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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 1                                            IČO: 467 478 18 

Kontakty: 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 
pí. Vořechovská: E-mail: asskliberec@volny.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060, pevná: 484 148 070 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 3/2012 
 
1) Letní olympijské hry v Londýně:  

Velkou sportovní slavností jsou 30. LOH v Londýně. Účast na LOH si vybojovala i Zita Frydrychová z klubu 
Trampolíny Liberec. I když konečné umístění nebylo jistě dle představ závodnice a trenéra, je třeba k historické účasti 
Zity na OH pogratulovat a poděkovat za reprezentaci. Jistě se s ní uvidíme i na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 
libereckého okresu za r. 2012.  
 
   2)     volby do zastupitelstva Libereckého kraje: 
Ve dnech 12. – 13. října 2012 proběhnou v ČR volby do krajských zastupitelstev. V našem kraji došlo k dohodě mezi  
politickou stranou „Starostové pro Liberecký kraj“ a sportovci, reprezentovanými Unií pro sport a zdraví. 
V minulých letech jsme nikdy ve volbách do KZ jako sportovci(USZ) neuspěli – letošní šance je veliká a dává 
sportovcům šanci aktivně se podílet na lepším financování potřeb sportu v následujících čtyřech letech v našem kraji. 
Vždyť také „starostové“ veřejně deklarují,  že chtějí problematiku financování sportu v kraji systematicky řešit. Na 
kandidátce jsou  zástupci každého okresu. Za náš okres je to osoba předsedy Okresní organizace LB-STO o.s. a 
předsedy Krajské organizace ČSTV LK – Ing. Vladimíra Boháče. 
Měli bychom se jako sportovci sjednotit a kandidátku v maximální míře podpořit a preferenčními hlasy podpořit své 
zástupce sportu tak, abychom měli jistotu jejich volby a tím i získání zastoupení v nejvyšším orgánu kraje. Jak špatná  
je finanční situace ve sportu cítíme každý den – a kraje budou i v následujícím období významným podporovatelem a 
donátorem sportu. Nebudeme-li ale u tvorby pravidel a vlastního rozdělování, opět nám zůstanou jen oči pro pláč!  
Pojďme se aktivní účastí ve volbách zasadit o lepší financování a tím budoucnost sportu v našich TJ/SK. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat těm TJ/SK, které nabídly možnost umístění volebních banerů na jejich sportovištích, 
případně na jiných místech v okrese. Pokud  by další TJ/SK nabídly ještě zajímavé reklamní plochy – kontaktujte 
předsedu. 
 
   3)   různé:   
 
3.1: festival sportovních filmů „SPORTFILM LIBEREC 2012“: 
jubilejní 15. ročník festivalu sportovních filmů, který vyhlašuje a pořádá naše okresní organizace, se bude konat 
v Liberci ve dnech 18. – 20. září 2012. Hlavním promítacím místem bude Královská zahrada zábavního Centra Babylon 
v Liberci. Dalším promítacím místem bude Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. 
Již nyní je přihlášeno několik zahraničních snímků a lze tak předpokládat, že festival si i nadále udrží svoji vysokou 
odbornou úroveň. 
Přihlášené snímky bude ve dnech 3. – 4. září hodnotit odborná festivalová porota, do níž se nám nyní podařilo získat 
další režisérskou ikonu – Prof. MgA.  Jiřího Svobodu. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku proběhne ve 20. září od 16.00 hodin v Centru Babylon Liberec. 
Organizátoři festivalu počítají i s novinkou – možností získání přístupu k soutěžním i nesoutěžním snímkům 
prostřednictvím internetu – sledujte aktuální informace na www.sportfilm.cz. 
 
3.2: problematika peněz z loterií/město Liberec/: 
po řadě peripetií bylo zastupitelstvem města Liberec 28. 6. 2012 schváleno usnesení, které říká, že z příjmů města 
z „provozování výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her“ bude v každém roce vyčleněn 
příspěvek ve výši 25% určený na několik fondů – z této částky pak na sport 70%, což fakticky činí částku 17,5% 
z celkového objemu. 
Je to první vítězství – ale … Měli bychom bojovat o její zvýšení, vždyť před novelou zákona o loteriích patřilo z těchto 
prostředků sportu více jak 50%! 
Pokud byste potřebovali nějakou pomoc při projednávání této problematiky v jiných městech – zavolejte, budeme řešit. 
 
3.3: údržba 2012:  
Prostředky ze státního programu IV – údržba a provoz TVZ v r. 2012 mohou dostat pouze ty TJ/SK, které v loňském 
roce podaly žádost prostřednictvím nějakého národního svazu a v letošním roce byly tímto svazem vybrány. FAČR pro 
letošní rok vybral, v rámci našeho okresu: FK Nová Ves, Sokol Bulovku a AFK Nové Město p. S.. Dle dohody mezi 
ČSTV a FAČR okresní organizace ČSTV pro fotbal tyto záležitosti administruje.  
O případných dalších TJ/SK(příjemcích této dotace), vybraných jinými svazy, nemáme v tento okamžik informace. 
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3.4: dotace na r. 2013:  
Pro následující rok platí detailní pravidla vyhlášená MŠMT – bližší informace získáte na: www.msmt.cz/sport/odkazy. 
Ze zásadních informací vybíráme ty nejpodstatnější: 

- investice: žádá každá TJ/SK samostatně přímo na MŠMT. Investiční program je označen číslem:  
                               133510 a má podprogramy: - 133512: materiálně technická základna sportovních organizací 

                                                                                - 133513: materiálně technická základna sportovní reprezentace 
- údržba a provoz: program IV, nemohou žádat TJ/SK na MŠMT přímo, ale prostřednictvím svých servisních 

organizací(ČSTV) pro víceúčelová zařízení, přes národní svaz pro jednooborová zařízení vlastního odvětví. 
Detailnější informace ještě vydá ČSTV a národní svazy – po obdržení vás budeme informovat.  
Konečný termín podání žádosti na MŠMT: 30.9.2012, tzn., že předpokládaný termín pro podání žádostí 

uplatňovaných přes okresní organizaci bude cca do 15. 9. 2012. 
Upozorňuji, že součástí žádostí budou i aktuální přehledy členské základny(TJ,  které řádně aktualizují členskou 

základnu, využijí evidenci okresní organizace). 

Od r. 2014 se dle Metodického pokynu MŠMT počítá i s tím, že součástí žádosti bude i údaj o zaplaceném členském 
příspěvku každého člena TJ/SK – připravte se na to!!! 
 
3.5: anketa „Nejúspěšnější sportovci okr. Liberec za r. 2012“: 
Přestože do konce roku zbývá ještě téměř 5 měsíců, společně s agenturou jsme již naplánovali a dohodnuli místo a 
termín pro pořádání okresního kola:  
slavnostní vyhlášení proběhne opět v zábavním Centru Babylon Liberec, Kongresový sál – v pondělí 28. ledna 2013  
od 18.00 hodin. 
 
3.6: služby pro neziskové organizace: 
projekt „NEZISKOVEWEBY.CZ“ podporuje poskytování internetových služeb zdarma. Jedná se př. o internetové 
služby, webhosting apod. Bližší informace získáte po zaregistrování přes registrační formulář, který najdete na: 
www.neziskoveweby.cz/registrace. 
 
 

 
Liberec:  8. 8. 2012                                                                Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                          předseda  0VV LB – STO o.s.    


