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

                        Z P R Á V Y  č. 4/2020 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
 
1) VÝZVA NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY:  
Výzva č. 1/2020 s názvem: COVID – SPORT, což je program podpory sportovních organizací postižených  
celosvětovou pandemií Covid-19 má prodloužený termín pro podávání žádostí do 30. 9. 2020..  
Výzva se týká oblastí: 
A) vlastní zařízení, případně dlouhodobý pronájem, výpůjčka apod. 
B) zrušení akce 
C) nájem sportovního zařízení 
Důležitá informace: pokud žadatel chce uplatnit podporu na více oblastí (př. A + B + C, nebo B + C),  
může vždy podat pouze jednu žádost za subjekt a v ní popsat a dokladovat vše potřebné. 
Bližší informace naše Zprávy č. 3/2020, detailní informace najdete na webových stránkách NSA. 
 
2) NOVÁ VÝZVA NSA – MŮJ KLUB 2021: 
Národní sportovní agentura zveřejnila novou Výzvu MŮJ KLUB 2021, která je určena k podpoře TJ/K jež  
se věnují sportování dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.  
Termín pro podávání žádostí je stanoven od 15. 10. do 9. 11. 2020. 
Nová výzva nově přináší širší kategorizaci členů dle věkových skupin a sportovních aktivit dětí. ČUS jedná  
s NSA o možnosti hromadného zadávání jednotlivých kategorií. V této souvislosti opět apeluji na aktualizaci 
údajů v informačním souboru ČUS za vaší TJ/SK.  
Citace z tiskové zprávy NSA k vydané výzvě MŮJ KLUB: 
„Pro letošní rok přichystala Národní sportovní agentura ve výzvě Můj klub 2021 několik novinek. Mezi ně patří zrušení  
podmínky minimálního počtu 12 sportovců, které mládežnický oddíl musí mít, aby mohl o dotaci žádat, což zpřístupní  
tuto dotační výzvu ještě více zájemcům. „Podle našich odhadů se jedná o zhruba 3 % sportovních organizací, které  
nesplňovaly podmínku 12 registrovaných sportovců. Nyní díky zrušení této podmínky budou moci žádat o dotaci, což  
pro tyto kluby představuje vítanou pomoc,“ objasňuje místopředseda Ivo Lukš. Další novinkou je vyjmutí provozu  
a údržby sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci výzvy Můj klub 2021 uplatnit. 
„Plánujeme vypsání samostatné výzvy přímo na provoz a údržbu, po které volají sportovní organizace napříč celou  
republikou. Díky tomu, že sportovní kluby, které mají ve správě sportoviště, získají finance na jeho provoz a údržbu  
z jiného zdroje, mohou z prostředků výzvy Můj klub investovat do fungování klubu podstatně vyšší částku než doposud,“  
představuje novinku předseda Milan Hnilička. „Samostatná výzva na provoz a údržbu bude vypsána, pokud nám to  
rozpočet pro rok 2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz  
a údržbu sportovišť do vyhlášené výzvy tak, jak tomu bylo minulý rok“ dodává Milan Hnilička“. 
 
3) SPORTFILM LIBEREC 2020 – 23. ročník: 
V termínu od 1. – 10. 10. 2020 se bude v Liberci konat již 23. ročník festivalu sportovních filmů. Pro 
přiblížení divákům bude možné letošní snímky sledovat v toto čase na internetu – sledujte informace 
(i s ohledem na COVI 19) na www.sportfilm.cz.  
V souvislosti s novou výzvou NSA by mohla být pro řadu z vás velice zajímavá „konference na 
dálku“ se zástupci NSA. Ta se uskuteční 1. 10. 2020 od 10:00 h v kině Varšava. Zveme vás na ní, 
případně pošlete dotazy, co by vás v této souvislosti zajímalo. Staňte se tak aktivními účastníky 
besedy se zástupci NSA – to se nepodaří každý den. 
 
4) MIMOŘÁDNÉ PROSTŘEDKY PRO SPORT Z LIBERECKÉHO KRAJE: 
Zhruba v polovině letošního roku došlo, v důsledků nutných opatření způsobených pandemií, ke 
krácení rozpočtu Libereckého kraje. Nejhůře v daném okamžiku dopadli sportovci, kterým se  
dotační prostředky zkrátili na cca „50% obvyklé výše“ byť zůstávala stále naplněná částka pro 
podporu sportu daná koaliční smlouvou.  
Jednání v hejtmanem a jeho příslib, že v případě zlepšení finanční situace na kraji bude na sportovce 
„pamatováno“ došlo pozitivnímu naplnění.  
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Úterní zastupitelstvo Libereckého kraje, na svém posledním zasedání v tomto volebním období, 
schválilo pro sportovce rozdělení částky 8,8 mil. Kč ve formě mimořádné podpory pro období  
do 30. 6. 2021 pro 238 subjektů. 
Vedle těchto prostředků byly ještě vyčleněny prostředky na podporu významných sportovních klubů 
v Libereckém kraji a vyhlášen nový program: Podpora sportovní infrastruktury s termínem 
podávání žádostí od 30. 9. – 14. 10. 2020. Detaily najdete na webových stránkách Libereckého kraje 
v sekci „dotace“. 
 
5) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE:   
Ve dnech 2. – 3. října se budou konat volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Pojďme k volbám a 
podpořte sportovce – pokud budou mít sportovci zastoupení v zastupitelstvu Libereckého kraje, je 
reálná šance na zachování podpory sportu ze strany kraje minimálně ve stávajícím rozsahu. A že to 
nebyla podpora ledajaká, o tom se sportovní prostředí přesvědčovalo po celé uplynulé volební období. 
 
 
 
 
 
24. 9. 2020                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                 předseda  OVV LB – STO z.s.   
 
  
 


