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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5                                          IČO: 467 478 18 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007, ivorechovska@seznam,cz 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 2/2021 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
                                                                                                                                                                                       
1. VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ OKR. LIBEREC ZA r. 2020: 
Již od začátku roku jsme plánovali vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec za r. 2020, 
přestože bylo od začátku jasné, že kvůli opatřením přijatým v souvislosti s epidemií coronaviru  
nebudeme moci realizovat tradiční vyhlášení sportovců formou společného setkání, tak jak jsme  
na to byli v posledních letech zvyklí, ale že budeme muset zvolit cestu online přenosu z prostor 
virtuálního studia. Původní termín vyhlášení byl stanoven na 25. 3. 2021, ale zpřísnění podmínek 
v daném čase to neumožnilo. Vyhlásit výsledky se podařilo až 19. dubna 2021. 
V jednotlivých kategoriích byli nejlepšími: 
- v dospělých: Ester Ledecká, snowboardistka a lyžařka z Dukly Liberec a A-tým FC Slovanu 
- v mládeži: David Šlapák, atlet AC Slovan a hokejová akademie Bílých tygrů 
- mezi trenéry-profesionály zvítězil Pavel Hoftych (FC Slovan) a mezi trenéry–dobrovolnými   
  Arnošt Hlaváček, lyžařský trenér Dukly Liberec 
- mezi handicapovanými zvítězil stolní tenista Jiří Suchánek, mezi veterány byl nejúspěšnější  
  Oldřich Mikula z SKST Liberec, - za mimořádný výkon byl oceněn František Halíř, sáňkař Dukly LB.  
- do „Síně slávy“ byli uvedeni Milan Regner (střelecký sport, biatlon) a Milan Vágner – vele úspěšný  
  reprezentant ČR v judu v kategorii masters 
Kompletní výsledky ankety najdete na našich webových stránkách: www.lb-sto.cz a online záznam z   
vyhlášená výsledků v okr. Liberec můžete shlédnout na:  
                         https://www.youtube.com/channel/UCmZflK5rgAl0iF_0_7N0ehg  

2. NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPORT – VYHLÁŠENÝ LIBERECKÝM KRAJEM: 

Liberecký kraj ve vazbě na aktuální Plán rozvoje sportu v LK, po projednání ve Výboru pro 
tělovýchovu a sport a po schválením Zastupitelstvem Libereckého kraje vyhlašuje v oblasti podpory 
TVS  nový dotační program: 
4.26: PODPORA SPORT. ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPORT. ORGANIZACÍCH  
s těmito podmínkami:  

- Zahájení příjmů žádostí:  30. 4. 2021       - ukončení přijmu: 14. 5. 2021 – do 14:00hod  
- Vyčleněný objem financí:  20.770.000,-Kč 
- Minimální výše podpory: 10.000,-Kč       - maximální výše podpory: 500.000,-Kč 
- Maximální výše podpory kraje: 70%        - subjekt pouze: 1 žádost 
- Nutno podat žádost 2x: 1x  elektronicky a 1x v tištěné příloze 
- Kontakt na LK: pí. Lenka Sýkorová,  485 226 638  
- Detailní informace k termínům, obsahu, vysvětlení najdete na webových stránkách 

 
RŮZNÉ: 

- Naše webové stránky prochází touto dobou zásadní proměnou – ale i tak tam najdete  
všechny potřebné informace  

- 35. valná hromada z důvodů omezeni setkávání se osob se konala 11. 2. 2021 „na dálku“ 
s hlasováním „per-rollam“. Ze 105 TJ/SK se VH zúčastnilo 67 TJ/SK – tj. 63,8%. 

- Navržená usnesení byla přijata 100% hlasujících subjektů (text usnesení a další materiály  
z VH najdete opět na našich webových stránkách) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  

 
27. 4. 2021                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                  předseda, statutární orgán   


