
 

27. VH ČSTV 27. VH ČSTV 27. VH ČSTV    

Usnesení 27. VH ČSTVUsnesení 27. VH ČSTVUsnesení 27. VH ČSTV   

FAČR zmodernizuje Strahovský areálFAČR zmodernizuje Strahovský areálFAČR zmodernizuje Strahovský areál   

Zpravodaj 
  ČSTV 

   Pohodové svátky a šťastný nový rok Číslo 9-10/2012 



 

 
2 

 

Obsah  

Zpravodaje ČSTV 

 
Str. 

2. Zpráva z VH ČSTV  

3. Zpráva ze schůze VV ČSTV      

18.12.2012 

4. Usnesení VH ČSTV  

7. Česká olympijská nadace 

10.  Místopředseda ČSTV olym-

pijským zmocněncem pro 

regiony 

11.  Adventní trhy v podolském 

bazénu 

12. Zveme Vás do Harrachova - 

přijeďte si zalyžovat  

13. Historie Strahovského areálu 

14. Dispozice s majetkem ČSTV 

na Strahově 

16. Věra 68 na FICTS v Miláně 

17.  Aerobic 

17. Blahopřejeme  

19. Kalendář akcí prosinec 2012 

27. VH ČSTV  
 

Valná hromada ČSTV posvětila řešení majetkových vztahů na Strahově ! 

 

Převod části strahovského areálu do vlastnictví Fotbalové asociace ČR a 

Českého atletického svazu schválili téměř jednomyslně delegáti na 27. valné 

hromadě Českého svazu tělesné výchovy v Nymburku. Fotbalisté získají část 

stadionu Evžena Rošického, část stadionu Přátelství a bývalý hotel Couber-

tin. Atletům připadne nafukovací hala. ČSTV vynese prodej 128,5 milionů ko-

run. 

„Chtěli jsme, aby majetek, který ČSTV neúnosně finančně zatěžuje, zůstal v 

rukou sportovců. Z tohoto hlediska je toto řešení optimální,“ řekl předseda 

ČSTV Miroslav Jansta a dodal: „Fotbalisti a atleti navíc tento majetek využí-

vají nejvíce. To je důvod, proč jsme zvolili přímý prodej. Kdybychom vypsali 

otevřené výběrové řízení, dali bychom příležitost developerům, kteří mají o 

tuto atraktivní lokalitu velký zájem.“ Připravené smlouvy obsahují podmínku 

zachování současného způsobu využití staveb po dobu nejméně 15 let. 

Částka, kterou zaplatí fotbalisté, vychází z posudku vypracovaného pro 

ČSTV. Cenu pozemků znalec vyčíslil na 70 milionů korun, nemovitý majetek 

na 57,4 milionů korun a movitý na necelý milion. 

Stadion Evžena Rošického a nafukovací hala budou převedeny bezúplatně. 

„V minulosti jsme na ně čerpali dotace od Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v řádech desítek milionů korun, které bychom museli v případě 

prodeje vracet,“ vysvětlil generální ředitel ekonomických agend ČSTV Pavel 

Benda. Fotbalisté získali jen stavby, protože většina pozemků patří pražské-

mu magistrátu. "Pozemky si musejí řešit s vlastníkem," uvedl Benda. 

„Fotbal se snaží pomoci celému sportu. Proto jsme přišli s nabídkou 128,5 

milionů korun, i když by pro fotbal byl vzhledem ke stavu strahovského areálu 

přijatelnější bezúplatný převod,“ zdůraznil předseda FAČR Miroslav Pelta. 

Delegáti převod části strahovského areálu při hlasování podpořili téměř jed-

nomyslně, ze 145 přítomných byl pouze jeden proti, dva se zdrželi. 

Valná hromada dále rozhodla o odložení změny Stanov ČSTV tak, aby tato 

změna probíhala v souladu se změnou Stanov Českého olympijského výboru. 

Předseda ČSTV Miroslav Jansta také vyzval delegáty, aby se do dvou měsí-

ců vyjádřili k případné změně názvu organizace. 

Během diskuse několikrát zaznělo volání po jednotě sportu. „Je to klíčová 

otázka. Pořád jsou patrné snahy některých funkcionářů dělit sporty na olym-

pijské a neolympijské, svazy a tělovýchovné jednoty. To ale výrazně oslabuje 

pozici sportu,“ upozornil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. 

Jeho slova potvrdil už na začátku valné hromady poslanec Josef Dobeš, který 

řekl: „Když nebudete jednotní, namažeme si vás, my politici, na chleba.“ 

 
Mgr. Jan Boháč 

generální sekretář ČSTV 
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Místopředseda ČSTV Miroslav Pelta informoval čle-
ny VV ČSTV o realizaci převodu části strahovského 
areálu na Fotbalovou asociaci ČR tak, jak ji schválila 
27. valná hromada ČSTV. Jsou připravovány pří-
slušné smlouvy a technika postupného převzetí ma-
jetku novým nabyvatelem. Současně informoval o 
zadání studie revitalizace areálu, která počítá i s 
prostory pro nové sídlo ČSTV a národních sportov-
ních svazů. Paralelně bylo zahájeno jednání s hl. m. 
Prahou o směně pozemků na Strahově tak, aby vý-
sledkem bylo sjednocení vlastnictví pozemků a sta-
veb na nich stojících. „S městem jednáme o zása-
dách, jak společně v budoucnu dosáhnout cílového 
stavu, kdy všechny stavby a pozemky budou mít 
jasného jednoho vlastníka a chátrající areál Straho-
va bude moci zase sloužit sportovcům.“, uvedl M. 
Pelta.  

Libor Varhaník, předseda Komise pro rozvoj Spor-
tovního centra Nymburk, podal zprávu o dosavad-
ním postupu  příprav procesu modernizace středis-
ka. Uvedl možnosti, které jsou zvažovány pro vlastní 
realizaci plánovaných rozsáhlých investic. Zdůraznil, 
že je nutné obratem zahájit financování přípravných 
prací. Prezentoval mimo jiné i vizi o možném proná-
jmu SC Nymburk Českému olympijskému výboru 
jako jednu z forem, která by mohla otevřít cestu 
k získání prostředků na potřebné investice i vlastní 
provoz střediska a vyhovovala by zájmům vlastníka 
ČSTV i sportovních svazů. V diskusi získala tato 
myšlenka podporu. Předseda ČSTV Jansta komen-
toval záměr slovy: „Pronájem ČOV by mohla být 
dobrá cesta jak sdružit potřebné investiční prostřed-
ky a zajistit vícezdrojové financování. Je potřeba ji 
podrobně rozpracovat a dále jednat. Bude s tím 
hodně práce. Středisko je majetek ČSTV a chceme 
ho pro své svazy a český sport zachovat a jeho 
funkčnost podstatně zlepšit. Totéž je záměr ČOV. 

Těsnější spolupráci ČSTV a ČOV za podpory města 
Nymburk a Středočeského kraje vidím jako možné 
dobré řešení.“ 

Výkonný výbor projednal návrh první verze rozpočtu 
ČSTV na rok 2013, který kalkuluje mimo jiné s úhra-
dami části dluhů z minulých let a současně by měl 
zabezpečit stabilizaci organizace a zajistit její servis-
ní funkci. Počítá například s příspěvkem na financo-
vání Servisních center sportu v krajích a regionech. 
Předpokládaný výhled hospodářské činnosti v roce 
2013 vykazuje po provedených zásadních změnách 
poprvé v historii velmi příznivá čísla. Výkonný výbor 
dále přijal rozpočtové opatření v souvislosti s roz-
hodnutím MŠMT o přidělení dodatečné účelové stát-
ní podpory pro ČSTV, schválil opatření k usnesením 
přijatých 27.VH ČSTV, návrhy na udělení vyzname-
nání ČSTV a vzal na vědomí informaci z jednání 
Valné hromady Občanského sdružení Zelený ostrov. 
Příští řádná schůze VV ČSTV se uskuteční 15. 1. 
2013. 

 

 
Mgr. Jan Boháč 

generální sekretář ČSTV 

Zpráva ze schůze VV ČSTV 18. 12. 2012 

(ČSTV, Praha, 18. 12. 2012) Výkonný výbor ČSTV se sešel na své poslední letošní 

schůzi 18. 12. 2012 v Praze na Strahově. Projednal mimo jiné první verzi návrhu roz-

počtu ČSTV na rok 2013, který počítá s úhradami části dluhů z minulých let a současně 

by měl zabezpečit stabilizaci organizace a zajistit její servisní funkci. Počítá například s 

příspěvkem na financování servisních center sportu v krajích a regionech. 
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SOUBOR  USNESENÍ 
27. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY 

konané dne 1.prosince 2012 v SC Nymburk 
 

Usnesení č. 1 -K Informaci předsedy ČSTV o plnění záměru transformace organizace - Revokace usnesení č. 13 

 přijatého 26. valnou hromadou ČSTV  dne  28.4.2012, ke zřízení „solidárního fondu“ 

 

27. valná hromada ČSTV – delegáti národních sportovních svazů 

z r u š u j e 

usnesení č. 13, které přijala 26. valná hromada ČSTV – delegáti národních sportovních svazů 

s t a n o v í  

v souladu s článkem VIII odst. 2 Stanov ČSTV na rok 2012 členský příspěvek jako členský poplatek zastřešující-

mu občanskému sdružení; členský příspěvek je stanoven pro všechny národní sportovní svazy, které obdržely na 

rok 2012 dotaci z Programu V – Organizace sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve výši mi-

nimálně 1% ze svazem obdrženého příspěvku 

b e r e   n a   v ě d o m í , 

že národní sportovní svazy povinnost uhradit členský příspěvek na rok 2012 již splnily 

 

Usnesení č. 2 - K návrhu novely Stanov Českého svazu tělesné výchovy 
 
27.valná hromada ČSTV 
b e r e   n a    v ě d o m í 
stažení návrhu novely Stanov Českého svazu tělesné výchovy 
u k l á d á   
Výkonnému výboru ČSTV 
1. připravit novelu Stanov Českého svazu tělesné výchovy v návaznosti na postup Českého 
    olympijského výboru  v transformačním procesu českého sportovního prostředí 
2. připravit návrhy nového názvu organizace 

 

Usnesení č. 3 - K Řešení majetkových vztahů v areálu Strahov - Fotbalová asociace ČR 

 

27. valná hromada ČSTV 

s c h v a l u j e  

§ Bezúplatný převod (darování) Stadionu Evžena Rošického dle znaleckého posudku č. 3761-131/2012 v hodno-
tě 31.960.347,50 Kč Fotbalové asociaci České republiky. Hodnota Stadionu Evžena Rošického byla stanovena 
jako cena obvyklá, a to znaleckým posudkem č. 3761-131/2012, zpracovaným Ing. Ladislavem Kubíkem, znal-
cem z oboru ekonomika. 

§ Prodej pozemků, movitého a nemovitého majetku v areálu Strahov tak, jak je popsán ve znaleckém posudku č. 
3761-131/2012 (mimo Stadion Evžena Rošického), a to za cenu 128.456.992,50 Kč vč. DPH, a to Fotbalové 
asociaci České republiky. Cena byla stanovena jako cena obvyklá, a to znaleckým posudkem č. 3761-
131/2012, zpracovaným Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika.  

§ Prodej/Převod (dar) bude uskutečněn při splnění následujících podmínek: 
o Kupní cena bude činit 128.456.992,50 Kč 

o Kupní cena bude splatná ve třech splátkách, a to následovně: 
§ První splátka ve výši 68.456.992,50 Kč nejpozději do 30-ti dnů od zápisu převáděných nemovi-

tostí do katastru nemovitostí 
§ Druhá splátka ve výši 30.000.000,- Kč nejpozději k 15.1.2014 
§ Třetí splátka ve výši 30.000.000,- Kč nejpozději k 15.1.2015 
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o Kupní cena bude rozlišena takto (pozemky + budovy jsou osvobozeny od DPH, ostatní podléhá 20% 
DPH): 

§ Pozemky v ceně 70 096 600 Kč vč. DPH (osvobozeno od DPH) 
§ Nemovitý majetek v ceně 57 403 400,- Kč vč. DPH (osvobozeno od DPH) 
§ Movitý majetek v ceně 956 991,- vč. 20% DPH  
§ Inženýrské sítě, venkovní úpravy v ceně 1,50 Kč vč. 20% DPH  

      (s ohledem na zanedbaný stav) 
o Smlouvy, kterými budou realizovány převody, budou obsahovat podmínku zabezpečit provozování areá-

lu a zachování současného způsobu využití ke sportovní činnosti po dobu nejméně 15ti let 
o FAČR převezme všechny zaměstnance ČSTV, kteří budou označeni jako osoby, které pro převáděný ma-

jetek pracovali (týká se i Stadionu ER) 
o Před podpisem smlouvy, kterou bude realizován bezúplatný převod, bude doručeno stanovisko MŠMT, 

že s tímto převodem Stadionu ER MŠMT vyslovuje souhlas (samotný souhlas MŠMT tvoří přílohu č. 
2 tohoto materiálu) 

o Smlouva, kterou bude realizován bezúplatný převod, nabude účinnosti za předpokladu a v okamžiku, kdy 
bude proveden příslušný správní akt poskytovatele dotace o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotací či je-
jich podmínek (nebo jiný relevantní právní úkon MŠMT či MF ČR), ze kterého vyplyne, že ČSTV převo-
dem nebude hrozit vratka obdržené dotace za porušení Rozpočtových pravidel  

o Smlouva, kterou bude realizován bezúplatný převod, bude obsahovat podmínku, že s převedeným majet-
kem bude nakládáno v souladu s příslušnými dotačními rozhodnutími MŠMT vč. podmínek poskytnutí 
dotace (budou součástí smlouvy) 

o Nedodržení podmínek stanovených ve smlouvách bude sankcionováno zejména sjednáním rozvazovací 
podmínky, což bude znamenat, že porušením stanovených povinností dojde k zániku právních účinků 
smluv a ČSTV se stane opět vlastníkem převedeného majetku. Současně bude sjednáno ve prospěch 
ČSTV věcné předkupní právo pro případ, kdy by chtěla FAČR nabytý majetek převádět. Podmínky pro 
uplatnění předkupního práva budou sjednány tak, že FAČR bude povinna předmětný majetek nabídnout 
ČSTV za shodných podmínek, za kterých ho nabyla s tím, že kupní cena bude moci být navýšena pouze 
o technické zhodnocení tohoto majetku a dále o míru inflace, tj. o přírůstek průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem  

o Dojde k dohodě mezi FAČR a Českým atletickým svazem o využívání stadionu 

o Smlouva kupní a o bezúplatném převodu (darovací) na Stadion Evžena Rošického bude podepisována 
současně 

 
z m o c ň u j e  
a) Výkonný výbor, aby realizoval uvedené převody majetku, tedy zejména, aby zpracoval 
     příslušné smlouvy a učinil další potřebné úkony směřující k převodu 
b) statutární zástupce Českého svazu tělesné výchovy  k podpisu smluv  
 

Usnesení č. 4 - K Řešení majetkových vztahů v areálu Strahov - Český atletický svaz 

 

27. valná hromada ČSTV 
s c h v a l u j e  
§ Bezúplatný převod (darování) stadionu Nafukovací haly vč. šatnového centra dle znaleckého posudku č. 3777-

147/2012 v hodnotě 19 300 000,- Kč Českému atletickému svazu. Hodnota Nafukovací haly, vč. šatnového 
centra, byla stanovena jako cena obvyklá, a to znaleckým posudkem č. 3777-147/2012, zpracovaným Ing. La-
dislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika, a to při splnění následujících podmínek: 
o Český atletický svaz se zaváže zabezpečit provozování Nafukovací haly vč.šatnového centra a zachování 

současného způsobu využití ke sportovní činnosti po dobu nejméně 15ti let 
o Dojde k dohodě mezi FAČR a ČAS o využívání šatnového centra 

o Dojde k převzetí všech zaměstnanců ČSTV, kteří budou označeni, že pro středisko Nafukovací hala pra-
covali 

o Před podpisem smlouvy bude doručeno stanovisko MŠMT, že s bezúplatným převodem Nafukovací ha-
ly, vč. šatnového centra, vyslovuje souhlas (samostatný souhlas MŠMT tvoří přílohu č. 3 tohoto ma-
teriálu) 

o Smlouva nabude účinnosti za předpokladu a v okamžiku, kdy bude proveden příslušný správní akt po-
skytovatele dotace o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotací či jejich podmínek (nebo jiný relevantní 
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právní úkon MŠMT či MF ČR), ze kterého vyplyne, že ČSTV převodem nebude hrozit vratka obdržené 
dotace za porušení Rozpočtových pravidel  

o Smlouva bude obsahovat podmínku, že s majetkem bude nakládáno v souladu s příslušnými dotačními 
rozhodnutími MŠMT vč. podmínek poskytnutí dotace (budou součástí smlouvy) 

o Nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě bude sankcionováno zejména sjednáním rozvazovací 
podmínky, což bude znamenat, že porušením stanovených povinností dojde k zániku právních účinků 
smlouvy a ČSTV se stane opět vlastníkem převedeného majetku. Současně bude sjednáno ve prospěch 
ČSTV věcné předkupní právo pro případ, kdy by chtěl ČAS nabytý majetek převádět. Podmínky pro 
uplatnění předkupního práva budou sjednány tak, že ČAS bude povinen předmětný majetek nabídnout 
ČSTV za shodných podmínek, za kterých ho nabyl s tím, že kupní cena bude moci být navýšena pouze o 
technické zhodnocení tohoto majetku a dále o míru inflace, tj. o přírůstek průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem. 

 
z m o c ň u j e  
   
a) Výkonný výbor, aby realizoval uvedený převod majetku, tedy zejména, aby zpracoval 
     příslušnou smlouvu a učinil další potřebné úkony směřující k převodu 
b) statutární zástupce Českého svazu tělesné výchovy  k podpisu smlouvy  
 
 

Usnesení č. 5  - K Řešení majetkových vztahů  - Sportcentrum Brandýs nad Labem 

 
27. valná hromada ČSTV 
s c h v a l u j e  
záměr prodeje Sportcentra Brandýs nad Labem  
z m o c ň u j e  
Výkonný výbor ČSTV k vypsání výběrového řízení na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem s tím, že vítězná 
nabídka bude předložena ke schválení na valnou hromadu v dubnu roku 2013. Výběrovým řízením se rozumí to, 
že informace o výběrovém řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČSTV, dále prostřednictvím dvou rea-
litních kanceláří v regionu prodávané nemovitosti, NEBO prostřednictvím jedné realitní kanceláře s celorepubliko-
vou působností (např. celostátní sreality.cz provozované serverem seznam.cz), a to po dobu minimálně 45 dnů. 
Výběrové řízení může být zveřejněno v době svého vyhlášení i v celostátním a regionálním tisku. V případě neob-
držení relevantních či výhodných nabídek je možné výběrové řízení zrušit. 
 
 
Usnesení č. 6 -  K bodu Závěr – Návrh na převod  akcií společnosti SAZKA, a.s.    
 
27. valná hromada ČSTV  
b e r e   n a   v ě d o m í 
přednesenou  důvodovou zprávu k návrhu na převod akcií společnosti SAZKA, a.s. 
s c h v a l u j e 
převod veškerých akcií společnosti SAZKA, a.s., vlastněných ČSTV,  na společnost SAZKA sázková kancelář, 
a.s., a to za celkovou kupní cenu 1,- Kč. Převod bude realizován za podmínky, že Český svaz tělesné výchovy ob-
drží od Českého olympijského výboru částku ve výši 29 mil. Kč z finančních prostředků, které byly Českému 
olympijskému výboru poskytnuty společností SAZKA sázková kancelář, a.s., na podporu sportu. 
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http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
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Česká olympijská nadace podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na 
chuti sportovat. Patrony projektu jsou medailisté z Vancouveru a Londýna. Hlavním partnerem nadace je Čes-
ká televize. 

Sport nesmí být výsadou bohatých. Chceme umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. 

V současnosti máte možnost přihlásit děti, které potřebují pomoc na: 

http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/ 

„Těším se, že pomůžeme dětem plnit si své sny. Ke sportu má mít přístup každý.“ 

 

Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz 

http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/
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Olympijským zmocněncem pro regiony byl Českým 

olympijským výborem jmenován Ing. Marek Hájek, 

místopředseda ČSTV za SK a TJ. Ten svou volbu 

komentoval slovy: „Jestliže má olympijský výbor za-

stupovat a reprezentovat celý sport, je nezbytné 

efektivně komunikovat se sportovci přímo 

v regionech.“ Předseda ČOV Jiří Kejval doplnil: „Tato 

pozice je pro nás klíčová. Musíme být se sportovci v 

každodenním kontaktu, znát a hájit jejich potřeby. 

Marek je ideální kandidát, stejnou oblast má na sta-

rosti v ČSTV.“ 

Zmocněnec zastřešuje podporu Českého olympij-

ského výboru územním strukturám národních svazů, 

sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Prosazu-

je zájmy sportovního prostředí v krajích při jednání 

se zástupci státní správy a samosprávy na všech 

úrovních. 

"Jmenování Marka Hájka do takto významné pozice 

je výrazným uznáním významu ČSTV a jeho úlohy v 

restrukturalizaci českého sportovního prostředí a vel-

kým přínosem pro posílení aktivního postavení spor-

tovních klubů a tělovýchovných jednot", konstatoval 

předseda ČSTV a místopředseda ČOV pro sport Mi-

roslav Jansta. 

Osoba zmocněnce je prvním krokem potvrzujícím 

restrukturalizační snahy sportovního prostředí na 

půdě ČOV. Určité 

změny se také proje-

vují ve struktuře a slo-

žení odborných komi-

sí, jejichž vytvoření 

schválil Výkonný vý-

bor ČOV. Ekonomic-

kou komisi povede 

místopředseda ČOV 

Libor Varhaník (ČAS), 

Komisi zahraničních 

vztahů Roman Kum-

pošt (SLČR), Komisi 

vnějších vztahů Jiří Bis (Bison & Rose), Legislativní 

komisi Jan Štovíček (Autoklub ČR), Komisi Žena a 

sport nadále Naďa Knorre, Komisi Sport pro všechny 

Hana Moučková (ČOS), Komisi neolympijských 

sportů místopředseda ČOV Filip Šuman (ČFbU) a 

Komisi pro vědu a výzkum Zdeněk Haník (ČVS). 

„Komise se stávají hnacím motorem olympijského 

výboru. Budou definovat strategické cíle ČOV ve 

svém oboru. Zasednou v nich respektovaní odborní-

ci, a to nejenom ze světa sportu,“ říká Jiří Kejval. 

Mgr.  David Kovář 

Management sportu 

 

Místopředseda ČSTV olympijským zmocněncem pro regiony  

 Reklama 
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Adventní trhy  
v podolském bazéně 

 
Adventní trhy v pražském Podolí začaly 1. prosince a 

potrvají do neděle 23. prosince. Otevřené jsou pouze o 

víkendech v době od 11 do 19 hodin.  

Návštěvníci podolského bazénu si mohou v patnácti 

stáncích pochutnat na svařeném víně, klobásách i hor-

ké čokoládě. Zakoupit mohou drobné dárky, adventní 

věnce a ozdoby.  

Jedno z nejmenších adventních tržišť v Praze nabídne 

o víkendech nejlevnějšího kapra v Praze. Pro malé 

návštěvníky bude připraveno na každý víkend padesát 

blatenských kaprů za speciální cenu 50 korun za kus. 

Ale nejprve si budou muset vyzkoušet lovení makety 

kapra a za jejich úsilí si budou moci vylovit podběrá-

kem živého šupináče za výše uvedenou speciální ce-

nu. 

„Chceme oživit tradici zimního víkendového plavání v 

našem bazénu a nabídnout malým i velkým návštěvní-

kům nevšední prožitky v čase předvánočním. Všechny 

zveme, aby se k nám přišli podívat,“ říká Monika 

Bezděková ředitelka Plaveckého stadionu v Podolí. 

V průběhu celého adventu mohou návštěvníci trhu v 

Podolí soutěžit o dárkové balíčky koupaliště v Podolí a 

areálu Žluté lázně. 
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http://www.skiareal.com/
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Historie Strahovského areálu 

Strahovský areál je souhrn sportovních a tělovýchov-

ných zařízení v Praze na Petříně, mezi Břevnovem a 

Smíchovem v nadmořské výšce 333 m. n. m. o celko-

vé ploše více jak 0.5 km2  a je tak jedním z největších 

sportovních areálů v Čechách. V tomto článku přiblí-

žíme vznik tohoto areálu a ukážeme na jeho jedineč-

nost, především co se týká jeho velikosti, a polohy 

v Praze. 

Sportovní areál je unikátní především svým Masary-

kovým stadionem. Velký strahovský stadion či Stadion 

Strahov, dnes Masarykův stadion nebo také Velký 

stadion byl dle některých zdrojů největší stadion na 

světě jak rozlohou tak kapacitou (kapacita diváků čini-

la více než 240 000 míst, z toho 50 000 k sezení) Je 

také uveden jako druhý největší uzavřený sportovní 

objekt na světě, hned za Motoristickým okruhem 

v Indianopolis. Avšak po stavebních úpravách, které 

probíhaly od roku 1948 do 1975 se kapacita stadionu 

snížila na 88 450 míst k sezení a 42 000 k stání, tedy 

celkem 130 450 míst a přibližně taková je jeho kapa-

cita i dnes. Od 6.3.2003 je stadion zařazen na sezna-

mu kulturních památek.  

Pozemek byl prvotně vybrán na základě ankety uspo-

řádané Českou obcí sokolskou (ČOS) v roce 1913. 

Prostor současného sportovního areálu sloužil do té 

doby jako lom opukového kamene a pískovce spravo-

vaný řádem Premonstrátů. Po první světové válce 

(v roce 1919) přešly pozemky do vlastnictví města 

Prahy. V roce 1921, především díky iniciaci ČOS, byl 

připraven stavební program na výstavbu areálu a jeho 

realizace byla zadána ministerstvu veřejného zdravot-

nictví a tělesné výchovy, a ministerstvu veřejných pra-

cí. Pozemky byly získány státem od obce pražské na 

80 let s podmínkou výstavby sportovního zázemí. 

V roce 1922 byl původní záměr - nahrazení všech 

sportovišť na Letné a vybudování velkého stadionu 

pro vystupování Sokolů, změněn a rozhodlo se o 

přednostním vybudování atletické dráhy, na místě 

dnešního Stadionu Evžena Rošického, pro přípravu 

atletů na OH 1924.  

Pro VIII. Všesokolský slet v roce 1926 byl upraven 

pozemek, kde dnes stadion stojí, a byla postavena 

první betonová západní tribuna (bez křídel). Zbytek 

tribun stadionu byl postaven ze dřeva s částečně na-

sypanými nekrytými hliněnými tribunami, taktéž šatny 

pro cvičence byly dřevěné a nacházely se na východ-

ní straně stadionu.  Autorem projektu byl Alois Dryák. 

Stadion byl využit nejen pro slet, ale i pro několik vo-

jenských přehlídek a pro „slety“ ostatních tělocvičných 

spolků. 

Pro další IX. Všesokolský slet  v roce 1932 byl stadi-

on modernizován, ale hlavní konstrukce tribun byla 

zachována. Na slety v roce 1926 a 1932 přijel i prezi-

dent T. G. Masaryk a v roce 1937, při Zborovských 

oslavách (oslava výročí bitvy u Zborova), se na stadi-

onu naposledy veřejně rozloučil s přítomnými Praža-

ny a legionáři, když stadion několikrát objel v otevře-

ném automobilu. Největší návštěvnost zaznamenal 

areál v červnu a červenci roku 1938 již ja-

ko Masarykův státní stadion, u příležitosti jubilejního 

„světového“ protiválečného X. Všesokolského sletu. 

Po druhé světové válce se stadion přestavoval, dle 

návrhů předních českých architektů. Byla vybudována 

nová dřevěná jižní tribuna s Bránou borců pro slet 

v roce 1948. Byly také dostaveny trvalé betonové tri-

buny- jižní a severní. Ostatní objekty jako šatny pro 

cvičence, nemocnice . . .  zůstaly opět dřevěné a po 

spartakiádách byly strženy.  

V roce 1955 byl stadion připraven na první celostátní 

spartakiádu, bylo vybudováno kvalitní ozvučení stadi-

onu, které je částečně funkční až do dnes, šestipatro-

vé věže při západní tribuně a propojení západní tribu-
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Jaký bude osud sportovního 

areálu na Strahově? To je 

vděčné mediální téma již ně-

kolik let. Jedná se o majetek 

ohromné hodnoty anebo o 

ruinu, kterou nikdo nechce? 

Jak je to ve skutečnosti? 

Jedinou opravdovou hodno-

tou strahovského areálu jsou 

pozemky nacházející se pod 

ním. ČSTV bohužel vlastní 

na Strahově jen několik bu-

dov a zlomek pozemků. Vět-

šinu  pozemků je ve vlastnic-

tví Magistrátu hlavního města 

Prahy a většina z nich je 

v územním plánu určena na 

sportovní vyžití.  

ny se severní a jižní pomocí obloukového hlediště. 

V letech 1960-1965 byly vybudovány trvalé objekty 

šaten, které sloužily v období mezi spartakiádami a 

slouží jako koleje dodnes. V roce 1975 měl stadion již 

současný vzhled.  

V druhé polovině 20. století se na Strahově konaly 

celostátní a později Československé spartakiády, a to 

v pětiletých odstupech (celostátní 1955, 1960, 1965 a 

Československá 1975, 1980, 1985 k další plánova-

né již v roce 1990 nedošlo). Spartakiády v letech 

1960 a 1965 byly nejúspěšnější, do nacvičování skla-

deb se zapojily téměř 2 mil. cvičenců a přímo na Stra-

hově vystoupily 750 tis. cvičenců a cvičení zhlédly 

více než 2 mil diváků. Poslední hromadné vystoupení 

cvičenců na Masarykově stadionu se konalo v roce 

1994 jako obnovený XII. Všesokolský slet za účasti 

prezidenta Václava Havla, avšak slávy sletů z první 

republiky ani zdaleka nedosáhlo. V současnosti slou-

ží plocha Velkého strahovského stadionu tréninkové-

mu středisku AC Sparta Praha, které jí má pronajatu 

od pražského magistrátu. 

Dalším stadionem v areálu je Stadion Evžena Rošic-

kého, který vznikl na místě atletického stadionu pro 

pořádání mistrovství Evropy v atletice v roce 1978. 

Byl postaven podle projektu arch. Kutnary a Zemana 

a je funkčně propojen se Stadionem Přátelství (dříve 

stadion Tankista). V současnosti slouží jako dočasné 

sídlo prvoligových pražských fotbalových týmů, které 

modernizují svoje stadiony a jednou za rok hostí atle-

tický memoriál Josefa Odložila. Po zbytek dní není 

využitý. 

Zdroje:  Velké dny československé tělovýchovy; Jaro-

slav Prchal, Alexandr Žurman, Olympia , 1980 

 Encyklopedie tělesné kultury; Autorský kolektiv 

pod vedením PhDr. Ernesta Demetroviče; 

Olympia 1988 

   Spartakiádní areál Strahov; Gustav Kouřimský 

    Wikipedie - Spartakiáda 

 

 

Mgr. David  Opatrný 

Management sportu  

 

Dispozice s majetkem ČSTV na Strahově  

projednávané 27. VH ČSTV 

Budovy vlastněné ČSTV          

Budovy v nájmu ČSTV 
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Delegátům 27. VH ČSTV byly předloženy podrobné 

přehledy majetku a závazků ČSTV s detailním zamě-

řením se na konkrétní majetky ve sportovním areálu 

na Strahově, o které projevily zájem Fotbalová asoci-

ace ČR a Český atletický svaz. 

Jak je v současnosti s areálem za daných podmínek 

nakládáno?  

V areálu hospodaří ČSTV většinou se sportovním a 

nevýdělečným majetkem, jen o jeho části je možné 

hovořit jako o majetku obchodním. Veškeré objekty 

jsou zastaralé a energeticky náročné. V roce 2012 a v 

letech následujících se předpokládá stabilizace HV 

(ztráty) na úrovni zhruba 8,5 mil. Kč za rok. Průměrná 

roční ztráta celého SA Strahov za léta 2006-2011 či-

nila 16,65 mil. Kč. Po odečtení nedotačních odpisů se 

jedná v průměru o čistou roční finanční ztrátu ve výši 

cca 9 mil. Kč. I přes výrazně lepší hospodaření Stra-

hova v posledních dvou letech nebylo dosaženo fi-

nanční soběstačnosti. 

V rámci Komise pro přípravu změnu sídla ČSTV bylo 

jednáno na mnoha úrovních mj. i s Magistrátem hl. m. 

Prahy a s městskou částí Praha 6 tak, aby došlo k 

dohodám o majetkovém uspořádání na Strahově. Po 

jednáních i s dalšími subjekty se ukázalo, že vyřešení 

majetkových vztahů bude velmi složité. Následně byl 

osloven ČSTV ze strany FAČR s tím, že ta má zájem 

o odkoupení určitého majetku v areálu Strahov, a to 

konkrétně o části majetku využitelného pro sport: Ro-

šického stadion s přilehlým příslušenstvím, Stadion 

Přátelství s příslušenstvím, energocentrem a bývalý 

Hotel Coubertin. 

Dvěma odbornými posudky zpracovanými znaleckým 

ústavem a samostatným odborným znalcem byla sta-

novena hodnota výše uvedeného majetku ČSTV.  

Valná hromada ČSTV přijala 1. 12. 2012 usnesení, 

ve kterém schválila prodej / převod vyjmenovaného 

majetku  FAČR s přesně definovanými podmínkami 

za celkovou cenu 128.456.992,50 Kč vč. DPH. Jed-

nou z podmínek prodeje je i využití areálu pro spor-

tovní účely po dobu 15ti let a předkupní právo ČSTV  

v případě, že FAČR bude chtít nabytý majetek převá-

dět či prodávat.  

 Pozemky vlastněné ČSTV 
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Samotnou nabídku FAČR ko-

mentoval její předseda Miro-

slav Pelta slovy: „Vidíme sami, 

v jakých prostorech se nachá-

zíme, je zde potřeba masivní 

investice. Fotbalová asociace 

České republiky má příjmy z 

prodeje televizních práv a má 

garance od UEFA i FIFA, pro-

to jsme jediní, kdo je schopen 

aspoň částečně revitalizovat 

toto území.“ 

 

Mgr.  David Kovář 

Management sportu 

 

 

Úspěch českého dokumentu a Sportfilmu Liberec v Miláně. 
 Český svaz tělesné výchovy, jako jeden z partnerů filmového festivalu Sportfilm Liberec, Vám zprostředkovává 

informace ze Světového finále Festivalů sportovních filmů a dokumentů FICTS 2012 

(Fédération International  Cinéma  Télévision Sportifs )v Miláně. 

Dokument o sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské režisérky Olgy Sommerové, 

který koprodukovala Česká televize, získal na festivalu druhou cenu (Mention d´Honneur) 

v kategorii dokumentárních filmů Velcí šampióni. Prestižní cenu organizace, která sdružuje 

202 vysilatelů ze 113 zemí 5 kontinentů, převzali za Olgu Sommerovou ředitel českého festi-

valu sportovních filmů a dokumentů Sportfilm Liberec Dr. Pavel Landa a viceprezident festiva-

lu Ing. Vladimír Boháč , předseda okresní a krajské organizace ČSTV v Liberci.   

Zástupci Sportfilmu Liberec zároveň  převzali pamětní plaketu jako výraz ocenění zejména  za přínos myšlenkám 

olympismu. Česká republika, kterou každoročně reprezentují sportovní filmy a dokumenty z libereckého festivalu, 

má  i významné zastoupení v komisích FICTS - Dr.Pavla Landu a Dr. Jakuba Bažanta z Redakce sportu České 

televize.   

Věra   68 

Celovečerní dokument Věra 68 vznikl v producentské společnosti Evolution Films, koproducentem je Česká tele-

vize. Film podpořily Státní fond ČR pro podporu a rozvoj České kinematografie a Japan Foundation.   

Tento snímek bude Česká televize promítat 28. prosince.   

   

Ing. Vladimír Boháč 

viceprezident Sportfilm Liberec 

Studie budoucího sídla FAČR na Strahově 
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 Aerobik, aerobik??? 
Poměrně známý úspěšný a hlavně mnoha, zejména však ženami, aktivně 
provozovaný sport, jehož podstatu a pravidla asi není potřeba více před-
stavovat, avšak možná jste si ani nevšimli, že máme aerobiky dva. Ano 
opravdu, čtete správně, vedle aerobiku se objevil také gymnastický aero-
bik, a hned tedy máme, a to nejen u nás, dvě federace, dva svazy a dvoje 
soutěže. Ti, kdo se účastní komerčních hodin a cvičí pro radost, si z této 
změny nemusejí dělat hlavu. Avšak na stranu kterého z aerobiků se mají 
přiklonit rodiče, kteří by byli rádi, aby se jejich ratolesti věnovali aerobiku, 
nebo ti, kteří se chtějí účastnit soutěží. Odpověď Vám samozřejmě nedá-
me, avšak nabízíme porovnání některých údajů obou organizací.  

 

 

 Gymnastický aerobik ČGF Český svaz aerobiku fitness a Tance FISAF 

Počet členů 

mezinárodní 

federace 

130 

(FIG – www.fig-gymnastics.com) 

21 

(FISAF – www.fisaf.org) 

Závody v ČR http://www.sportovniaerobik.cz/page/157958.akce-v-cr-a

-sr/ 

http://www.fisaf.cz/images/stories/KALEND_SOUT_I.POL_2013.pdf 

Počet klubů v 

ČR 

13 64 

Způsob organi-

zace 

spolkový komerční se spolkovými prvky v samotném svazu 

Biatlon 

Kvarteto Veronika Vítko-

vá, Gabriela Soukalová, 

Michal Šlesingr a Ondřej 

Moravec se v úvodním 

dílu SP ve švédském 

Östersundu prosadilo na bronzový stupínek v závodu 

smíšených štafet. 

Úspěšnou účast na podniku biatlonového SP ve  slo-

vinské Pokljuce má za sebou česká výprava. Gabriela 

Soukalová vyhrála sprint, ve stíhačce vedení těsně 

neudržela a dojela druhá, a na závěr skončila třetí v 

závodě s hromadným startem. Ondřej Moravec obsa-

  
        Blahopřejeme 
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dil druhé místo ve stíhacím závodu a také ostatním se 

dařilo, zejména pak Veronice Vítkové. 

Curling 

Čeští muži vybojovali na ME ve švédském Karlstadu 

poprvé v historii medaili. Výběr vedený skipem Jiřím 

Snítilem porazil v boji o třetí místo Dány 12:4. 

Házená 

Filip Jícha vyhrál anketu internetového serveru Hand-

ball Planet o nejlepšího házenkáře světa. 

Judo 

Lukáš Krpálek se stal v pražské Sparta Aréně mistrem 

Evropy do 23 let v kategorii do 100 Kg. 

Krasobruslení 

Michal Březina skončil třetí na Ruském poháru a po-

čtvrté v kariéře se dostal na stupně vítězů v elitním 

seriálu GP. 

Lední hokej 

Čeští hokejisté poprvé v historii vyhráli turnaj Karjala, 

když dokázali zvítězit ve všech třech zápasech podni-

ku, který tentokrát zahajoval seriál Euro Hockey Tour. 

Lyžování 

Klára Křížová se poprvé prosadila na stupně vítězů 

v EP, když ve sjezdu ve švýcarském Svatém Mořici 

obsadila třetí místo.  

Moderní gymnastika 

Monika Míčková se v závodě GP v Brně probojovala 

celkem třikrát na stupně vítězů, když si svým výkonem 

zasloužila bronz ve víceboji, stříbro za cvičení s mí-

čem a další bronz za sestavu se stuhou. 

Nohejbal 

Na domácím MS pořádaném v SC Nymburk se našim 

reprezentantům nepodařilo získat žádný z titulů, které 

pro sebe všechny získali reprezentanti Slovenska. 

Stříbrné medaile vybojoval ve dvojicích tým ve složení 

Radek Pelikán, Jakub Mrákava, Jiří Doubrava. Stejné-

ho kovu se v kategorii trojic dočkal tým Pelikán, Van-

ke, Vít, Topinka a Kop. Bronz v singlu získal Karel 

Hron. 

Plavání 

Česká výprava vylovila na ME v krátkém bazénu ve 

francouzském Chartres celkem sedm medailí. Petra 

Chocová vyhrála prsařskou padesátku a na dvojná-

sobné trati obsadila druhé místo. Znakařka Simona 

Baumrtová získala bronzy na 50, 100 i 200 metrů. Po-

lohové štafety přidaly stříbro (Chocová, Baumrtová, 

Svěcená a Pechancová) a bronz (Baďura, Bartůněk, 

Ledl a Plevko). 

Po medailích z ME vybojovala Simona Baumrtová 

bronz také na MS v krátkém bazénu v Istanbulu, a to v 

závodu na 100 metrů znak. 

Rychlobruslení 

Martina Sáblíková obsadila v úvodní závodě SP v 

Heerenveenu druhé místo na trati 3 000 m. 

Stejně si Martina Sáblíková vedla v dalším závodě SP 

v ruské Kolomně. 

V prvním měření sil v závodě na 5 000 metrů v rámci 

SP dokázala Martina Sáblíková zvítězit a ujala se ve-

dení v pořadí seriálu na dlouhých tratích. 

Karolína Erbanová se dokázala poprvé v kariéře pro-

sadit v závodech SP na stupně vítězů. V čínském 

Charpinu zvítězila a skončila těsně druhá, což jí stačí 

k průběžnému vedení v seriálu.  

Sportovní gymnastika 

Na brněnské GP smíšených dvojic ve sportovní gym-

nastice se mezi nejlepší prosadily dvě dvojice 

s českou účastí. Na druhém místě skončili Kristýna 

Pálešová se Španělem Ignaciem Losantosem, hned 

za nimi se umístilo česko-švýcarské duo Jana Šikulo-

vá, Mark Ramseier. 

Kristýna Pálešová vyhrála na SP v Ostravě cvičení na 

bradlech. 

Tenis 

Čeští tenisté se po 32 letech radují z triumfu v Daviso-

vě poháru, když na domácí půdě v libeňské aréně 

dokázali ve 100. ročníku soutěže porazit výběr Špa-

nělska. Tým pod taktovkou Tomáše Berdycha a Rad-

ka Štěpánka v průběhu roku doplňovali ještě Lukáš 

Rosol, František Čermák a Ivo Minář. 

1.kolo: Česká republika : Itálie   4:1 

Čtvrtfinále: Česká republika : Srbsko  4:1 

Semifinále: Argentina : Česká republika  2:3 

Finále: Česká republika : Španělsko  3:2 

 

  
        Blahopřejeme 
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Kalendář sportovních událostí  

v měsíci prosinci 2012 

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

25. 11. - 08. 12. 2012 MSJ v boxu Jerevan/ARM 

25. 11. - 01. 12. 2012 Polofinále MČR juniorů, MČR juniorek- šachy Havlíčkův Brod 

27. 11. - 02. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži DH Beaver Creek/USA  

27. 11. - 02. 12. 2012  SP v alpském lyžování ženy DH Lake Louise/CAN  

29. 11. - 01. 12. 2012  SP skoky na lyžích Kuusamo/FIN  

30. 11. - 02. 12. 2012 Grand Slam seniorů v judu Tokyo/JAP 

30. 11. - 02. 12. 2012 SP krátká dráha - rychlobruslení Nagoya/JAP 

01. - 02. 12. 2012 SP dlouhá dráha - rychlobruslení Astana/KAZ 

01. 12. 2012 Finále Interligy v judu Wroclaw/POL 

01. 12. 2012 SP v klasickém lyžování - 5km F,10km F Kuusamo/FIN 

01. - 09. 12. 2012 MS 2012 mužů ve florbale Zurich & Bern/SUI 

02. 12. 2012 SP v klasickém lyžování - 10km C, 15km C Pursuit Kuusamo/FIN 

02. 12. 2012 Extraliga - 4. kolo,šachy   

02. - 16. 12. 2012 ME žen v házené SRB 

06. - 09. 12. 2012 Finále Grand Prix 2012 - krasobruslení Soči/RUS 

06. - 16. 12. 2012 ME muži, ženy 2012 - curling Karlstad/SWE 

07. - 09. 12. 2012 MR muži a ženy v boxu Rakovník 

07. - 09. 12. 2012 MS mužů - nohejbal Nymburk 

07. - 09. 12. 2012 SP krátká dráha - rychlobruslení Shanghai/CHN 

07. - 09. 12. 2012  SP skoky na lyžích Soči/RUS  

07. - 09. 12. 2012  SP v alpském lyžování ženy GS St. Moritz/SUI  

07. - 09. 12. 2012 SP krátká dráha - rychlobruslení Shanghai/CHN 

08. - 09. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži SL Val d Isère/FRA  

08. 12. 2012 Ligy mládeže - šachy   

09. - 16. 12. 2012 ME muži U22 v boxu Kaliningrad/RUS 

09. 12. 2012 ME v krosu - atletika Budapest/HUN 

07. 12. 2012 SP v klasickém lyžování - Team Sprint F, Team Sprint F Quebec/CAN 

09. 12. 2012 MČR v muay-thai - 4. kolo Praha  

12. - 16. 12. 2012 MS plavání 25m bazén Istanbul/TUR 

12. - 15. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži DH Val Gardena-Groeden/ITA  

12. - 15. 12. 2012  SP v alpském lyžování ženy DH Val d Isère/FRA  

13. - 16. 12. 2012 Channel One Cup, reprezentace A - lední hokej Helsinky/FIN, Moskva/RUS 

13. 12. 2012 SUPERLIGA - Noc válečníků - Muay-Thai Kladno 

14. - 17. 12. 2012  MS juniorů a masters 2012 v kulturistice Budapešť/HUN 

14. - 16. 12. 2012 Turnaj 4, reprezentace ženy U18 - lední hokej Radenthein/AUT 

14. - 16. 12. 2012 MČR mixed doubles 2012 - curling Praha 

14. 12. 2012  SP skoky na lyžích Ramsau/AUT  

14. - 16. 12. 2012  SP skoky na lyžích Engelberg/SUI  

14. - 16. 12. 2012 ME jednotlivců rapid a blesk - šachy Warszava/POL 
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Kalendář sportovních událostí  

v měsíci prosinci 2012 

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

15. 12. 2012 Halové MČR v americkém fotbalu Praha Průhonice 

15. - 16. 12. 2012 Rakousko - ČR, reprezentace ženy A - lední hokej Linz/AUT, České Budějovice 

15. - 16. 12. 2012 Turnaj SCM v boxu Havířov 

15. 12. 2012 SUPERLIGA MUAY-THAI Jesenice 

15. - 16. 12. 2012 Mezinárodní MČR seniorů, párů a tanců v krasobruslení Cieszyn/POL 

15. 12. 2012 SP v klasickém lyžování Sprint F Canmore/CAN 

15. 12. 2012 MČR v bleskovém šachu Praha 

16. 12. 2012 SP v klasickém lyžování Skiathlon Canmore/CAN 

16. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži GS  Alta Badia/ITA  

16. 12. 2012  SP v alpském lyžování ženy GS  Courchevel/FRA  

17. 12. 2012 ČR - Slovensko, reprezentace U20 - lední hokej Havlíčkův Brod 

18. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži Madonna di Campiglio/ITA  

19. - 20. 12. 2012  SP v alpském lyžování ženy SL Are/SWE  

20. 12. 2012 MČR jednotlivců mužů - nohejbal Žďár nad Sázavou 

20. 12. 2012 - 04. 01. 2013 Turnaj v Kanadě, reprezentace U17 - lední hokej Calgary/CAN 

21. - 23. 12. 2012 ČR - Rusko, reprezentace U18 - lední hokej Česká republika 

23. 12. 2012 ČR - Německo, reprezentace U20 - lední hokej Ufa/RUS 

24. - 25. 12. 2012 Grand Prix seniorů v judu Qingdao/CHN 

26. - 30. 12. 2012 Turnaj 5, reprezentace U18 - lední hokej Zuchwill/SUI 

26. 12. 2012 - 05. 01. 2013 MS IIHF U20-lední hokej Ufa/RUS 

27. 12. 2012 Finsko - ČR, reprezentace ženy U18 - lední hokej Vierumäki/FIN 

27. - 29. 12. 2012  SP v alpském lyžování muži DH  Bormio/ITA  

28. - 29. 12. 2012  SP v alpském lyžováníž ženy SL Semmering/AUT  

29. 12. 2012 Tour de ski - klasické lyžování - 3km F, 4km F Prologue Oberhof/GER 

29. - 30. 12. 2012  SP skoky na lyžích Oberstdorf/GER  

29. 12. 2012 - 05. 01. 2013 MS IIHF, ženy U18 - lední hokej Vierumäki/FIN 

30. 12. 2012 ČR vs výběr Evropy - Muay-Thai Praha LUCERNA 

30. 12. 2012 Tour de ski - klasické lyžování - 9km C, 15km C Pursuit Oberhof/GER 
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Dobrý den 
 
    Chtěli bychom Vám nabídnout spolupráci pro Vás a 
Vaše sportovce. 
 - jak využít volný čas, 
 - jak na sobě dál pracovat 
 - jak posouvat své možnosti v oblasti sportu. 
     

Co nabízíme: 
– Privátní tréninky s osobním trenérem 
– Tréninky vedené s mistry světa a Nike fit-
ness instruktory 
– Prostory pro víkendové školení spojené s 
cvičením a možností využití našich instruktorů 
– Pro Vaše sportovce  první trénink zdarma na 
zaslaný voucher 
– Při uzavření jakéhokoliv členství 20% sleva 
pro Vás a Vaše sportovce 
 
   

 

 

Co Vás u nás čeká: 
 

ADK (aerobicdynamic kickbox) 

Kruhový trénink  

Kondiční kickbox pro začátečníky i pokročilé 

Body & workout 

Core a strech 

Aerobic  

Nikedynamic trénink 

Dětský kickbox 

Dance 

Poweryoga 

Masáže 
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 Milí čtenáři, 
Dostáváte do rukou letošní poslední dvojčíslo Zpravodaje ČSTV. V tomto roce jsme se především zaměřili na 
informace z prostředí  ČSTV, který prochází velkými změnami. Snažili jsme se vás aktuálně informovat o dění 
ve sportovním prostředí.  Již tradiční součástí Zpravodaje ČSTV byla i Právní poradna, kde Vás ve spolupráci 
s Legislativně právním odborem ČSTV informujeme o legislativních změnách v oblasti sportu, popřípadě od-
povídáme na vaše dotazy k této tématice. 

Věříme, že Zpravodaj ČSTV je pro vás přínosným informačním zdrojem a těšíme se na jakékoliv podněty 
ohledně obsahu či formy (opatrny@cstv.cz).  

S přáním šťastného nového roku  

Redakce Zpravodaje ČSTV 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé sportu, 

za autory Zpravodaje ČSTV Vám přejeme Vá-

noční svátky přesně takové, jaké je máte rádi a 

do roku 2013 zejména zdraví a štěstí, které 

Vám pomohou k úspěchům a spokojenosti!  

Českému sportu přejeme, aby byl vytvořen 

smysluplný a transparentní systém financování 

sportu s pevným a vysokým rozpočtem. 

 

Redakce Zpravodaje ČSTV 

Od PS PČR 
sportovnímu prostředí 
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