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Měření sil nad vysokou sítí
V pátek 3. června se již popáté sešli na kurtech v areálu TJ Solidarita v pražských
Strašnicích beach-volejbaloví nadšenci z řad zaměstnanců ČSÚ.

První sérii z celkového počtu 51
zápasů odstartovala Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.
V soutěži čtveřic platilo pravidlo, že v každém družstvu musí
hrát minimálně polovina žen. Na
soupiskách nakonec figurovalo 41
mužů a 49 žen. Stejně jako vloni
proběhla také soutěž dvojic, které
se zúčastnili 4 volejbalisté.
Vítězem turnaje se již potřetí
stala zkušená „SMEČKa“ (Gabriela
Sedláková, Ludmila Kratochvílová,
Jana Hronová, Martin Černý a Jiří
Šulc). Stříbrná byla „PARTA678“

(Marta Petráňová, Jitka Podráská,
Ondřej Nývlt, Lukáš Savko, Michaela Urbánková) a bronzovou
medaili získali hráči týmu „A JE
TO!“ (Lucia Čarvagová, Zuzana Čabrádková, Markéta Pospíšilová, Juraj Lojka, Radek Šmíd, Pavel Vančura, Eva Klemešová). Nejúspěšnějším
v soutěži dvojic byl Ondra Košata.
Tradiční sportovní zápolení je
vítaným zpestřením života pražských i mimopražských statistiků.
Volejbal se mezi nimi těší velkému zájmu, o čemž svědčí každoročně rostoucí počet účastníků.

Letos se přihlásilo rekordních
18 týmů pro soutěž amatérských
čtveřic. Vedle obhájců loňského prvenství, týmu „ÍVIES“, se
turnaje zúčastnilo dalších deset
týmů se zkušenostmi získanými
v loňském klání. Pořadatelé registrovali i zbrusu nové „mančafty“ s nápaditými názvy: „Nářez“,
„Metodika holding“ nebo „Zoufale málo“.

Eduard Durník
organizační výbor turnaje

Čtvrtina národa využila
při sčítání internet
V rámci Sčítání lidu, domů
a bytů 2011 obdržel letos
na jaře Český statistický
úřad celkem 4,33 miliónu
formulářů v elektronické
podobě. Jejich podíl na
všech sčítacích formulářích byl více než čtvrtinový (25,5 %).
Z celkového počtu vyplněných
formulářů v elektronické podobě bylo 2,8 miliónu sčítacích listů
osob, 1,05 miliónu bytových listů
a 0,48 miliónu domovních listů.
Podíl elektronických formulářů ze
všech vyplněných sčítacích formu-

lářů dosáhl 25,5 %, což zhruba odpovídá podílům uváděným v průzkumech veřejného mínění.
Prostřednictvím internetu se více sčítaly mladší a vzdělanější osoby. Nejvíce elektronických sčítacích
formulářů posílali občané o víkendu
a ve večerních hodinách. Vyplnění
jednoho formuláře jim trvalo průměrně 10 minut. Nejčastěji využívali
elektronickou formu vyplnění obyvatelé Prahy. V rozhodný okamžik
sčítání (půlnoc z 25. na 26. března)
bylo 62 dětem přesně jeden den.
Nejstarší elektronicky sečtené osobě
bylo v té chvíli 106 let.
„Pokud by sčítací formuláře
vyplnili všichni elektronicky, bylo možné již nyní publikovat prv-

ní předběžné výsledky. Vzhledem
k nutnosti zpracovat téměř tři čtvrtiny formulářů klasicky, budou první
úplné předběžné výsledky zveřejněny nejdříve v prosinci letošního
roku,“ říká Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.

Hektický víkend
Absolutně nejvyšší počet vyplněných elektronických formulářů
(509 tis.) byl zaslán do ČSÚ již první den sběru – v sobotu 26. března.
Dalších téměř půl miliónu následovalo v neděli 27. března. Během
prvního týdne bylo zasláno 44 %
elektronických formulářů. V následujících dnech počty doručených

formulářů poklesly, ale s blížícím
se termínem ukončení možnosti stahování a odeslání elektronických formulářů opět vzrostly.
Množství odeslaných formulářů
záviselo také na dnech v týdnu.
Nejvíce jich bylo přijato ve víkendové dny (zhruba 40 % všech elektronických formulářů), především
v neděli (968 tis.). Naopak nejméně
vyplněných formulářů přicházelo
do ČSÚ v pátek (200 tis.). Lidé při
odesílání jednoznačně preferovali
večerní hodiny.

Alena Géblová
odbor vnější komunikace

