru 
EYOWF 2011, Libereckého kraje, Českého olympijského výboru i médií libereckého regionu. Jedno-
značně zvítězila dvojice Filip Ferbl a Vlastimil Barák z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, která zaujala svým 
příspěvkem o nejlepším českém sjezdaři Ondřeji Bankovi. „Děkuji všem studentům za jejich skvěle od-
vedenou práci. Všichni se s tímto nelehkým úkolem popasovali bravurně a originálně. Věřím, že to pro ně 
bude nezapomenutelný zážitek,“ řekl Roman Kumpošt, prezident organizačního výboru EYOWF 2011 
a předseda poroty.

Certifikát pro prezidenta

Koncem listopadu přijal Patrick Hickey, prezident Asociace evropských olympijských výborů 
(EOV), nabídku, aby se stal čestným prezidentem organizačního výboru EYOWF 2011. V průběhu 39. 
zasedání valné hromady EOV koncem listopadu v Bělehradu přijal nejvyšší představitel evropského 
olympismu také certifikát oficiálně stvrzující tento krok z rukou české delegace.

Píseň pro každý den

Každá velká sportovní akce má také svou oficiální píseň, která se stane symbolem soutěže a věr-
ným průvodcem jejích účastníků, pořadatelů i fanoušků. Svůj song bude mít samozřejmě i EYOWF 
2011. Jeho autory i protagonisty jsou členové šestičlenné české - ale anglicky zpívající - skupiny Eddie 
Stoilow. Tříminutový song se jmenuje Hey you a svižná chytlavá melodie doplněná textem o vítězství, 
využití šancí a bytí sám sebou ideálně zapadá do myšlenky evropské olympiády mládeže.

Skleněné medaile připomínají diamant

Zářící diamant budou připomínat medaile, které si rozdělí nejúspěšnější závodníci na EYOWF 
2011. Jejich autorkou je studentka Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru Barbora Hrubá, 
která zvítězila v soutěži uměleckých škol vyhlášené Libereckým krajem. 

Medaile pro EYOWF 2011 vypadá v jejím podání luxusně a neobvykle. „Napadlo mě udělat kostku 
s brusy a řezy tak, aby vzbuzovala dojem diamantu. Skleněný základ se bude vyrážet do litého čirého skla 
a doplní se barevnými prvky podle pořadí na stupních vítězů,“ popisuje Barbora Hrubá nápad, jehož 
realizace jí zabrala pouhé dva dny.

Podle vítězného návrhu, který schválilo také vedení Asociace evropských olympijských výborů, se 
nyní vyrobí celkem 216 medailí. Cenné trofeje pro EYOWF 2011 symbolicky pokřtili v průběhu tiskové 
konference počátkem prosince hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, předseda Českého  
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olympijského výboru Milan Jirásek a dva zástupci mladé sportovní generace, skokan na lyžích Vít 
Háček a hokejista Josef Mikyska, kteří jsou zároveň Tvářemi EYOWF 2011 a v únoru příštího roku 
budou právě o tyto medaile bojovat s konkurenty z téměř celé Evropy.  

Eva Hromádková
Manažerka komunikace EYOWF 2011

SPORTFILM LIBEREC reprezentoval v Miláně

13. ročník festivalu 
sportovních filmů s mezi-
národní účastí SPORTFILM 
LIBEREC 2010 – INTERNA-
TIONAL FICTS FESTIVAL 
zná již delší dobu své ví-
těze. Vítězné snímky pak 
reprezentovaly nejen ten-
to festival, ale i Českou 
republiku na světové pře-
hlídce v italském Miláně. S 
vicepresidentem festivalu 
a předsedou pořadatelské 
organizace – Liberecké 
sportovní a tělovýchov-
né organizace o.s. (okres-
ní organizace ČSTV) Ing. 
Vladimírem Boháčem se v 
našem rozhovoru vrátíme 
nejen ke slavnostnímu vy-
hlášení výsledků v Liberci, ale i k úspěchům českých filmů v Itálii.

Které snímky zvítězily v jednotlivých kategoriích 13. ročníku v Liberci?
Na úvod mi dovolte uvést malou statistiku letošního ročníku: v Liberci soutěžilo celkem 31 snímků, 

z nichž 20 bylo z domácí produkce, 4 snímky byly z Ruska, tři z Polska a po jednom snímku zaslaly 
USA, Španělsko, Německo a Slovensko.
V jednotlivých kategoriích zvítězily:
- kategorie dokumenty: snímek ČT – Postavení mimo hru, v režii Ivana Biela

- kategorie olympijské ideje: ruský snímek Elite sport dramas. Za Českou republiku byl do Milána
  nominován snímek ČT – Cílové rovinky Kateřiny Neumannové, 
  v režii Karla Jonáka

- kategorie sportovní osobnosti: opět ruský snímek Elena Isimbaeva – The Queen of Height.

- kategorie reportáže snímek od JUMPs v režii Tomáše Vaďury – Ecce ach maco      

- kategorie metodických a vzdělávacích snímků: slovenský snímek v režii Stanislava Štefánka 
  100 Anni di International Hockey. Do Milána byl vyslán snímek 
  Bezpečný freeride.

Celkovým vítězem letošního ročníku se stal snímek Zaplaťpánbůh za fotbal, z dílny ČT a v režii 
Ivana Stehlíka. Snímku byla udělena cena za objevné téma, které ukázalo sílu sportu, jež dokáže 
rozdávat radost a optimismus v ghetu, tváří v tvář hrozícím transportům a brzké smrti.
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Byly na festivalu uděleny ještě nějaké jiné ceny?
Tradičně festivalová porota udělila i několik mimořádných cen – v tom letošním ročníku to bylo:

snímku „Ženy v boji“, v produkci ČT a režii Terezy Tara, dále pak Stanislavu Bartůškovi za zpracování 
reportáže ukázané ve snímku „Artic Circle Race“ a snímku Františka Slámy s názvem „Volání severu“.

Velkého ocenění se dostalo i samotnému festivalu: z rukou předsedy ČOV Milana Jiráska a Fran-
tiška Koláře, předsedy poroty, obdržel festival „Cenu Jiřího Kössla“ udělovanou za mimořádný po-
čin Českou olympijskou akademií.

Doslechl jsem se i o několika zajímavostech slavnostního vyhlášení.
Máte pravdu – bylo jich rovnou několik. Vítězný snímek „Zaplaťpánbůh za fotbal“ byl natočen v 

terezínském ghetu. Pořadatelé tedy k účasti na slavnostním vyhlášení pozvali i starostku Terezína 
pí Růženu Čechovou a Dr. Františka Beneše CSc., předsedu komise znalců SČF, který je autorem 
rozsáhlé monografie „Pošta v ghetu Terezín“, kteří oba pozvání přijali.

Tvůrci snímku pak s sebou na slavnostní vyhlášení přivedli i jednoho z aktivních účastníků těch-
to „sportovních klání“ v Terezíně – pana Tommy Karase.

Tou vlastně první perličkou v pořadí byla skutečnost, že nám dopoledne „vybouchl“ nasmlouva-
ný moderátor. Nezbylo mi tedy nic jiného, než abych slavnostní vyhlášení odmoderoval sám…Jak 
to dopadlo? Snad dobře – dostalo se mi i pochvaly od předsedy ČOV p. Jiráska.

Poslední zajímavostí je fakt, že filmový festival ani v této slavnostní chvíli nezapomněl na utrpe-
ní lidí při srpnových povodních. Z ušetřené odměny pro moderátora se rozhodl věnovat peněžní 
dar jednomu z nejpostiženějších měst našeho kraje – Raspenavě.

Pojďme tedy do Milána – které snímky nás reprezentovaly?
Do italského Milána, kde se konal již 28. ročník „Milánského mezinárodního FICTS festivalu“ byl 

samozřejmě nominován vítězný snímek „Zaplaťpánbůh za fotbal“, dále pak vítězné snímky v kate-
goriích, případně snímky nominované za ČR v případě, že v kategorii nezvítězily. 

A některé snímky „bodovaly“, abych použil sportovní terminologii.
Lze bez nadsázky říci, že české snímky bodovaly, i když u snímku „Zaplaťpánbůh za fotbal“ jsme 

ve skrytu duše doufali v ocenění nejvyšší…
I tak udělené ceny „Mention d´ honnour“, což představuje nominaci mezi čtyři nejúspěšnější 

snímky v dané kategorii, snímkům „Postavení mimo hru“, „Cílové rovinky Kateřiny Neumannové“ a 
„Zaplaťpánbůh za fotbal“ ukazuje na kvalitu českých snímků a vysokou úroveň libereckého festiva-
lu, který je druhým nejstarším ve světě – právě po tom milánském.

Snímek „Zaplaťpánbůh za fotbal“ se pak dočkal ještě jednoho ocenění – získal mimořádnou 
cenu poroty – medaili.

A jak to vypadá s dalším ročníkem?
V tento okamžik víme, že bychom chtěli pořádat i 14. ročník. Je pro něj již stanoven i termín.
Co by jeho pořádání mohlo zhatit? To co trápí organizátory obdobných akcí – peníze! Takže mu-

síme doufat, že i pro příští ročník se nám povede zajistit pro náš festival potřebné donátory.

Ing. Vladimír Boháč
Viceprezident festivalu 

Sportfilm Liberc
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Blahopřejeme

Cyklistika
Zdeněk Štybar poprvé v sezóně nezvítězil ve SP cyklokrosařů, když ve třetím závodu seriálu konaném 
v belgickém Koksijde, skončil druhý.
Radomír Šimůnek mladší obsadil druhé místo v závodu cyklokrosařů seriálu Superprestige v nizo-
zemském Gietenu, konaném jako memoriál jeho otce, který se zde stal v roce 1991 profesionálním 
mistrem světa.

Florbal
Čeští florbalisté získali na mistrovství světa ve Finsku bronz, když v souboji o třetí místo porazili repre-
zentanty Švýcarska 9:3.

Krasobruslení
Tomáš Verner se opět dočkal vítězství. V Moskvě poprvé v kariéře vyhrál závod Grand Prix. Ve volné 
jízdě si vylepšil dosavadní osobní maximum a výborným výkonem si zajistil postup do prosincového 
finále Grand Prix v Pekingu.

Lyžování
Běžec na lyžích Lukáš Bauer dosáhl v posledním závodě miniseriálu SP lyžařů klasiků ve finském Ku-
usamu na 15 km volně nejrychlejšího času a celkově obsadil devátou pozici.
Ondřej Bank obsadil ve SP ve slalomu v italském Val d‘Isere sedmé místo. Jedná se o nejlepší výsledek 
jeho kariéry.
Lukáš Bauer si ve švýcarském Davosu doběhl na klasické patnáctce pro zatím nejlepší umístění v le-
tošní sezóně, když obsadil třetí místo.

Motorsport
Libor Podmol se stal mistrem světa ve freestyle motokrosu. V třináctidílném seriálu zvítězil hned osm-
krát.

Plavání
Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v nizozemském Eindhovenu získala Simona Baumrtová 
bronzovou medaili na znakařské padesátce. Řada dalších členů reprezentace si dobrými výkony za-
jistila start ve finále.

Rychlobruslení
Martina Sáblíková obsadila při návratu do SP po zdravotních potížích druhé místo v závodě na 3 000 
metrů v Berlíně.
V norském Hamaru se Martina Sáblíková umístila opět na druhém místé, tentokrát na své oblíbené 
pětikilometrové trati.
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 1. - 2.1.2011  SP alpské lyžování Crested Butte/USA
 2. - 3.1.2011  SP skoky na lyžích Innsbruck/AUT
 2. - 4.1.2011  SP alpské lyžování Winter Park/AUT
 3. - 8.1.2011 Curling - kvalifikace juniorů na MSJ 2011 Praha/CZE
 6. - 9.1.2011  SP alpské lyžování Altenmarkt,Zauchensee/AUT
 7. - 9.1.2011  ME rychlobruslení Collalbo/ITA
 7. - 9.1.2011  Lety na lyžích Harrachov Harrachov/CZE
 8. - 9.1.2011 FISB - skiboby Lungötz/AUT
 8. - 9.1.2011  SP alpské lyžování Adelboden/SUI 

Kalendář sportovních akcí – leden 2011

Vážení přátelé sportu,
za autory Zpravodaje TP Vám přejeme Vánoční svátky takové, jaké je máte rádi.  
Do roku 2011 zejména zdraví a štěstí, které Vám pomohou k úspěchům a spokojenosti!  
Českému sportu přejeme, aby byla schválena smysluplná koncepce podpory sportu  
v České republice.
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 8. - 9.1.2011  SP severská kombinace  Schonach/GER
 9. -10.1.2011  SP snowbording Bad Gastein/AUT
 10. -15.1.2011 HMČR muži-tenis Plzeň/CZE
 10. -16.1.2011 SP boby Igls/AUT
  11.1.2011  SP alpské lyžování Flachau/AUT
 12. -19.1.2011 10th European Youth Olympic Winter Festival Liberec/CZE
 14. -16.1.2011 MČRJ 2011 - základní část - curling Praha/CZE
 14. -16.1.2011 ME Short Track - rychlobruslení Heerenveen/NED
 14. -16.1.2011  SP skoky na lyžích Saporro/JPN
 14. -23.1.2011  MS snowboarding La Molina/SPA
 15. -16.1.2011 GPA Těšínský pohár Mem.St.Krauze badminton Český Těšín/CZE
 15. -16.1.2011  SP alpské lyžování Maribor/SLO
 15. -16.1.2011  SP akrobatické lyžování  Mont Gabriel/CAN
 15. -16.1.2011  SP severská kombinace  Seefeld/AUT
 15. -16.1.2011  SP v klasickém lyžování Liberec/CZE
  15.1.2011 MČR v LOB na klasické trati Vrchlabí/CZE
  16.1.2011 XXIX Cross Internacional de Italica ESP 
  16.1.2011  SP akrobatické lyžování  Les Contamines/FRA
 20. -22.1.2011  SP skoky na lyžích Zakopane/POL
 20. -23.1.2011  SP alpské lyžování Cortina d‘Ampezzo/ITA
 21.1. - 3.2.2011 ME U21 muži - pozemní hokej Skotsko/GBR
 21.1. - 3.2.2011 MSJ žen - pozemní hokej Skotsko/GBR
  21.1.2011  SP akrobatické lyžování  Kreischberg/AUT
  22.1.2011 International Cross Country Antrim/GBR 
 22. -23.1.2011 MS rychlobruslení-sprint  Heerenveen/NED
 22. -23.1.2011 ČP + M-ČR I.část-skiboby Jablonec n.Jiz./CZE
 22. -23.1.2011  SP severská kombinace  Chaux-Neuve/FRA
 22. -23.1.2011  SP v klasickém lyžování Otepaa/EST
 24. -30.1.2011 SP boby  St.Moritz/SUI
 24. -30.1.2011 ME krasobruslení Bern/SUI
  25.1.2011 SP alpské lyžování Schladming/AUT
  26.1.2011  SP snowbording Denver/USA
 26. -30.1.2011 MS sáně (přírodní dráha) Umhausen/AUT
 26. -30.1.2011  SP alpské lyžování Chamonix/FRA
 27. -  6.2.2011 Světová zimní univerziáda 2011 Erzurum/TUR
 27. -30.1.2011  SP alpské lyžování Sestriere/ITA
 28. -29.1.2011  SP akrobatické lyžování  Calgary/CAN
 28. -30.1.2011  SP skoky na lyžích Willingen/GER
  29.1.2011  SP akrobatické lyžování  Grasgehren/GER
 29. -30.1.2011 MS sáně Cesana /ITA
 29. -30.1.2011 SP MG Montreal/CAN
 29. -30.1.2011 SP skiboby Jablonec n.Jiz./CZE
 30.1. -  5.2.2011  MS akrobatické lyžování Deer Valley/USA
 31.1. -  6.2.2011 MSJ saně Oberhof /GER
 31.1. -  6.2.2011 SP boby Cesana /ITA




