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                                                                                          náklad 100 výtisků     

                                       číslo 2 /2006

1. Úvodník

Valná  hromada  občanských  sdružení  umožňuje 
hodnotit činnost, kontrolovat plnění přijatých závěrů a  
stanovit na nejbližší období nové programové cíle.

Ne  jinak  tomu  bude  na  VH  ATJSK  ČR,  která  je  
připravována  na  27.  května t.r.  do  budovy Sazka,a.s.  
Minulá  valná  hromada  se  vyznačovala  především 
volbou  nového  vedení  ATJSK  ČR  a  přijetím  velmi 
obsáhlého usnesení.  Náročnost  delegátů VH na práci  
prezidia  se  rok  od  roku  zvyšuje  a  proto  prezidium 
přistupuje  velmi  odpovědně  ke  zpracování  všech 
podkladových materiálů k jednání delegátů z TJ a SK.  
Je potěšující, že účast delegátů – zastoupená TJ a SK je  
víc jak dobrá.

Letošní  VH  zcela  určitě  pozitivně  zhodnotí  postup 
prezidia  v plnění  přijatých  závěrů  a  plánu  práce.  Je 
skutečností, že přijaté úkoly byly plněny odpovědně, a že 
pro  TJ  a  SK byly  vytvářeny optimální  podmínky  pro  
práci.  Vedle  tohoto  základního  úkolu,  byla  věnována  
pozornost  metodicko  organizační  práci,  což 
dokumentují  semináře  pro  pracovníky  z oblasti  
ekonomiky  a  trenéry,  cvičitele  a  organizátory  veřejně 
přístupných  akcí.  Je  chvályhodné,  že  Sportovní  
kalendář  obsahuje  velký  počet  akcí  zařazených  do 
oblasti činnosti Sportu pro všechny. Nebývalý zájem je  
o Eurohry, pořádané TJ Doksy, za podpory celé řady  
sponzorů, MŠMT ČR a zejména pak městem Doksy.

Za  významný  úspěch  považuji  zajištění  finančních 
dotací pro TJ a SK. Věřme, že tomu tak bude i v roce 
2006.  Snad se podaří navýšit i finanční prostředky na  
údržbu a provoz TV zařízení v jednotách a klubech.

Dá  se  očekávat,  že  letošní  VH  ocení  dobrovolnou  
činnost a práci mnoha zástupců činovníků z TJ a SK,  
bez jejichž práce se naše asociace neobejde. Vážíme si  
této práce a děkujeme.

Členové  prezidia  a  pracovnice sekretariátu  se těší  na 
setkání s delegáty TJ a SK a pevně věří v úspěch valné 
hromady.

PaedDr. Miloslav Tempír
viceprezident ATJSK ČR

2. Z centra

Povodně
Prezidium se na svém zasedání dne 25.4.2006 zabývalo dopisem 
TJ Sokol Bohuslavice n/Vláří, kde žádali finanční příspěvek na 
odstranění škod po povodni (  zatopené fotbalové hřiště).  Byl 
zaslán dopis se žádostí o dotaci na MŠMT ČR.

Ze zasedání Všesportovního kolegia ČR

Informace sekretáře k Zákonu o podpoře sportu a Zákona 
o vyvlastnění.

Sekretář předal výtah ze Zákona o podpoře sportu a výtah ze 
Zákona o vyvlastnění. Upozornil, že v § 3 Zákona o vyvlastnění 
je odvolávka, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený 
zvláštním zákonem. Tímto je právě Zákon o  podpoře  sportu. 
Doposud ale bylo oceňování při vyvlastnění řízeno stavebním 
zákonem, nyní je ocenění stanovováno cenou obvyklou v čase a 
místě. Dále upozornil, že dle Zákona o podpoře sportu je při 
vyvlastnění sportoviště  možné  žádat  jeho  zřízení  ve  stejném 
rozsahu i kvalitě. I toto Zákon o vyvlastnění připouští.

Společné zasedání s krajskými kolegii.

Předseda  kolegia  navrhl,  aby  původně  navržené  společné 
jednání plánované na červen 2006 bylo vzhledem k tomu,  že 
bude těsně po volbách, nebude sestavena vláda, nebude známo 
obsazení MŠMT,  posunuto  až  na září.  K návrhu připomenul 
L.Šustr,  že v druhé polovině roku  se projednávají a  schvalují 
rozpočty  krajů a  právě  krajská  kolegia by v tomto  měla být 
aktivní.

Ze zápisu VSK 
dodal PaedDr.J.Němec
prezident ATJSK ČR
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3.   Rady a porady
- ekonomické a účetní okénko

Tentokrát: 
 Zaslané finanční prostředky z výtěžku Sazky v květnu - 

příloha 1
 Nedaňové příjmy – příjmy, které jsou nezdanitelné z 

důvodu svého charakteru
 Dotace po internetu

 Nedaňové  příjmy  –  příjmy,  které  jsou  nezdanitelné  z   
důvodu svého charakteru

Do  příjmů  posuzovaných  podle  charakteru  řadíme 
zejména členské příspěvky, dotace, úroky z běžných 
účtů, příjmy z odvodů části výtěžků Sazky či dary.
Vzhledem k dotazům a případným neshodám některých 
našich TJ/SK s Finančním úřadem považuji za důležité 
se zmínit podrobněji o členských příspěvcích. 
V případě  členských příspěvků  je nutno respektovat 
dvě  pravidla.  První  pravidlo  říká,  že  o  přijatých 
příspěvcích se účtuje v okamžiku jejich zaplacení, což 
je odchylka oproti principu věcné a časové souvislosti, 
který se obvykle v účetnictví užívá. Druhé pravidlo je 
dáno  textem  ustanovení  §19  odst.1  písm.a)  ZDP, 
kterým  jsou  od  daně  z  příjmů  osvobozeny  členské 
příspěvky  přijaté  občanským  sdružením,  pokud  jsou 
vybírány  od  členů  na  základě  stanov.  Základní 
podmínkou  osvobození  členských  příspěvků  u 
občanských sdružení je tedy zakotvení jejich výběru 
ve  stanovách  spolku.  Dle  ustálené  výkladové  praxe 
jistě  postačí,  aby  v  textu  stanov  byla  zakotvena 
možnost  sdružení  členské  příspěvky  vybírat  a 
povinnost členů sdružení tyto příspěvky platit. 
Podrobnější  podmínky,  tj.  stanovení  výše  příspěvků, 
jejich  sazby  pro  různé  skupiny  členů  (např.  podle 
oddílů, věkových kritérií apod.) a další, mohou stanovy 
delegovat  buď  na  vnitřní  předpis  sdružení  nebo  na 
rozhodnutí  věcně  příslušného  orgánu  sdružení  – 
nejčastěji  výboru,  valné  hromady,  členské  schůze 
apod.
Podle časopisu UNES zpracovala ing.Ivana Zelinková, ekonom 
ATJSK

 Dotace po internetu  

Obce, města ale i nestátní neziskové organizace, kam 
sportovní organizace samozřejmě patří mohou již více 
než  dva  roky najít  informace  o  dotacích  na  portálu 
www.eDotace.cz a  to  nejen  přehled  aktuálních 
dotačních  titulů,  ale  také  aktuální  zpravodajství  a 

především  viditelné  odkazy  na  jednotlivé  dotační 
programy.

O kvalitě eDotací svědčí i to , že získaly strategické 
partnery, jimiž jsou organizace, které se problematice 
dotací dlouhodobě a odborně věnují. Jedním z nich je i 
Svaz  měst   a  obcí  ČR,  který  se  mimo  jiné  aktivně 
zapojuje do zodpovídání dotazů uživatelů.

Servisem je také nová rubrika SEMINÁŘE, která je 
věnována školením, seminářům a konferencím.

Velmi důležité je, že všechny služby portálu, který už 
více než dva roky provozuje Economia OnLine a REVEN 
Colsunting, a.s., jsou bezplatné. 

ing.Ivana Zelinková, ekonom ATJSK

 

4. Z jednot a klubů

PROFIL  SPORTOVNÍHO  KLUBU  OK  JISKRA 
NOVÝ BOR  .  

OK  Jiskra  Nový  Bor  je 
jednooborový  sportovní  klub, 
zaměřený  pouze  na  jeden  druh 
sportu – na orientační běh. Jeho 
členská základna se v posledních 
letech  pohybuje  mezi  120-130 
členy,  kteří  jsou  téměř  všichni 
registrováni  jako  aktivní 

závodníci v Českém svazu  orientačního běhu.  Orientační běh 
jako jeden z mála sportů umožňuje aktivní závodění v každém 
věku – nejmladší kategorie jsou do 10 let, veteránské kategorie 
jsou  v 5letých  intervalech,  nejstarší  kategorie  vypisovaná  v 
České republice je nad 75 let,  na Veteránských mistrovstvích 
světa, která každoročně organizuje mezinárodní federace IOF, 
je dokonce nejstarší veteránská kategorie nad 90 let. 

Orientačnímu běhu v Novém Boru bude v roce 2007 již 55 let, 
za  dobu  svého  trvání  si  vybudoval  významnou  pozici  na 
republikové i na mezinárodní scéně. Závodníci OK Jiskra Nový 
Bor dosahují významných umístění na závodech všech stupňů, 
včetně  mezinárodních.  Každoročně  jsou  nejlepší  závodníci 
z tohoto  klubu  jmenováni  do  reprezentačních  výběrů  České 
republiky – pro rok 2006 je to v klasickém OB juniorka Lucie 
Krafková (několikanásobná mistryně ČR, účastnice Mistrovství 
Evropy  dorostu  2004,  Mistrovství  světa  juniorů  2005), 
v MTBO (orientační závody na horských kolech) Milan Šrůta 
(účastník MS 2004  v Austrálii),  Olga  Lepšíková  a  Monika 
Topinková (obě účastnice MS 2005 na Slovensku) – všichni 
jsou v přípravě na Mistrovství světa v MTBO 2006, které bude 
ve Finsku. 

V roce  2008 bude Mistrovství světa v klasickém OB pořádat 
Česká republika a Český svaz OB by v domácích terénech chtěl 
dosáhnout  co  nejlepších výsledků.  Proto  už  dnes najmenoval 
reprezentační  výběr,  který  by  měl  Českou  republiku 
reprezentovat  a který se už na MS 2008 začal připravovat  – 
v tomto výběru má zastoupení i OK Jiskra Nový Bor v osobě 
nadějné závodnice Ivy Rufferové. 
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Ale nejsou to  jen sportovní výsledky, čím se může OK Jiskra 
Nový Bor pyšnit. Klub se proslavil nejen u nás, ale i po celém 
světě pořádáním velkých a významných závodů v orientačním 
běhu.  V minulosti  byly  oblíbené  noční  závody  v OB  a 
novoborské  štafety  v OB,  nejvíc  ale  klub  proslavily 5denní 
mezinárodní  závody  v OB  Bohemia,  kterých  se  opakovaně 
zúčastňuje kolem 2-3 tisíc závodníků z celého světa - největší 
účast byla zaznamenána v roce 1989, kdy na těchto závodech 
startovalo 4436 závodníků z 21 zemí. 

Vedle  řady  mistrovství  ČR,  které  byly  klubu  svěřeny 
k pořádání,  největší  a  nejdůležitější  pořádanou  akcí  bylo 
Veteránské  mistrovství  světa  1998,  kde  startovalo  4000 
závodníků  ze  38  zemí  celého  světa.  Na  tomto  mistrovství 
novoborští předvedli celému světu vedle perfektní organizace i 
2  technické  novinky  –  závodní  mapy  z vodovzdorného 
materiálu  a  elektronickou  časomíru,  která  bezchybně 
zaznamenala  nejen  celkové  časy  každého  závodníka,  ale  i 
mezičasy z jednotlivých kontrol na trati. 
OK  Jiskra  Nový  Bor  byl  nejen  průkopníkem  elektronické 
časomíry v naší republice,  ale doposud je jediným klubem na 
celém severu  Čech,  který  takové  zařízení  vlastní  –  a  nejen 
vlastní, půjčuje ho všem ostatním pořadatelům v oblasti i mimo 
ní. Bez tohoto zařízení dnes už není myslitelné pořádání závodů 
v OB.
Pořádání tak  významných a velkých závodů je organizačně i 
technicky  velmi  náročné,  ale  novoborští  orientační  běžci 
každoročně dokazují, že „na to mají“, že „dokážou máknout“ a 
netají  se  ani  tím,  že  pořádání  takových  akcí  je  pro  ně 
významným zdrojem příjmů zejména v dnešní době, kdy peněz 
„shora“ stále ubývá. 
Každý rok na jaře hodnotí členové OK Jiskra Nový Bor jak pro 
ně byl úspěšný uplynulý rok. Nejinak tomu bylo minulý pátek, 
kdy na výroční členské schůzi hodnotili rok  2005 a přitom i 
volili nový výbor klubu na další 3leté funkční období. Předsedou 
se opět stal Ing. Tomáš Vácha a spolu s ním budou ve výboru 
zasedat  Miroslav Beránek,  Petr  Karvánek,  Ing.  Vláďa Žíla a 
Ota Balák – složení napovídá, že v letité tradici klubu OK Jiskra 
Nový Bor bude úspěšně pokračováno.

Autor:  M.Beránek  (22  let  předsedou  klubu,  poslední 4  roky 
jednatelem klubu)

Liberecký zápas dosáhl opět výrazného úspěchu

Volnostylaři  Martin  Jeništa,  Jan Žižka  a  Jan Třešňák  získali 
v Teplicích na mistrovství republiky v zápase ve volném stylu 
medaile.  Třešňák  v mužích a  Jeništa  v kadetech  zlato,  kadet 
Žižka stříbro.

Z libereckého  oddílu  TJ  Loko  Nelson  Liberec  se  bojů  o 
mistrovské  tituly zúčastnili dva kadeti  ,  Martin Jeništa a  Jan 
Žižka. Po dosavadních úspěších se s rolemi favoritů vypořádali 
oba velmi dobře. Absolutorium patří Jeništovi, který kategorii 
do 69 kg s přehledem vyhrál a do své sbírky zařadil další, již 
sedmý titul mistra republiky v zápase.

Žižka, který dosud závodil ve váze do 54 kg, se připravoval na 
vyšší váhovou kategorii do 58 kg. Tuto váhu se mu nepodařilo 
připravit a doplatil na nucený přechod až do kategorie do 63 kg 
hned  v prvním utkání  a  nesplnil  tak  mistrovská  očekávání. 
Přestože  jeho  výkon  byl  ve  všech  dalších  bojích  velmi 
přesvědčivý, získal „pouze“ stříbrnou medaili.

Na výkonu obou kadetů na místě reagoval trenér reprezentace a 
přišel  se  skvělou  nabídkou  další  reprezentace  na  čtyřech 
mezinárodních turnajích v zahraničí. Oba kadeti tak stojí před 
těžkým  rozhodováním,  neboť  podobné  nabídky  mají  i  v 
reprezentačním týmu zápasu řecko-římského.

Dalším  libereckým  úspěchem  je  umístění  Jana  Třešňáka, 
čerstvého mistra sportu v seniorské soutěži. Vyhrál ve váhové 
kategorii  96  –  120  kg  mistrovský  titul  zcela  jednoznačně 
způsobem start  –  cíl  již posedmé.  „Vzhledem k zařazení do 
reprezentace startuje za vrcholové družstvo TJ Glaverbel Czech 
Teplice,  které  vede  extraligu  volnostylařů.  Celoročně  však 
trénuje  v  Liberci.  Za  svého  působení  v Liberci  získal  i  titul 
vicemistra světa. Aktivně se podílí svými zkušenostmi i vzorem 
na  výchově  a  přípravě  mladých  zápasníků.  Pro  stoprocentní 
úspěšnost  nám  chyběla  jenom  malinká  kapička  sportovního 
štěstíčka,“  komentoval  tento  vynikající  úspěch  trenér 
libereckých zápasníků Jan Vokoun.

Liberecký den – 13.4.2006
dodal Ivan Kožešník
TJ Lokomotiva Liberec

Lokomotiva Liberec 1 slavila sto dvacet let
Krásných 120  let  slaví v letošním roce  největší tělovýchovná 
jednota v Libereckém kraji  -  Lokomotiva Liberec 1,  v jejímž 
čele je nestárnoucí Ivan Kožešník.

K tomuto  výročí  měla  TJ  Lokomotiva  slavnostní  konferenci 
v zasedací  místnosti  liberecké  radnice.  Hezkým  počinem  k 
výročí byl sponzorský dar  společnosti Tarmak CZ a.s.,  která 
Vladimírem  Hermanem  předala  šek  na  100  tisíc  korun. 
Prezident  Václav  Klaus  věnoval  pohár  pro  Ještědský  pohár 
šermířů.

Tělovýchovná jednota  má celkem 1386 členů, z nichž je 672 
mládeže do 18 let. Ti všichni jsou sdruženi ve 14 oddílech a až 
na  malé výjimky je vedou  trenéři  a  cvičitelé bez  nároku  na 
odměnu.

Na slavnostním aktivu byli oceněni jak jubilanti, tak i nejlepší 
mladí sportovci za vzornou reprezentaci.

                                            ATJSK ČR    :    telefon : 222 510 057,     fax : 222 518 602,    mobil : 724 064 860,   e-mail :  atjsk@atjsk.cz



Vyšlo v deníku Liberecký den dne 24.3.2006
dodal Ivan Kožešník
TJ Lokomotiva Liberec

O nejrychlejšího Opaváka se poběží už po jedenácté

Dne 7. června  uspořádají atleti Slezanu Opava už 11. ročník 
Běhu o nejrychlejšího Opaváka. Tato akce se již stala tradicí a 
každý rok  se  zvyšuje  počet  účastníků  a  to  především z řad 
mládeže.  Pořadatelé  vypisují  celkem  28  kategorií  –  od 
nejmladších do   2  let  až  po  ty  nejstarší  seniory.  Loňského 
ročníku se poprvé zúčastnili i závodníci z Polska a to především 
veteránští  reprezentanti,  kteří  se  chystali na  veteránské  ME. 
Mezi pozvanými  čestnými hosty jsou letos Táňa Kocembová – 
Netoličková,  Petr Czudek a Ladislav Sokolovský. Tato akce je 
podpořena  v rámci  Sportovního  kalendáře  ATJSK  ČR  a  je 
podporována i Statutárním městem Opava a Moravskoslezským 
krajem. Závody začínají v 15:30 a prezentace prvních kategorií 
je od 15:00.

Foto z loňského ročníku

Miroslav Mařádek
TJ Slezan Opava

Pohár prezidenta Václava Klause v     šermu získal USK   
Praha
V rámci oslav 120.  výročí  TJ  Lokomotiva Liberec  uspořádal 
jako agilní oddíl šermu za podpory města Liberce a ATJSK ČR 
Ještědský pohár,  ve kterém se ve třech tělocvičnách na osmi 
planších utkalo celkem 203 šermířek a šermířů v šermu kordem 
a  fleretem.  V každé  z šesti  kategorií  bylo  odměněno  osm 
nejlepších věcnými cenami, první tři  pak poháry.  Oddíl, který 
získal nejvíce bodů v kategorii dospělých v šermu kordem, pak 
byl  odměněn  krásným  skleněným  pohárem,  který  věnoval 
prezident ČR Václav Klaus. Turnaj byl velmi dobře připraven a 
proto  také jeho průběh měl hladký spád, což všichni účastníci 
velmi oceňovali.

Vítězi  jednotlivých kategorií  se  stali  –  v kordu  seniorů  Aleš 
Chaloupka  (SC  Praha),  v ženách  Martina  Olexová  (USK 
Praha),  v juniorkách  Gabriela  Vacínová  (USK  Praha), 
v juniorech  Richard  Novotný  (Humanita  Praha).  Ve  fleretu 
kadetů získal prvenství Ondřej Sglunda (Ostrava)  a juniorech 
Vilém Mádr (USK Praha).  Nejlepšího umístění z pořádajícího 
oddílu pak dosáhl Jiří Koutný, který mezi juniory – kordisty byl 
třetí.

Ivan Kožešník
předseda TJ Lokomotivy Liberec
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5.   EURO HRY DOKSY 2006

EURO HRY DOKSY 2006 se blíží

Ano je to tak, sotva jsme se trochu vzpamatovali z her 
2005,  začali  jsme  s  přípravou  III.ročníku.  A  s  blížícím se 
termínem her, kterým zůstává první zářijový víkend tedy 1. - 3. 
září  2006,  přípravy  nabírají  na  intenzitě,  protože  pro  Vás 
chceme opět  připravit akci, která se vám bude líbit a budete 
znovu moci poměřit síly se soupeři z prvních dvou ročníků, ale 
také  s  novými  účastníky.  Několik  nových  týmů  jsme  ještě 
schopni do startovní listiny zařadit, ale počítáme s tím, že velká 
většina  družstev z předcházejících her se opět přihlásí, někteří 
tak již učinili a další tak mohou udělat nejen přímo na stránkách 
her, ale i prostřednictvím přihlášky, která je přílohou těchto AI.

Znovu  připravujeme  nějaké  novinky,  jednou  z  nich 
bude jedna ze soutěžních disciplin, která  bude probíhat  již v 
pátek večer během zahájení her. Bude to soutěž na horolezecké 
stěně, kdy bude za každý tým startovat jeden zástupce a celé by 
to mělo mít spád a diváckou atraktivitu.

Pro  letošní  rok  se  podařilo  zajistit  dostatečnou 
kapacitu na slušné ubytování a tak se nebude opakovat loňský 
rok,  kdy jsme museli, ač neradi některé účastníky ubytovat  v 
dosti špatném prostředí.

Opět se podařilo zajistit záštitu předsedy senátu PČR 
MUDr.  Přemysla Sobotky,  hejtmana libereckého  kraje  Petra 
Skokana, Květy Peckové, senátora Karla Tejnory, MŠMT ČR. 
Pozvána je celá řada osobností, včetně zástupců klubu českých 
olympioniků.

A tak už zbývá snad jen zařídit stejně pěkné počasí a 
dobrou  náladu, jako při prvních dvou ročnících her a úspěch 
akce,  která  reprezentuje  naší  Asociaci  ve  sportovním  i 
společenském prostředí bude opět zaručen.

Na shledání s Vámi v Doksech  se těší organizační prezidium a 
pořadatelé  z TJ Doksy a také ředitel her    

Jaroslav Novák
TJ Doksy    

  
Jarda 
Novák. 
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