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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. 1/2022 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
Děkuji vám všem, sportovcům, trenérům, funkcionářům za neustálou péči a činnost ve prospěch  
sportu a tělovýchovy i v tomto těžkém, a už poměrně dlouhou dobu trvajícím, boji s covid – 19 
a jeho mutacemi. Děkuji vám za vaše nemalé úsilí, které musíte každodenně vynakládat jak 
v tréninkovém procesu, tak při vlastních závodech a soutěžích. 
Přeji Vám, vašim blízkým a všem sportovcům a jejich týmům do nového roku 2022 hodně zdraví,  
optimismu a síly do tohoto nelehkého boje.   
                                                                                                                                                                                       

1. ÚKOLY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ: 
Jen ve stručnosti připomenu – bližší najdete ve Zprávách č. 5/2021 

- Aktualizace členské základny v informačním sytému ČUS 
      -     pokud u vás došlo k nějakým změnám ve vlastnictví nemovitostí – aktualizaci pasportu v IS 
      -     doplatit členské příspěvky za minulý rok  
 
2. VYHLÁŠENÍ  „Nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec“ za r. 2021: 
Okresní výbor LB-STO se rozhodl, ve spolupráci s Krajskou organizací ČUS LK a Agenturou  
Sportaction s.r.o. zkusit opět vyhlásit nejlepší sportovce našeho okresu – tentokrát za r. 2021  
tradičním způsobem, tedy za faktické účasti sportovců nikoliv online přenosem, ale „na živo“. 
S ohledem na skutečnost, že 4. 2. 2022 by měly začít v Číně Zimní olympijské hry, posunul  
se zásadním způsobem termín vyhlášení – až do druhé třetiny měsíce března. Doufáme, že  
tento velký posun nám umožní překlenout období s covidem - 19, a že v termínu 24. 3. 2022  
bychom se mohli na vyhlášení sejít. Takže bude věřit, že: 
24. března 2022 se sejdeme od 18.hod v Aule G Technické university v Liberci na 
slavnostním vyhlášení. 
Obracíme se tímto na všechny naše TJ a kluby  
aby do termínu 15. února 2022 poslaly návrhy na nejúspěšnější sportovce.  
Z předložených návrhů bude zpracována nominace sportovců, z níž se budou vybírat ti nejlepší. 
Návrhy posílejte do těchto kategorií: 

- Mládež jednotlivci a družstva (mládež jsou sportovci s datem narození 2002 a výše) 
- Dospělí jednotlivci a družstva 
- Trenér profesionál a trenér dobrovolný 
- Handicapovaní sportovci (jednotlivci a družstva společně v jedné kategorii) 
- Veterán (nad 60 let) 
- Návrhy do „Síně slávy“ a na cenu „Fair play“ 

Upozornění: vyhlášeným sportovcem může být pouze sportovec, který má klubovou příslušnost ke  
                     klubu, který sídlí na území okresu Liberec. Bydliště nerozhoduje! 
                     Pozn.: pouze pro kategorie „síň slávy“ a „Fair play“ je naopak určující trvalé bydliště.  
Poznámka na konec: do této soutěže mohou být nahlášeni i sportovci „zastřešení“ jinou organizací  
než je jen ČUS –(příkladně Sokol, Orel, Sdružení sportovních svazů, ATJSK, AŠSK atd.)  
 
 
7. 1. 2022                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                               předseda, statutární orgán   


