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9. mimořádná schůze VV ČSTV

Ve středu 29. srpna se v Praze na Strahově uskutečnila mimořádná
schůze Výkonného výboru ČSTV. Stěžejním bodem programu a příčinou svolání mimořádné schůze bylo projednání návrhů na strategické řešení správy dvou ze tří horských středisek, ve kterých má ČSTV
majoritní akciový podíl – Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s. a Ski Pec,
a.s. Jedná se o jeden z klíčových úkolů nového vedení ČSTV. To vše
proto, že analýzy možností obdržených nabídek, samotná obchodní
jednání se zájemci i příprava smluv pokročila natolik, že s blížící se
lyžařskou sezonou nebylo vhodné rozhodnutí odkládat. V rámci programu schůze výbor projednal i některé další aktuální záležitosti.´
Předseda ČSTV M. Jansta v úvodu projednávání shrnul vývoj hospodaření
horských společností, zrekapituloval současné možnosti, potenciál a záměr majoritního akcionáře ČSTV, zdůvodnil zvolenou formu nájmu podniku a výběr navrhovaných strategických partnerů, s nimiž byla vedena náročná jednání. Externí poradci ČSTV následně komentovali ekonomické
parametry jednotlivých nabídek, strukturu a obsah smluvních dokumentů,
včetně garancí. V diskusi, které se již zúčastnili i představitelé vybraných
zájemců Tatry Mountain Resorts, Snowhill a MEGA PLUS byla zodpovězena řada dotazů a upřesněny některé garance. Členové VV ČSTV následně jednomyslně přijali usnesení, kterým schválili smlouvu, která má
být uzavřena mezi společností Ski Pec, a.s., a Mega Plus, s.r.o., jejímž
předmětem je nájem podniku společnosti Ski Pec, a.s. na dobu 20 let za
nájemné 15 mil. Kč bez DPH ročně, včetně investic v objemu minimálně
350 mil. Kč po dobu nájmu, a doporučil valné hromadě společnosti Ski
Pec, a.s. udělit souhlas s uzavřením smlouvy a smlouvu podepsat. Následně výbor schválil smlouvu, také jednomyslně, která má být uzavřena
mezi společností Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., a společností, která je
společným podnikem společností Tatry Mountain Resorts, a.s., a Snowhill,
a.s. Předmětem smlouvy je nájem podniku společnosti Skiareál Špindlerův
Mlýn, a.s., na dobu 20 let za nájemné 43,8 mil. Kč bez DPH ročně, včetně
investic v objemu minimálně 800 mil. Kč po dobu nájmu, a doporučil valné
hromadě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s. udělit souhlas s uzavřením smlouvy a smlouvu podepsat.
„Po měsících nesmírně tvrdých jednání dnešním rozhodnutím naplňujeme
jeden z hlavních předpokladů strategie záchrany ČSTV, možnost splácet
dluhy, které nadělalo minulé vedení a nastartování dalšího rozvoje sportovních organizací, které sdružujeme. Tímto řešením uchráníme náš majetek, zajistíme jeho další rozvoj, získáme z nájemného více, než bychom
kdykoliv byli schopni získat na dividendách, kdybychom se rozhodli hospodařit sami, zajistíme stamilionové investice do rozvoje krkonošských areálů, které bychom nikdy sami vložit nemohli. Navíc, tyto zisky pro český
sport jsou garantované vysokými zárukami. Naší prioritou při výběru nájemce obou podniků bylo také to, aby byl zajištěn harmonický rozvoj celého regionu Krkonoš.“, shrnul jednání předseda ČSTV JUDr. Miroslav Jansta.
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VV ČSTV na mimořádné schůzi dále projednal a
schválil rozsah žádostí ČSTV o státní podporu
MŠMT pro rok 2013, schválil smlouvu o nájmu SC
Brandýs nad Labem nájemci, vzešlému z výběrového řízení, dále žádost akcionáře ČSTV o svolání
mimořádné valné hromady společnosti SAZKA, a.s.,
a kandidaturu místopředsedy ČSTV Marka Hájka
pro podzimní volby do Českého olympijského výboru na funkci místopředsedy ČOV pro olympismus.

Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

10. schůze VV ČSTV
Informace z jednání VV ČSTV
V úterý 11. září se konala v Praze na Strahově 10. řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. V souladu s harmonogramem probíhajících transformačních změn organizace svolal výkonný výbor na sobotu
1. prosince 27. valnou hromadu Českého svazu tělesné výchovy. Byl odsouhlasen návrh věcných změn
Stanov ČSTV, které bude 27. VH ČSTV schvalovat. Dále byl projednán a schválen záměr a principy pravidel prodeje / převodu majetku ČSTV v Praze na Strahově do vlastnictví sdruženého subjektu ČSTV,
který by zajistil revitalizaci areálu.

Místopředseda ČSTV M. Hájek v úvodu jednání informoval členy VV ČSTV o zatím neuspokojivé situaci ve
financování sportu z obcí, které jsou ze zákona nově
příjemci výnosů z hazardu. Poté vyzval k zahájení přípravy spolupráce klubů ČSTV se školami v rámci diskutovaného rozšíření pohybových aktivit školní mládeže s uvažovanou podporou MŠMT. Druhý z místopředsedů ČSTV M. Pelta podal informaci o přípravě
státního rozpočtu na rok 2013, kde stále není jasný
objem určený na podporu sportu. „Politická situace
nám nenahrává, jednání proto budeme muset zintenzivnit, ukázat znovu jednotu sportu, dosáhnout minimálně zachování výše podpory pro rok 2013 a zakotvit
do novely zákona o loteriích jistotu pro přímé financování sportu z výnosů sázek a loterií. Snížení státní
podpory sportu si vůbec nedovedu představit“, komentoval situaci M. Pelta.

Významnou část schůze věnoval výbor projednání
návrhů Komise VV ČSTV pro změnu sídla ČSTV, která předložila záměr a návrh na možný prodej a převod
sportovišť strahovského areálu v Praze Fotbalové
asociaci ČR. Ta je připravena areál revitalizovat a zajistit i nové sídlo jak pro ČSTV, tak pro sdružené svazy. Závěrem diskuse výboru je schválení principů pravidel, za kterých by k prodeji a převodu mohlo dojít,
schválení harmonogramu postupu a přípravy potřebné
dokumentace k tomu, aby v případě splnění všech
podmínek mohla 27. VH ČSTV majetkové dispozice
odsouhlasit. Při projednávání činnosti dalších odborných komisí VV ČSTV zazněly aktuální informace o
převodu podniku horských společností Ski Pec a Skiareál Špindlerův Mlýn na vybrané nájemce a o poskytování služeb SCS sportovním svazům v distribuci
státních dotací.
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Výkonný výbor svolal 27. valnou hromadu ČSTV. Stanovil termín na 1. 12. 2012 s tím, že návrh programu
bude schválen na říjnové schůzi. V návaznosti na přípravu valné hromady výbor diskutoval předložený návrh novely Stanov ČSTV, který bude po korekcích Legislativní rady VV ČSTV rozeslán sdruženým subjektům k připomínkám. V další části jednání se výbor věnoval rozboru výsledků hospodaření ČSTV za první
pololetí letošního roku, který přinesl pozitivní informace o efektu přijatých úsporných a reorganizačních
opatření. Za prvních šest měsíců je úspora oproti stejnému období loňského roku téměř 10 mil. Kč, když
největší podíl na ní má zlepšené hospodaření sportovních center ČSTV na Zadově a v Podolí. Rozbor také
vyčíslil dosud nevypořádané závazky ČSTV ze soudních sporů z minulých období, které mohou výsledky

hospodaření ČSTV účetně ovlivnit.
V rámci programu schůze výkonný výbor dále jednal a
přijal usnesení ke smlouvám s novým nájemcem hotelu Olympia na Zadově, ke smlouvám s Českou televizí, k zásadám budoucích výběrových řízení pro manažery SCS v rámci ČSTV, k návrhu postupu k získání
evropských dotací pro sportovní prostředí, schválil
předloženou dohodu o mimosoudním narovnání pohledávky a schválil návrhy na vyznamenání.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Tisková konference ČSTV - pronájem lyžařských areálů
Po zasedání mimořádného VV ČSTV se uskutečnila v prostorách auly ČSTV tisková konference k připravovanému
dlouhodobému pronájmu Lyžařských areálů ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. Celou konferenci zahájil
předseda ČSTV Miroslav Jansta, který uvedl že toto řešení bylo z dlouhodobého hlediska pro ČSTV nejvýhodnější a
to ze dvou důvodů. Zaprvé - vstup velkých společností do středisek přinese investice v řádu jedné miliardy, kterou by
si akcionáři nemohli dovolit, a současně výše ročního nájemného (58.8 mil. za obě střediska) přesahuje dividendy, které byly lyžařskými areály vypláceny. Zadruhé - akcionáři neztratí svůj majetek, který budou kontrolovat přes dozorčí
orgán.
Na dotazy novinářů ohledně investičních plánů odpovídal spolumajitel společnosti Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj.
Nájemce lyžařského areálu Špindlerův Mlýn akciová společnost Melida (půl na půl vlastněná slovenskou Tatry Mountain Resorts a Snowhillem) má v plánu propojení Svatého Petra a Medvědína v jeden areál.
„Nejdřív bych se rád sešel se zástupci KRNAPu a zjistil, co je možné. Spolu se schůzkou se zastupiteli radnice je to
klíčové. Propojení Svatého Petra a Medvědína je
téma diskutované roky, ale nevím, jak je to s
územním plánem a ve vztahu k přírodě. Propojení
těhle dvou středisek je prvotní a zásadní investice,“ říká Igor Rattaj.
Obdobné plány představil Petr Hynek, jednatel
společnosti MEGA PLUS, která bude provozovat
lyžařský areál v Peci pod Sněžkou. Ten se má propojit s Černou Horou, s Jánskými Lázněmi a dalšími dvěma středisky.
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Servisní centra sportu v praxi
Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle
Zpravodaje ČSTV, v průběhu roku 2012 vznikla
z řady důvodů potřeba změnit, vedle způsobu vystupování sportu vůči státní správě, také strukturu
a systém poskytování služeb sportovním subjektům. Vzhledem k téměř úplnému výpadku vlastních zdrojů ČSTV byl požadavek na větší efektivitu
jednoznačný a ani v nejúspornějším režimu poskytování služeb nebyl ČSTV schopný sám zajistit
dostatečné finanční zdroje.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)
změnilo
a
zpřísnilo
podmínky
pro poskytování dotací v programu č. IV údržba a
provoz tělovýchovných zařízení. ČSTV, okresní
sdružení ČSTV i jednotliví příjemci dotací čelili novému úkolu. Ze strany MŠMT, které by mohlo poskytnout finance na zajištění servisu, vyvstal požadavek na poskytnutí garancí kvality služeb, které
by měly být navíc poskytovány subjektům celého
sportovního prostředí, nejen ČSTV.
V rámci Komise VV ČSTV pro strategii péče o SK/
TJ se hledalo řešení, kterým by bylo možné vyhovět požadavkům MŠMT a zároveň využít stávající
kapacity a odborné zázemí okresních sdružení a
krajských organizací ČSTV.
Projekt Servisních center sportu (dále jen SCS)
vyhovuje výše uvedeným skutečnostem a dává tak
šanci navázat s MŠMT v této oblasti dlouhodobou
spolupráci na alespoň částečné krytí nákladů spojených s poskytovanými službami.
V letošním zaváděcím roce činnost a roli SCS plnila většina okresních sdružení a krajských organizací ČSTV. SCS v jeho průběhu již zajistila podpis
téměř 330 smluv na poskytnutí neinvestiční dotace
MŠTMT z programu č. IV (údržba a provoz TVZ)
mezi SK/TJ a příslušnými národními sportovními
svazy (fotbal, jezdectví, kanoistika a orientační
sporty) a bude administrovat vyúčtování dotací.
Dále SCS realizovala proces podávání žádostí o
dotace z programu č. IV MŠMT: Celkem bylo jejich
prostřednictvím podáno téměř 1 000 žádostí na
rok 2013 v celkovém objemu přesahujícím 260
milionů Kč. To vše bylo možné zajistit jen díky
značné obětavosti řady představitelů okresních
sdružení ČSTV a také s využitím finančních rezerv
z předchozích let. Pro rok 2013 je počítáno
s významnější finanční podporou ze strany MŠMT.
Abychom zjistili více podrobností o fungování SCS
v praxi, rozhodli jsme se požádat o krátký rozhovor
zástupkyně Náchodského okresního sdružení, které již v letošním roce zajišťovalo proces poskytnutí
dotace pro subjekt nesdružený v ČSTV, Ilonu Šanderovou, ekonomku VV OS ČSTV Náchod a Hanu
Kopeckou, předsedkyni OS ČSTV Náchod.

Pro letošní rok (2012) došlo ze strany MŠMT ke
změně způsobu administrace a celého procesu
poskytování dotací na provoz a údržbu TVZ.
Díky jednáním vedeným mezi ČSTV a některými sportovními svazy a projektu SCS, Vaše
sdružení v letošním roce zajišťovalo administraci dotace 3 subjektům, každému z jiného národního sportovního svazu. Jak byste shrnula
letošní zkušenosti?
Naše sdružení letos zajišťovalo administraci pro
poskytnutí dotace prostřednictvím Fotbalové asociace ČR, Českého svazu orientačních sportů a
Českého svazu kanoistů, v současné době probíhá proces vyúčtování dotace. Z pohledu jednot a
klubů bych uvítala, kdyby seznam konečných příjemců s výší dotace, a celý proces až po sepsání
smlouvy, byl v dřívějším termínu. Celkový počet
příjemců dotace byl nižší než v minulých letech,
kdy dotace byla rozdělována naším sdružením.
Dílčí pomoc s provozem a údržbou tělovýchovného zařízení i v nižších částkách by určitě vyhovovala lépe. V jednotách a klubech, kde se pracuje
na bázi dobrovolnosti, je každá finanční pomoc
viditelná.
Mezi příjemci byl i subjekt nesdružený v ČSTV.
Probíhala spolupráce s ním obdobně?
Ano, od zaslání výzvy k předložení podkladů,
přes podpis smlouvy. Čeká nás ještě konečné
vyúčtování.
Narazila jste při jednání s jednotami na nějaký
zásadnější problém?
Nedá se říct, že by při jednání s jednotami byl nějaký problém. Složitější je, že období, kdy byly podepisovány smlouvy, připadlo na dobu prázdnin a
dovolených, mimo soutěžní období. Práce
v jednotách a klubech je většinou zajišťována dobrovolnými funkcionáři, ale vše jsme zvládli.
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Jak byste zhodnotila zájem jednot a klubů o podání žádosti na rok 2013?
Po zkušenostech z minulého roku již jednoty a kluby
zvládly přípravu žádosti a všech příloh. Spíše je odrazovala skutečnost, že přes podání žádosti v roce
2012 žádnou dotaci na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení neobdržely.
Je podle Vás projekt SCS správný a životaschopný?
SCS jsou článkem, který poskytuje jednotám a klubům určité služby, ať již při přípravě podkladů při žádostech o státní dotace nebo jejich vyúčtování, zajišťuje poradenskou službu, a hlavně je i centrem pro
regionální sportovní svazy, které organizují sportovní
soutěže na regionální úrovni. SCS by měla mít silnější podporu národních sportovních svazů.

Ale hlavně, celý koncept fungování SCS by měl získat stabilitu – podporou jak zmíněných národních
sportovních svazů, tak státu, krajů a obcí.
Umíte si představit Okresní sdružení sportovních
svazů a tělovýchovných jednot ČSTV Náchod
zároveň jako SCS Náchod?
Myslím, že většina okresních sdružení ČSTV již takto pracuje – okresních sportovních soutěží se účastní nejen družstva jednot
a klubů sdružených
v ČSTV, ale i družstva ostatních sdružení – ČOS,
OREL, ATJSK… Na našem okrese jsme se i
v letošním roce setkali s tím, že se na nás obracely
jednoty a kluby nesdružené v ČSTV, které sháněly
informace o způsobu podání žádostí o státní dotace.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Příjmy měst a obcí z loterií a jiných podobných her v roce 2012
Na konci loňského roku byla s účinností od 1. 1. 2012
schválena novela zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích
a jiných podobných hrách, která zcela změnila systém
odvodů výtěžků podle tohoto zákona. Ministerstvo financí ČR vydalo z důvodu zájmu měst a obcí (na základě údajů z minulých let) tabulku obsahující odhadované příjmy jednotlivých obcí po novele zákona.
ČSTV se Vás snaží průběžně informovat a tak byla
zpracována například tato informace popisující mechanismus výběru a rozesílání prostředků na účty obcí i návrh principů dělení prostředků z odvodů dle zákona určených na podporu sportu.

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/
info_k_jednani_sportovnich_klubu_s_obcemi.pdf
Z informací, které se k nám průběžně dostávají od
klubů i z obcí je zřejmé, že odvody, které prozatím
obce obdržely z finančních úřadů, nedosahují v řadě
případů výše původně odhadované MF ČR. Vyskytují
se časté rozdíly mezi odhadem a skutečností.
Na druhou stranu již v řadě obcí odvod za první pololetí přesáhl celkové odvody za rok 2011 a tedy další
zaslané prostředky jsou již nad rámec plánovaných
příjmů z této oblasti. Snahou sportovního prostředí je
nejméně 50% z této částky získat na podporu sportu a
zajistit rozdělení na principu třetin (viz informace
v odkazu výše).
Zástupci SK/TJ by proto měli nadále se zastupiteli obcí o podpoře sportu jednat .
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Odpovídáme na dotazy čtenářů:
Věstník veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo podmínky pro zadávání
zakázek malého rozsahu.
V zásadě se jedná o zmírnění dosavadních podmínek a tím zjednodušení postupů pro příjemce dotací. Zakázkou malého rozsahu se rozumí dodávky a služby do 1 mil. Kč bez DPH a stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH. Metodická informace MŠMT se tak nově vztahuje pouze k investičním dotacím a u neinvestičních dotací (programy MŠMT č. I - V) není nutné zadávat zakázky malého rozsahu podle
dříve uveřejněné metodiky MŠMT. U neinvestičních dotací je nutné postupovat pouze podle zákona o veřejných zakázkách - tedy povinnost dodržet zásady uvedené v § 6. ZVZ.
Zároveň došlo k navýšení částky, od které je nutné zadat výběrové řízení u investičních dotací podle metodiky
MŠMT, a to ze 100 tis. na 500 tis. Kč a u všech VŘ (služby, dodávky i stavební práce).
§6
Zásady postupu zadavatele
(1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
(2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní
smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

V souvislosti s tímto oznámením jsme obdrželi dotaz týkající se Věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele. Tato problematika se rozhodně netýká mnoha SK a TJ, přesto ji objasní Ing. Janouš, vedoucí odboru
vnitřní ekonomiky ČSTV.
Ve smyslu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) musí každý zadavatel zřídit Profil zadavatele, na kterém uveřejňuje informace a dokumenty k jednotlivým zakázkám. Profil zadavatele je blíže specifikován v § 17 x) a §
149 ZVZ a dále ve vyhlášce MMR ČR č. 9/2011 Sb. a 133/2012 Sb. Zákon i vyhlášky jsou uveřejněny na
stránkách MMR ČR http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a
-uplne-zneni-z-(1)/test
Profil zadavatele
Elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle ZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným
zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve
Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

V souvislosti s povinnostmi stanovenými pro zadavatele v ZVZ je nutné zmínit i povinnost stanovenou pro zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu v § 147 a) ZVZ, a to uveřejnit na „Profilu zadavatele“ všechny
smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH. Smlouvu s ostatními stanovenými informacemi je nutné uveřejnit způsobem a v rozsahu stanoveném v uvedeném § 147 a) ZVZ.
Vzhledem ke stanoveným náročným technickým podmínkám, nárokům na prostředí, obslužnost a dostupnost
naprostá většina zadavatelů registruje v současné době svůj Profil na stránkách specializovaných společností,
které náročná kritéria splňují a jsou za jejich dodržování odpovědné.
Např.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/informace , která je v současné době ekonomicky nejvýhodnější - na rozdíl
od jiných společností je naprostá většina úkonů zatím zdarma.
Další adresy:
http://www.e-zakazky.cz/
http://www.softender.cz/em4?service=page/Zadavatel_Jak#profilZadavatele
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http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr002Prepare.do;jsessionid=AAAmdOK+nf27g1m5aJpAEQ?
idAktuality=110224001+
Věstník veřejných zakázek je internetová stránka provozovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, na které
musí zadavatel zakázky zadat adresu svého zaregistrovaného profilu dříve než ho začne využívat. Zadání se
provádí pomocí formuláře (čtvrtý řádek zdola) na adrese: http://info.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form
Stanislav Janouš
vedoucí Odboru investic a delimitace majetku

Celostátní porady, novela Stanov ČSTV, 27. valná hromada ČSTV
Na podzim čekají ČSTV tři poměrně důležité události týkající se dalšího vývoje v organizaci. Všechny spolu
souvisejí, a proto na ně upozorňujeme v jediném článku.
Ve dnech 23. a 24. října se tradičně uskuteční podzimní celostátní porady zástupců okresních sdružení ČSTV
a národních sportovních svazů. Pozvánka i s očekávaným programem bude sdruženým subjektům odeslána
dne 1. října 2012.
Od červnové schůze VV ČSTV probíhá proces přípravy novely Stanov ČSTV. Za tuto dobu byl postupně se
vyvíjející návrh dvakrát projednáván Komisí VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí, Legislativní
radou VV ČSTV a Výkonným výborem ČSTV. Návrh novely již byl rozeslán sdruženým subjektům
k připomínkám. Na zaslání připomínek mají sdružené subjekty 3 týdny, aby je poté bylo možné projednat
v LR ČSTV a VV ČSTV, a zapracovat do návrhu,
který bude představen na celostátních poradách.
Již v pátek 14. září byla sdruženým subjektům odeslána informace o svolání
27. valné hromady ČSTV. VH se uskuteční tradičně ve Sportovním centru
Nymburk, a to v sobotu 1. prosince
2012. Pozvánka obsahující program
bude rozeslána po příští řádné schůzi
VV ČSTV, která proběhne 9. října.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

8

Češi v olympijském Londýně 2012
Olympiáda je největší sportovní svátek, ale také možnost představení státu v místě jejich konání. Český
Olympijský výbor připravil neobvyklou a ambiciózní prezentaci ČR. O čem je řeč? No přeci o Českém domě! Ten se dostal do vysílání stanice BBC a byl vyhodnocen jako nejlepší olympijský dům. A co o nás do
světa vyzradil? Že máme vynikající pivo a svíčkovou, máme rádi humor a umíme si udělat legraci sami ze
sebe, že se rádi družíme, že umíme podpořit naše sportovce, že jsme sportovní národ, který žije olympiádou. Samozřejmě nechyběla prezentace některých krajů a významných podnikatelských subjektů. Také
studio České televize bylo umístěno přímo v Českém domě. Bohužel za všechno se platí a tentokrát to
někdy bylo na účet diváků ČT, když v přímých vstupech z olympijského domu, byli diváci v pozadí tak rušivým elementem, že z mnohých rozhovorů si člověk zapamatoval pouze skákajícího fanouška s mobilem
za hostem studia. Celkový dojem však byl pozitivní.

Český dům v číslech
Počet návštěvníků: 78 700; Rekordní návštěva: 6 700 – 4. srpna (závod Miroslavy Knapkové); Počet návštěvníků
při zahájení 27. července: 5 000; Počet kliků doubledeckeru – od 24. 7. do 11. 8.: cca 20 000
Počet hostů na hlavním pódiu: 150; Návštěva nejvýznamnějších osobností: Sebastian Coe, Sergej Bubka, Lasse
Virén, Wilson Kipketer, Colin Jackson, Hicham El Guerrouj, Matt Emmons, Jorge Garbajosa, Jaromír Jágr, Petr
Čech, Tomáš Rosický
Počet vytočených piv: 72 000; Počet porcí štrůdlů: 6 200; Počet porcí knedlíků: 4 800; Počet porcí bramborové
polévky: 1 800; Počet porcí guláše: 1 300; Počet porcí svíčkové: 3 100

Miroslav Jansta: Medaile bez podpory státu
Hostem a současně pozorným divákem londýnské olympiády byl také předseda Českého svazu tělesné výchovy
Miroslav Jansta. V Českém domě nezapřel svou basketbalovou minulost – nejprve si zde zaházel na koš a poté
se s námi podělil o své dojmy. (Rozhovor s ním byl pořízen v průběhu olympiády.)
V Londýně jsem už navštívil tenis, basketbal a atletiku. Vystoupení českých sportovců na hrách však vnímám
především jako řadový občan České republiky a musím přiznat, že zatím posuzuji většinu výsledků hodně kriticky.
Nemyslíte, že už samotná účast sportovců na olympiádě zaslouží uznání?
Ano, ale problém je v tom, že v minulosti se čeští reprezentanti na olympiádách prali o medaile téměř ve všech
disciplínách, zatímco v Londýně se výběr sportů, v nichž máme zastoupení, výrazně zúžil.
Přesto Česká republika získala do úterního večera pět medailí, což není málo. Tím spíše, že další kandidáti stupňů vítězů budou ještě v akci…
Zatím se dařilo pouze vodním sportům - veslování a vodnímu slalomu, což je hlavně zásluha předsedů Kejvala a
Pollerta, kteří je vedou a dokáží zajistit podmínky. Naděje sice máme ještě v atletice, což je však zase pouze výsledek oštěpařské školy Jana Železného. Čest kolektivních sportů zachraňují v posledních letech jen basketbalistky, vytratila se už naopak ostatní, dříve úspěšná odvětví. Ukazuje se, že výsledky jsou záležitostí jednotlivců,
nikoliv systému. Ten už dávno skončil a rozpadl se.
Sportovní výkonnost však bývá také výrazem státní podpory. Jak ji vnímáte z pohledu České republiky?

V České republice se sport u státu a politiků dostal na vedlejší kolej - projevuje se především nedostatečným přístupem ve financování. Naopak - na druhé straně v mezinárodní konfrontaci, jakou je olympiáda, je krásně vidět,
jak ostatní země sport podporují. Za posledních deset, patnáct let vyskočily nahoru státy, o kterých téměř nikdo
nevěděl. Je třeba si přiznat, že Česká republika se ve sportu propadá.
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Jak lze řešit tuto situaci?
Doufám, že nelichotivé výsledky z Londýna zapůsobí i na předsedy ostatních sportovních svazů, abychom se
sjednotili a řekli státu, že pokud chce lepší reprezentaci, musí investovat prostředky zejména do mládeže. Jestliže
se nyní přijmou potřebná opatření, zhruba za osm let se to může projevit ve výsledcích.
Jste pravidelným návštěvníkem Českého domu – jak se vám zamlouvá?
Český dům v Londýně považuji za hodně odvážný, ale skvělý nápad. Je dobře, že máme výborné organizátory,
kteří dokáží realizovat takový ambiciózní projekt. Český dům i doubledecker se postaral o největší možnou reprezentaci naší země. Takto investované peníze se rozhodně mnohonásobně vrátí.

České úspěchy LOH LONDÝN 2012
Česká republika obsadila v hodnocení zemí na XXX. olympijských hrách v Londýně se ziskem čtyř zlatých, tří
stříbrných a tří bronzových medailí 19. místo a téměř tak vyrovnala dosud nejúspěšnější hry v historii samostatného státu v Atlantě 1996.
Medailová umístění
Zlato
Miroslava Knapková, veslování – skif
Barbora Špotáková, atletika – oštěp
David Svoboda – moderní pětiboj
Jaroslav Kulhavý, cyklistika – horská kola
Stříbro
Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, tenis – čtyřhra
Ondřej Synek, veslování – skif
Vavřinec Hradilek, vodní slalom – K1
Bronz
Adéla Sýkorová, střelba – sportovní malorážka
Zuzana Hejnová, atletika – 400 metrů překážek
Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba, rychlostní kanoistika – K4
Umístění do osmého místa
4. místo – Kateřina Emmons, střelba – vzduchová puška
4. místo – Štěpánka Hilgertová, vodní slalom – K1
4. místo – Vítězslav Veselý, atletika - oštěp
5. místo – Markéta Sluková a Kristýna Kolocová, plážový volejbal
5. místo – Stanislav Ježek, vodní slalom – C1
5. místo – Jaroslav Radoň, Filip Dvořák, rychlostní kanoistika - C2
6. místo – Jiřina Ptáčníková, atletika – skok o tyči
6. místo – Pavel Melich, atletika – hod kladivem
6. místo – Jan Sychra, střelba – skeet
7. místo – Denisa Rosolová, atletika – 400 metrů překážek
7. místo – tým basketbalistek
7. místo – Jiří Orság, vzpírání – kategorie nad 105 kg
7. místo – sestry Antošovy, veslování – dvojskif
7. místo – Martin Podhráský, střelba – rychlopalná pistole (25 m)
7. místo – Ondřej Štěpánek, Stanislav Ježek, vodní slalom – C2
7. místo – Lukáš Krpálek, judo – kategorie do 100 kg
8. místo – Lenka Marušková, střelba – vzduchová pistole
5.-8. místo – Petra Kvitová, tenis - dvouhra
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Reklama
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Reklama
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SPORTFILM LIBEREC 2012
V Liberci se konal ve dnech 18. – 20. září již 15. ročník festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastí SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2012.
Od druhého ročníku je jediným pořadatelem festivalu okresní organizace
ČSTV v Liberci – Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., která je nejen pořadatelem, ale i vyhlašovatelem festivalu.
Festival sportovních filmů je národní přehlídkou filmů se sportovní tematikou a dle statutu se ho mohou zúčastnit,
tj. přihlásit svoje snímky, jakékoliv subjekty a jednotlivci zpracovávající tento žánr nejen v České republice, ale i
ve zbytku světa.
Punc festivalu dodává patronace Českého olympijského výboru, jehož předseda je i prezidentem libereckého festivalu. Největším mediálním partnerem festivalu je pak Česká televize a její sportovní kanál ČT 4.
Liberecký festival je členem celosvětové organizace FICTS, která každoročně v italském Miláně pořádá celosvětové finále a přehlídku filmů se sportovní tematikou. Také na letošní, již 30. ročník tohoto světového finále, poputují snímky z České republiky – z libereckého festivalu. Letos ale pořadatelé světového finále zvolili změnu – vyhlášení proběhne v čínském Pekingu.

VÝSLEDKY 15. ROČNÍKU FESTIVALU SPORTOVNÍCH FILMŮ
SPORTFILM LIBEREC 2012
Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastí
proběhlo 20. září v Tropické zahradě Zábavního centra Babylon Liberec.
O výsledcích rozhodovala odborná festivalová porota v čele s Dr. Františkem Kolářem, CSc., která nejdříve
vybírala ze 40 přihlášených snímků, z nichž však 10 vyřadila pro nesplnění soutěžního statutu. Zbylých 30
snímků, z nichž bylo 19 z ČR, 5 z Francie, 3 ze Španělska a po jednom snímku ze Švédska, Slovenska a Německa se pak utkalo o mety nejvyšší.
Hlavní cenu získal švédský snímek „THE REFEREE“ v režii Mattiase Löwa.
Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích:
Reportáž: slovenský snímek „TROU DE FER – THE IRON HOLE“, režie Pavol Barabáš
Sportovní osobnost: švédský snímek „THE REFEREE“
Dokument: snímek ČT „CHYTNOUT NEBE ZA KŠANDY“, režie Karel Jonák
Metodicky a populárně vzdělávací snímky: kolekce filmů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
Brno „BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA SJEZDOVCE“ a „RIZIKA POHYBU V HORSKÉM PROSTŘEDÍ“ v režii Martina Horného
V kategorii Olympijské hry – olympijské ideje: snímek Filmové akademie Písek „ VŠECHNA SLÁVA…
OLYMPIJSKÁ“ v režii Miroslava Ondříčka
Mimo soutěžní kategorie udělila porota zvláštní ocenění orelskému snímku „Hra orla“, španělskému snímku
„La gran carrera“ a snímku ČT „Hledači větru“.
Slavností večer byl zakončen předáním „Ceny Jiřího Kössla“, kterou uděluje na návrh poroty Český olympijský
výbor. Cena byla udělena družstvu československých gymnastek na 14. olympijských hrách v Londýně
v r. 1948. Cenu za družstvo převzala z rukou Květy Peckové jeho členka Věra Růžičková.
Ing. Vladimír Boháč
vicepresident festivalu
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Dobrovolnický projekt 72 hodin
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) v letošním roce realizuje projekt 72 hodin – Ruku na to! Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2012) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo,
aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se
jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit určité
společensky potřebné hodnoty, respektive zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i
neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku
dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
Projekty budou probíhat po celém Česku od pátku 12. října 2012 do neděle 14.
října 2012. Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat klidně jen
o několikahodinovou aktivitu nebo třeba o třídenní maratón dobrovolnických prací.

Projekty, které je možné v rámci 72 hodin zorganizovat, mohou být různé; může se jednat např. o:
·

uspořádání divadelního nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory,

·

zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova,

·

uspořádání odpoledne plného her pro handicapované,

·

úklid parku, lesa či jakékoliv části přírody, výsadbu stromů, keřů,

·

vyčištění koryta řeky, obnovu studánky,

·

opravu dětského hřiště,

·

pomoc při malování mateřské školy,

·

stavbu ptačích budek.

Veškeré projekty je možné registrovat na webových stránkách projektu www.72hodin.cz až do samého začátku akce, tedy do
12. října. V případě registrace do konce září ČRDM garantuje každému koordinátorovi projektu (osobě, která je za projekt
zodpovědná) dodání trička s logem projektu a dále pak šátků na hlavu pro všechny zapojené dobrovolníky.
V rámci projektu byla spuštěna také webová stránka www.nelibisemito.cz, kam lze vkládat obrázky míst v ČR, která se uživatelům nelíbí a dala by se změnit k lepšímu. Tato místa lze do interaktivní mapy vkládat buď přímo na stránce, nebo pomocí
mobilní aplikace, která je zde také ke stažení. Díky těmto výstupům vznikne mnoho námětů pro uspořádání projektů72 hodin.

Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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Blahopřejeme

Blahopřejeme

Kanoistika

Atletika

Vítězslav Gebas obsadil třetí místo v závodě singlkanoistů
na SP ve vodním slalomu v pražské Troji.

Překážkářka Zuzana Hejnová vyhrála na DL v Monaku
závod na 400 metrů překážek. Ve stejném závodě obsadila
Denisa Rosolová čtvrté místo. Tyčkařská mistryně Evropy
Jiřina Ptáčníková obsadila třetí místo.
Oštěpař Vítězslav Veselý skončil druhý na mítinku DL ve
švédském Stockholmu.
Barbora Špotáková vyhrála mítink DL v Lausanne a vede
celkové pořadí disciplíny.
Barbora Špotáková je po vítězství na mítinku DL v Birminghamu podruhé v kariéře celkovou vítězkou seriálu.
Zuzana Hejnová skončila v běhu na 400 metrů překážek
třetí stejně jako tyčkařka Jiřina Ptáčníková.
Tyčkař Jan Kudlička skončil na mítinku DL v Curychu na
děleném třetím místě. Vítězslav Veselý i přes čtvrté místo
dokázal udržet celkové vedení v hodnocení seriálu mezi
oštěpaři a poprvé v kariéře vyhrál DL.
Na finálovém mítinku DL v Bruselu potvrdila vítězstvím
Barbora Špotáková své celkové prvenství v seriálu. Zuzana
Hejnová obsadila v závodu na 400 m překážek třetí místo
a třetí skončila i celkově.
Cyklistika
Na ME ve fourcrossu v polském Szczawno-Zdrój vybojoval
Lukáš Měchura bronzovou medaili.
Jakub Vývoda získal na MSJ na Novém Zélandu bronzovou
medaili v závodu na kilometr s pevným startem.
Čeští fourcrossaři získali na MS v jízdě na horských kolech
v rakouském Leongangu tři medaile. Na druhém místě dojeli Michael Měchura a Romana Labounková, bronz bral
šampion z roku 2010 Tomáš Slavík.
Biker Ondřej Cink se stal v rakouském Saalfeldenu mistrem
světa v cross country mužů do 23 let.

Kajakářka Kateřina Kudějová obsadila druhé místo v závěrečném závodu SP vodních slalomářů v Čunovu u Bratislavy. V celkovém hodnocení vybojovala stejnou pozici. Kanoista Vítězslav Gebas navázal na výkon z Prahy a obsadil
třetí místo.
Celkem dvě zlaté (TR Teva - R6 Ž, TR Hiko - R4 M), dvě
stříbrné (TR Rafting Morava - R6 M, TR Teva – R4 Ž) a tři
bronzové medaile (TR Hiko - R6 M, Jezinky – R6 Ž, Hanace Rafters – R4 M) v celkovém pořadí získaly české posádky na ME v raftingu, které se jelo na Vltavě v Loučovicích
pod Lipenskou přehradou.
Lyžování
Skokan na lyžích Lukáš Hlava obsadil třetí místo v třetím
dílu letní série GP v německém Hinterzartenu.
Miroslav Dvořák obsadil druhé místo v závodě letní GP v
severské kombinaci v německém Oberwiesenthalu.
Motoristický sport
Motokrosař Martin Michek vyhrál závod MS v britském
Matterley Basin. Druhým triumfem v řadě se posunul v
šampionátu MX3 před závěrečným podnikem na průběžné
třetí místo.
Plavání
Jana Pechanová vybojovala na ME v dálkovém plavání
v italském Piombinu dvě bronzové medaile. O první se postarala v závodě na olympijské trati 10 kilometrů a druhou
získala na poloviční trati s intervalovým startem. Silvie Rybářová obsadila čtvrté místo v závodě na 25 km.
Veslování
Michal Plocek se stal v bulharském Plovdivu juniorským
mistrem světa na skifu.

Horolezectví
Dvě medaile získali čeští reprezentanti na MS ve sportovním lezení v Paříži. Libor Hroza skončil druhý v lezení na
rychlost a Adam Ondra obhájil bronz z loňského roku v
lezení na obtížnost.
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Česká osmiveslice získala na ME v italském Varese bronzové medaile. V posledním závodu na šampionátu posádka ve
složení Kornel Altman, David Jirka, Jakub Podrazil, Michal
Horváth, Jan Pilc, Milan Doleček, Petr Melichar, Matyáš
Klang a kormidelník Martin Šuma dojela na třetím místě za
Poláky a Italy.

kostřelec David Drahonínský, boccisté Radek Procházka a
Leoš Lacina, a Tereza Diepoldová v časovce jednotlivkyň.
O čtyři bronzové medaile se zasloužili plavec Jan Povýšil
na kraulové padesátce, atletka Eva Berná ve vrhu koulí, Jiří
Bouška v časovce jednotlivců a tricyklista David Vondráček
v silničním závodu na 24 km.

Paralympijské hry LONDÝN
Naše výprava vybojovala v Londýně celkem 11 cenných kovů. O jediné zlato se postaral cyklista Jiří Ježek v časovce
jednotlivců a stal se tak s jedenácti medailemi nejúspěšnějším cyklistou v historii paralympijských her. Stříbrné medaile vybojovali Radim Běleš v hodu kuželkou, diskař Rostislav
Pohlmann, Jiří Ježek ve stíhacím závodu na 4000 metrů, lu-

Kalendář sportovních událostí
v měsíci říjnu 2012
06. 10. 2012

MS - půl-maratón

Kavarna/BUL

06. - 07. 10. 2012
06. - 07.10. 2012
13. 10. 2012
14. 10. 2012
14. 10. 2012
16. - 21. 10. 2012
18. - 20.10.2012
20. 10. 2012
22. - 28. 10. 2012
26. 10. - 03. 11. 2012

Mistrovství ČR v OB štafet, klubů a oblastních výběrů žactva
MS - horská kola - maratón
Triatlon - Ironman
Mistrovství ČR v MTBO družstev
MČR MUAY THAI 2012/2013
ME - stolní tenis
ME v bench pressu masters
GLADIATORS NIGHT
Turnaj mistryň WTA - tenis
MS box žen

Ochoz u Brna
Ornans/FRA
Kailua-Kona/USA(Hawai)
Nové Město na Moravě
Praha - Pankrác
Herning/BEL
Plzeň
České Budějovice
RUS
Qinhuangdao/CHN

27. 10. 2012
27. 10. 2012
29. 10. - 05. 11. 2012

MČR v jachtingu TR-6mr

Vltava pod Vyšehradem
Benešov
Praha

SUPERLIGA MUAY THAI 2012/2013
Finále Fed Cup Finále - tenis

Do kalendáře se uveřejňují ME,MEJ, MS, MSJ, MČR, MČRJ a jiné významné akce pořádané na území ČR dle zaslaných kalendářů sportovních svazů. Kalendáře sportovních svazů zasílejte na adresu opatrny@cstv.cz.
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