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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. 4/2012 
 

1) Statistika v ČSTV:  
Pravidelně na konci roku se provádí v ČSTV statistická šetření. Také letošní rok není výjimkou: 

1.1: pasport sportovních zařízení: v případě, že TJ/SK v letošním roce realizovala nějakou investiční akci, prosím o 

sdělení základních údajů – stačí formou sdělení mailem                                          termín k předání: 31. ledna 2013 

1.2: členská základna: tradiční aktualizace členské základny – stav k 31. 12. 2012.  V průběhu měsíce prosince vám  

na vaše mailové adresy budou zaslány sestavy čl. základny ve stavu, jak je máte evidované u nás. Sestavy opravte tzn: 

- osoby, které již nejsou vašimi členy: nevymazávejte!!!, ale označte je jinou barvou, případně je pouze přeškrtněte  

  (vymazání činí problémy při orientaci při zadávání změn)  

- nové členy napište s rodnými čísly na konec za každý oddíl(nemusí být jakkoliv řazeni), nebo samostatně s 

  vyznačením oddílu(sportu) 

 Takto opravené sestavy stačí poslat mailovou poštou na adresu předsedy(v.bohac@lb-sto.cz)     termín: 12. 2. 2013 
 

   2)     anketa „Nejúspěšnější sportovci okr. Liberec za r. 2012“: 
Tradiční anketa se připravuje i v letošním roce za spolupráce naší okresní organizace, Libereckého deníku a Agentury  

ČOK CZ. Termín vlastního vyhlášení výsledků je naplánován na 28. ledna 2013 do Centra Babylon. 

Touto cestou vás chci všechny požádat a poprosit o nominaci vašich sportovců do této ankety. Vyhlašované kategorie 

pro letošní rok zůstaly stejné jako v letech předcházejících – byla jen rozdělena kategorie trenér - na profesionála a 

dobrovolného. Kategorie jsou tedy následující(v závorce počet vyhlašovaných): mládež a dospělí jednotlivci(po 10), 

mládež a dospělí družstva(po 5), trenér profesionál(1), trenér dobrovolník(1), handicapovaní – jednotlivec(1), 

družstva(1), veterán nad 60 let(1), mimořádný sportovní výkon(1). Vedle těchto tradičních kategorií můžete navrhnout 

někoho do „Síně slávy“(věk minimálně 70 let) a případně ocenit sportovní čin návrhem na cenu fair play. 

Návrhy pošlete co nejdříve na adresu předsedy – od druhého týdne v prosinci pak bude nominace zveřejňovaná 

v Libereckém deníku. Na stránkách tohoto deníku můžete i volit „sportovní hvězdu deníku“. 

Nezapomeňte na své sportovce a trenéry – ti nejlepší si ocenění jistě zaslouží! 

 

   3)   různé:   

3.1: valná hromada naší okresní organizace: 
Okresní výkonný výbor na svém zasedání rozhodl o jejím svolání až na začátku r. 2013(nejspíše na konci ledna). 

Důvodem jsou neustále se měnící a nejasné podmínky uvnitř vlastní organizace ČSTV, hlavně pak otázky činnosti 

a financování okresních organizací. 

Na 1. prosince 2012 je svolána další VH ČSTV( tedy vlastně mimořádná, kdy v programu jsou novela stanov, 

informace o transformaci organizace, majetkové vztahy na Strahově) – tedy otázky, jejichž řešení bude mít vliv na 

fungování celé struktury ČSTV.  

3.2: festival sportovních filmů „SPORTFILM LIBEREC 2012“: 
jubilejní 15. ročník festivalu sportovních filmů proběhl v Liberci 18. – 20. září 2012. Význam festivalu trvale roste, o 

čemž mj. svědčí i počet přihlášených snímků. Vítězné snímky byly zaslány do italského Milána, kde reprezentují 

Českou republiku. Výsledky tohoto světového finále budou oznámeny  9. prosince 2012 

3.3: problematika peněz z loterií: 
Změnou zákona o rozdělování výnosů z loterií a obdobných činností byly posíleny rozpočty města a obcí o významné 

částky, které byly dříve deklarovány MiFi – velká část tohoto navýšení(50%) by měla připadnout sportu – jednejte tedy 

se svými městy a obcemi a navýšení peněz do sportu z příslušné radnice!  

3.4: nabídka spolupráce pojišťovny Allianz: 
Tato pojišťovna nám nabídla spolupráci v podobě možné prezentace jejich produktů na větších sportovních akcích 

s tím, že by do příslušné TJ/SK mohly následně dorazit určité finanční prostředky. Pro nás to není téměř žádná práce 

- pojišťovna si vše, při dohodě s Vámi, zajistí. Prosím o nabídku akcí(turnaje, tur. pochody, běhy  apod) a termínů 

konání. Prvotní projednání s pojišťovnou zajistím – další postup pak už bude v režii zástupce vaší TJ/SK. 

3.5: výsledky voleb do krajského zastupitelstva Libereckého kraje: 
Spolupráce sportovců a Unie pro sport a zdraví se Starosty pro LK přinesla svoje ovoce - po 12 letech, na čtvrtý pokus, 

jsme byli úspěšní – sport má konečně svého zástupce v zastupitelstvu LK - Ing. Boháč, který by měl vést sportovní 

komisi. Děkuji všem, kdo nám věřili a volili, děkuji TJ/SK, které pomohly v prezentaci tohoto hnutí. 

 

Liberec: 29. 11. 2012                                                                Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                          předseda  OVV LB – STO o.s.    


