
Vážení představitelé  Tj a SK , vážení kolegové . 

V červnu  tohoto roku  jsme se  obrátili na  všechna  Regionální sdružení  ČSTV s  výzvou   , kterou  

Vám   zasíláme v příloze tohoto dopisu . 

Regionální sdružení byla požádána aby  text „ Výzvy „ byl doručen všem sdružených subjektům – tedy 

i  Vám , neboť se Vás bytostně týká . 

Z  reakce  placených funkcionářů   některých  Regionálních sdružení   jsme  pochopili  , že jsou  to  

právě oni , kdo rozhodují o postojích  Vašich  sdružení  k návrhům , které jsme  Vám adresovali.  

Byli jsme dokonce  konfrontováni    se  situací   , která nás do jisté míry  překvapila a  zaskočila .  

Text  byl cenzurován  a nebyl   zaslán  tělovýchovným jednotám a sportovním klubům  snad proto, 

aby  Vás  naše  návrhy  nezavedly  na  scestí a Vy o nich  nedej  bože  nezačali přemýšlet.   

 Vaše  zájmy mají být  až do jejich hořkého konce „ demokraticky  zastupovány „ vašimi zástupci   aniž  

byste  se kdy dozvěděli  , že  reálně existuje  alternativa  mnohem výhodnější  než je ta , kterou  se oni 

sami rozhodli  prosazovat.  O  jejich  pohnutkách   lze úspěšně spekulovat.Konečně ,zeptejte se jich 

sami. 

Protože vědí  , že čas pracuje proti nám  , spoléhají zmínění  funkcionáři na to , že budete nakonec 

postaveni před hotovou věc   a budete   nuceni  přijmout  řešení   ,  které  již nebude mít  žádnou 

alternativu .   Váš  rozum má být vyloučen  z rozhodovacího  procesu   - tedy ten rozum , který vedl 

k tomu ,  že  z Vaší vůle  kdysi  vznikla  Regionální sdružení   ČSTV.   

Protože  si  nemyslíme , že bychom  se měli chovat jako ovce  , obracíme se přímo na Vás.   

K tomu dodáváme těchto několik vět.   

Skoro  2 roky   postupně formulujeme návrh  na   řešení  situace ,  do které se dostaly naše  

tělovýchovné jednoty  a sportovní kluby   - potažmo  naše Regionální sdružení a to svévolným 

jednáním  některých svazových  funkcionářů.   

Součástí našich řešení vždy bylo zachování  Regionálních sdružení   jako  samosprávného článku  

naší  organizace  , které poskytuje servis sdruženým subjektům – tělovýchovným jednotám a 

sportovním klubům a zprostředkuje jim  přístup k finančním prostředkům od   státu a kraje.  

 Naše vize předpokládá  zachování  přes  60 let  trvající  praxe  financování sdružených subjektů  

právě skrze  základní články hnutí  -tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.   

To vyžaduje   vytvoření  zcela samostatné  zastřešující organizace . Pracovně ji nazýváme Federací  Tj 

a SK České republiky. Usilujeme o to  aby  se vytvořila  z bývalé komory Tj a SK  ČSTV . Chceme  tedy 

aby se ČSTV rozdělil na dvě  zcela samostatné  organizace  . Ta naše bude  zastupovat    specifické 

zájmy  sdružených  subjektů.   To se  o stávajícím  hybridním ČSTV  říci nedá.  

Osud  části , která  je takříkajíc „svazová „ je na bývalé komoře svazů. Proč  by se  tomu  měli bránit , 

když  konečně  budou  moci  existovat  sami pro sebe  a mohou se reformovat ,  jak se jim to bude 

líbit.  

V tomto  našem   úsilí   by tedy  mohla  panovat  jednota   sdružených subjektů i placených 

funkcionářů   Regionálních sdružení – tajemníků , sekretářů  a podobně.   

Domníváme se , že  v této  naší vizi je  prostor pro existenční jistoty našich placených  funkcionářů  

ale  přirozeně to  předpokládá , že budou  stát na naší straně barikády. 

Všechno se však vyvíjí   a  vzhledem k nejisté  prognóze  našeho boje  se někteří  funkcionáři  rozhodli 

„uchopit  svazového  vrabce  do hrsti  a nespoléhat na  našeho  holuba na báni“ . To je zhruba příčina 

toho , že přestáváme  být s funkcionáři na jedné lodi .  

Představitelé  „ našeho „ ČSTV totiž   opakovaně  zdůraznili , že cestou Tj a SK  peníze do sportu 

napříště nepůjdou . Co řekli, to udělali  - proti  naší vůli  -   o zdravém rozumu nemluvě .   



Takže Regionální sdružení , která byla dotována  z prostředků komory Tj a SK  byla   odříznuta  od 

ekonomických zdrojů. Z toho vyplynulo , že  Tj a SK  neobdržely  dotace  a uvolnění funkcionáři  mají 

obavu o svou budoucnost  .   

Naše pohnutky a cíle  se  začaly  tříštit . Zatímco nám jde o zachování  organizace čítající přes 9000 Tj 

a  SK  do dalších  desítek let , funkcionářům jde o  existenci a peníze v aktuálním čase.  

Zatímco  někteří   se rozhodli přes  toto vlastní ohrožení  respektovat  zájem celku  , většina   - zdá se , 

přestala  usilovat o normalizaci poměrů v našem hnutí    a dali se cestou  kolaborace  se stávajícím 

vedením ČSTV .   

To chce  postupně  degradovat  funkce  Regionálních sdružení  a  na závěr   tyto základní  články  , 

které dávají  sílu tělovýchovným jednotám a sportovním  klubům   likvidovat.  

Tak má být během příštího půl roku   fakticky  zrušena   bývalá komora  Tj a SK  ,která dosud může  

dohodou   při mírovém řešení nebo soudně   při nedohodě  ,požadovat polovinu majetku ČSTV .  

 Když se to reformátorům  podaří , spadne jim  do klína  veškerý majetek ČSTV . To je  skutečný 

smysl  transformace  ČSTV do jakési servisní  organizace  !  

 Po funkcionářích  Regionálních sdružení  se tedy  chce   maličkost  – aby  zájmy  jednot a klubů  a  nás 

všech  hodili  přes palubu  ve jménu   této nové „ svazové   filozofie“ .    Tj a SK  tak ztratí   jakýkoli vliv  

na rozdělování finančních  prostředků  z centrálních  a krajských rozpočtů. Totéž se bude chtít také po  

zástupcích  Regionálních sdružení  na Valné hromadě  ČSTV ,která se bude konat v prosinci  t.r.    

Pár Jidášských  grošů   pro pár funkcionářů  a  ohlodaná  „svazová  kost „  pro Tj a SK  v příštím období  

mají  zajistit  realizaci  této  „ pseudoreformy“.   

Proto není  jedno , koho si zvolíte do  svého vedení   na valných hromadách  Regionálních sdružení ,  

které se budou konat po prázdninách  a nebude jedno koho budete delegovat na VH ČSTV 

v prosinci  t.r.    Pokud se  Regionální  sdružení  pod Vaším tlakem připojí k naší výzvě , musí  

zástupci regionálních sdružení  hlasovat na Valné hromadě ČSTV  jako jeden  muž  pro rozdělení 

ČSTV . 

To je  úkol  Vás všech a také Vaše odpovědnost.   

Ve své výzvě jsme  jmenovali hlavní  hybatele  zmíněných  procesů  .Někteří  to považovali za  příliš 

osobní  . Nechápeme proč  .  Nebojujeme s větrnými mlýny  ale s konkrétními  lidmi a s jejich  plány .  

Jsme jedni z  Vás  , žijeme celý život  tělovýchovou a sportem , nežijeme ze sportu. 

  

 Na  závěr  si dovolujeme   připomenout  , že  Regionální sdružení  existují  dosud z Vaší vůle ,  

zaměstnanci  Regionálních sdružení  jsou  dosud  Vašimi zaměstnanci  a přes  aktuální  neblahou 

situaci by  Vám měli  sloužit a ne  Vás zrazovat.    

Prosíme  Vás o projednání   našich  návrhů  ve Vašich výkonných výborech  a  projev  Vašeho 

rozhodnutí  ve formuláři, který je připojen.  

16.července 2012 

Za  Regionální sdružení ČSTV Přerov       :      Ing. Bohumír  Vykoupil,  předseda  RS    Přerov 

                 předseda TJ  Sokol   Tovačov 

            MUDr. Michal Chromec, místopředseda   RS Přerov 

                  prezident  SK Přerov 1908   



                   Výzva  všem Regionálním sdružením   ČSTV   

     

 

 

Vážení  kolegové z   Regionálních sdružení  ČSTV , zástupci  Tj a SK   ve  

Výkonných výborech  těchto sdružení , představitelé Tělovýchovných jednot a 

Sportovních klubů. 

 

Dovolte úvodem  krátkou  historickou  rekapitulaci. 

1/   V březnu  roku 1957  tělovýchovné jednoty a sportovní kluby s plnou 

právní subjektivitou  založili  Český svaz tělesné výchovy.    Vedly k tomu 

tehdy nejen politické  důvody ale i důvody ryze praktické  - ostatně 

sjednocení  tělovýchovy a sportu  je původně  sokolská myšlenka. Potřeba  

vlastní  zastřešující organizace byla  totiž i tehdy  otázkou  existenční . 

Jen takto  velká a  početná  organizace  v centralistickém systému  mohla 

získat  systémový   přístup k finančním  prostředkům  od  státu .   

Socialistický stát měl ambici  vytvořit  jednu  zastřešující organizaci  .  /Nic 

vám to nepřipomíná  ? / 

Přesto, že  kriteria pro dělení těchto prostředků byla namnoze  různě politicky 

pokřivena ,  v principu vládl při rozdělování prostředků  samosprávný princip .  

Tento princip  byl v oblasti  tělovýchovy a sportu  přes různá omezení 

udržován ve všech Tj a SK  po celé období socialismu a  jeho šíře neměla 

v jiných společenských oblastech  obdobu. 

Jakkoli jsme kritičtí k tomuto období  nutno poznamenat , že o  úrovni  

dnešního klientelismu  a zlodějnám všeho druhu  se bývalým politikům 

Národní fronty ani  představitelům ČSTV ani  nesnilo .  

Tehdy a dnes pomáhá tělovýchova a sport  každému člověku  přežít aktuální 

vládnoucí režim  a vymezuje  ve společnosti  místo, kde se ještě  hraje podle 

pravidel ,  která platí pro všechny stejně.   

2/        Po  roce 1989  vznikla  ve jménu  hájení ekonomických zájmů  poněkud 

asymetrická dvoukomorová organizace – nový Český svaz tělesné výchovy , 



který  zajišťoval  zdroje  ze státních prostředků a dělil vlastní zdroje ze Sazky. 

Organizace  držela pohromadě díky společným ekonomickým zájmům a 

vzájemnému  nucenému respektu obou komor . 

V čem spočívala  ona asymetrie ? 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby  vlastní drtivou většinu sportovních a 

tělovýchovných zařízení  a sdružují ve svých oddílech  prakticky celou  

členskou základnu  ČSTV - od mládeže po dospělé. Jde v naprosté  většině o  

amatérské  sportovce. Finanční prostředky  v objemu 51 %  zdrojů  , které 

měla komora  Tj a Sk  k dispozici  , byly do poslední koruny věnovány do 

provozu a údržby  tělovýchovných zařízení  a na podporu  členské základny , 

na kterou  svazy  s výjimkou ledního hokeje a fotbalu nikdy nedaly ani  haléř.  

Centrální svazové struktury  se v tomto období daly  v mnoha oblastech 

cestou profesionalizace  sportu  a spotřebovávaly  49 procent  všech 

finančních prostředků, které  získaly od  ČSTV. Všechny peníze byly pravidelně     

utraceny na  úrovni takzvaných národních svazů. 

3/         Nežilo se nám  nějakou dobu špatně . Byli jsme jednotni  

v podmínkách relativního blahobytu. Pak jsme se rozhodli  podle hesla  „ 

Národ sobě“  postavit svoje sportovní “ Národní divadlo  „ resp. Sazka arénu.  

Svaz ledního hokeje totiž  neměl kde uspořádat mistrovství  světa v ledním 

hokeji . A tak  komora tělovýchovných jednot  po ujištění , že se to  nedotkne 

jejich ekonomických zájmů   , souhlasila s výstavbou  Sazka arény. Hájili jsme 

jako komora Tj a SK solidárně ryze  svazový zájem . Byli  jsme však podvedeni.   

Pražská  „ TOP galerka  „ kradla  kde se dalo .Výsledek  je rovněž notoricky 

znám  - nemáme nejen  Sazka  arénu  ale ani  Sazku. Mnozí na tom zbohatli, 

my jsme zchudli. Ale skutky dříve nebo později  vždycky  dostihnou  své 

pachatele. 

Ve jménu svazových zájmů  byly zkráceny  tělovýchovné jednoty a sportovní 

kluby  o další miliardu ze státních prostředků , když bylo uspořádáno  před 

nedávnem  mistrovství světa  v lyžování  v Liberci.  Prostě koexistence se 

svazy naši komoru  přišla na pěkné peníze.  

V souvislosti  s ději kolem Sazky  byla vedena  cílená dehonestující  kampaň 

proti  ČSTV , jeho vedení  a komoře Tj a SK . Komora Tj a SK  totiž  svým 

postojem v kauze Sazky  pravděpodobně  omylem zmařila  něčí  ambice . 



Dozvídali jsme se  z medií dnes a denně , jak  byly svazy  okradeny  a vina je  

na všech ostatních . Tj a SK jako by vůbec neexistovaly. Munici  dodávali 

poradci  ministra Dobeše a  Kalouska  .  

V  této oblasti  sehrál nepřehlédnutelnou  roli  zejména  pan ing. Kaderka , 

tento pozoruhodný kritik bývalých pořádků v ČSTV  a současně jejich 

spoluviník ,  který  trávil mnoho hodin  s velkým milovníkem tenisu panem 

Kalouskem a zřejmě ho dokonale vzdělal  v oblasti  financování sportu . 

O tělovýchově nemluvili , to slovo jim smrdí .  Neznajíce   Tyrše  domnívají se , 

že je odvozeno od ruského fyzkultura. /Názor ministra školství Dobeše-TV/. 

Paralelně  se vynořil  spasitel JUDr Jansta , který se následně   stal  předsedou  

našeho  ČSTV jsa zvolen drtivou většinou delegátů  VH ČSTV. Lze si to vysvětlit  

nejen trvalým  mediálním vymýváním mozků  naší veřejnosti, které se  

nevyhnulo ani  některým z nás  , možná i  subjektivní motivací  zaměstnanců  

Regionálních sdružení  spočívající v iluzi  zachování  jejich existenčních  jistot 

skrze velkorysost svazů.  Svéráznou roli  ing.  Kejvala ponecháme bez 

komentáře – v tandemu s JUDr Janstou  svých  světlých   zítřků  najisto 

dosáhnou. Pro nás  ovšem nastane  spíše tma.  

Není možné aby  představitelé  Regionálních sdružení  dosud nepochopili , 

kam stávající vedení ČSTV směřuje . 

 

4/              Nové stanovy  odstranily dvoukomorový systém  ale  počty 

zástupců  na valných  hromadách  jsou stále v jakési podivuhodné paritě  , kdy  

zástupci   Tj a  SK – tedy  Regionálních sdružení,  mají polovinu  všech hlasů, 

přičemž  zastupují  prakticky  celou individuální členskou základnu  , současně  

přes 9000 právnických osob , které jsou členy  Regionálních sdružení . Tyto 

právnické osoby pak vlastní drtivou většinu   tělovýchovných a sportovních 

zařízení. Stejný počet hlasů mají  zástupci svazů , kteří  zastupují  jen své  

ekonomické zájmy  , nemají prakticky žádnou členskou základnu  o majetku 

nemluvě. Na nižších úrovních nemají ani  právní subjektivitu.  

Protože  mají  vřelé vztahy se současnou vládní koalicí , rozhodli se  

představitelé některých TOP  svazů   v rámci  v podstatě zločinného spiknutí  

převést  veškeré  příspěvky od státu  do svazových struktur  , neposkytnout   

tělovýchovným jednotám a sportovním klubům   prakticky žádné finanční 



prostředky  a současně  zlikvidovat  regionální  články  ČSTV  a to tak, že  jim 

nebudou poskytovány prostředky  na administrativní   činnosti , které  souvisí 

přímo s existencí   regionálních  sdružení . To vše za situace , kdy  Tj a SK   i 

svazy jsou  dosud  součástmi  jedné organizace!  

Zdá se , že ve výkonném výboru   ČSTV  nefunguje  ani ta  absurdní parita 

známá z nižších článků  ČSTV  a zájmy Tj  a SK  - potažmo  Regionálních 

sdružení,  tam fakticky  nezastupuje nikdo. Stále doufáme  , že  loajalita  

našich zástupců  k panu předsedovi a ostatním svazovým vůdcům  je jen 

projevem  vlastní bezradnosti  respektive  příkladem stádního chování  a není 

motivována něčím horším. Někteří z nich totiž  takříkajíc  podnikají v oboru.    

5/     V dalším kroku  plánují  vytvořit  naši reformátoři  z Českého 

olympijského  výboru onu zastřešující organizaci  ,která bude  fungovat jako 

penězovod  státních prostředků  do jednotlivých svazů . Jak známo  

Olympijský výbor zajišťuje reprezentaci ,která je   bez výjimky  otázkou 

profesionálních sportovců.  Je vskutku nelogické aby  členem této  

pozoruhodné  zastřešující  instituce    bylo i 9000  Tj a SK , které mají  1,5 

milionu  amatérských sportovců .  Rovněž je těžko představitelné, že členem  

Olympijského výboru  bude   Sokol . Taky jsou to jenom amatéři . Ale možná , 

že  v tomto případě bude učiněna výjimka. S obvyklým stupidním 

zdůvodněním, že naše Tj a SK jsou – na rozdíl od Sokolů - pohrobci  bývalého 

režimu  .Takže se pánové rozhodli , že přes  Tj a SK   nepůjde do tělovýchovy a 

sportu ani koruna.   

Mají ovšem i bohulibé  byť  poněkud  megalomanské záměry - ne nepodobné  

realizované stavbě  Sazka arény. Plánují  budovat  Olympijská centra  

v Harachově, Prostějově a   Nymburku . Vzniká jenom otázka ,kdo to bude 

platiti. Pan Kejval  přispěl svou troškou  do mlýna , když prohlásil  v TV , že je 

třeba mnohá sportoviště zrušit neb jsou nadbytečná .  Takže je nutno  

rozhodně „odklonit „  peníze,   od   těch 9 164  spolků , které  se starají desítky 

let  o   kluky a holky v trenýrkách  na  svých  chátrajících  a podle něho 

nadbytečných sportovních zařízeních . Jednou  za rok   budou z celé ČR 

dopravováni  mladí sportovci   v rámci školních výletů do olympijských center 

aby se podívali , jak  ti šťastní talentovaní  radostně sportují. 



Centrální svazové struktury  žijí vlastním životem , který zcela abstrahuje fakt, 

že jsou  složkami , které jsou  odvozené od  základních článků  - 

jednooborových  Tj a SK nebo sportovních oddílů  víceoborových   Tj a SK. 

Hledají své místo „ na slunci „ bez  skrupulí ,  naprosto nemravným způsobem  

na úkor ostatních článků  našeho hnutí . Jejich představitelé  jsou  

reprezentanty profesionálního sportu , zajímají je toliko  finanční otázky 

spojené s reprezentací  , vlastní podnikatelská činnost  v profesionálním 

sportu  a talenty  jako obchodní artikl.  

6/   Je naprosto nepřijatelné aby  představitelé svazů rozhodovali  o existenci , 

neexistenci  nebo výběru zastřešující organizace  , která má  hájit zájmy našich 

občanských  sdružení – našich Tj a SK , které se starají o  1 a půl milionu  

našich členů .  Argument , že jsou takto  domluveni se stávající politickou 

reprezentací  dokazuje jediné -   jde o  vládu ,která je nekompetentní  i v této 

oblasti. Každá normální vláda by totiž  jejich zcestné  nápady odmítla, protože 

státu  pravda jde také o reprezentaci  ale zájmem státu musí být  prioritně 

masové provádění tělesné výchovy a sportu. Profesionální sport z pohledu 

státu je  okrajovou záležitostí.   

Naopak pro svazy  je to priorita. Nenechte se ošálit vizí, že někdy uvidíte 

nějaké peníze ,které k Vám dorazí cestou svazů  . Představa  , že se Vašim 

zástupcům  ve svazech někdy podaří  změnit jejich centrální vedení k Vašemu  

prospěchu je absurdní . Nenechme  se oblbovat  ani  řečmi o tom, že budeme 

svou autodestrukcí  blíže evropským  zvyklostem. Máme takovou tradici  

tělovýchovného a sportovního hnutí , že se může Evropa učit u nás a ne 

naopak. Nemějme ani  obavu z toho ,že panu JUDr Janstovi  půjde po příštích 

volbách  na ruku  Česká strana sociálně demokratická – s ohledem na jeho 

konexe  z minulosti . Pan JUDr Jansta je mimochodem  asi takový sociální 

demokrat , jako František Ringo  Čech klerikál.  Budoucí spojení s ním  by bylo 

pro sociální demokracii  poněkud sebevražedné .  Navíc  jen  politický 

ignorant  si může myslet , že budoucí premiér  odmítne   jednat s organizací, 

která  má zmíněných  1,5 milionu  členů.  A to před volbami v roce 2014 !  

Naše členská základna  je jediná věc , nač nás pánové  ze svazů potřebují . 

Konečně jim tedy  dejme vědět , že my nepotřebujeme  je. 

 

                                             Co z toho všeho plyne ? 



A.  Český olympijský výbor je ideální zastřešující  organizací  pro  naše 

sportovní svazy. Nechť   zabezpečuje ve spolupráci s nimi  reprezentaci  

tohoto státu  a nechá si za to  řádně  zaplatit.  Nechť stát  touto cestou 

sponzoruje profesionální  sport .  Je  to sice  popření původních zásad 

olympismu  ale doba to vyžaduje. Nechť  sportovní svazy   po své linii  

vybírají sportovní talenty a pečují o ně  až do dospělosti  -konec konců  

dělají  to  nejen  z lásky ke sportu ale  zejména ve  jménu  budoucího  

obchodování s nimi. Poskytneme jim k tomu  ochotně naše  zařízení. 

B. Musíme se odpoutat  od svazů a z nich vzešlých reformátorů  i za cenu , 

že neuvidíme přechodně  ani korunu ze státních prostředků  a 

zaplatíme si minimální náklady na provoz  svých Regionálních sdružení . 

Budeme však bojovat o část majetku ČSTV ,který nebyl dosud  

rozkraden .Do začátku  bude nově ustavená organizace  nějaké peníze 

jistě potřebovat.  

C. V přechodném - krizovém období budou muset sehrát integrující roli 

velké Tj a SK v každém z regionů . V případě  nedostatku finančních 

prostředků na  provoz  Regionálních  sdružení  bude třeba převzít  jejich 

agendu a poskytnout pomoc v otázkách prostorových a personálních  

na nezbytně dlouhou dobu. 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby  musí mít  vlastní zastřešující 

organizaci , která bude hájit jejich zájmy .  Je  ve veřejném zájmu aby nebyla 

narušena   kontinuita  činnosti nejen každého jednoho sdruženého subjektu , 

ale  také organizace jako celku , protože její   zánik  znamená atomizaci  

celého hnutí spojenou  se ztrátou  možnosti uplatňovat společně naše   

oprávněné zájmy.  Tak jako kdysi  bude muset  stát pomoci řešit  tyto 

záležitosti systémově. Pokud však  nebudeme mít vlastní organizaci 

s celostátním významem , stanou  se existenční otázky každého z našich 

spolků  jen lokálním problémem každého z nás . Zmizí tak jeden ze tří pilířů, 

odkud  plynou do našich  subjektů finance  z veřejných zdrojů .  

Dosud  jimi  byly  :   stát , region, obec . 

Protože naše Okresní  či Regionální sdružení  ČSTV  jsou nepochybně  

právními nástupci ČSTV  a s ohledem na to , že  ČSTV dosud  vlastní  nemalý 

majetek , bylo by chybou  z ČSTV prostě odejít. Polovina tohoto majetku 

může  představovat částku 500 -750 milionů korun.  Je  velké nebezpečí ,že 



bude  v budoucnu rozkraden , proto je  žádoucí majetkově se vypořádat 

zavčas se svazy , jejichž právní nástupnictví je  sice pochybné ale uznejme ho .   

Bude jistě zajímavé pozorovat , jak svou polovinu spravedlivě rozdělí .Nebo 

snad založí svůj „ Svaz svazů „ ? 

 

 

Regionální sdružení Přerov   vyzývá všechna  Regionální sdružení  

v České republice  k realizaci  následujících kroků : 

 

1/  V průběhu   června  t.r.  Výkonné výbory  Regionálních  sdružení   

projednají   návrh na  rozdělení  Českého svazu tělesné výchovy   a 

transformaci  bývalé komory  Tj a Sk  na samostatnou  spolkovou organizaci. 

Informují písemně  nebo elektronicky všechny sdružené subjekty  z bývalé 

komory Tj a SK  ve svém regionu . V rámci kraje se sejdou  zástupci  

příslušných  Regionálních sdružení a  zvolí si ze svého středu koordinátora  

pro daný kraj. Regionální sdružení jejichž  členové byli zvolení  do  VV  ČSTV  

vyzvou  tyto zástupce aby  nehlasovali  o žádných otázkách , které se týkají 

plánované  „svazové  transformace  ČSTV“  a informovali zástupce svazů  o 

krocích , které Regionální sdružení hodlají  realizovat. 

3/ Bude  stanoven termín  konání Valných  hromad  Regionálních  sdružení  na  

počátek měsíce září 2012. 

4/ Valná hromada  Regionálního sdružení v září t.r.  schválí nové stanovy 

Regionálního sdružení , záměr  rozdělení  ČSTV , požadavek na rozdělení 

majetku  a přihlášení-se k právnímu nástupnictví. Valná hromada zvolí  nový 

Výkonný výbor , svého zástupce  na Valnou hromadu ČSTV  ,která se má 

konat  1.12.2012  a zaváže svého delegáta  naplnit usnesení Valné hromady 

Regionálního  sdružení . 

5/V měsíci říjnu  2012  se sejdou zástupci  všech  Regionálních sdružení  a 

krajští koordinátoři  na  celorepublikové poradě , kde budou  prodiskutovány  

otázky dalšího postupu , právní záležitosti , název nově vzniklé  organizace  a 

podány informace mediím.  

 



 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé  ,  

nechali jsme  si trestuhodně ukrást  Sazku  , tento mimořádný   a jedinečný 

nástroj  vlastního financování ,  hrozí rozkradení zbytku našeho společného 

majetku . Pokusme se ho zachránit. Ztratili jsme - ne svojí vinou - kredit ve 

společnosti  -  pokusme se ho  obnovit .  Nic z toho však nedokážeme ,pokud 

si necháme  ukrást naši  organizaci. 

Pokud  se ji podaří  představitelům svazů  zlikvidovat  , stane se z každého 

z našich občanských sdružení  jen  bezvýznamné zrnko  písku v poušti  a 

tělovýchovné a sportovní hnutí bude na mnoho let  významně oslabeno.  To 

nesmíme  v zájmu našich 1,5 milionu členů a  příštích generací sportovců 

všeho věku   připustit.     

Voláme Vás k odpovědnosti  a naléhavě  Vás žádáme  o   urychlené 

projednání naší výzvy  ve Vašem Výkonném výboru  a  současně  o  

informování  sdružených subjektů  -  zejména  velkých tělovýchovných jednot  

a sportovních klubů ve Vašem regionu.  Pokud  Vás naše  výzva oslovila , 

prosíme Vás o  podání  informace na naši  adresu  cstvpr@volny.cz  aby bylo 

možné koordinovat  další společné kroky. 

 

                                 za Regionální sdružení  ČSTV Přerov 

 

Ing. Bohumír Vykoupil                          MUDr. Michal Chromec 

           předseda                    místopředseda 



             

             

Odpověď na Výzvu 
Regionálním sdružením 
ČSTV 

       

             

             

1. Prostudovali jste naši Výzvu a 
doprovodný dopis ? 

   ano  ne  

             

2. Podporujete vytvoření samostatné zastřešující organizace 
tělovýchovných jednot  

    

 a sportovních klubů z bývalé komory TJ/SK 
současného ČSTV ? 

  ano  ne  

             

3. Souhlasíte s názvem Federace tělovýchovných jednot a 
sportovních klubů 

    

 České republiky / FTJSKČR / nebo navrhujete 
jiný název ? 

  ano  ne  

             

 Navrhujeme 
název : 

          

             

             

             

4. Budete aktivně pracovat na úrovni svého 
Regionálního sdružení 

     

 k  prosazení našeho záměru - 
viz Výzva ? 

    ano  ne  

             

             

 V případě, že se rozhodnete pro spolupráci s námi, 
uveďte prosím 

     

 kontaktní 
osobu : 

          

             

             

             

             

             

             

             

 

  

 



 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


