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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV 

Závěry z řádné schůze VV ČSTV 
konané dne 9.3.2011

Na programu jednání byly především materiály připravované 
pro 23. valnou hromadu ČSTV.

Úvodem vzal výkonný výbor po diskusi na vědomí informace 
o vývoji řešení situace SAZKA, a.s., včetně kroků činěných před-
stavenstvem společnosti k odvrácení insolvence. V návaznosti na 
usnesení své mimořádné schůze ze dne 28.2.2011 VV ČSTV projed-
nal a schválil základní parametry výběru investora pro SAZKA, a.s., 
k další diskusi s ostatními akcionáři společnosti, k diskusi s inves-
tičním poradcem a s právním poradcem, v jejichž spolupráci bu-
dou stanovena kritéria pro výběr investora. K tomu přijal Výkonný 
výbor ČSTV usnesení, kterým schválil základní rámec obchodních 
podmínek a doplnil podmínky m.j. stanovením kauce ve výši 500 
mil.Kč. Dále uložil jednat s ostatními akcionáři SAZKA, a.s., stanovit 
kritéria pro výběr investora, uzavřít smlouvu s investičním porad-
cem a uzavřít smlouvu s právním poradcem.

Schválen byl návrh organizace a programu 23.VH ČSTV, která se 
uskuteční 16.dubna 2011 ve Sportovním centru v Nymburce. Pro-
jednán a připomínkován byl obsah zprávy o činnosti Výkonného 
výboru ČSTV od 22.VH ČSTV. Na programu VH bude vedle řádných 
bodů jednání navíc Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s., a ná-
vrh novely Stanov ČSTV. Výbor projednal a připomínkoval obsah 
Zprávy o hospodaření ČSTV za rok 2010, včetně inventury, a pro-
jednal Návrh bilance společných zdrojů ČSTV na rok 2011, která 
bude předložena VH ČSTV. Pro valnou hromadu byly projednány 
také návrhy klíčů pro dělení zdrojů mezi členské subjekty pro rok 
2011 a žádosti na přijetí České šipkové organizace, Unie šipkových 
organizací ČR a Českomoravského svazu malé kopané mezi sdru-
žené členy.

Dalším blokem programu jednání VV ČSTV byly ekonomické 
otázky. Výkonný výbor schválil návrh smlouvy o pronájmu Sport-
centra Brandýs nad Labem, schválil hospodaření Domu služeb 
ČSTV, s.r.o., Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o., a Lanovky Churáňov, 
s.r.o. Projednal a schválil pověření P.Kořana, předsedy ČSTV, za-
stupováním na valných hromadách Skiareálu Špindlerův Mlýn, 
a.s., SkiPec, a.s., Sportovního areálu Harrachov, a.s., V.Šimíčka, mís-
topředsedy ČSTV, zastupováním na mimořádné valné hromadě 
SAZKA, a.s., včetně postupů, které budou na valných hromadách 
prosazovat. Schválil také doporučení pro činnost dozorčích rad ak-
ciových společností. VV ČSTV vzal na vědomí Informaci o dalším 
postupu restrukturalizace vlastní hospodářské činnosti ČSTV, ve 
které dochází k řadě opatření ke zvýšení rentability.

 Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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VV ČSTV jednal na mimořádné schůzi 13.4.2011

Výkonný výbor ČSTV jednal 12.4.2011 odpoledne v Praze v O2 aréně na 15. (mimořádné) schůzi. 
Předmětem jednání a důvodem svolání mimořádné schůze VV ČSTV byl především materiál připravo-
vaný pro 23.VH ČSTV „Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.“, a také nabídka na postoupení pohledávky 
za SAZKA, a.s., z roku 2008.

Program jednání byl zahájen představením aktuální nabídky na postoupení pohledávky ČSTV za 
SAZKA, a.s., za rok 2008. Nabídka společnosti Gladiolus, a.s., obsahovala po konzultacích již všechny 
potřebné náležitosti i doklady, a také hotový text smlouvy, kterou VV ČSTV po projednání schválil a ulo-
žil postoupení pohledávky realizovat. Výnos z postoupené pohledávky bude součástí vlastních zdrojů 
ČSTV na rok 2011. V této souvislosti VV projednal a schválil návrh na poskytnutí zálohy na dotaci regio- 
nálním sdružením ČSTV (RS ČSTV) z části tohoto výnosu, neboť RS ČSTV se letos, na rozdíl od repub-
likových sportovních svazů, nestaly příjemci státní dotace na činnost a nacházejí se v kritické finanční
situaci. Výkonný výbor návrh schválil a uložil zajistit neprodlené převedení prostředků na účty RS ČSTV. 
Při těchto rozhodováních nebyl žádný hlas proti. Vlastní zdroje ČSTV na rok 2011 rozdělí mezi svazy a 
TJ/SK ve své kompetenci s konečnou platností 23. VH ČSTV.

Připravený písemný podklad k řešení další činnosti SAZKA, a.s., který detailně rozebírá a dokladuje 
jak vznik současné situace, tak současný ekonomický a právní stav společnosti i možná východiska, byl 
doprovázen návrhem usnesení pro 23.VH ČSTV. Výbor po projednání a uplatněných připomínkách ma-
teriál schválil a uložil jej dopracovat a předložit delegátům 23.VH ČSTV. 

Řádná 16. schůze VV ČSTV se koná v pátek 15. dubna. Na programu bude kontrola připravenosti a 
návrh souboru usnesení 23.VH ČSTV, ale také návrh zásad přípravy Investičního programu ČSTV pro rok 
2012 a podmínky MŠMT související s poskytováním dotací z programů MŠMT prostřednictvím ČSTV 
sdruženým subjektům.

      Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Výkonný výbor schválil 15.4. návrh zásad přípravy Investičního 
programu ČSTV pro rok 2012

Výkonný výbor ČSTV jednal 15.4.2011, den před konáním 23. valné hromady ČSTV, na své 16. 
řádné schůzi. Na programu byly mimo jiné zásady Investičního programu ČSTV na rok 2012, ceníky 
služeb sportovních center ČSTV, které bylo nutné vzhledem ke změně zákona od 1.4.2011 upravit, a 
výkonný výbor schválil také nezbytné organizační postupy související s průběhem valné hromady. 

Přijaté zásady Investičního programu ČSTV pro rok 2012 vychází z pokynů MŠMT. Protože ty nedo-
znaly zásadních změn, liší se i zásady ČSTV od těch předcházejících jen v drobnostech. Subjektům ČSTV 
je v této oblasti k dispozici ke konzultacím úsek vnitřní ekonomiky, vedený S.Janoušem (janous@cstv.
cz). Informace pro investiční akce v roce 2012 budou k dispozici na internetových stránkách ČSTV od 
druhého květnového týdne (www.cstv.cz/investicni.htm). Sportovní centra dostala od 1.4.2011 nové 
ceníky a výkonný výbor rozhodl, že činnost sportovních center ČSTV bude projednávat častěji, aby bylo 
možné na vývoj ekonomiky center včas reagovat. Výkonný výbor také projednával podmínky MŠMT, 
související s poskytováním neinvestičních dotací z programů MŠMT. Vzhledem k jejich nejasnému vý-
kladu a s cílem zajistit bezproblémové vyúčtování dotací bude ČSTV s MŠMT k tomuto tématu dále jed-
nat. Vedle několika pravidelných bodů jednání, jako schválení návrhů na udělení vyznamenání ČSTV, 
se výkonný výbor seznámil také s písemnou nabídkou společnosti Lighthouse Services, a.s., vyjadřující 
vážný zájem o odkoupení realit ČSTV v oblasti Strahova.  Příští schůze Výkonného výboru ČSTV se koná 
11.5.2011.  

  Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV



www.cstv.cz4

Koncepce státní podpory sportu schválena Vládou ČR

P RÁVO

Vláda České republiky schválila na svém jednání konaném dne 9. března 2011 Koncepci státní 
podpory sportu v ČR, předkládanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Dokument byl připravován od roku 2009. Na přípravě se v koordinaci MŠMT podílel široký tým 
odborníků, zástupci všech občanských sdružení v oblasti sportu včele s ČSTV a ČOV, ale také aka-
demičtí experti a odborná veřejnost. Jednotlivé části materiálu, analytické i koncepční, připravo-
valy tematické pracovní skupiny. Tento dříve neuplatňovaný přístup a konsensuální spolupráce 
vládních a nevládních stran umožnily zkompletovat koncepci, která odráží společné zájmy a reálná 
východiska. Poprvé byla koncepce prezentována ministerstvem školství  již 17.9.2009. Následně 
byla diskutována na konferenci Sport a stát v květnu 2010. Od té doby absolvovala mezirezortní 
připomínkový proces a doznala pouze minimálních úprav. Postupně bylo ministerstvem modifi-
kováno znění vlastního usnesení tak, aby ukládací část poskytovala garanci naplnění koncepce. 
Ani vlastní projednání ve vládě, kde byla vypuštěna pasáž týkající se restitucí církevních majetků, 
neubralo koncepci na kvalitě a nadčasovosti.

Koncepce si klade za cíl postupně zlepšit současný neutěšený stav financování sportu v ČR. Mezi
navrhovanými způsoby řešení se objevuje mimo jiné novela zákona o podpoře sportu, financování
sportu prostřednictvím samostatné rozpočtové kapitoly, zefektivnění odvodů výtěžků od loterních 
společností, změna daňové legislativy ve prospěch dárců a sponzorů ve sportu, konkrétní podpora 
pro práci dobrovolníků ve sportu a řada dalších opatření. 

Materiál dále stanovuje priority státní podpory sportu především v oblastech sportovní repre-
zentace České republiky, přípravy sportovních talentů, sportu pro všechny a sportu zdravotně 
handicapovaných. Součástí koncepce je systém podpory údržby a provozu sportovních zařízení, 
ale i oblast investic při financování programu reprodukce majetku. V oblasti péče o talentovanou
mládež, i v některých dalších oblastech se již od r.2011 podle záměrů nové koncepce postupuje. 
Významným prvkem je i zpřesnění hodnotících a kontrolních mechanismů v souvislosti s poskyto-
váním a efektivním využíváním státních prostředků.

Schválení koncepce by mělo vést k zahájení procesu zpracování a předložení nového zá-
kona o podpoře sportu. Věcný záměr zákona by měl být dokončen do konce letošního roku.  

Vyšla Ročenka ČSTV

Vyšla Ročenka ČSTV 2010. Najdete v ní kompletní kontakty na všech-
ny sdružené subjekty ČSTV. Hlavní část ročenky je tvořena příspěvky 
svazů s krátkým shrnutím událostí uplynulého roku a výpisem mistrů 
ČR za rok 2010 v kategoriích dospělých a juniorů v jednotlivých spor-
tech. Jsou zde také uváděny výsledky českých reprezentantů v roce 
2010 na MS a ME. Knihu lze zdarma stáhnout na adrese:

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/rocenkacstv2010.pdf 
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Příslušné usnesení vlády je součástí tohoto vydání Zpravodaje TP. Text koncepce v celém znění  
(http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/koncepcesportu-c167-2011.pdf), včetně příloh A a B 
(http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/koncepcesportu-priloha.pdf), naleznete v těchto odka-
zech.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. března 2011 č. 167

o Koncepci státní podpory sportu v České republice

Vláda
I. schvaluje Koncepci státní podpory sportu v České republice, obsaženou v části III materiálu č.j. 

185/11 (dále jen „Koncepce“), s úpravou podle připomínky vlády;

II. ukládá
1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy

a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2011 předložit návrh zákona o podpoře sportu,
b) vytvářet podmínky pro realizaci Koncepce ve spolupráci s občanskými sdruženími, která se po-
dílejí na zabezpečení státní sportovní reprezentace, péče o sportovní talenty a všeobecné spor-
tovní činnosti,
c) vydat Zásady a metodické postupy k jednotlivým oblastem státní podpory sportu v rámci sta-
novených priorit,
d) v návaznosti na potřeby sportu plánovat a uplatňovat v návrhu zákona o státním rozpočtu 
finanční objem na podporu činnosti v oblasti sportu v rámci kapitoly 333 - Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy,
e) koordinovat činnost resortních sportovních center v oblasti státní sportovní reprezentace,
f ) vydat Zásady poskytování garancí a podpory při pořádání významných mezinárodních sportov-
ních akcí ze státního rozpočtu,

2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci
a) s ministrem financí připravovat zabezpečení stanovených cílů v rámci zákona o státním rozpoč-
tu České republiky,
b) s ministrem obrany a místopředsedou vlády a ministrem vnitra zabezpečovat sportovní a mate-
riálně technické podmínky pro oblast státní sportovní reprezentace České republiky,

3. ministru financí ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy zapracovat v rámci
legislativních změn zákona o loteriích a jiných podobných hrách, doporučení ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy, uvedená v Koncepci,





VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY 

USNESENÍ 
VLÁDY ESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 9. bezna 2011 . 167 

o Koncepci státní podpory sportu v eské republice 

             Vláda    

            I. schvaluje Koncepci státní podpory sportu v eské republice, obsaženou 
v ásti III materiálu .j. 185/11 (dále jen „Koncepce“), s úpravou podle pipomínky 
vlády; 

            II. ukládá  

                1. ministru školství, mládeže a tlovýchovy 

                    a) zpracovat a vlád do 31. prosince 2011 pedložit návrh zákona 
o podpoe sportu, 

                    b) vytváet podmínky pro realizaci Koncepce ve spolupráci s obanskými 
sdruženími, která se podílejí na zabezpeení státní sportovní reprezentace, pée 
o sportovní talenty a všeobecné sportovní innosti, 

                    c) vydat Zásady a metodické postupy k jednotlivým oblastem státní 
podpory sportu v rámci stanovených priorit, 

                    d) v návaznosti na poteby sportu plánovat a uplatovat v návrhu zákona 
o státním rozpotu finanní objem na podporu innosti v oblasti sportu v rámci 
kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, 

                    e) koordinovat innost resortních sportovních center v oblasti státní 
sportovní reprezentace,  

                    f) vydat Zásady poskytování garancí a podpory pi poádání významných 
mezinárodních sportovních akcí ze státního rozpotu, 
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 4. ministru zdravotnictví ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
a) vypracovat návrh způsobu zabezpečení zdravotní způsobilosti všech sportovců zařazených do 
organizované sportovní činnosti,
b) vytvořit systém zdravotní péče o sportovně talentovanou mládež, sportovce a reprezentanty 
České republiky;

III. doporučuje
1. představitelům občanských sdružení v oblasti sportu

a) postupovat podle zásad a metodických postupů uvedených v bodě II/1c tohoto usnesení,
b) koordinovat sportovní a pohybovou činnost podle své organizační
struktury,
c) nakládat s vlastními finančními zdroji k zabezpečení sportovní činnosti,

2. představitelům krajů, měst a obcí vytvářet podmínky pro sportovní činnost;

IV. zrušuje
1. usnesení vlády ze dne 6. ledna 1999 č. 2, ke Koncepci státní politiky v tělovýchově a sportu v 

České republice,

2. usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718, k Zásadám komplexního zabezpečení státní spor-
tovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů,

3. usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 17, k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny,

4. usnesení vlády ze dne 9. července 2003 č. 673, ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 až 
2006.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři školství, mládeže a tělovýchovy
financí, obrany, zdravotnictví

Na vědomí:

hejtmani

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
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Evropská komise přijala dokument o příští politice ve sportu

Evropská komise přijala 18.ledna 
2011 dlouho očekávané sdělení 
týkající se sportu, které zarámo-
valo směr budoucí politiky v 
oblasti sportu. Sdělení je urče-
no Evropskému parlamentu a 
výborům a poté ke schválení 
ministrům členských zemí EU. 
Dopady pro každodenní čin-
nost svazů a TJ a SK v členských 
státech pravděpodobně nebudou 
významné, rozhodně ne v nejbližším ob-
dobí. Přesto přinejmenším vytváří podmínky 
pro to, aby byl sport a jeho problémy tématem 
pro českou politickou scénu. Pozornost má být 
věnována především oblastem, které jsou ob-
tížně nebo nedostatečně řešené na národních 
úrovních, nebo kde je vývoj nejednotný či není 
v souladu s jinou evropskou legislativou. Spadá 
sem například oblast dobrovolnické činnosti 
a neziskové sportovní organizace, sociální za-

čleňování ve sportu a prostřednictvím 
sportu, rovnost pohlaví v oblasti 

sportu, dostupnost sportovních 
a pohybových aktivit na všech 
úrovních včetně volného po-
hybu osob,  vzdělávání  a boj 
proti dopingu, a proti násilí a 
diskriminaci (text sdělení pro 

zájemce-http://www.cstv.cz/
informaceprovas/ostatni/rozvo-

jevropskehorozmeruvoblastispor-
tu2011.pdf). Vyplývá z něj také, že první 

možné financování některých oblastí sportu
může být reálné nejdříve od roku 2014. Do té 
doby je sportu doporučováno využívat struktu-
rálních fondů prostřednictvím příležitostí, které 
dávají programy určené primárně pro jiné cílo-
vé skupiny než sport.

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ

Přispějte k propagaci dobrovolnictví ve sportu

Celé sportovní hnutí je založeno na dobrovolné práci. 
Jen málokomu se za ni dostane náležitého ocenění od 
společnosti, svěřenců nebo jedná-li se o děti od jejich ro-
dičů. Nedostatečné ocenění je bezpochyby jednou z pří-
čin současného trendu úbytku dobrovolníků ve sportu 
(dobrovolníci stárnou a mladší generaci se nedaří oslovit). 
Bohužel není v našich možnostech dostatečně docenit 
práci, kterou věnujete rozvoji sportu a lidí, kteří se mu věnují, nejen ve vašem oddíle a klubu.

Nedostatek informací považujeme za jednu z hlavních příčin vnímání dobrovolnictví českou spo-
lečností. Dobrovolnictví se v průběhu doby stalo jaksi samozřejmostí a tak si veřejnost přestala uvě-
domovat jeho význam a prospěšnost nejen pro konkrétní osoby a také společnost jako takovou.

Množství práce a obětavost konkrétních dobrovolníků vystihují jejich životní a dobrovolnické pří-
běhy.

Podělte se s ostatními o svůj příběh, a třeba tak pomůžete inspirovat budoucí dobrovolníky ve 
sportu. Nezáleží na tom, zda jste trenér, pokladník, správce sportoviště, pořadatel závodů, účetní, 
nebo funkcionář v klubu. Napište příběh obsahující informace o tom, jak jste se k dobrovolné práci  
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ve sportu dostali, v jakém klubu se jí věnujete, co je náplní vaší dobrovolné práce, proč se jí věnujete, 
co Vám přináší a jaké je vaše zaměstnání. Příběh, nejlépe doplněný fotkou činnosti, jíž se věnuje-
te, nám pak zašlete na adresu kovar@cstv.cz. Své poděkování mohou napsáním zajímavého článku  
o těch, kteří si to podle nich zaslouží, vyjádřit také ostatní.

Děkujeme Vám, za vaši obětavost a lásku ke sportu, který by tu bez Vás nebyl!
Mgr. David Kovář

Management sportu ČSTV



Co je a proč vzniká Sport Pool?

www.sportpool.cz internetový portál bude v plném provozu od dubna 2011 a nabídne zcela 
nové a jedinečné spojení sportu a médií. Jde o internetový projekt, který v Česku zatím neexistuje 
a který nabídne sportovní svazům, sdružením i klubům nejen z řad ČSTV možnost být vidět!

Většina sportovních svazů, oddílů, subjektů si stěžuje, že se o nich v médiích málo píše. Tato doba 
s příchodem Sport Poolu končí, protože on nabídne možnost neomezeného prostoru či dokona-
lé vlastní prezentace.

Systém je jednoduchý, přístupný online z jakéhokoliv místa na Zemi a během pár okamžiků bu-
dete vidět! Můžete informovat o úspěších svých sportovců, či „jen“ zveřejnit zprávu o tom, kdy a 
kde se hraje příští zápas.

Domovská internetová stránka bude prezentována i na oficiálním webu Českého svazu tělesné
výchovy.

Sport Pool nabídne prostor a může informovat i o nejmenších sportovní subjektech v českém 
sportu. Například o šachovém turnaji žáků v Aši, či plaveckých přeborech v Hodoníně, o čemž by 
jiný sportovní server nepsal. Ano, místo dostanou i tzv. malé neolympijské sporty, o kterých se 
tolik nepíše a neumějí se prosadit do médií. Neznamená to, že jsou neatraktivní, ale... S nástupem 
Sport Poolu přijde i jejich čas a možnost se zajímavě ukázat veřejnosti včetně fotografií.            

REKLAMA
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 Jak je to možné? Právě proto, že Sport Pool je tady pro sportovce, o sportovcích a sportov-
cům. Vrcholovým, rekreačním i začínajícím.

Kromě toho Sport Pool přiláká čtenáře v Česku neobvyklým grafickým zpracováním, unikátní
stavbou domovské stránky, z níž se během dvou tří „kliků“ čtenář dostane do hloubky analýz, ale 
také k výsledkům i nejnižších soutěží.

Proč se „nalogovat“ a zaplatit si přístup do Sport Poolu?
Sport Pool, to jsou dvě koruny denně, tedy hodně muziky za málo peněz. Neboť za ně lze pro 
získat: 

- nejlevnější možnost prezentací vlastních partnerů
- neomezený prostor pro tiskové zprávy
- libovolné zveřejňování informací o chodu svazu, sdružení, klubu
- fotogalerie
- možnost zveřejňování výsledků všech kategorií
- detailní rozpis akcí, kalendář turnajů, soutěží, zápasů
- prostor v uzavřené sekci (podstránce) může fungovat jako komunitní síť
- díky Sport Poolu uvidí moje zpravodajství, výsledky a další text ostatní sportovní média v 

republice, včetně tiskových kanceláří

A dostat od ostatních:
- přístup ke sportovnímu zpravodajství
- zpravodajství nejen z fotbalu, hokeje či větších sportovních akcí nejrozšířenějších sportů
- přístup k výsledkům všech věkových kategoriích, které nezveřejňují všeobecné sportovní 

zpravodajské portály
- sportovní publicistika
- rozhovory se špičkami nejen českého sportu
- sportovci píší (nejen) sportovcům
- názory, polemika, diskuse
- sekce pro děti – Hledáme nové Sáblíkové, Jágry či Rosické
- kontakt na cpa@email.cz mobil 602 258 269 / Erben Eduard /

REKLAMA
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S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Bambiriáda 2011

Jak jsme Vás informovali v jednom z předchozích vydání Zpra-
vodaje od čtvrtka 26. do neděle 29. května proběhne v sedmnácti 
městech po celé ČR přehlídka aktivit pro děti a mládež - Bambiri-
áda. Její pořadatel, Česká rada dětí a mládeže, nabídl v roce 2011 
možnost účasti také sportovním organizacím. Vzhledem k narychlo domluvené spolupráci a krátké-
mu času na přípravu nebude v letošním roce účast sportovních organizací nikterak převratná, přesto 
se našli první odvážlivci. V některém z dalších čísel Zpravodaje Vám přineseme jejich zážitky a zkuše-
nosti. 

ČRDM Vás srdečně zve, abyste se přišli podívat na letošní ročník a mohli tak začít promýšlet a při-
pravovat svou případnou účast v roce 2012.

město datum místo
České Budějovice 26.-29.5. Prostranství před Sportovní halou

Frýdek-Místek 27.-28.5. Areál ZŠ – sídliště Slezská

Chomutov 27.-28.5. Kamencové jezero

Chrudim 26.-27.5. Na Střelnici, příp. areál Letního koupaliště

Ivančice 27.-28.5. Veřejný park Réna u SVČ 

Jihlava 26.-28.5. Lesopark Heulos

Liberec 27.-28.5. Náměstí Dr.E.Beneše, Šaldovo náměstí

Milovice 27.-29.5. Hakenův stadion nebo stadion ZŠ

Náchod 26.-27.5. Veřejný park u Déčka

Ostrava 27.-29.5. Lesní škola – Ostrava jih

Plzeň 26.-28.5. Park Chvojkovy lomy Plzeň - Slovany

Praha 26.-29.5. Vítězné náměstí

Rychnov nad Kněžnou 26.-27.5. Poláčkovo nám.

Třinec 27.-28.5. Kino Kosmos

Zábřeh 26.-29.5. Wolkerovy sady, Masarykovo náměstí

Zlín 27.-28.5. Náměstí Míru

Organizátoři EYOWF 2011 si vysloužili zlaté medaile!

Ještě naposledy se vrátíme k největší zimní akci ČR roku 2011 k 10. 
Zimnímu evropskému olympijskému festivalu mládeže (EYOWF 2011). 
Slova chvály zaznívala z úst vrcholných představitelů sportovního světa i 
samotných účastníků na adresu organizátorů festivalu, který se v Liberec-
kém kraji konal od 12. do 19. února. Jedna společná olympijská vesnice 
a sedm sportovních areálů přivítalo 1 514 účastníků do osmnácti let ze 44 zemí Evropy. Česká 
republika se blýskla dvěma zlatými medailemi zásluhou krasobruslaře Petra Coufala a snowboar-
distky Ester Ledecké.

 „Češi tímto festivalem dokázali, že jsou vynikajícími hostiteli a osobně považuji EYOWF 2011 za 
dosud nejlepší v historii,“ zhodnotil Patrick Hickey, prezident Asociace evropských olympijských  



www.cstv.cz11

výborů, výsledek práce pětapadesátičlenného organizačního výboru, více než tří stovek spolupra-
covníků ve sportovních areálech a pěti stovek dobrovolníků. 

Velkou motivací pro organizátory i závodníky byla také přítomnost Jacquese Roggeho, prezidenta 
Mezinárodního olympijského výboru a zakladatele těchto mládežnických olympiád v roce 1991. Ro-
gge se osobně zúčastnil slavnostního zahájení festivalu v liberecké Tipsport areně a první den soutěží 
navštívil také běžecký závod dívek ve Vesci. „Za svůj život jsem viděl víc než 150 ceremoniálů a v tom-
to směru se už mohu považovat za experta. To, co jsem viděl v Liberci, bylo jedno z nejpůsobivějších 
a nejoriginálnějších představení,“ ocenil prezident MOV choreografii úvodního večera. Pro sportovce
i organizátory byla jeho přítomnost obrovskou motivací. Není totiž běžné, aby se zúčastnil každého 
ročníku. Jeho pobyt v Liberci laťku a úroveň tohoto festivalu posunula o kus nahoru. 

Dalším významným hostem byl také prezident Britské olympijské asociace Lord Colin Moynihan, 
držitel stříbrné olympijské medaile z veslařské osmy z roku 1980. „Průběh sportovních soutěží byl 
výborný. Organizátorům EYOWF 2011 za to patří zlatá medaile! A takové dobrovolníky, jaké měli v 
průběhu festivalu k dispozici, by brali i pořadatelé letní olympiády 2012 v Londýně!“ nešetřil chválou 
jeden z nejvlivnějších mužů sportovní diplomacie. 

Ve stopách slavných
V osmi tradičních sportech - alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, krasobruslení, lední hokej, 

severská kombinace, skok na lyžích, snowboarding - se rozdalo ve 28 soutěžních disciplínách 216 
medailí vyrobených ze skla. 

Absolutní královnou se stala se třemi zlatými trofejemi německá biatlonistka Laura Dahlmeierová, 
která kromě triumfů v individuálních závodech přidala i zlato ze štafety. V celkovém hodnocení se 
nejúspěšnější zemí stalo právě Německo s šesti zlatými, pěti stříbrnými a pěti bronzovými medaile-
mi. České výpravě náleží v konečném pořadí sedmá příčka. „Mnozí z medailistů už budou patřit také 
k hrdinům zimní olympiády v Soči 2014 stejně jako se to v minulosti podařilo jejich předchůdcům 
Pljuščenkovi, Björgenové, Pärsonové, Kosteličové, Koukalovi a mnoha dalším,“ věří Roman Kumpošt, 
prezident organizačního výboru. 

Dva české zlaté trimfy
Mezi vítěze se zařadili i dva mladí čeští hrdinové - snowboardistka Ester Ledecká a krasobruslař 

Petr Coufal, kteří se postarali o dva medailové úspěchy domácí výpravy. Coufal byl po krátkém pro-
gramu třetí, jeho bezchybná volná jízda mu však ve strhujícím závodu přinesla zasloužený triumf 
před Rusem Maximem Kovtunem. O den později se Ledecká postavila na start paralelního obřího  
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slalomu v Rejdících a po finálové jízdě, v níž s
přehledem porazila Rakušanku Tanju Bruggero-
vou, nenechala nikoho na pochybách, co je její 
královská disciplína. 

Další čeští reprezentanti na sebe příliš neupo-
zornili včetně hokejistů, kteří podlehli ve skupině 
Finsku a v bitvě o bronz drtivě 1:5 i Švýcarsku. Vý-
jimkou byla snad jen Petra Nováková, která vybo-
jovala dvě šestá místa v běžeckých závodech na 
7,5 km klasicky a 5 km volně. „Při EYOWF 2011 se 
jen potvrdilo, jak se Evropa kvalitou posouvá vý-
konnostně nahoru. Bohužel, i přes dvě zlaté me-
daile český sport v tomto směru dost zaostává. 
Pro jednotlivé svazy je to k zamyšlení, aby zkva-
litnily práci s mládeží,“ doplnil Roman Kumpošt.

Nejlepší olympijská vesnice!
S velice pozitivním ohlasem se setkala i olym-

pijská vesnice, ve kterou se proměnily vysokoškol-
ské koleje v Liberci - Harcově. Vesnice zajišťovala 
nejen ubytovací kapacity pro všechny účastníky 
olympiády, ale i kompletní stravování pro členy 
výprav i dobrovolníky. Denně zde bylo navařeno 
šest tisíc jídel. Zároveň se stala i místem konání 
večerních medailových ceremoniálů a velký úspěch sklízela rovněž speciálně vybudovaná Fun zóna. 
V prostorách sportovní haly umožnili pořadatelé mladým závodníkům trávit aktivně svůj volný čas. K 
dispozici měli například lezeckou stěnu, herní konzole, stolní tenis či IQ park. V tzv. relaxační zóně pak 
mohli odpočívat po náročných výkonech. Velmi populární se pro mládež stal „počítačový koutek“, 
odkud mohli komunikovat s rodinou a přáteli z rodné země. 

„Nebojím se říci, že to byla úplně nejlepší vesnička, kterou jsem kdy v historii těchto mládežnic-
kých olympiád viděl,“ neskrýval nadšení Patrick Hickey, který v Liberci zůstal po celý soutěžní týden.

Školáky vozily autobusy
Aby měli sportovci dostatečnou diváckou kulisu pro své výkony, rozhodli se organizátoři oslovit 

před zahájením akce základní a střední školy v Libereckém kraji. Ty, které projevily zájem, pak na 
všechna sportoviště svážely speciální autobusy. Celkem přepravily na závody zhruba dva tisíce žáků 
a studentů. Ti vytvářeli na sportovištích potřebnou bouřlivou kulisu. Nejvíce diváků přišlo na oba ce-
remoniály - na tom zahajovacím byly 4 500 návštěvníků, na závěrečném jen o něco méně. 

Bez dluhů, s vyrovnaným rozpočtem
Organizátoři akce stáli po celou dobu příprav i v samotném průběhu před nelehkým úkolem - 

vyrovnat s negativním ekonomickým stínem lyžařského mistrovství světa 2009 a naopak uspořádat 
tuto akci tak, aby pomohli navrátit veřejnosti důvěru v bezproblémové uspořádání sportovních sou-
těží v České republice. 

„Domnívám se, že jsme tento cíl splnili. Hospodaření sice ještě není zcela uzavřené, ale rozpočet  
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 zůstane vyrovnaný. Podali jsme jasný důkaz, že 
je možné významnou mezinárodní akci uspořá-
dat bez plýtvání peněz a bez negativních ekono-
mických následků. Navíc jsme všem účastníkům 
festivalu nabídli závody uspořádané na špičkové 
úrovni. Byla to jednoznačně věc souhry našeho 
organizačního výboru, v němž pomáhal jeden 
druhému. Chci proto celému svému týmu velmi 
poděkovat. Vše, co jsme si naplánovali, se po-
dařilo, a proto jsem na ně hrdý,“ zhodnotil Ro-
man Kumpošt, prezident organizačního výboru 
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 
(EYOWF) 2011 v Libereckém kraji. 

Zpravodaj ČSTV č. 4 – speciál k 23.VH ČSTV

V krátké době, po vydání tohoto čísla zpravodaje, bude distribuováno další vydání Zpra-
vodaje ČSTV č. 4 věnované 23.VH ČSTV. V tomto čísle budou uveřejněny materiály, o kte-
rých jednali delegáti sportovních svazů a TJ/SK na 23.VH ČSTV. Součástí čísla bude i Soubor 
usnesení 23. VH ČSTV. 

S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Blahopřejeme

Atletika
Na HME konaném v pařížské hale Bercy získali naši reprezentanti celkem čtyři medaile. Petr Svo-
boda zvítězil v závodě na 60 metrů překážek, Denisa Rosolová ho napodobila na čtvrtce, Jaroslav 
Bába nestačil jen na skvělého Rusa Uchova a Roman Šebrle uhájil o tři body v nervy drásajícím 
závěru poslední disciplíny sedmiboje, běhu na jeden kilometr, bronzovou medaili.
Karel Pilný, bývalý dlouholetý předseda Českého atletického svazu, který téměř 12 let působil jako 
pokladník Evropské atletické asociace, byl zvolen jedním z jejích tří místopředsedů. Současný před-
seda českého svazu Libor Varhaník obhájil na kongresu v Londýně své místo v soutěžní komisi.

Basketbal
Český reprezentant Jan Veselý se stal s Partizanem Bělehrad potřetí za sebou vítězem Jadranské 
ligy.

Cyklistika
Na dráhovém MS handicapovaných v italském Montichiari získali naši reprezentanti celkem 4 cen-
né kovy. Nejúspěšnějším členem výpravy se stal Jiří Ježek (kategorie C4), jež zvítězil ve stíhacím 
závodě a byl také spolu s Jiřím Bouškou a Tomášem Kvasničkou členem bronzového družstva v 
Team sprintu. Jiří Bouška (kategorie C4) přidal bronzovou medaili na kilometru s pevným startem 
a sbírku doplnil třetím bronzem Michal Stark (kategorie C2) ve stíhacím závodě.
Na dráhovém MS v holandském Apeldoornu získala naše reprezentace dvě stříbrné medaile  
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v neolympijských disciplínách. Jarmila Machačová ji vybojovala v bodovacím závodě na 25 km a v 
poslední den šampionátu se k ní připojili Martin Bláha a Jiří Hochman v bodovacím závodě dvojic 
na 50 km.
V závodech SP na horských kolech v jihoafrickém Pietermaritzburgu navázal Jaroslav Kulhavý svým 
třetím místem v olympijském cross country na úspěchy z minulé sezony. Ve fourcrossu zahájil Mi-
chal Prokop sezonu druhým místem a čtvrtý byl ve finále Michal Maroši.
V závodech seriálu ME v bikrosu konaných ve francouzském Compiegne-Clairoix, skončila ve třetím 
závodu Jana Horáková druhá, zatím co ve čtvrtém závodu vystoupila na stříbrný stupínek Romana 
Labounková. 
Roman Kreuziger vyhrál závěrečnou etapu závodu Kolem Trentina. O dva dny později vybojoval 
čtvrté místo v nejstarším klasickém silničním závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Judo
Jaromír Ježek vybojoval na ME v tureckém Istanbulu bronz v kategorii do 73 Kg. Lukáš Krpálek ob-
sadil v kategorii do 100 Kg páté místo.

Krasobruslení
Na MS přeloženém kvůli zemětřesení, které zasáhlo Japonsko, z Tokia do Moskvy, obhájil v soutěži 
mužů své čtvrté místo z loňska Michal Březina. Tomáš Verner obsadil konečné dvanácté místo.

Lední hokej
Jaromír Jágr dostal před úvodním buly přípravného zápasu s Kanadou v pražské O2 aréně cenu 
Mezinárodního olympijského výboru: Sport - inspirace pro mládež, kterou převzal od předsedy 
Českého olympijského výboru Milana Jiráska a prezidenta Českého svazu ledního hokeje Tomáše 
Krále.

Lyžování
Stanislav Řezáč vylepšil ve slavném Vasově běhu, na 90 km klasickou technikou, své dosavadní 
maximum, když ve Švédsku vybojoval druhé místo.
Prvního vítězství ve  FIS Marathon Cupu v této sezóně se Stanislav Řezáč dočkal v závěrečném pod-
niku tohoto seriálu v norském Birkebeinerrennet, který se běhá povinně s batůžkem o váze 3,5 Kg. 
V celkovém hodnocení FMC mu patří třetí místo.
Skikrosař Tomáš Kraus se v posledním závodě  SP podruhé v této sezóně probojoval na stupně ví-
tězů, když v norském Myrkdalenu skončil třetí.
Lukáš Bauer obsadil v celkovém hodnocení SP čtvrté místo. Ve finále SP, které probíhalo ve Stock-
holmu a Falunu, dosáhl na sedmé místo. 

Motorismus
V britském Donington Parku vybojoval Jakub Smrž svůj dosud nejlepší výsledek v MS superbiků, 
když obsadil druhé místo.
Motokrosař Martin Michek obsadil v druhém závodu mistrovství světa kategorie MX3 v bulhar-
ském Trojanu druhé místo. V celkovém pořadí mu zatím patří třetí příčka.

Rychlobruslení
Martina Sáblíková vyhrála ve finále SP v holandském Heerenveenu závod na 3 tisíce metrů a zajis-
tila si tak vítězství v celkovém hodnocení seriálu na dlouhých tratích.
Na MS na jednotlivých tratích v německém Inzellu obhájila Martina Sáblíková svá umístění z před-
chozího šampionátu v roce 2009, když jasně zvítězila na trati 5 km a v závodě na 3 km vybojovala 
stříbrnou medaili.
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Snowboarding
Juniorka Eva Samková skončila druhá v závodu SP ve snowboardcrossu v italském středisku Valma-
lenco a poprvé v kariéře tak vystoupila na stupně vítězů.
Na stejném místě Eva Samková navíc ani ne po čtrnácti dnech suverénně obhájila titul juniorské 
mistryně světa.

Střelba
Na ME ve střelbě ze vzduchových zbraní v italské Brescii vybojovali členové národního výběru řadu 
úspěchů. V neolympijské střelbě na běžící terč získal Miroslav Januš stříbro, Bedřich Jonáš bronz a 
společně s Josefem Niklem triumfovali v soutěži družstev. Další medaile tentokrát bronzové přidala 
družstva v závodě puškařek (Kateřina Emmons, Pavla Kalná a Adéla Sýkorová) a ve střelbě na  běžící 
terč na 20+20 ran (Miroslav Januš, Bedřich Jonáš a Josef Nikl).
Martin Podhráský vyhrál závod SP v Sydney v disciplíně rychlopalná pistole a získal pro ČR účast-
nické místo na OH v Londýně.
Jiří Gach obsadil v čínském Pekingu třetí místo na SP brokových střelců v disciplíně trap a zároveň 
vybojoval pro ČR již druhé účastnické místo na OH v Londýně v této disciplíně.

Tenis
České tenistky, Iveta Benešová Petra Kvitová a Barbora Záhlavová-Strýcová, postoupily do finále
Fed Cupu, když v Charleroi zvítězily v semifinále s Belgií 3:2 na zápasy. Ve finále se utkají s týmem
Ruska.

Volejbal
Jan Štokr se stal s Trentinem vítězem Ligy mistrů. Italský tým vybojoval po výhře nad Kazaní 3:1 
nejcennější klubovou trofej v Evropě už potřetí za sebou.

Vzpírání
Jiří Orság získal na ME v ruské Kazani stříbro v nadhozu a bronz ve dvojboji v supertěžké kategorii 
nad 105 kilogramů. Pro české vzpírání se jedná o první medaile z ME po jedenácti letech.
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Kalendář sportovních akcí – květen 2011

 30.4. -   8.5. ME dorostenek volejbal Ankara/TUR

 30.4.  -   1.5. MČR jednotlivců v kuželkách – mládež Jihlava/Benešov/Náchod /Teplice

 30.4. -   1.5. MČR družstev sjezd-kanoistika Otava - Č.Pila

 3.5.  -   7.5. ME mužů a žen-silový trojboj Plzeň

  6.5. Diamantová liga-atletika Doha/QAT

 7.5. -   8.5. Pohár ČSC juniorů 2010-curling Praha

 7.5. -   8.5. MČR jednotlivců v kuželkách – dospělí Blansko/Rosice/Vyškov/Pelhřimov/

    Č.Třebová/Val. Meziříčí

  7.5. Mistrovství Čech mužů a žen v kulturistice Rumburk
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 7.5. -   8.5. Mezistátní trojutkání juniorů CZE, POL, 

   SVK -plavání  Praha - Podolí 

  7. 5. Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen 

   v kulturistice Ostrava

 7.5. -29.5. Giro d‘Italia  ITA - etapový závod v cyklistice ITA

  8.5. ME BMX - cyklistika Praha

 12.5. -14.5. World Grand Prix 2011 Playoff-volebal Blida/ALG

 13. 5. -18.5. MS dorostu – kuželky Sarajevo/BIH

  15.5. Diamantová liga-atletika Shanghai/CHN

  16.5. Cena Bystřice mez. závod-moderní pětiboj Bystřice n/O

 17.5. -22.5. Prague open - plážový volejball Praha

 19.5. -28.5. MS družstev dospělých-kuželky Sarajevo/BIH

 20.5. -22.5. SP rychlostní kanoistika Račice

  20.5. MS lehké váhy-veslování Tokyo/JPN

  21.5. MČR - jachting: ORCi-Orc-6mr,OrcI-6mr Biograd na Moru/CRO

  21.5. MČR-jachting: Tor-6mr,Tor-4P Lipno - Černá v Pošumaví

  21.5. Grand Prix BMX town Klatovy

 21.5  -28.5. MS v boxlakrosu Praha

 21.5. -22.5. ME mužů kulturistika Sofie/BUL

 21.5.  -22.5. Pohár ČSC 2011 curling Praha

 21.5. -22.5. MČR klasik sjezd-kanoistika dorost Moravice - Opava

 21.5. -22.5. MČR-ricochet Praha

 23.5. -28.5. ME do 23 let v šermu Kazaň/POL

 24.5. -28.5. MS v benčpresu mužů, žen, juniorů a dorostu Sölden/AUS

 25.5. -28.5. ME jednotlivců-squash Warsawa/POL

  26.5. Diamantová liga-atletika Roma/ITA

 27.5. -29.5. ME v mod. gym. juniorek-společné skladby Minsk/BLR

 27.5. -   1.6. Světová liga 2011-volebal  - - - -

 28.5. -1.6. ME žen v kulturistice Tjumen/RUS


