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1. Úvodník

Vážení přátelé, 

téměř po jednom roce Vám opět přinášíme novinky ze  
života naší Asociace prostřednictvím Aktuálních infor-
mací. Téměř jednoroční pauza by mohla naznačit, že se  
nic neděje a vládne klid. Tak tomu ovšem není.  Celé  
sportovní prostředí hledá podobu fungování a Asociace  
nechce zůstat stranou.

Tedy jen krátce, více najdete v dalším obsahu AI. Těsně  
před květnovou Valnou hromadou odstoupil z prezidia  
Asociace  Mirek Mařádek.  Na jeho místo měl  logicky  
nastoupit  náhradník  vzešlý  z volební  VH.  Ten  ovšem 
tuto možnost odmítl, a tak zůstává prezidium nadále os-
mičlenné. Po letošní VH rezignoval na pozici preziden-
ta Asociace Jaroslav Němec, za kterého byl zvolen Ja-
roslav  Novák  a  na  pozici  viceprezidenta  se  vrátil  
Jindřich Stádník.   

Naší asociaci byl přiznán status servisní organizace, a  
to znamená, že naším prostřednictvím mohou TJ/SK žá-
dat o dotace z rozpočtu MŠMT pro další období. Pro  
rok 2013 se již žádosti podaly a my věříme, že správně  
a naše členské jednoty a kluby obdrží dotaci MŠMT.

Mnoho jsme si všichni a nejen v ATJ slibovali od vo-
lebního pléna ČOV, kde se mělo „odstartovat“ sjedno-
cení všech střešních organizací pod jednu hlavičku. To  
se ne úplně podařilo, protože VV nebyl navolen tak, jak  
byly  předvolební  dohody  a  tak  dostaly  plány  nového  
předsedy ČOV drobné trhliny. Já osobně věřím, že se  
v krátkém čase  obrousí  ostří  a  že  v zájmu prospěchu  
všech  českých  sportovců,  jednot  a  klubů ono spojení  
nastane.  

Jaroslav Novák
prezident ATJSK ČR

2. Z centra

Vážení sportovní přátelé,

dostává se vám do vašich e-mailových schránek  letošní první a 
pravděpodobně jediné vydání Aktuálních informací.  Jak bylo 
avizováno v úvodníku, chtěl bych se nyní více rozepsat o cel-
kovém stavu naší  Asociace,  ve  vazbě  na  sportovní  prostředí 
v ČR. Není to rozhodně náhražka výroční zprávy, nebo zprávy 
prezidia Asociace  na Valné hromadě.  Jsme si  vědomi, že ne 
všechny TJ pracují  s internetem a tak vzhledem k důležitosti, 
posíláme zcela mimořádně tyto AI i v tištěné podobě.

Dění v     ATJSK od VH 2012  

Valná  hromada  v květnu  letošního  roku  byla  sice 
v diskuzi živější, než tomu bývalo v předchozích letech, ale če-
kal jsem i trochu více, a to především kvůli nejistotě, ve které 
se ocitlo celé sportovní hnutí ve svém základním článku, to je 
v klubech a tělovýchovných jednotách v ČR. Je pravda, že na 
loňské VH se asi diskutovalo ještě více, ale to bylo především o 
již ztraceném boji  o udržení Sazky a.s.  Nejvíce příspěvků se 
samozřejmě týkala ekonomických záležitostí, a to především ve 
vztahu k novému systému dělení výnosů z loterií a sázek.

Na  prvním  zasedání  prezidia  Asociace  po  VH,  to 
proběhlo ihned po skončení VH, rezignoval Jaroslav Němec na 
funkci prezidenta. To bylo již zmíněno v úvodníku i s tím, že 
jeho nástupcem jsem byl zvolen já a do pozice viceprezidenta 
byl zvolen Jindřich Stádník. Tuto informaci jste dostali po VH 
elektronicky.  Jaroslav  Němec  dál  zůstává  členem  prezidia 
ATJSK. Také jste byli informováni o tom, že z prezidia odstou-
pil Miroslav Mařádek z Opavy a po té, co náhradník z volební 
VH neakceptoval možnost svého zapojení se do činnosti prezi-
dia,  zůstalo  prezidium  Asociace  pouze  osmičlenné.  Toto 
uspořádání zatím nepřineslo nějaký problém, zatím žádné hla-
sovaní nevypadalo na patovou situaci.   
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Kromě  zasedání,  které  se  konalo  bezprostředně  po 
VH, se prezidium sešlo do současnosti ještě koncem srpna a za-
čátkem října  další  jednání  bude  6.  prosince.  Na svých zase-
dáních se zabývalo informacemi ze sportovního prostředí, v ná-
vaznosti  na  nově  plánované  uspořádání  českého  sportu  a 
možnost  začlenění  ATJSK do této  struktury.  Další  důležitou 
součástí jednání je vždy ekonomika Asociace. Touto oblastí se 
v prezidiu zabývá viceprezident  a  některé  důležité  informace 
jsou obsaženy v těchto AI. 

V měsíci září se také provedl souhrn žádostí z klubů a 
jednot a jejich následné podání na MŠMT.

Vztah k     MŠMT   

Po VH jsme se s viceprezidentem několikrát pokoušeli 
dostat k náměstku ministra školství pro sport Janu Kocourkovi, 
abychom se mu jako  noví  statutární  zástupci Asociace  před-
stavili a abychom s ním probrali  postavení ATJSK z pohledu 
ministerstva. Ani jednou si pan náměstek na nás nenašel čas, 
snad  to  bylo  způsobeno  blížícím se  obdobím  dovolených  a 
navíc blížícími se LOH v Londýně. Je to z našeho pohledu jistá 
diskriminace, ale máme informace, že v této situaci nejsme je-
diná střešní organizace, na kterou není ani kousek času.

Přesto se podařilo získat pro ATJSK statut servisní 
organizace, a tak mohly naše členské TJ/SK přes Asociaci 
žádat o dotace z grantů MŠMT na rok 2013 a věříme, že 
tomu bude stejně i v dalších letech.

Díky tomu, že jsme servisní organizací, využily někte-
ré z našich členských TJ/SK možnosti podat žádost o grantové 
prostředky především na provoz a údržbu sportovních zařízení 
přes naší Asociaci. Žádostí se v Programu IV – údržba a provoz 
tělovýchovných  zařízení  sešlo  celkem  devět  a  jako  desátou 
jsme přidali žádost na provoz centra ATJSK. Celková hodnota 
projektu je 7 336 tis. Kč a žádána je dotace 3 337 tis. Kč. Uvi-
díme, jak bude naše žádost posouzena a jak a kolik prostředků 
na údržbu a provoz naše kluby a jednoty  přes Asociaci získají. 
Rozhodně nejsem takový optimista, abych si myslel, že to bude 
stejně  příznivé  jako  pro  rok  2012,  kdy  se  poprvé  žádalo 
stejným způsobem,  to  je  prostřednictvím  sportovních  svazů, 
anebo servisních organizací. Jednak se z loňska neúspěšní ža-
datelé  poučili  a  jistě  žádosti  pro  rok  2013  již  vypracovali 
správně a druhým důvodem je to, že v návrhu rozpočtu MŠMT 
na rok 2013, je v kapitole sport o 800 milionů Kč méně proti 
rozpočtu na rok 2012, a to i přes sliby ministra financí o za-
chování stejné výše prostředků jako v letošním roce. Kdo tro-
chu sledujete dění, tak jste tuto informaci jistě zachytili. Z toho 
jednoznačně  vyplývá,  že  se  bude  dělit  menší  koláč  a  velmi 
pravděpodobně na více dílků.

Možná  si  nyní  říkáte,  že  při  tom,  kdy je  v ATJSK 
sdruženo 73 členských TJ/SK je devět žádostí žalostně málo. 
Ano, je to málo, ale z mého pohledu je to způsobeno několika 
faktory.  Tím prvním je  to,  že jsme vloni  nebyli  servisní  or-
ganizací a naše kluby a jednoty podávaly žádosti přes sportovní 
svazy. A to je ten druhý faktor, protože se z loňských žádostí 
podařilo získat více prostředků na provoz a údržbu, než bylo 
v předcházejících  letech,  je  logické,  že  většina  žadatelů  šla 

stejnou cestou tam, kde  získala  více.  Třetím faktorem je,  že 
jsme se  přesvědčili  o  tom, že  jsme servisní  organizací  až  o 
prázdninách a to už měli ti  pilní  žadatelé své žádosti  vypra-
covány a podány jinou cestou. No a některé z našich klubů a 
jednot ani prostředky na údržbu a provoz pro další rok nežáda-
jí.

Další souhrnná žádost na MŠMT šla pro program V – 
významné  sportovní  akce.  V tomto  programu  žádají  cestou 
ATJSK  čtyři  naše  TJ/SK a  v tomto  programu je  žádáno  o 
1 385 tis. Kč, při souhrnné hodnotě projektů 2 835 tis. Kč.

Prostřednictvím ATJSK byla také podána jedna žádost 
o investiční dotaci, a to na 224 tis. Kč.

 Postavení ATJSK ČR ve sportovním prostředí

Je  třeba  si  říci,  že nepatříme mezi tahouny českého 
sportu. Jsme poměrně malou organizací  a často se při jednání 
„velkých hráčů“  na  nás  zapomíná,  viz   několikeré  vyjádření 
nového předsedy ČOV, nebo předsedy ČSTV, že pro ně je ga-
rantem sportu pro všechny Sokol a že neví o nikom dalším. Ne-
vím, jestli  nás  má uklidnit  to,  že  ve  stejném postavení  jsou 
s námi i další – ČASPV, Orel, AŠSK apod. Také si musíme při-
znat, že nejsme příliš známou organizací. Kdo z nás již naučil 
představitele samosprávy, že nejsou všichni sportovci jednotně 
členy ČSTV, jako tomu bývalo a že existují i jiné sportovní or-
ganizace. Většinou když o někom ještě ví, tak je to právě Sokol 
a dost. Samozřejmě se snažíme změnit tento úhel pohledu a usi-
lujeme o začlenění Asociace do nové struktury českého sportu, 
protože sami zůstat nemůžeme, ale je to běh na dlouhé trati.

Mnoho jsme si  slibovali  od  nově připravované kon-
cepce ČOV. Tam se jednalo o to, že ČOV bude jakousi nejvyš-
ší autoritou nad všemi sportovními organizacemi a jako takový 
bude za všechny jednat se státními orgány, při zachování plné 
samostatnosti  jednotlivých  sportovních  organizací.  Tuto  vizi 
představil v té době budoucí, dnes již nový, předseda ČOV Jiří 
Kejval.  Na říjnovém neformálním setkání pléna olympijského 
výboru, představil Jiří Kejval nejen tuto koncepci,  ale i svou 
představu o složení výkonného výboru ČOV na další čtyřleté 
období.  Samozřejmě v této  koncepci  figurovali  především ti, 
kteří spolu s předsedou připravovali tuto vizi.  K této činnosti 
jsme přizváni nebyli, a tak ani nebyla příliš velká šance se pro-
sadit se do výkonného výboru. Ta šance ale nebyla prakticky 
nikdy, protože jsme přidruženým členem a ve výkonném výbo-
ru jsou především zástupci olympijských sportů a složek ČOV 
(to je klub olympioniků, klub fair play a Česká olympijská a.s.).  
Často tedy nevyjde  kandidatura do VV nejen pro přidružené 
členy, ale ani pro zástupce ministerstev, které mají co do činění 
se sportovním prostředím (MŠMT, MV a MO). Nově se měla 
situace změnit na volebním plénu ČOV, které se konalo 1. lis-
topadu a poprvé se volil i místopředseda pro přidružené člen-
ství.

Ovšem na tomto plénu dostaly plány nově zvoleného 
předsedy trhliny. Výkonný výbor byl navolen v jiném složení, 
než si předseda přál.  Místopředsedou pro přidružené členy se 
namísto J. Kejvalem navrženého předsedy sportovních svazů Z. 
Ertla stal prezident florbalové unie F. Šuman a třeba starostka 
Sokola H. Moučková se do výkonného výboru vůbec nedostala. 
Je těžké v tuto chvíli vyhodnotit, co tato volba přinese. Konzul-
toval  jsem situaci  s několika  představiteli  podobných  hráčů, 
jako jsme my a jejich pocity jsou stejné.  Proto se připravuje 
materiál, kterým bychom měli jednotně dát o sobě vědět.
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Po volbě výkonného výboru se na půdě ČOV řeší ně-
které  personální  změny a  na  novou koncepci  zatím nedošlo. 
Přesto je naší ambicí, aby až se o tom bude jednat, tak u toho 
být. Toto jsem i opakovně předsedovi a nejen jemu říkal a vždy 
mi bylo řečeno ano.

Shrnutí závěrem

Navážu na  poslední  větu  předchozího  odstavce.  Od 
doby, kdy se začal prohrávat boj o Sazka, a.s. a bylo jasné, že 
český sport  neminou některé  změny,  bylo  naší  snahou být  o 
věci  informováni,  případně  se  jich  nějakým  způsobem  zú-
častnit. Vždy jsme byli ujišťováni, že se o nás ví a že se s Aso-
ciací počítá. Na to jsme byli dotazováni, jestli je to dost a jestli  
to stačí. Ano můžeme si říci, že nestačí a musíme dál jednat a 
bojovat, ale musím tady zopakovat, že nejsme sami, kdo je v ta-
kové nejistotě.  Když  se před  více  než  dvaceti  lety Asociace 
jako nový subjekt zakládala, tak také nebyla jistota, že se poda-
ří  ji  ve sportovním prostředí  zachytit  a  udržet.  Povedlo  se a 
Asociace  fungovala  až  do  začátku  těchto  změn  bez  větších 
problémů. Spíš se musela vyrovnávat s některými problémy ve 
vlastních  řadách  (pamětníci  si  jistě  vybaví  situaci  koncem 
druhého tisíciletí). Nyní opět stojíme na pomyslném začátku a 
musíme se vyrovnávat s novými podmínkami. Každý si musí 
vyhodnotit,  jestli  jsou tyto podmínky pro  jeho  jednotu,  nebo 
klub akceptovatelné. Některé TJ letos ukončily členství v Aso-
ciaci. O některých víme, že to zvažují. Ano, i to je cesta. Niko-
mu nemůžeme bránit, když se takto rozhodne. Je otázkou, jestli 
v jiné střešní organizaci je možné získat nějakou výhodu oproti 
členství v ATJSK. Já osobně si myslím, že nikoliv. Podmínky 
jsou  nastaveny pro  všechny organizace  stejně.  O  prostředky 
MŠMT můžeme usilovat pouze na základě jednotlivě podaných 
žádostí z klubů a jednot a to nejen našich členských, to můžeme 
zprostředkovat komukoliv.  O dřívější „Sazkové“ peníze musí-
me nyní žádat orgány samosprávy jednotlivě ve svých obcích a 
městech, protože tyto peníze jsou nyní odváděny do státního 
rozpočtu a následně převáděny do rozpočtů obecních. Tam, jak 
víme, není situace všude stejná, některé obce převádějí do spor-
tovního prostředí  téměř vše,  co z hazardních peněz obdržely, 
některé naopak nic. Chyba na straně státu (MF ČR) je, že tyto 
peníze nejsou nijak rozpočtově určeny a jednotlivé obce je ob-
držely jako peníze navíc, pouze s doporučením. Nabízíme po-
moc tam, kde se města a obce stavějí odmítavě k tomu, že by 
použily větší část těchto prostředků na pomoc svým sportov-
cům. Ozvěte se nám a můžeme společně dát vědět vašim zastu-
pitelům, že vy v obci konáte prospěšnou činnost a zároveň že 
naše Asociace tu je.

Úplně závěrem. Jsem celoživotní sportovec a sport mě 
naučil nejen vítězit, ale také prohrávat. Vždy jsem se ale snažil 
bojovat. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to bojovat i nyní. 
Budeme v prezidiu rádi, když nám s tím pomůžete a naše Aso-
ciace se opět posune nahoru na pomyslném žebříčku. 

Jaroslav Novák
prezident ATJSK ČR

Něco navíc 

Mějme na paměti, že pokud budeme jednotní (zde na-
rážím na poslední e-mail od M. Mařádka), můžeme ATJ a 
její  smysluplné fungování ještě zachránit.  Osobně se s vi-
ceprezidentem ohrazujeme proti poslednímu odstavci uve-
deného, že „existence je ohrožena i díky vlastní činnosti“. 

Ve vazbě na uvedené jednání TJ Slezan Opava s vedením 
ČSTV o vystoupení této TJ z ATJSK se nám starost pisate-
le o další osud  ATJSK jeví jako mírně řečeno úsměvné.

3. Ekonomické informace

Valná hromada konaná 19.5.2012 schválila rozpočet  pro  rok 
2012 ve dvou hlavních parametrech:

- Celkové příjmy 1 290 000 Kč, které jsou tvořeny stát-
ní dotací z MŠMT ve výši 700 000 Kč, členskými  pří-
spěvky v plánované výši 540 000 Kč a příspěvku na 
EHD 50 000 Kč.

K 31.10.  jsou příjmy z MŠMT naplněny na 100 % a členské 
příspěvky jsou 532 230 Kč. Zde se promítlo snížení členské zá-
kladny proti roku 2010 z 19 983 na 17 733 v roce 2011. 

- Z hlediska výdajů VH schválila rozpočet centra 
800 000 Kč,  mimořádný příspěvek do TJ a SK z re-
zervy ATJSK ve výši 500 000 Kč a rozdělení dotace 
z MŠMT ve výši 100 % do TJ a SK  a na EHD.

K 31.10. 2012 je čerpání rozpočtu centra ve výši 672 490 Kč a 
rozpočtovaná částka 800 000 Kč nebude vyčerpána.  

Dotace z MŠMT 700 000 Kč byla rozdělena následovně:

- podpora mládeže        400 000 Kč

- podpora seniorů           50 000 Kč

- Euro hry Doksy             250 000 Kč

Příspěvek pro TJ a SK 500 000 Kč  byl rozdělen dle usnesení 
VH v měsíci červnu.

Komplexní rozdělení finančních prostředků do TJ a SK je 
uvedeno v příloze. 

Přehled je zpracován tak, aby bylo zřejmé, kolik která TJ 
obdržela finančních prostředků a kolik vrátila do rozpočtu 
ATJSK formou členského příspěvku. Z přehledu vyplývá, 
že pouze 6 TJ !!! dostalo méně než kolik odvedlo, ale v cel-
kové částce je to celkem rozdíl  399 Kč !!!

 

Z uvedených čísel vyplývá, že z finančních 
prostředků  pro  provoz  ATJSK  bude 
v roce 2012 odčerpáno cca 250 000 Kč. 

Na  účtu  ATJSK  bude  k 31.12.2012  cca 
1 400 000 Kč.

V současné době má ATJSK dvě pohledávky (půjčky TJ) v cel-
kové výši 126 565 Kč. Z toho by měla být do konce roku jedna 
pohledávka splacena (57 195 Kč) a druhá končí k 31.12.2013. 

Možná si říkáte, proč dostáváte tyto informace právě teď a ne 
až na VH v roce 2013. Jsem přesvědčený, že komplexní infor-
mace k financování TJ a SK v této nelehké době jsou pro další 
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rozhodování jak dál v ATJ SK důležité. Navíc jsme i z hlediska 
dalšího financování o krok dál a to zejména z toho pohledu, že 
se podařilo obhájit ve sportovním prostředí, že ATJSK  je pro 
rok 2013 uznáno jako střešní servisní centrum a partnerem pro 
získání dotace z MŠMT i pro program provoz a údržba apod. O 
této problematice píše v těchto AI prezident ATJSK. 

 Příloha: Finanční prostředky pro TJ a SK v     roce 2012 ve   
vazbě na členský příspěvek ATJ SK 

12.11.2012 Jindřich  Stádník- 
viceprezident ATJ SK ČR

4. Eurohry Doksy

Po deváté

Již  tradičně  byl  v Doksech  poslední  prázdninový víkend vy-
hrazen  „EURO  HRÁM“  vyhlašovaných  naší  ATJSK  spolu 
s městem Doksy.  Stejně, jako v předcházejících letech, byl i le-
tošní devátý ročník ve znamení velkého zájmu o účast.  Star-
tovní listina byla zaplněna již v polovině dubna a další přihláš-
ky na pozice náhradníků dál  přicházely.  Potěšující  byl  velký 
podíl  nových  týmů,  které  se  stihly přihlásit  včas,  a  to  zna-
menalo, že na některé tradiční účastníky místo ve startovce ne-
zbylo. Po druhé se her zúčastnili, tentokrát v samostatné soutěží 
i sportovci vozíčkáři, těch nakonec nebylo tolik, kolik bylo pů-
vodně plánováno. Současně s EHD probíhala paralympiáda  a 
někteří z těch vozíčkářů, kteří si zprvu plánovali start na hrách, 
dali přednost ozdravnému pobytu u moře s centrem Paraple. 

V letošním  ročníku  her  jsme  opět  nezapomněli  na  zařazení 
jedné novinky. Jako součást slavnostního zahájení her byl za-
řazen závod na veslařských trenažérech na trati 1 500 metrů. 
Závod se měl konat přímo na náměstí, vedle horolezecké stěny 
během koncertu skupiny Depeche Mode revival.  Byla připra-
vená  projekce,  byla  připravená  prezentace  fotografií  jednot-
livých veslařů, ale škrt přes plány nám udělalo počasí. Závod se 
nemohl konat za deště venku, ne že by to nevydrželi veslaři, ale 
utrpělo  by propojení  trenažérů  s počítačem a  projekcí.  Proto 
jsme úvodní disciplinu přesunuli do malé tělocvičny, těsně ve-
dle náměstí.  Závod měl poněkud ztížené podmínky, protože tě-
locvična opravdu není příliš velká a zájemců, kteří u toho chtěli 
být, bylo hodně. Ztížené podmínky byly ale vyváženy skvělou 
atmosférou. To jak se během jednotlivých rozjížděk fandilo a 
jaké  výkony  závodníci  pro  své  týmy odvedli,  bylo  úžasné. 
Mnohým ani nevadilo, že z koncertu a dalších vystoupení, na-
příklad ohňové show a dalších, neviděli a neslyšeli vůbec nic.

V podobně příjemné a přátelské atmosféře pak proběhly i oba 
soutěžní dny, na které se i počasí ukázalo v tom nejpříznivějším 
světle,  slunečno a ani  vedro,  ani zima. U některých disciplin 
jsme  museli  změnit  stanoviště,  protože  letos  pro  nás  zůstal 
uzavřen areál  zámeckého parku, a tak se biatlon přemístil do 
Tyršových  sadů.  Běžecká  trať  po  schodech  ke  zdravotnímu 
středisku a zpátky dolů k sádkám byla sice náročnější, ale také 
zajímavější. Lukostřelba a bunde runing u gymnastické chaty 
také vypadaly, že si s tímto prostorem dobře sedly. Hlavní roz-
hodčí na raftech také musel na poslední chvíli změnit prostor 
závodu, to znamenalo i novou trať. Většina závodníků to kvi-
tovala jako kladný krok. I přesto, že všude vládla pohodová a 
přátelská nálada,  byly sportovní výkony opět  o  kus výš,  než 
v předcházejících  ročnících.  Za  zmínku jistě  stojí  572  metrů 
týmu VO2max na horolezecké stěně. Vyvrcholením sobotního 

soutěžení  pak  bylo  cyklistické  kriterium dvojic,  následované 
večerní  zábavou a diskotékou na Termitu.  Ve stejném duchu 
proběhla i nedělní část soutěží a tak se podařilo celé letošní hry 
bez vážnějších problémů zakončit odpoledním vyhlášením vý-
sledků.  Celkovým vítězem se  stal  tým FTVS –  Laktát,  před 
několikanásobnými vítězi  her Mamirou z Brandýsa,  na třetím 
místě  tým  LOKAL  Blok.  Nejlepší  z  „domácích“  týmů  byli 
Spadlíci na celkově čtvrtém místě. V soutěži vyhlašovatele her 
- ATJSK ČR zvítězil tým TJ Pankrác,  před domácím Saltem 
Doksy. Asociační týmy také získaly dvě trofeje za vítězství v 
jednotlivých disciplínách. V soutěži bylo oficiálně osm Asoci-
ačních týmů z celkového počtu 100, celkově ale více, jenže se 
v přihláškách  do  soutěže  neidentifikovaly  jako  Asociační  a 
z názvů týmů to nelze vždy odvodit. 

I v letošním roce nás potěšily záštity nad hrami od význačných 
osobností a také jejich osobní účast. Na zahájení her jsme přiví-
tali prvního místopředsedu senátu PČR Přemysla Sobotky, sta-
tutární  náměstkyni  MŠMT  Evu  Bartoňovou,  hejtmana  Libe-
reckého kraje Stanislava Eichlera, jeho náměstka Radka Cikla, 
starostku Doks Evu Burešovou a nově také byla podpora od eu-
roposlance Edvarda Kožušníka. Těší nás také podpora a přízeň 
všech partnerů her, bez jejich pomoci by nebylo možné akci ve 
stejném rozsahu uspořádat.

Opravdu velký dík a náš obdiv si zaslouží všichni pořadatelé na 
všech  pozicích.  Ať to  jsou  rozhodčí  a  měřiči,  nebo  členové 
technické čety, samozřejmě i všichni, kteří přepisují jednotlivé 
výkony (je to cca 6500 údajů a letos bylo minimum přepisů a 
překlepů) do výsledkového programu. Pohoda, dobrá nálada a 
hladký průběh na všech sportovištích je i  často kladně a ob-
divně hodnoceno ze strany účastníků.  

Je  krátce  po  skončení  devátého  ročníku  a  my jsme  již  do-
tazováni, jaké budou novinky a proč ještě nebereme přihlášky 
na jubilejní desátý ročník. To se tedy máme na co těšit . 

Další  informace,  výsledky  a  bohatá  fotogalerie  na 
http://ehd2012.webnode.cz

Jaroslav Novák
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