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V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
Závěry ze schůze VV ČSTV ze dne 9.2.2011
Výkonný výbor ČSTV na své řádné schůzi projednal návrh rozpočtu pro letošní rok a schválil osnovu zprávy o hospodaření za
rok minulý pro nadcházející valnou hromadu ČSTV. K dalším bodům programu patřila analýza hospodaření akciových společností,
v nichž má ČSTV majetkovou účast, analýza provozu Sportovního
centra Nymburk a Plaveckého stadionu Podolí. Diskutoval se také
návrh klíče dělení prostředků mezi sdružené subjekty a návrh úhrady společných výdajů ČSTV.
Návrh rozpočtu ČSTV pro rok 2011 byl projednáván ve třetí verzi. Klíčovými oblastmi diskuse byly zejména společné výdaje ČSTV,
mezi které patří úrazové pojištění členů, poplatky Ochrannému svazu autorskému a Intergramu. Výsledkem je, že rozpočet pro tento
rok bude navrhován jako vyrovnaný. Předpokládané příjmy rozpočtu jsou ve výši cca 40 mil. korun a výdaje taktéž. VV ČSTV současně schválil návrh předložit valné hromadě pokračování úrazového
pojištění členů a pojištění odpovědnosti trenérů, které jsou spolu
s poplatky autorským svazům společným výdajem ČSTV ve výši 16
milionů korun. O vypovězení smluv bude v rámci schvalování rozpočtu ČSTV rozhodovat VH ČSTV.
VV ČSTV také projednal analýzu hospodaření všech akciových
společností, v nichž má ČSTV majetkovou účast. Vzal na vědomí vývoj ekonomických ukazatelů společností zpracovaných za období
posledních šesti let. Dále výbor schválil postup k výběru nájemce
sportovního centra Brandýs nad Labem. Diskutován byl ztrátový
provoz Plaveckého stadionu v Praze - Podolí a Sportovního centra
Nymburk s tím, že výbor uložil připravit návrh na případné prodeje
ztrátových, neproduktivních a nepotřebných majetků ČSTV.
VV ČSTV se na svém jednání dále věnoval pověření svých zástupců pro jednání mimořádných valných hromad obchodních společností Skiareál Špindlerův Mlýn,a.s., Ski Pec,a.s., Sportovní areál
Harrachov,a.s., a Nakladatelství Olympia, a.s., které se uskutečnily
21.2.2011. Valné hromady schválily provozní a investiční rozpočty a
nové stanovy společností, které přinesou jednak změny technické,
vynucené změnou zákonů, ale také rozšíření působnosti valné hromady společností, zejména z důvodu větší informovanosti akcionářů. Počet členů představenstva byl návrhem změn stanov společností, přijatým na minulém zasedání VV ČSTV, snížen z původních
7 na 5, proto VV ČSTV projednal a schválil také personální změny v
orgánech společností.
VV ČSTV se na svém jednání dále věnoval návrhu klíče k dělení
prostředků mezi sdružené subjekty, které doporučil dopracovat a
předložit na příštím zasedání, svolání řádných valných hromad akciových společností, připravované změně stanov SAZKA, a.s., přípravě
zprávy o činnosti VV ČSTV od minulé VH ČSTV a vzoru smlouvy na
poskytování státních investičních dotací z MŠMT.
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Výběr ﬁnančního partnera pro SAZKA, a.s.
Na základě usnesení mimořádného jednání VV ČSTV dne 28. února 2011proběhne nezávislý
výběr partnera pro loterní společnost SAZKA, a.s. Nabídky vyhodnotí ﬁrma Erste Corporate Finance (ECF). Konečné slovo při rozhodování bude mít valná hromada ČSTV. Předseda ČSTV Pavel Kořan k tomu uvedl: „Nejdříve zpracujeme parametrické zadání tak, aby na jednotném vzorci
podle konkrétní modelové situace bylo možné jednotlivé nabídky vyhodnotit. ECF poté zpracuje
konkrétní analýzu vyhodnocení všech nabídek. Tento materiál pak předložíme valné hromadě,
která má jako jediná právo konečného rozhodnutí.“
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

OSA, Intergram a úrazové pojištění členů ČSTV
pomůže uhradit MŠMT
Jak jsme Vás již informovali, úrazové pojištění členů ČSTV je sjednáno zatím pouze do 30.4.2011
a smlouva je ve výpovědi, vzhledem k nejasným zdrojům na její úhradu v roce 2011. K dispozici
v současné době nejsou prostředky na úhradu smluv ČSTV pokrývající nároky Ochranného svazu
autorského a Intergramu, které zbavují sdružené subjekty ČSTV vysokých zákonných poplatků.
Předseda ČSTV požádal v lednu MŠMT o pomoc při řešení mimořádné situace poskytnutím státního příspěvku a Výkonný výbor ČSTV následně pověřil své členy I. Haška a L.Varhaníka jednáním v
této věci. Rádi bychom Vás informovali, že bylo dosaženo dohody ČSTV s MŠMT s tím, že ministerstvo pomůže ČSTV tyto pro sdružené subjekty výhodné kontrakty ﬁnancovat.
Lze proto předpokládat, že úrazové pojištění členů ČSTV i kolektivní smlouvy s OSA a Intergram
budou i pro rok 2011 pokračovat v plném rozsahu. V tomto smyslu budou se smluvními partnery
vedena další jednání.
Redakce zpravodaje ČSTV
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Posílení vlivu ČSTV v obchodních
společnostech
Dne 21.2.2011 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Skiareálu Špindlerův Mlýn,
ve kterém je ČSTV 51% akcionářem. Uskutečnily
se také mimořádné valné hromady dalších horských společností, ve kterých vlastní ČSTV majoritní podíl. Ve všech společnostech byla provedena stejná opatření.
Jedná se především o změny stanov, které
ve stávající podobě neumožňují uplatňovat vliv
majoritního akcionáře v plné šíři, změnu rozpočtového období tak, aby účetní rok nekončil

uprostřed lyžařské
sezóny (po dohodě
s druhým největším
akcionářem – SLČR),
snížení počtu členů představenstev společností
ze sedmi na pět. Všechny změny jsou prováděny
s cílem zvýšit výnosnost a efektivitu při správě
majetku v horských společnostech.
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Porada předsedů sportovních svazů
V úterý 8. února 2011 se za přítomnosti předsedů KS ČSTV konala porada představitelů komory
svazů ČSTV. Porada se uskutečnila necelý měsíc po poradě zástupců regionálních sdružení ČSTV
a na programu byla některá aktuální témata, zejména navrhovaný plán na restrukturalizaci společnosti SAZKA, a.s, a informace o ﬁnancování sdružených svazů v roce 2011, včetně ﬁnancování
servisu, který je poskytovaný KS ČSTV.
Jednání za účasti představitelů ČSTV a hostů JUDr. Aleše Hušáka a Ing. Martina Ulčáka (zástupce
jednoho z potencionálních investorů do společnosti Sazka, a.s.) řídil místopředseda ČSTV a předseda Českého svazu ledního hokeje JUDr. Tomáš Král. Ten zrekapituloval objem práce, jež za současným VV ČSTV stojí. Práce VV ČSTV je v současné době v mnoha ohledech složitější, než kdy v
minulosti byla.
Celá první část porady byla věnována činnosti ČSTV, řešení situace ohledně nového způsobu
dělení příspěvku na podporu sportu z kapitoly VPS MF ČR, rozpočtu ČSTV, zejména výdajům ČSTV
(dotace KS ČSTV, úrazové pojištění členů, pojištění odpovědnosti trenérů, poplatky svazům ochrany autorských práv, ...).
V průběhu několikahodinového jednání se diskutovala také otázka návrhů na svolání mimořádné valné hromady ČSTV. Předseda ČSTV p. Kořan ujistil přítomné, že v případě, že nastane v
souvislosti s řešením situace SAZKA, a.s., potřeba, kdy bude muset rozhodovat VH ČSTV, bude v co
nejkratším možném termínu svolána.
V současné době je však kladen důraz
na poskytnutí dostatečně detailních
podkladů delegátům v odpovídajícím
časovém předstihu a uspořádání řádné 23.VH ČSTV v plánovaném termínu
16.4.2011.
V diskusi k navrhovanému plánu stabilizace společnosti Sazka, a.s., vystoupilo postupně více než 20 předsedů
sportovních svazů (někteří opakovaně).
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K AM NA INTERNETU
Inspirace pro trenéry
Internet je v podstatě bezedným zdrojem informací a inspirace. Předpokládáme, že celá řada trenérů se denně potýká s otázkou, jakým způsobem udělat trénink svým svěřencům zajímavější
a zábavnější. Vymýšlet neustále vlastní neotřelá řešení je náročné.
Mnoho námětů je v dnešní době možné vyhledat již i na internetu. Nabízíme Vám alespoň několik, podle našeho názoru, inspirativních odkazů:
českých:
http://www.cvf.cz/?rubrika=410 – metodické dopisy Českého volejbalového svazu
http://www.hanikvolleyball.cz/cz/clanky/volejbalova-teorie/zakladni-odbiti/ - český portál s radami a tipy pro volejbalisty
http://www.atletika.cz/default.aspx?section=80 -vybrané články z metodiky atletiky, které však netvoří ucelený materiál
http://www.atletikaprodeti.cz/dvd-atletika-pro-deti-a-mladez - Do nedávné doby bylo možno
stáhnout ze stránek „Atletika pro děti“ metodickou příručku. Nyní svaz nabízí zaslat zdarma každému
sdruženému oddílu jedno DVD, které tuto příručku obsahuje. Je třeba se o DVD přihlásit.
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_ft&u=0&Itemid=107 – velmi dobře vytvořené stránky s bezplatnou registrací
http://www.trenink.com/ - stránka plná cvičení pro fotbalový trénink
http://old.chf.cz/chf/index.php?PAGE=cesky_svaz_hazene/12_metodika/zasobnik_cviceni.htm
- zásobník cvičení pro trénink házené na původních stránkách Českého svazu házené
cizojazyčných:
http://www.y-coach.com/ -anglické cvičení určené pro mladé trenéry baseballu, basketbalu, fotbalu, softbalu, volejbalu - včetně nákresů
http://www.jes-soft.com/volleyball/plays.html anglická stránka pro volejbalisty i s obrázky cvičení
Samozřejmě naše ukázka zdaleka nepostihuje všechny zajímavé stránky, na kterých mohou trenéři
nejrůznějších sportovních odvětví a disciplín čerpat ze zkušeností jiných. Jestli se rádi podělíte o zajímavý odkaz s ostatními, pošlete nám ho ke zveřejnění v některém z dalších čísel Zpravodaje TP.
Redakce Zpravodaje ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ
ČSTV a Evropský rok dobrovolnictví
Jak jsem již psal v předchozích vydáních Zpravodaje TP, ČSTV se
zapojil do aktivit spojených s Evropským rokem dobrovolných činností k podpoře aktivního občanství. V rámci těchto aktivit se setkáváme se zástupci organizací pracujících s dobrovolníky z dalších oblastí dobrovolnictví (tak jak byly pro účely tohoto roku vymezeny) 
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 a vzniká tak možnost navázat s nimi spolupráci
a společně zviditelnit roli dobrovolnictví ve společnosti. Pro praktické využití v letošním roce
a doufejme také v příštích letech, jsou předjednány následují dvě možnosti pro TJ a SK.
NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu).
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a

Mějte, prosím, na paměti, že umělci, se kterými případně navážete spolupráci, jsou dobrovolníky, stejně jako Vy, a proto byste neměli očekávat zcela profesionální výkon. Přesto věřím, že
případné navázání spolupráce může být pro obě
strany přínosné.
Bambiriáda
je tradiční celorepubliková přehlídka činnosti
dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a
mládeže a center volného času, na kterou cho-

regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a
odborných konzultací...
Kateřina Doležalová z NIPOS navrhla vytvoření
spolupráce mezi organizátory nejrůznějších akcí
(sportovních nevyjímaje) a neprofesionálními
umělci z regionu, ve kterém je veřejně přístupná
akce pořádaná. Měl-li by některý z organizátorů
takové akce (nejen zařazené do programu Sportuj s námi) z řad TJ, SK nebo sportovních svazů
zájem o její oživení doprovodným programem,
může se o získání potřebných kontaktů přihlásit
na emailové adrese dolezalova@nipos-mk.cz. O
aktivitách neprofesionálních umělců (a oborech,
které instituce pokrývá) se dočtete na adrese
www.artama.cz .
Žádost o poskytnutí kontaktu by měla obsahovat následující údaje: místo konání (obec+bývalý okres), termín konání a aktivitu, o kterou
byste měli zájem.

dí tradičně hledat inspiraci pro využití volného
času rodiče se svými dětmi. V roce 2011 bude ve
dnech 26.-29. května probíhat v sedmnácti městech po celé ČR.
Dosud se organizace ze sportovního prostředí nezúčastňovaly. S projektovou manažerkou
Bambiriády paní Blankou Liškovou je domluvená
možnost účasti pro TJ a SK (jejich oddíly) pracující převážně s dětmi a mládeží, které by mohly v
rámci Bambiriády 2011 prezentovat svoji činnost
a oslovit děti, mládežníky i jejich rodiče a získat
tak nové členy. Forma prezentace by měla být
taková, aby došlo k aktivnímu zapojení návštěvníků Bambiriády. V případě sportu například
praktické vyzkoušení činnosti – střelba na koš,
na branku, dovednostní disciplína (slalom, dribling), orientační „běh“ (chůze) v areálu vyhrazeném Bambiriádě atd. sami nejlépe víte, jakou
aktivitu zvolit.
Podmínkou účasti je využití zamluveného/vyhrazeného prostoru po dobu všech dnů průběhu 
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festivalu v daném místě, nikdo Vám však nebude
bránit v tom, aby se domluvilo více oddílů nebo
klubů a jednot na společném využití jednoho
prostoru.
TJ a SK byly již o této možnosti informovány
prostřednictvím svých RS.
Budoucí priority dotační politiky MŠMT v oblasti dobrovolnictví

Podle neoﬁciálních informací by mělo být budoucí prioritou MŠMT příhraniční dobrovolnictví. Dotační program nebude pravděpodobně
primárně určen pro oblast sportu. Vývoj situace
budeme na národní úrovni sledovat a informovat Vás.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Zimní olympiáda dětí a mládeže se v roce 2012 uskuteční
v Moravskoslezském kraji
Pozn.: Tento článek vznikl na základě přepisu rozhovoru TV Polar s Věrou Palkovou (ČSSD), náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, sport a tělovýchovu.
MS kraji se podařilo získat pořadatelství zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2012. Ostrava,
Frenštát pod Radhoštěm a Bílá budou v příštím roce sportovními centry hostícími olympiádu dětí a
mládeže, která bude již pátou v pořadí. Počítá se s účastí zhruba 1300 mladých sportovců.
O pořadatelství se ve výběrovém řízení ucházely ještě kraje Karlovarský a Ústecký. Zástupci Českého olympijského výboru, kteří jsou nositeli projektu, osobně zjišťovali podmínky pro konání ODM.
Zajímali se o zázemí sportovišť, možnosti ubytování nebo schopnost uchazeče zajistit doprovodný
kulturní program. V tajném hlasování pak také z důvodu výborné dostupnosti zvítězil MS kraj.
Pro kraj jako takový je velikou ctí hostit sportovně talentované žáky mladší patnácti let i jejich
doprovod. Vnímáme ODM také jako velkou příležitost ukázat vybavenost kraje a schopnost místních
obyvatel uspořádat něco nevšedního. Museli jsme například prokázat, že v kraji působí kluby a jejich
oddíly, které jsou schopné dobře zorganizovat závody v klasickém i sjezdovém lyžování.
Finanční náklady na celý projekt činí 10 milionů korun, přičemž ČOV poskytne 2 miliony, ﬁnančně
se podílí také MŠMT a MS kraj vyčlení 5 milionů.
Jaký vidí Věra Palková smysl v pořádání olympiád?
„Osobně jsem se dvou olympiád zúčastnila a je nádherné pozorovat tu atmosféru, kdy závodníci
soutěží nejen v dresu svého klubu, ale v dresu svého kraje a uvědomují si, že ta jejich disciplína není
jediná a chodí fandit kamarádům, aby byli stejně úspěšní. Celé reprezentační družstvo za náš kraj má
společné oblečení, společně vystupuje na zahajovacím i závěrečném ceremoniálu a seznamuje se s
myšlenkou soutěžení. Já jsem přesvědčená, že je to velmi užitečný projekt.“
Kde se budou které disciplíny konat? V Ostravě budou probíhat klání v ledním hokeji, krasobruslení a rychlobruslení. Ve Frenštátě pod Radhoštěm uspořádají soutěže ve skocích na lyžích a klasickém
lyžování. Za lyžováním sjezdovým budou muset zájemci vyrazit do Bílé.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV
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POZVÁNKA: Národní seminář WILD na Evropském týdnu sportu
a relaxace žen
Komise sportu žen Českého
olympijského výboru vás zve
na národní seminář WILD, který
je zaměřený na osobní a profesní
rozvoj žen zapojených do oblasti
sportu. Akce zahrnující přednášky, workshopy, ale i sportovně-relaxační aktivity, se uskuteční
ve dnech 4. a 5. července 2011
v Hluboké nad Vltavou. Zázemí pro setkání žen působících na
jakékoliv úrovni, ať už jako sportovkyně, funkcionářky, trenérky či
dobrovolnice v oblasti sportu, poskytne Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, kde
bude současně probíhat Evropský týden sportu a relaxace
žen – www.tydenzen.cz (4.-9. července 2011).
Národní seminář WILD je jedinečnou příležitostí k vybudování kontaktní sítě žen zapojených v České republice do oblasti sportu, k získání přehledu o současné situaci
žen ve sportu a v neposlední řadě k osobnímu a profesnímu rozvoji. Seminář je inspirován evropským programem
zaměřeným na vzdělávání žen pro řídící pozice ve sportu
– WILD (Women’s International Leadership Development
Programme) – www.wildsports.eu.
Součástí semináře je cyklus přednášek a workshopů
zaměřených na řízení a organizaci ve sportu, manažerské
dovednosti či mediální trénink. Součástí programu bude i
osobní analýza, techniky sebeuvědomování, psychohygiena a vybrané aspekty sportovní psychologie. V rámci semináře je zajištěno ubytování, strava a sportovně-relaxační
program.
Pokud máte zájem strávit dva červencové dny nabité informacemi a sportem v atraktivním prostředí Hluboké nad
Vltavou, vyplňte přihlášku a zašlete ji nejpozději do 31.
března 2011 na emailovou adresu info@olympic.cz. Akce
je ﬁnančně podpořena ČOV, proto bude přihlášeným účastnicím hrazena podstatná část celkových nákladů.
Přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách Komise sportu žen ČOV - http://www.olympic.cz/cz/
cesky-olympijsky-vybor/4007/narodni-seminar-wild.
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Aktuální semináře Školícího centra VOŠ ČSTV, s.r.o.
Činnost Školícího centra je zaměřena na několik základních oblastí. Jednak nabízí spolupráci pro
svazy, které nemají akreditovaný vzdělávací program pro školení trenérů II. tříd., kdy centrum zajišťuje „vědecký základ sportovního tréninku“. Dále se v centru pořádají jednodenní semináře k aktuálním
tématům ze sportovního prostředí (nabídka pro trenéry, sportovní kluby a zájemce), semináře pro
pracovníky TJ, SK (- ekonomie, právo, legislativa, komunikační schopnosti, účetnictví) a semináře
pro učitele TV ze ZŠ a SŠ (– naplňování požadavků ŠVP v oblasti TV hravou formou, nové trendy ve
sportu). Všechny semináře jsou pořádány ve spolupráci se špičkovými odborníky v oboru a zkušenými trenéry.

Témata seminářů
- Daňové přiznání
- Výživa sportujících dětí a dorostenců
- Základy výživy a zákonitosti pitného režimu v
rámci sportu - 25. 3. 2011
- Vědecký základ sportovního tréninku – pro
školení trenérů II.tříd (nabídka spolupráce pro
svazy, které nemají akreditovaný vzdělávací
program) - 24.- 27. 3. 2011 (již obsazeno) a 12.15. 5. 2011
- Masér pro sportovní a rekondiční masáže
mimo oblast zdravotnictví jaro 2011
Jarní termín pouze pro studenty a absolventy
VOŠ ČSTV s.r.o., kteří mají splněn zápočet z rehabilitace/regenerace - masáže
- Masáže pro trenéry (další termín bude upřesněn)
- Základy komunikačních dovedností I. aneb
umíme se domluvit? (další termín bude upřesněn)
- Práce s počítačem - základy (další termín bude
upřesněn)
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S DĚLENÍ

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Blahopřejeme
Basketbal
Hana Horáková byla v anketě mezinárodní basketbalové federace FIBA fanoušky a odbornou porotou zvolena nejlepší basketbalistkou Evropy za rok 2010. Vicemistryni světa a nejužitečnější hráčce z
domácího šampionátu se tak dostalo dalšího ocenění.
Biatlon
Michal Šlesingr vybojoval druhé místo ve sprintu Světového poháru v americkém Fort Kentu. Na
stupně vítězů se tak před blížícím se MS postavil podruhé v této sezóně.
Na ME do 26 let konaném v italské Val Ridanně vybojovali naši reprezentanti celkem 4 medaile. Gabriela Soukalová obsadila ve sprintu žen druhé místo. V závodech juniorů získal Michal Krčmář nejprve
ve sprintu bronz, který následně potvrdil také ve stíhacím závodě.
Cyklistika
V německém Sankt Wendelu se dařilo českým cyklokrosařům. Zdeňku Štybarovi se podařilo obhájit
titul mistra světa. Kateřina Nash potvrdila dobré výsledky z průběhu sezóny a vybojovala třetí místo.
Překvapil Karel Hník ziskem bronzu v kategorii do 23 let a jen těsně pod stupni vítězů skončil junior
Jakub Skála.
Krasobruslení
Tomáš Verner se na „promrzlém“ ME ve švýcarském Bernu vrátil mezi elitu. Po dobře zvládnuté volné
jízdě jen těsně prohrál souboj o stříbro a vybojoval tak třetí místo.
Lední hokej
Tým českých sledge hokejistů prohrál ve ﬁnále ME ve švédském Solleftey s výběrem Itálie a odváží si
tak domů stříbrné medaile.
Lyžování
Skikrosař Tomáš Kraus skončil třetí v závodě SP v kanadském Blue Mountain a vrátil se tak po více než
roce na stupně vítězů.
Rychlobruslení
Martina Sáblíková se v SP vrátila na nejvyšší stupínek. V Moskvě zvítězila v závodě na 3 000 metrů. Na
poloviční trati přidala nečekaně bronz.
Na MS ve víceboji v kanadském Calgary obsadila Martina Sáblíková, i přes pád ve své nejsilnější disciplíně na 5 000 metrů, třetí místo, které si zajistila osobním maximem na 500 metrů, vítězstvím na trati
3 km a osmým časem na 1 500 metrů. Karolína Erbanová dosáhla na 500 metrů druhého nejrychlejšího času a vytvořila nový český rekord.
Při SP v americkém Salt Lake City vyhrála Martina Sáblíková závod na 5 km v novém světovém rekordu časem 6:42,66 minuty.
Karolína Erbanová vybojovala ve ﬁnském Seinäjoki na MSJ na otevřené dráze celkem čtyři zlaté medaile. Opanovala závody na 500, 1 000 i 1 500 metrů, což jí stačilo také na vítězství ve víceboji, do
kterého se započítává u juniorek ještě závod na tři kilometry.
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 Skiboby
Na MS v rakouském Nauder se dařilo národnímu týmu. Nejúspěšnější byla Alena Housová, která získala zlato v obřím slalomu i super-G a stříbro ve slalomu. V součtu časů také ovládla kombinaci, ve
které za ní obsadila druhé místo Klára Hofmanová (slalom 3. místo, obří slalom a super-G 2. místo).
Mezi muži dosáhl na medaile Tomáš Maťátko, který byl ve vyrovnaných soutěžích druhý v super-G,
třetí v obřím slalomu a čtvrtý ve slalomu, což mu v součtu časů vyneslo třetí místo v kombinaci.
Snowboarding
Šárka Pančochová vybojovala na mistrovství světa ve španělském středisku La Molina stříbrnou medaili v disciplíně slopestyle. Sklonit se musela jen před vítězkou kvaliﬁkace Finkou Enni Rukajärviovou.
Tenis
Na Australian Open ovládl soutěže juniorů Čech Jiří Veselý. V průběhu celého turnaje neztratil ani set.
Společně se Slovákem Filipem Horanským získali titul také ve čtyřhře.
Petra Kvitová v letošní sezóně poznala zatím jedinkrát hořkost porážky (ve čtvrtﬁnále Australien
open). V Paříži oslavila již svůj druhý (třetí celkově) triumf na WTA tour.
Univerziáda
Úspěchy českých vysokoškoláků na Světové zimní univerziádě v tureckém Erzurumu:
 běh na lyžích – sprint volně: Eva Nývltová – stříbro
 snowboarding – snowboardcross: Klára Koukalová – zlato, Martina Krejčová - bronz
 alpské lyžování – super G: Adam Zika – zlato, kombinace: Adam Zika – bronz, obří slalom: Adam
Zika – stříbro
 curling – muži – bronz
Veslování
Skifař Ondřej Synek vyhrál v roce 2010 doslova co se dalo. Snad jen jeho tak překvapil fakt, že byl
zvolen nejlepším veslařem světa za rok 2010. Světový i evropský šampion a vítěz SP zvítězil v prestižní
anketě Mezinárodní veslařské federace FISA, v níž hlasují fanoušci, trenéři i odborná porota.

Kalendář sportovních akcí – březen 2011
4. - 6.3.2011

Davis Cup 1. kolo Tenis

Ostrava

4. - 6.3.2011

Letící kameny trophy Curling

Praha

4. - 5.3.2011

SP Skiboby

Erlbach/GER

4. - 6.3.2011

ME Psí spřežení

Ospitale di Fanano/ITA

4. - 6.3.2011

HME Atletika

Paris/FRA

5. - 6.3.2011

SP Alpské lyžování

Kranjska Gora/SLO

5.3.2011

SP Snowboarding

Moscow/RUS

6.3.2011

SP Akrobatické lyžování

Meiringen-Hasliberg/SUI

Paris-Nice Silniční cyklistika

FRA

6.-13.3.2011
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9.-15.3.2011

Tirreno-Adriatico Silniční cyklistika

ITA

10.-13.3.2011

SP Alpské lyžování

Kvitfjell/NOR

10.-13.3.2011

MS Rychlobruslení

Inzell/GER

11.-12.3.2011

SP Alpské lyžování

Špindlerův Mlýn

11.-12.3.2011

SP Akrobatické lyžování

Are/SWE

11.-12.3.2011

SP Severská kombinace

Lahti/FIN

11.-13.3.2011

SP Snowboarding

Bardonecchia/ITA

11.-13.3.2011

MS Rychlobruslení na krátké dráze

Sheﬃeld/GBR

12.-13.3.2011

SP Klasické lyžování

Lahti/FIN

12.-13.3.2011

VC města Plzně Badminton

Plzeň

12.3.2011

HMČR Lukostřelba

Nové Město nad Metují

13.3.2011

SP Akrobatické lyžování

Branas/SWE

16.3.2011

SP Klasické lyžování

Stockholm/SWE

17.-20.3.2011

MS Psí spřežení

Hammar/NOR

18.-19.3.2011

SP Snowboarding

Chiesa in Valmalenco/ITA

18.-20.3.2011

SP Klasické lyžování

Falun/SWE

19.-20.3.2011

ČP ﬁnále Skiboby

Deštné

19.-27.3.2011

MS žen Curling

Esbjerg/DEN

Milano-Sanremo Silniční cyklistika

ITA

19.-20.3.2011

MS týmů Rychlobruslení na krátké dráze

Warsaw/POL

19.-20.3.2011

SP Akrobatické lyžování

Myrkdalen-Voss/NOR

19.3.2011

HMČR dorostu Lukostřelba

Humpolec

20.3.2011

MS kros Atletika

Punta Umbria/ESP

20.3.2011

SP Akrobatické lyžování

La Plagne/FRA

20.-28.3.2011

MS Lyžařský orientační běh

Tanndalen/SWE

21.-27.3.2011

Volta Ciclista a Catalunya Silniční cyklistika

ESP

21.-27.3.2011

MS Krasobruslení

Tokyo/JAP

23.-27.3.2011

MS Dráhová cyklistika

Apeldoorn/NED

24.-27.3.2011

MS Psí spřežení

Holmenkollen/NOR

25.-27.3.2011

SP Snowboarding

Arosa/SUI

Gent-Wevelgem Silniční cyklistika

BEL

SP Rychlostní lyžování

FIN

SP ﬁnale Skiboby

Grächen/SUI

19.3.2011

27.3.2011
28.-30.3.2011
31.3. -3.4.2011
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