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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 20. VH KO ČUS LK, Grandhotel Clarion Zlatý lev Liberec 
                                
Den:  25. června 2020  od 15.30 – 17.15 hod 
 
Valnou hromadu (VH) zahájil z pověření kolegia p. Langhamr, který na úvod nechal schválit jednací řád a 
program VH. Dále došlo k volbě pracovního předsednictva – návrh: Ing. Boháč, p. Langhamr jako řídící VH, Ing. 
Hornych, Ing. Skalický. S ohledem na opatření s COVI-19 za předsednickým stolem zasedli pouze pp. Langhamr 
a Boháč. Dále byly zvoleny ostatní orgány VH: - zapisovatel: Ing. Boháč, - ověřovatel: p. Severýn (fotbal),  
skrutátorkou pí. Milena Darsová (JN). Nebyl přednesen žádný protinávrh. O těchto osobách hlasováno najednou – 
schváleno 100% .  
Následovala volba komisí: 

- mandátová: Kamila Lubasová (JN)-předsedkyně, člen Ing. Štěpán Matouš (CL)  
- návrhová: p. Zahradník (LB)-předseda, člen pí. Leona Lacinová (SM) 

Složení komisí schváleno: 100%  
Následovala kontrola usnesení z 19. VH, která byla rozeslána delegátům před vlastní VH. Ke kontrole nebyly žádné 
připomínky, zpráva vzata na vědomí. 
 
Zprávu o činnosti přednesl předseda Ing. Boháč – ve zprávě hovořil o problémech s financováním z MŠMT, 
zhodnotil podíl na olympiádě mládeže, dlouhodobé podpoře sportu z LK a o způsobu financování sportu v LK. 
Členská základna mírně vzrostla: celkem 56.070 sportovců ve 352 TJ/SK.  
Součástí zprávy byla i zpráva o hospodaření – předseda pouze doplnil informace, neboť komplexní zpráva o 
hospodaření byla zaslána delegátům mailovou poštou v předstihu k prostudování. 
Bohužel, negativně se sportu dotknou restrikční opatření na Libereckém kraji, který schválil změnu rozpočtu o 20% 
nižší, což znamená v letošním roce úbytek financí do sportu.    
Zpráva předsedy byla postupně doplněna zprávami některých předsedů (zástupců) za svazy: 
atletika (p. Málek): 25. 5. soutěže „otvírák“ po pandemii – úspěch v klubech, připravuje se rekonstrukce atletického 
stadionu v České Lípě, poděkováni LK a KO za pomoc 
lední hokej (p. Hornický): akce „Pojď hrát hokej“ – zájem dětí, výchova talentované mládeže, ve volbách změna 
předsedy – p. Helebranta vystřídal Mgr. Bermann. Poděkování předsedovi KO za pomoc v žádostech o granty 
stolní tenis (Ing. Veselka): svazu se daří, nárůst mládeže, v Liberci největší klub v ČR, již mají reprezentanty 
v mládeži (Pařízková, Blinka), v LB krajské centrum 
judo (p. Vele): corona vir a související opatření zastavily soutěže, přesto růst členů, v kraji extraliga, rozvoj 
v mládeži, ale i úspěchy ve veteránských kategoriích. 
fotbal (p. Severýn): zhodnotil celkovou situaci ve fotbale v ČR, v našem kraji zastavené soutěže, příprava nového 
ročníku. 
badminton (p. Kračmar): soutěže se zastavily 16. 3. – od 15. 8. startují nové, v LK 2 oddíly v lize, růst čl. základny 
mládeže – navazují úspěchy 
 
V 16. hodin dorazil na zasedání valné hromady hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta. 
 
lyžování (Ing. Roubíčková): svazu se daří, žáci z republikových soutěží vozí medaile, úspěchy na ZODM – vítězství 
– velký podíl běžců, podařilo se dokončit všechny soutěže   
sportovní gymnastika (p. Kučera): SG má nejlepší tělocvičnu v ČR, vychází z dobré spolupráce s kluby (Frýdlant, 
Doksy apod.), cvičení rodičů s dětmi, významná akce podporovaná LK – „Pohár olympijských nadějí“  
volejbal (pí. Bryknarová): zastavení soutěží, mírný pokles členské základny – jinak se daří 
karate (p. Polák): všeobecně se daří, úspěchy na MČR, po konferenci jsou samostatným krajským svazem jen pro 
Liberecký kraj (dříve spojení s krajem UL)  
šachy (p. Ďúran): pandemie pomohla rozvoji sportu a soutěžím pořádanými přes internet, daří se - 2 kluby 
v nejvyšší soutěži, velká základna mládeže. Příprava MČR v Turnově. 
orientační sporty (Ing. Vácha): na jaře závody zastaveny – příprava rozjezdu po prázdninách, příprava MS 2021 
v LK – okolí Č. Lípy a Jizerské hory. 
cyklistika (p. Vild): sportu se v kraji daří - 24 oddílů v kraji 
házená (pí. Christiánová): nejmenší z krajů, spolupráce s okresy a školami, chtěli by více ale problém hlavně 
v kategoriích žen a dívek. 
Na vystoupení zareagoval Ing. Vanča (házená JN): problémy jsou dány prostorem pro realizaci sportu – dlouhodobě 
se snaží o výstavbu haly pro házenou v Jablonci n. N. 
 
Blok týkající se hodnocení roku 2019 a poloviny r. 2020 uzavřela zpráva revizní komise, kterou přednesla za 
omluvenou předsedkyni pí. Kamila Lubasová, členka RK. Konstatovala dodržování předpisů, vlastních směrnic, 
zákona o účetnictví – nebyly shledány závady. RK navrhla řešit dlouhodobou pohledávku za DK Prostějov (lední 
hokej).  
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Po vyslechnutí hodnotících zpráv se delegáti VH, s ohledem na účast hejtmana dohodli, na otevření diskuse. 
V ní první vystoupil právě hejtman LK Martin Půta: poděkoval za pozvání, za spolupráci, za šíření dobrého jména 
Libereckého kraje ve sportu. 
Bohužel, letošní nouzový stav v celé ČR donutil kraj k přijetí opatření – k restrikci rozpočtu, což se odrazilo i 
v krácení dotací pro sport z dotačního fondu. Následně hejtman přislíbil zhodnocení finanční situace kraje v průběhu 
srpna a v případě zlepšení situace přislíbil prostředky pro sport. Bude se ale muset hledat cesta jak v takovém 
případě dostat peníze do klubů – formální stránka je vždy velice dlouhá. 
Konstatoval, že sportovce reprezentuje na LK Výbor pro TVS, jako poradní orgán – vedení kraje jeho závěry 
v převážné míře respektuje. Ten by měl přijít i s návrhem, jak případně uvolněné prostředky urychleně distribuovat. 
Dále se hejtman zabýval zamýšlenou spoluprací s NSA – hlavně v oblasti investic, které by chtěl i v rámci LK 
navýšit. 
Další část jeho vystoupení se týkala voleb do krajského zastupitelstva v termínu 2. - 3. 10. 2020. Počítá právě 
s podporou sportovců. 
 
K vystoupení hejtmana pak následovala diskuze, v níž vystoupilo několik delegátů VH. Spoluprací při volbách do 
KZ se zabýval předseda USZ Ing. Veselka a konstatoval, že sportovci nominovali p. Boháče, ale chtěli by zlepšit 
jeho místo na kandidátce (nyní 16) a zároveň, že sportovci chtějí další dva zástupce v druhé polovině kandidátky.  
 
Po ukončení první části diskuze hejtman ještě jednou poděkoval za pozvání a vyslovil přesvědčení, že spolupráce 
Starostů pro LK a sportovců by měla sportovnímu prostředí přinést pozitiva. Za jedno by považoval zahrnutí 
celkové částky podpory (60 mil. Kč) přímo do plánu, aby se nestala situace, jako ta letošní, že při nepříznivých 
dopadech se krátí dotační fond, což má velký dopad právě na finance pro sport. 
 
Následovalo projednání a schválení rozpočtu na r. 2020, který delegáti dostali s materiály před VH. K předloženému 
návrhu nebylo připomínek. 
V úkolech pro příští období se předseda věnoval spolupráci s organizátory veletrhu Sport live a sportfilm. Velkou 
pozornost pak věnoval první výzvě NSA – covid sport. 
V druhé části diskuze už nikdo nevystoupil a tak řídící VH požádal předsedu návrhové komise p. Zahradníka o 
přednesení návrhu usnesení z 20. VH. 
Před závěrečným hlasováním o usnesení vystoupil za mandátovou komisi Ing. Štěpán Matouš, který konstatoval, že  
z 33 pozvaných je přítomno 27 delegátů, což je 81,81% a VH je usnášení schopná.  
Usnesení bylo schváleno: 27 pro -  tj. 100% 
Na závěr poděkoval předseda všem za práci pro sport a popřál jim hodně zdraví a sil do další práce. 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Boháč                     
 
                          (podepsáno) 
 
 
 
ověřovatel:  Václav Severýn                                                 
 
                      (podepsáno) 

 
 
 
 
 
 
Dne: 25. 6. 2020                                                                                 


