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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 

pí. Vořechovská: E-mail: ivorechovska@seznam.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060 

naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 4/2016 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 

 

1. Zápis do spolkového rejstříku v krajského soudu: 
Pro bývalá občanská sdružení, což byly naše TJ/SK, po nabytí platnosti Novely občanského 
zákoníku (NOZ) vznikla povinnost provést změnu názvu – minimálně s doplněním spolek, nebo 
zapsaný spolek či z.s. Doporučovali jsme, aby ale změna byla komplexní, včetně změn, které 
vyžaduje NOZ v r. 2016. 
Bohužel, stále v dosti velké počtu, zjišťujeme, že řada TJ/SK tuto zákonnou povinnost nesplnila 
a vystavuje se tak nebezpečí zrušení TJ/SK ze strany státu.  
  

2. Úhrada členských příspěvků sdruženými TJ – vyloučení: 
Úhrada členských příspěvků je jednou ze základních povinností členského subjektu (spolku) 
vyplývající ze stanov. Touto problematikou se zabývaly i naše poslední valné hromady a bylo 
rozhodnuto o ukončení členství těm subjektům, které tuto povinnost nesplní. Termín pro 
úhradu za r. 2015 byl stanoven do 30. 4. 2016.  
Bohužel,  ani k dnešnímu dni řada sdružených subjektů tuto povinnost nesplnila a hrozí jim 
reálné ukončení členství v okresní organizaci a tudíž i v ČUS! 
Znova tedy urguji úhradu členských příspěvků jak za r. 2015, tak i 2016. Výše členských 
příspěvků, číslo účtu a další pokyny jsou uvedeny na našich www.lb-sto.cz 
 

3. Festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2016 – 19. ročník: 
Okresní organizace připravuje již 19. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM 
LIBEREC 2016, který se koná pod patronací předsedy České unie sportu a hlavním mediálním 
partnerem je Česká televize.  
Festival se bude konat v Liberci ve dnech 4. – 6. 10. 2016 a promítacím místem bude kino 
Varšava. Snímky se sportovní tematikou se budou promítat v delším období - od 4. 10. až do  
9. 10. 2016. 
Sledujte promítací plány v kině Varšava a festivalové internetové stránky:  www.sportfilm.cz  
 

4. Volby do krajského zastupitelstva Libereckého kraje 2016:  
Po celé volební období od r. 2013 do dnešních dnů, si sportovci užívali přízně Libereckého kraje 
směrem ke sportu, k jeho finanční podpoře sportovních klubů, akcí a aktivit. 
To všechno není samozřejmé – je to výsledek rozhodnutí vládnoucí koalice na LK, je to 
spolupráce Starostů pro Liberecký kraj s Unií pro sport a zdraví, která reprezentuje sportovce.  
V neposlední řadě si dovolím říci, že i moje - práce předsedy Výboru pro TVS na LK. 
Pokud si tuto skutečnost takto uvědomujeme, měli bychom ty, co nám pomohli (tedy hlavně 
Starostové pro Liberecký kraj a Unie pro sport a zdraví) v blížících se krajských volbách, které 
proběhnou ve dnech 7. - 8. října letošního roku podpořit s přáním, aby významná podpora 
sportu na LK byla zachována i v dalším volebním období. 
V souvislosti s blížícími se volbami bych od sportovního prostředí uvítal informace, kam lze 
umístit volební banery (plachty) jak na sportovištích, tak i mimo ně. Jde samozřejmě o místa 
dobře viditelná, na nichž umístěný baner svým obsahem osloví velké množství občanů. 
Prosím o průběžné informace a návrhy na moji adresu. Zpráva od vás by měla obsahovat tyto 
základní informace: 

- vlastník domu, plotu (vč. kontaktu – telefon) 
- místo umístění 
- možná velikost(př. 2 x 3 m) 

Za zaslané návrhy předem velice děkuji  - touto aktivitou pomáháme vytvořit podmínky pro 
další možnou podporu sportu od Libereckého kraje i po volbách v letošním roce.   
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5. Pojištění sportovců, trenérů: 
Na časté dotazy o pojištění sděluji, že se týká pouze členů ČUS, ne tedy členů vyloučených či 
vyškrtnutých TJ, protože tyto subjekty přestávají být členem ČUS. 

- Úrazové pojištění členů:  pojistka s Pojišťovnou VZP a.s., číslo: 1310000010 
- Pojištění odpovědnosti trenérů: pojistka mezi ČOV a Kooperativou, číslo: 7720720473 

 
6. Propagace vašich sportovišť: 

Před několika dny mě navštívil zástupce jedné firmy, která vydává po celé ČR – v členění po 
krajích, katalog cyklotras v daném kraji.  
Aby onen bulletin (velikost A5 – cca 130 stran) byl zajímavý v komplexnosti informací, nabízí                                                                                                       
k doplnění katalogu v daném regionu prostor pro reklamu dalších sportovišť. 
Pokud byste o tuto propagaci vašich sportovních zařízení, která lze využít i pro veřejnost, měli 
zájem, prosím o kontakt obratem.  
Důležité informace k tomuto bulletinu:  

- cena inzertního modulu 5,7 x 2,5 cm je 8.000,-Kč + DPH 
- cena inzertního modulu 5,7 x 13 cm je 19.00,-Kč + DPH 
- pokud by bylo více zájemců, lze vzít celou stránku 18 x 13 cm za 34.000,-Kč + DPH a tu 

rozdělit mezi zájemce, takže cena pro jeden subjekt by byla výrazně nižší než „solo“ 
inzerce  

- počet výtisků: 30.000 ks!!!   
 
 
 
 
 
 

 

16. 8. 2016                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO z.s.    


