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Příprava 22. valné hromady ČSTV
Výkonný výbor ČSTV svolal na sobotu 17.dubna 2010 jednání 22. valné hromady ČSTV. Místem konání akce bude Sportovní
centrum Nymburk (www.scnb.cz). Protože končí čtyřleté funkční období, bude valná hromada volební. Delegáti z obou komor
– sportovních svazů a TJ/SK – budou volit předsedu ČSTV, místopředsedy, členy Výkonného výboru ČSTV a členy Revizní komise a
Smírčí komise ČSTV. Mezi očekávanými hosty 22.VH ČSTV budou
tradičně předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek a
představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Od ledna jsou připravovány písemné podklady pro delegáty –
Zprávy o činnosti ČSTV od minulé valné hromady a za celé čtyřleté období, zprávy o hospodaření a o majetku ČSTV, návrh bilance
zdrojů a rozpočtu ČSTV na rok 2010 a návrhy klíčů dělení ﬁnančních
prostředků v jednotlivých komorách. Výkonný výbor ČSTV schválí
jejich konečnou podobu na březnové schůzi. Součástí písemných
informací budou aktualizované údaje statistiky členské základny
a tradičně také Ročenka ČSTV 2009, ve které jsou ucelené informace o činnosti jednotlivých sportovních svazů ČSTV v roce 2009,
včetně přehledů vítězů mistrovství České republiky a nejvýznamnějších mezinárodních soutěží za rok 2009. Ročenka nevychází ve
velkém nákladu, ale zájemci si ji mohou objednat a zakoupit v Nakladatelství Olympia, a.s. na adrese olysklad@volny.cz
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
40. schůze Výkonného výboru ČSTV
V Praze na Strahově se konala 11.února 2010 již 40. schůze Výkonného výboru ČSTV. Na svém druhém zasedání v letošním roce VV ČSTV projednal a schválil:
 Informace o ﬁnancování sdružených subjektů ČSTV. Členové VV ČSTV byli informování o rozeslání











první části státního příspěvku Ministerstva ﬁnancí ČR na podporu sportu za rok 2010 ve výši 40%
celoročního objemu sdruženým subjektům. Dále byli členové VV ČSTV seznámeni s postupem
jednání SAZKA, a.s. a zainteresovaných bank k zajištění klubového ﬁnancování společnosti a s rozhodnutím představenstva SAZKA, a.s.,o harmonogramu splátek výtěžku do dubna 2010.
Obsah připravované zprávy pro 22.VH ČSTV - Hodnocení čtyřletého období činnosti ČSTV (20062010) a Zprávy o činnosti VV ČSTV od 21. VH ČSTV, včetně kontroly plnění usnesení 21. VH ČSTV.
Podobu a obsah první verze zprávy o hospodaření ČSTV a jeho středisek za rok 2009, první verzi
návrhu rozpočtu ČSTV pro rok 2010 a uložil podklady dopracovat pro příští schůzi VV ČSTV. Diskutoval způsob přípravy bilance zdrojů ČSTV pro rok 2010.
Návrh klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV ve prospěch sdružených svazů v roce 2010, Návrh
klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV, včetně státního příspěvku MF ČR na veřejně prospěšnou
činnost v oblasti tělovýchovy a sportu ve prospěch sboru zástupců TJ/SK v roce 2010 a Návrh klíče
dělení státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných, sportovních a turistických zařízení
v roce 2010 s tím, že klíče budou předloženy ke schválení 22.valné hromadě ČSTV.
Postup k přípravě valných hromad horských akciových společností (Špindlerův Mlýn, Pec p.S., Harrachov) a Nakladatelství Olympia, a.s., a ve funkci valné hromady společností Lanovka Churáňov,
s.r.o. a VOŠ ČSTV, s.r.o. schválil výsledky hospodaření těchto dvou společností za rok 2009.
Informaci o realizaci programu „Sportuj s námi“ v roce 2009, kterým ČSTV usiluje o získání občanů
k dlouhodobějšímu zájmu o organizovaný sport a pohybové aktivity v oddílech a klubech.
Návrhy na udělení vyznamenání ČSTV - čestných uznání, čestných odznaků a medailí za práci ve
prospěch tělovýchovy, které byly předloženy jednotlivými republikovými svazy a regionálními okresními sdruženími ČSTV.

VV ČSTV vzal dále na vědomí informace o jednání expertních komisí MŠMT k jednotlivým programům státních dotací, informace o stavu projednávání novel loterního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a informace o jednání představitelů sportovního prostředí se zástupci politických
stran.

Smlouva ČSTV s Národním muzeem
Vedení Národního muzea a Českého svazu tělesné
výchovy podepsalo 25.ledna 2010 smlouvu o partnerství. Muzeum se zavázalo podílet se na výstavách,
soutěžích a besedách a podle možností poskytovat
své výstavní prostory, a ČSTV naopak přislíbil, že bude
Národnímu muzeu předávat jak texty a fotograﬁe, tak
medaile, poháry, odznaky, dresy a další sbírkové materiály ze sportovního prostředí. O události informoval
denní tisk.
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 Výzvu k součinnosti bude ČSTV směřovat především ke svým členským
svazům, které dostávají možnost předávat předměty a dokumenty dokladující
historii a rozvoj příslušného sportovního odvětví do odborné péče depozitářů
muzea.
Představitelé sportovních svazů, které mají zájem o navázání spolupráce s
Národním muzeem, ale i další zájemci mohou přímo kontaktovat ředitele Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Mgr. Vojtěcha Scheinosta, vojtech_scheinost@nm.cz, telefon
257312116, fax : 257311703. Více informací o Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního
muzea naleznete na tomto odkazu: http://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-sportu.php.
Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Víceúčelová O2 arena hospodařila v roce 2009 se ziskem
Rok 2009 byl pro akciovou společnost
BESTSPORT, majitele a provozovatele víceúčelové O2 areny v Praze (www.o2arena.cz),
provozně i hospodářsky velmi úspěšný. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl podle
předběžných údajů přibližně 20 milionů Kč
a meziročně tak výrazně vzrostl. Stejně tak
vzrostl hospodářský výsledek před zahrnutím
úroků, daní a odpisů, ukazatel EBITDA, který
překročil 960 milionů Kč. „Na úspěchu roku
2009 se podílelo několik faktorů, mj. účast
HC Slavia Praha ve ﬁnále extraligy, atraktivní
koncerty jako AC/DC, Tina Turner nebo třeba
Leonard Cohen. Dalším faktorem, který pozitivně ovlivnil hospodářské výsledky, je dlouhodobě vysoká obsazenost VIP pater.
Ve víceúčelové O2 areně se během dvanácti měsíců roku 2009 uskutečnilo 120 velkých sportovních, kulturních a společenských
akcí a několik desítek menších událostí. Tím
se rok 2009 stal rokem s nejbohatším programovým kalendářem a nejvyšším počtem akcí
v historii. Kromě tradičního hokeje a jiných
sportovních událostí jako atletického Mítinku světových rekordmanů, volejbalového Final Four nebo Mistrovství Evropy juniorů ve
stolním tenise hostila O2 arena řadu největších světových hudebních tour, které v Praze pořádala především agentura Live Nation
Czech republic (AC/DC, Pink, Tina Turner …),
stejně jako koncerty Toma Jonese či skupiny
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Rammstein. Vstupenkový systém SAZKA TICKET prodal v loňském roce lístky za zhruba
420 milionů Kč.
Jak ukázala studie společnosti KPMG Česká republika, víceúčelová O2 arena již veřejným rozpočtům v ČR přinesla 5,2 miliardy Kč
a zajistila v přepočtu 19 490 plných ročních
pracovních úvazků. O2 arena přitom zřejmě
jako jediná z podobných zařízení v České republice nečerpala z veřejných rozpočtů ani
korunu.
V programu O2 areny na rok 2010 je další
řada atraktivních sportovních událostí a koncertů. Za všechny lze nabídnout zahajovací
hokejové zápasy kanadsko-americké NHL v
září, a koncerty Eltona Johna, Marka Knopﬂera či skupiny Skorpions.
Z tiskových zpráv Bestsport, a.s.
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E KONOMIKA
Daně v roce 2010
Již se stalo tradicí, že se vás snažíme informovat o změnách v
zákonech, které se promítnou v práci občanských sdružení. Tentokrát došlo k několika daňovým změnám.
Rok 2010 přinesl tyto daňové změny:
– zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek,s výjimkou zemědělských pozemků a staveb pro ostatní podnikatelskou
činnost
– zvýšení sazeb DPH na 10% a 20%
– snížení výdajů uplatňovaných podle § 7 odst.7 zákona o daních z příjmů procentem z příjmů,jde-li o příjmy z podnikání
podle zvláštních právních předpisů a o příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti ze 60% příjmů
na 40% příjmů
– změny spotřebních daní
– změny v pojistném na veřejnoprávním pojištění-zvýšení stropu vyměřovacích základů
Novela DPH
Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění,a to nejpozději 31.12.2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1.1.2010 sazbu daně platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň při
přijetí úplaty.Tedy při vyúčtování se použije sazba platná k datu přijetí úplaty jen na vyúčtování záloh,
a nikoliv na hodnotu celého plnění!!!
Další změnou je opět nový formulář DPH od 1.1.2010 (vzor č.16)- struktura daňového přiznání se
nijak nezměnila-pouze došlo ke změnám v podpisové části a ke změnám ve slovním popisu řádků.
Novela daní z příjmů
Snížení sazby daně z příjmů právnických osob na 19% (pro rok 2009 platí 20%)
Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě na 11 604 Kč ( pro rok 2009 platí 10 680 Kč)
Ing. Karolina Slanařová
Odbor ekonomických služeb

P RÁVO
Podpisový řád
Dotaz: Chtěl bych Vás poprosit o zodpovězení otázky k problému, který potřebujeme vyřešit. Chtěli bychom vytvořit vnitřní směrnici, která by oddílům v naší TJ dovolovala, prostřednictvím jejich předsedů, podepisovat určité dokumenty (sponzorské
smlouvy, prodej hráčů ….). Doposud byly tyto dokumenty podpisovány ředitelem TJ,
kterého tímto pověřila správní rada TJ. Jakým způsobem tedy postupovat tak, abychom postupovali legislativně správně.
V uváděném případě se bude jednat o jednání za právnickou osobu (občanské sdružení) dle ustanovení §20 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého 
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 za právnickou osobu mohou činit právní úkony i zaměstnanci nebo členové, pokud je to stanoveno
ve vnitřním předpise právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Tedy
za právnickou osobu podle tohoto ustanovení může jednat i někdo jiný než je její statutární orgán.
Vnitřním předpisem, který tyto skutečnosti upravuje, pak může být např. organizační či podpisový
řád (pro zaměstnance i pracovní řád). Ať již tento vnitřní předpis nazve TJ jakkoli, měl by obsahovat
charakter činnosti při výkonu konkrétní funkce a stanovení působnosti a kompetence, tj. jaké úkoly
jsou náplní dané funkce (jestliže to není již obsahem jiného vnitřního předpisu). Vhodné je kompetence stanovit obecně (např. „zajišťuje vedení oddílu“) s uvedením některých konkrétních příkladů (např.
„sjednává přestupy hráčů, ….“). Výslovně by mělo být uvedeno, že v rámci stanovené kompetence je
předseda oddílu oprávněn za TJ jednat a podpisovat písemné právní úkony, tj. smlouvy apod. (pozor
na stanovy konkrétní TJ, zda neuvádějí podmínku dvou podpisů, pak by tato kompetence musela být
svěřena ještě někomu, kdo by s předsedou oddílu písemné právní úkony spolupodepisoval).
Příslušný vnitřní přepis upravující pravomoci k podpisování musí přijmout ten orgán TJ, který je k tomu
dle stanov oprávněn (není-li výslovně některé oprávnění stanoveno, připadá nejvyššímu orgánu).
Ještě upozorňuji na skutečnost, že pokud předseda oddílu (či jiná jednající osoba) nepřekročí jemu
stanovenou pravomoc, jeho jednáním bude vázána celá TJ (z dotazu totiž vyplývá, že jednotlivé oddíly TJ nejsou samostatnými subjekty). Pokud jednající osoby překročí své oprávnění, bude TJ takovými
úkony vázána za předpokladu, že ten, s kým bylo jednáno, nemohl o překročení pravomocí vědět.
Pro úplnost je třeba dodat, že výše uvedené nemusí být jediným řešením daného problému. Toto
lze řešit např. i tak, že statutární orgán udělí předsedům oddílů plnou moc k právním úkonům určitého druhu (např. tedy k podpisu sponzorských smluv). Záleží tedy na rozhodnutí TJ jakou formu zvolí.
Dále naleznete vzorový podpisový řád.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní a personální odbor ČSTV
VZOR

Podpisový řád
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Podpisový řád je vnitřní předpis, který stanovuje v souladu se stanovami subjektu (svaz, TJ/SK, regionální sdružení) oprávnění k podpisování písemností jménem subjektu.
2. Podpisový řád je závazný pro všechny orgány, pracovníky a představitele subjektu.
Čl. 2
Jednání jménem subjektu
1. Jménem subjektu mohou jednat a činit právní úkony v rámci své stanovené kompetence (musí
odpovídat znění stanov a obecné úpravě jednání za právnickou osobu – viz §20 obč. zák.) :








předseda samostatně,
místopředseda samostatně,
generální sekretář (tajemník, hospodář) samostatně ,
členové výkonného výboru na základě zmocnění předsedou,
……………………,
…………………….
zaměstnanci v rozsahu jím svěřených pracovních úkolů nebo na základě pověření předsedou,
místopředsedou nebo generálním sekretářem (tajemníkem, hospodářem).

2. Jménem subjektu se podepisuje tak, že se ke jménu subjektu připojí podpis osoby uvedené v odst.
1. Otisk razítka se připojí na externí písemnost.
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3. Písemnost zásadně podepisuje pouze jeden pracovník s výjimkou písemností, kde je vyžadováno
stanovami či jiným předpisem více podpisů. Podepisuje se originál a kopie s platností originálu,
ostatní kopie se opatří parafou.
Čl. 3
Zásady podepisování
1. Předseda nebo místopředseda subjektu podepisují :
 veškeré písemnosti adresované představitelům jiných organizací, státním orgánům, orgánům






místní samosprávy apod.,
důležité smlouvy a dohody,
jmenování a odvolání generálního sekretáře (tajemníka, hospodáře),
……………………….,
……………………….,
další písemnosti, u kterých si to vyhradí.

2. Generální sekretář (tajemník, hospodář) subjektu podepisuje :
 veškeré písemnosti související s činností subjektu jako zaměstnavatele (např. pracovní smlouvy,





jmenovací a odvolací dekrety, mzdové výměry),
písemnosti a doklady ekonomické povahy,
………………………………,
………………………………,
jiné písemnosti z oboru své činnosti.

3. Zaměstnanci podepisují :
 písemnosti a doklady, jejichž obsah nepřekračuje působnost jejich pracovní funkce a svěřených

pracovních úkolů,

 jiné písemnosti v rámci pověření předsedou, místopředsedou nebo generálním sekretářem

(tajemníkem, hospodářem).

Čl.4
Zvláštní ustanovení
1. Žádná osoba oprávněná jednat jménem subjektu dle čl. 2 nemá právo podepisovat jménem
subjektu písemnosti týkající se její osoby nebo osob jí blízkých.
2. Opravené znění písemnosti podepisují zásadně stejné osoby, které podepsaly původní znění.

S PORT A ZDRAVÍ
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Vážení přátelé.
Dovolujeme si Vám oznámit, že v areálu plaveckého stadionu Podolí bylo otevřeno Nestátní
zdravotnické zařízení pro fyzioterapii, fyzikální a rehabilitační medicínu, které je smluvním partnerem Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny MV ČR. V Praze existuje jen málo
zařízení, která současně nabízejí možnost plavání i rehabilitační péče. V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme kompletní vodoléčebné procedury, široký rozsah fyzikální léčby a rehabilitaci,
což je umožněno kvalitním přístrojovým vybavením a odborně fundovaným týmem pracovníků
zapálených pro svoji práci a připravených poskytovat rehabilitační péči na nejvyšší možné úrovni.
Náplní naší práce jsou zejména choroby pohybového ústrojí, stavy po ortopedických a neurochirurgických operacích, včetně některých vrozených a vývojových vad pohybového ústrojí. V naší
činnosti se také snažíme na základě anamnestických dat vytypovávat pacienty, u kterých je předpoklad, nebo možnost objevení se určitého onemocnění pohybového aparátu v budoucnosti, i
když v době vyšetření je klient bez obtíží. Daří se nám tak cíleně a individuálně zaměřenou rehabilitací oddálit vznik případných obtíží. Tato depistáž se nám osvědčila u mladých začínajících
sportovců zejména staršího žákovského a mladšího dorosteneckého věku ve sportovním odvětví
- fotbal. Péči o naše pacienty zajišťuje tým kvaliﬁkovaných odborných lékařů a fyzioterapeutů,
což nám umožňuje přijímat pacienty k vyšetření a léčení bez čekací doby.

K dalším aktivitám zdravotnického zařízení patří masérské služby, přístrojová lymfodrenáž a
skupinová léčebná výchova.
Klimatizovaná tělocvična skýtá možnost individuálního a skupinového cvičení pod odborným
vedením zkušených cvičitelek a fyzioterapeutek, které se zaměřují zejména na bolesti páteře a
kloubů, procvičování různých svalových skupin, udržení rozsahu pohybů a svalové síly. Součástí
cvičení jsou také dechová a relaxační cvičení, cvičení na míčích, s tyčemi apod. Navíc zde návštěvníci najdou milé a přátelské prostředí, které má svůj nezanedbatelný pozitivní vliv na naše klienty.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Nestátní zdravotnické zařízen
pro rehabilitační a fyzikální medicínu
ČSTV - Plavecký stadion Podolí
Pro rehabilitační a fyzikální medicínu
Praha 4, Podolská 74, tel: 241431713
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Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže v číslech
I když všichni v těchto
dnech žijí především zimní
olympiádou ve Vancouveru,
my se ještě vrátíme k Hrám
IV. zimní olympiády dětí a
mládeže v Liberci (ODM).
Hry se konaly šest dní od 31.1. do 5.2.2010. V České republice se hry letní a zimní olympiády mládeže konají pod patronací Českého olympijského výboru v periodě dvou let. Tyto zimní hry byly
pro organizátory důležité ještě z druhého hlediska. Byla to jakási generálka na příští rok, kdy se

Samozřejmě, že ta nejdůležitější čísla budou
teprve následovat. Obrovským triumfem skončilo účinkování Ester Ledecké, která získala pět zlatých a dvě stříbrné medaile a tím překonala dosavadní rekordmany Her Jonáše Kobra a Daniela
Richtera, kteří vybojovali o jedno zlato méně. Na
letošních Hrách startovala Ledecká ve dvou disciplínách, snowboardingu a alpském lyžování a
svým úspěchem potvrdila nelehkou úlohu favoritky. „Letos se mi více povedl snowboarding. Z
celkového úspěchu mám ale obrovskou radost a
nadále bych se ráda věnovala oběma sportům,“

Liberecký kraj stane pořadatelem největší sportovní události určené mládeži, která se dosud konala v České republice - 10. Zimního evropského
olympijského festivalu mládeže (EYOWF 2011).
V osmi disciplínách se při něm představí téměř
1500 sportovců ze 45 zemí. ODM byla dobrou
přípravou, zúčastnilo se jí 923 sportovců ze 14
krajů České republiky.
Z každé akce vyplyne po jejím skončení řada
poznatků, zkušeností, ale i důležitých statistických
údajů. Ta nejzajímavější čísla z olympiády dětí a
mládeže shrnujeme na následujících řádcích.

řekla po posledním závodě Ester Ledecká.
ODM je soutěží jednotlivých krajů, které se ﬁnančně podílejí na vysílaní svých výprav. Liberecký kraj se počtvrté za sebou stal nejúspěšnějším
krajem zimních olympiád dětí a mládeže. V jedenácti soutěžních disciplínách domácí závodníci
získali 24 zlatých, 16 stříbrných a 13 bronzových
medailí. V celkovém bodování krajů obdržel 175
bodů.


390 – tolik kilogramů banánů a jablek spořádali
sportovci během ODM 2010.
923 – počet sportovců ze všech čtrnácti krajů ČR,
kteří startovali na ODM 2010.
2 475 – počet litrů čaje, které během ODM 2010
vypili všichni závodníci na sportovištích.
15 547 – přibližně tolik slov bylo použito ve všech
sedmi vydáních Kebulo(no)vin.
18 251 – tolik poukázek na občerstvení bylo během týdne vydáno účastníkům ODM 2010.

2/09

8

Bodování krajů na ODM 2010
1. Liberecký

175

2. Jihomoravský

100

3. Vysočina

91

4. Moravskoslezský

87

5. Pardubický

86

6. Zlínský

83

7. Ústecký

69

8. Královehradecký

68

9.-10. Karlovarský

58

9.-10. Středočeský

58

11. Praha

48

12. Jihočeský

43

13. Olomoucký

42

14. Plzeňský

37

 Moravské hokejové derby
Poslední den Her patřil hokejovým zápasům.
Ve Svijanské aréně se hrály zápasy o páté a
třetí místo. V Tipsport areně se pak odehrálo
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velké ﬁnále mezi Zlínským a Moravskoslezským
krajem. V dramatickém ﬁnále hokejového
turnaje zvítězil Moravskoslezský. Zlínští na cestě
do ﬁnále vyhráli vše, co se dalo. Inkasovali jen
čtyři branky a v žádném zápase nedostali více
než jeden gól. To moravskoslezský výběr sice
dvakrát remizoval a do ﬁnále proklouzl na úkor
Plzeňského kraje jen díky famóznímu skóre 27:7.
V derby pak Moravskoslezský kraj zlínský výběr
přestřílel 9:5.
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 Kam na ODM 2012
Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže se
uskuteční v roce 2012. Který kraj se však nakonec
stane jejich hostitelem, není jisté. Kandidátů na
pořadatelství této vrcholné sportovní soutěže
České republiky pro žáky druhého stupně
přibývá. Předběžně zatím deklarovali svůj zájem
o organizaci soutěže zástupci hned tří krajů Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského.
Další informace najdete na
http://www.odm2010.cz/aktuality.aspx
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV

Ankety o nejlepší sportovce regiónů
V těchto dnech jsou skoro ve všech okresech vyhlašovány výsledky anket o nejlepšího sportovce
regiónu. Regionální sdružení ČSTV ve spolupráci s lokálními médii, především regionálním tiskem, a za
ﬁnanční podpory měst a okresů každoročně oceňují nejlepší sportovce svého regiónu. Podobně tomu
bylo i v případě ankety o nejlepšího sportovce roku okresu Bruntál, jejíž výsledky vám v tomto čísle přinášíme. Pokud i vaše regionální sdružení pořádá každoroční anketu o nejlepšího sportovce roku a chcete ji
prezentovat v časopisu TP, pošlete informace, výsledky ankety a fotograﬁe na adresu: opatrny@cstv.cz.

Nejlepší sportovci okresu Bruntál 2009
Za přítomnosti starostů města Bruntálu,Vrbna pod Pradědem, Václavova, Horního Benešova, Města Albrechtic, vedení Okresního sdružení ČSTV Bruntál a novinářů, proběhlo v pondělí 25.ledna v
hotelu Slezan v Bruntále, slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu Bruntál za rok 2009. Předseda OS ČSTV ing. Jiří Plchot poděkoval všem za velmi dobrou reprezentaci okresu na domácích i
světových soutěžích a společně se starosty a místopředsedou OS ČSTV Františkem Pohankou, předal
nejlepším sportovcům květiny, poháry, hodinky a knihu Sport v Moravskoslezském kraji.
Jan Urban, tajemník OS ČSTV, jako moderátor, vyznamenané vyzpovídal a přátelská atmosféra vydržela i na slavnostní večeři, které se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci. Závěr slavnostního večera
provedl starosta města Bruntál ing. František Struška, který vedle poděkování, přislíbil pomoc obcí a
měst v rozvoji sportu v celém okrese, která je rok od roku na stále vyšší úrovni. Poděkování patřilo
i sponzorům, kterými byly městské a obecní úřady. Celá akce měla vysokou společenskou úroveň a
byla důstojným zhodnocením sportovního roku 2009 v okrese Bruntál. V doprovodném programu
vystoupily mažoretky TJ Praděd Bruntál a moderní gymnastky TJ Slavoj Bruntál pod vedením paní
Libuše Hornové.
Nejlepšími sportovci za rok 2009 byli vyhodnoceni: Michal Hrubý, Jiří Panáček a Štěpánka Šajnarová z karate DO Bruntál – medailisté z MS a ME v karate, čs.reprezentant Jakub Šesták atletika TJ Olympia Bruntál – čtyřnásobný mistr ČR, Lubomír Tomeček, Novo Bruntál – 13.místo MS horská kola, Eva
Jordová, Kobra Bruntál – mistryně světa a Evropy ve ﬁtness, Petr Kurovský,TJ Město Albrechtice - mistr
světa a Evropy v ju-jitsu, cyklisté Matěj Lasák a Athanisios Markos z SK Gymnázium Vrbno - účastníci
SP a MS v cyklistice a cyklokrosu, a dvojnásobná mistryně republiky v moderní gymnastice Veronika
Kašpaříková z TJ Slavoj Bruntál. Nejlepší tělesně postiženou sportovkyní byla vyhlášena Jana Martinková z Horního Benešova, vítězka ČP v kuželkách.
(ju)
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S DĚLENÍ

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Blahopřejeme
Na úvod chceme především poblahopřát všem českým sportovcům, kteří se účastní Zimních
olympijských her ve Vancouveru. Uvádíme přehled sportovců, kteří se v době uzávěrky umístili do
osmého místa.

Rychlobruslení
Martina Sáblíková získala pro Českou republiku první medaili a hned tu nejcennější v závodě na
3000m. Po té obsadila třetí místo na své „nejslabší“ trati na 1500m.
Klasické lyžování
Běžec na lyžích Lukáš Bauer vybojoval v závodě na 15 kilometrů volnou technikou třetí místo a stal
se našim druhým medailistou na zimních olympijských hrách v roce 2010. Ve skiatlonu, který se na
olympiádě jede teprve podruhé, obsadil sedmé místo.
Alpské lyžování
Šárka Záhrobská po nevydařeném sjezdu do kombinace zajela nejlepší čas v kombinačním slalomu
a v celkovém pořadí kombinace obsadila sedmé místo.
Ondřej Bank skončil na ZOH v superkombinaci sedmý. Proti sjezdu, v němž chyboval, se ve slalomu
posunul o devět pozic.
Skoky na lyžích
Antonín Hájek vyskákal v závodě na velkém můstku 7. místo a v olympijských tabulkách se stal nejlepším českým skokanem samostatné historie.
Cyklokros
Zdeněk Štybar získal na domácím světovém mistrovství v cyklokrosu zlatou medaili v kategorii elite a
stal se prvním českým mistrem světa v cyklokrosu po 19 letech. Čtvrtý skončil Martin Bílina. Kategorii
juniorů ovládl sedmnáctiletý Tomáš Paprstka a v závodě žen Kateřina Nash obsadila nepopulární
čtvrté místo.

TP Zpravodaj vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ČSTV  www.cstv.cz  Adresa redakce: Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6, tel.: 233 017 345, fax: 233 358 467  Uzávěrka čísla 19. 2. 2010  Redaktor: Mgr. David Opatrný  Distribuováno
zdarma v elektronické podobě  Fotograﬁe z archivu ČSTV  Registrační číslo MK ČR E 4706  Za správnost a věcný obsah článků
odpovídají jednotliví autoři  ISSN 1212 - 1061
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Kalendář sportovních akcí
1. -7.3.
2. -7.3.
5. -7.3.
5. -7.3.
6. -7.3.
6. -7.3.
6. -8.3.
6. -7.3.
8.-14.3.
8. -9.3.
9.-10.3.
11.-14.3.
11.-12.3.
11.3.
12.-14.3.
12.-14.3.
12.-14.3.
12. -14.3
12.-14.3.
13.-14.3.
13.-14.3.
16.-21.3.
16.-17.3.
16.-21.3.
17.3.
19.-22.3.
20.3.
20.-21.3.
20.-21.3.
20.-21.3.
20.-21.3.
22.-24.3.
22.-26.3.
26.-28.3.
27.3.
27.-28.3.
27.3.-28.4.
27.-28.3.
28.3.
28.3.
29.3. -4.4.
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The Honda Classic-golf PGA
Otevřené mistrovství Německa v badmintonu
SP alpské lyžování
SP skoky na lyžích
MČR jednotlivců v badmintonu
SP - ISU rychlobruslení
SP -moderní gymnastika
SP klasické lyžování
World Golf Championships-CA Championship
SP skoky na lyžích
Liga mistrů-první vyřazovací kolo
Dánské mistrovství mladých koní
SP skoky na lyžích
SP klasické lyžování
13.IAAF Halové mistrovství v atletice
Zimní mistrovství ČR-plavání
SP -moderní gymnastika
SP v rychlobruslení-ﬁnále
SP alpské lyžování
SP skoky na lyžích
SP klasické lyžování
Otevřené mistrovství Švýcarska v badmintonu
Liga mistrů-první vyřazovací kolo
MS v halové lukostřelbě
SP klasické lyžování
SP klasické lyžování
SP všech kategorií v Akrobatickém RR
Čtvrtﬁnále Play oﬀ- badminton
MČRJ 2010 v curlingu - základní část
SP alpské lyžování
Finále evropského poháru ve volejbale žen
SP-gymnastika
SP alpské lyžování
SP -moderní gymnastika
SP a EP v Akrobatickém RR
MČR družstev Český Krumlov U19-badminton
Trofej prince Soﬁa MAPFRE-jachting
Finále evropského poháru ve volejbale mužů
38th IAAF World Cross Country Championships
SP Mooloolaba triatlon
Shell Houston Open-golf-PGA

Palm Beach Gardens/USA
Mulheim an der Ruhr/GER
Megeve/FRA
Lahti/FIN
CZE
Erfurt/GER
Budapest/HUN
Lahti/FIN
Doral/USA
Kuopio/FIN
Dansk Varmblod/DNK
Lillehammer/NOR
Drammen/NOR
Doha/QAT
Chomutov/CZE
Prtimao/POR
Heerenveen/NLD
Pec pod Sněžkou/CZE
Oslo/NOR
Oslo/NOR
Basel/SUI
Porec/HRV
Stockholm/SWE
Falun/SWE
Stockerau/AUT
CZE
CZE
Vaysonnaz/SUI
Doha/QAT
Meringen/SUI
Kalamata/GRE
Lyon/FRA
Český Krumlov/CZE
Palma de Majorca/ESP
Bydgoszcz/POL
Mooloolaba/AUS
Humble/USA
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www.

SKIBUS

HARRACHOV.cz

tip
TRASA 1.

Nabízíme novou službu
pro všechny zájemce o sjezdové lyžování.

HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové - Hořice - Miletín - L. Bělohrad - Nová Paka - Jilemnice - Harrachov
TRASA 2.

JIČÍN

Jičín - Valdice - Železnice - Lomnice n.P. - Semily - Harrachov
TRASA 3.

MLADÁ BOLESLAV

Mladá Boleslav - Kosmonosy - Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Tanvald - Harrachov
TRASA 4.

ČESKÁ LÍPA

Česká Lípa - Mimoň - Jablonné v Pod. - Liberec - Jablonec n/N. - Harrachov
TRASA 5.

RUMBURK

Rumburk - Vansdorf - Zittau - Hrádek n./N. - Liberec - Jablonec n.N. - Harrachov

podrobné informace naleznete na www.skibusharrachov.cz
SURA s.r.o., www.sura-reklama.cz

