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Vážení kolegové, vážené kolegyně,
s blížícím se koncem roku si Vám dovolujeme zaslat některé základní informace nezbytné pro dobrou
spolupráci Výkonného výboru se sdruženými subjekty našeho svazu. Stále však platí, že veškeré
informace týkající se Českého svazu silového trojboje, resp. jeho sdružených subjektů najdete na
oficiálních webových stránkách svazu (http://powerlifting.cuscz.cz).

OBLAST MEZINÁRODNÍ
Valné shromáždění IPF 2014 (Denver, USA)
V neděli 2. listopadu před zahájením Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji proběhlo
v hotelu Redison v Denvru valné shromáždění IPF, kterého se zúčastnili jak všichni vrcholní
představitelé IPF, tak i zástupci jednotlivých sdružených členských federací. Přítomni byli rovněž
vrcholní představitelé IWGA (International World Games Association), kteří seznámili přítomné
delegáty se strukturou IWGA a s přípravou příštích světových her, které bude v roce 2017 hostit
polská Wroclaw.
Na programu zasedání bylo 16 hlavních bodů, které byly postupně projednávány v plénu valného
shromáždění.
Zprávu o činnosti přednesl prezident IPF Gaston Parage, který informoval o jednáních s představiteli
MOV (Mezinárodního olympijského výboru) souvisejícími se snahou o zařazení silového trojboje do
olympijského hnutí. Klíčovým tématem jeho zprávy byla oblast boje proti dopingu, kde IPF stále
nedosahuje takových výsledků, aby splnila přísná kritéria MOV. V této souvislosti vyzval všechny
členské federace, aby této problematice věnovali značnou pozornost.
Gaston Parage velmi kladně hodnotil rozvoj soutěží v klasickém (RAW) silovém trojboji, spolupráci
se sponzory a propagaci silového trojboje realizovanou prostřednictvím živého internetového vysílání,
které pro IPF zajišťuje česká společnost Sokol's Power Voice.
Kladně hodnotil také spolupráci s mezinárodním hnutím SOI (Special Olympics International), které
vyústilo účastí sportovců této organizace na MS Special Olympics uspořádaného v rámci MS masters
v silovém trojboji v Plzni. Konstatoval, že tato spolupráce je velkým přínosem pro naplňování
olympijských ideálů naší světové organizace.
Po zprávě prezidenta si delegáti vyslechli zprávy dalších členů Exekutivy IPF, představitelů
jednotlivých kontinentů a předsedů komisí.
V průběhu rozpravy byly diskutovány návrhy Exekutivy IPF a členských federací. Výsledkem bylo
přijetí níže uvedených změn v Technických pravidlech silového trojboje a ve Stanovách IPF, které
vstupuji v platnost 1.1.2015.
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Osobní vybavení
1.
Nepodpůrný dres (singlet)
Na všech mezinárodních soutěžích IPF mohou být používány nepodpůrné dresy
(singlety) pouze od výrobců schválených technickou komisí IPF.
Nepodpůrné dresy musí přiléhat k tělu závodníka (nesmí být extrémně volné).
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Na základě rozhodnutí VV ČSST bude na národních soutěžích možné používat
nepodpůrné dresy (singlety), jejichž parametry (rozměry, materiál, švy) odpovídají
pravidlům IPF. Tyto dresy nemusí být vyrobeny schválenými výrobci.
2.

Opasek
Na všech mezinárodních soutěžích IPF mohou být používány opasky pouze od
výrobců schválených technickou komisí IPF.
Na základě rozhodnutí VV ČSST bude na národních soutěžích možné používat opasky,
jejichž parametry (rozměry a materiál) odpovídají pravidlům IPF. Tyto opasky
nemusí být vyrobeny schválenými výrobci.

3.

Nákoleníky
Soutěžící musí být schopen nákoleníky obléct na kolena bez cizí pomoci a bez pomoci
jakýchkoli lubrikantů či plastových materiálů.

Na soutěžích v klasickém/RAW silovém trojboji musí soutěžící předložit veškeré vybavení ke
kontrole při vážení jeho hmotnostní kategorie. Vybavení, které neodpovídá pravidlům, musí být
zamítnuto a soutěžící bude mít právo předložit alternativní vybavení.
V průběhu soutěží v klasickém/RAW silovém trojboji musí technický kontrolor provádět kontrolu
vybavení před vstupem soutěžících na sportoviště i v rozcvičovně.
Veškeré schválené vybavení je uvedeno v seznamu schváleného vybavení (Approved list of apparel
and equipment for use at IPF sanctioned competitions.) na webových stránkách IPF
(http://www.powerlifting-ipf.com/51.html).
STANOVY IPF
Způsobilost členství v národní reprezentaci
1. Všichni soutěžící musí být státními příslušníky země a členy národní federace silového
trojboje, která ho přihlašuje na mezinárodní soutěž.
2. Soutěžící, který je státním příslušníkem dvou nebo více zemí, může reprezentovat jednu
z nich. Pokud však reprezentoval zemi na mezinárodní soutěži, nemůže reprezentovat jinou
zemi.
3. Soutěžící, který změnil státní příslušnost nebo získal novou, se může zúčastnit mezinárodní
soutěže jako reprezentant své nové země za předpokladu, že uplynuly nejméně tři roky od
startu na mezinárodní soutěži, kde reprezentoval svoji bývalou zemi. Tato lhůta může být
snížena po dohodě s dotčenými národními federacemi a souhlasem IPF.
4. Státní příslušnost rozhodčího, trenéra, představitele národní federace nebo IPF se stanoví v
souladu se zásadami uvedenými v bodě 1-3.
Valné shromáždění IPF jednomyslně přijalo novelizovaný kodex WADA, který bude zakomponován
do Antidopingových pravidel IPF.
Na závěr jednání došlo k volbě významných osobností IPF do síně slávy. Pro rok 2015 byli do síně
slávy IPF zvoleni:
Sportovec: Annibal Coimbra (Lucembursko)
Funkcionář: Peter Fiore (Austrálie)
Po skončení Valného shromáždění zasedla k samostatnému jednání Exekutiva IPF, která projednala
kandidaturu Polska, Kanady a České republiky na pořadatelství MS mužů a žen v silovém trojboji
2017. Výsledkem tohoto jednání bylo přidělení pořadatelství tohoto významného světového
šampionátu do České republiky.
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OBLAST DOMÁCÍ
Závodnické licence
Jak jsme Vás již informovali v polovině září letošního roku, 31.12.2014 končí platnost stávajících
závodnických licencí. V souvislosti s touto skutečností sdělujeme, že sekretariát ČSST zahájil
vydávání nových závodnických licencí na období 2015 – 2018. Poplatek za vystavení nové
závodnické licence činí 300 Kč.
Závodnické licence budou i nadále vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných
předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze
2498, 288 02 Nymburk. Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které
bude z druhé strany uvedeno jeho jméno, příjmení a rodné číslo. V žádosti nesmí chybět adresa, kam
mají být vyhotovené licence zaslány.
Žádosti o vystavení závodnických licencí spolu s fotografiemi a dalšími nezbytnými údaji pro jejich
vystavení lze zasílat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz. Každá
fotografie musí být ve formátu "JPG" a musí být pojmenována příjmením a jménem vyfoceného
závodníka. Elektronickou podobu žádostí o vystavení závodnických licencí preferujeme.
Poplatek za vystavení jedné závodnické licence ve výši 300 Kč musí být uhrazen neprodleně po jejím
obdržení poštovní poukázkou, která bude žadateli zaslána spolu s vystavenou licencí. Poplatek za
vystavení závodnické licence lze uhradit i na běžný účet ČSST vedený u GE Money Bank a.s., číslo
účtu: 1724905504/0600. V obou případech (platba složenkou i platba převodem) je nutné do zprávy
pro příjemce uvádět název sdruženého subjektu ČSST (oddílu, klubu, spolku), jehož členům byly
licence vystaveny. Pokud se licence vystavuje jednomu závodníkovi, do zprávy pro příjemce se uvádí
jeho příjmení.
Držitelé závodnických licencí ČSST jsou oprávněni startovat na všech mistrovských soutěžích ČSST
bezplatně. Závodníci bez závodnické licence nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté
do kalendáře soutěží ČSST.
Doporučujeme, aby všechny subjekty sdružené v ČSST zasílaly žádosti o vystavení nových
závodnických licencí pro své závodníky s dostatečným předstihem, aby bezprostředně před zahájením
soutěžního období roku 2015 nemohlo dojít k přetížení sekretariátu, který nebude schopen na poslední
chvíli všem žadatelům vyhovět. Zároveň si dovolujeme požádat, aby žadatelé o vystavení licencí
posílali své žádosti hromadně, nikoli na etapy, jak se to v poslední době často stává. Usnadněte tak
prosím práci sekretariátu, pro který je proces přeregistrací závodníků pracovně velmi náročným
obdobím.
V souvislosti s novými závodnickými licencemi připomínáme, že od roku 2015 budou na všech
soutěžích zahrnutých do kalendáře ČSST požadovány povinné lékařské prohlídky. Místo pro
potvrzení o provedení lékařské prohlídky je vyhrazeno na zadní straně závodnické licence. Závodník,
který nebude mít potvrzení o povinné lékařské prohlídce, nebude připuštěn k soutěži. Náklady na
provedení lékařské prohlídky nese sportovec, případně oddíl, sportovní klub či spolek. Tyto náklady
mohou být následně proplaceny v rámci vyúčtování případné státní dotace subjektům sdruženým
v ČSST.
Povinnost provádět lékařské prohlídky u některých skupin sportovců vyplývá z nové vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Pro informaci uvádíme citaci z vyhlášky, kdy je lékařská prohlídka povinná:
Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:
- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v
organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která
zajišťuje přípravu těchto sportovců)
- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní
sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
- u žáků sportovních škol
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Lékařská prohlídka je platná 12 měsíců a může ji provést jakýkoli lékař (nemusí to být sportovní
specialista).
Členská základna
V souvislosti se státními dotacemi poskytovanými prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy národním neziskovým organizacím s celorepublikovou působností byly stanoveny
základní požadavky na vykazování a evidenci členské základny příjemců těchto dotací. Český svaz
silového trojboje, jako příjemce dotace, je mimo jiné povinen na MŠMT předkládat v elektronické
podobě seznamy svých členů včetně seznamu členské základny mládeže. Základem pro zpracování
této statistiky ČSST jsou jmenné seznamy členů oddílů a klubů silového trojboje z tělovýchovných
jednot sdružených v ČUS, Sokolu, Orlu a subjektů s vlastní právní subjektivitou (spolků, jejichž
hlavní náplní je provozování silového trojboje). Tyto seznamy musí být každoročně
aktualizovány vždy k 31.12. daného kalendářního roku.
Vzhledem k výše uvedeným požadavkům MŠMT musí všechny subjekty sdružené v Českém svazu
silového trojboje (oddíly a kluby z tělovýchovných jednot sdružených v ČUS, Sokolu, Orlu a subjekty
s vlastní právní subjektivitou) nahlásit svou členskou základnu prostřednictvím formuláře, který bude
zaslán v elektronické podobě do všech oddílů a sportovních klubů ČSST a zároveň bude k dispozici na
webových stránkách ČSST. Pro úspěšné započtení členské základny je nezbytné do formuláře doplnit
jmenný seznam členů včetně jejich rodných čísel a výše ročních členských příspěvků, které byly od
členů v daném roce vybírány. Kompletně vyplněný formulář musí být zaslán v elektronické podobě na
e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz nejpozději do 20.1.2015!
Upozorňujeme, že nahlášením členské základny Českému svazu silového trojboje nezaniká oddílům a
sportovním klubům povinnost nahlásit svou členskou základnu TJ, která ji dále vykáže na základě
pokynů příslušného regionálního sdružení své střešní organizaci. Členská základna silového trojboje
musí být vykazována pod kódem sportovního odvětví „69“, tj - silový trojboj.
Vzhledem k tomu, že stav členské základny ČSST včetně členské základny mládeže je jedním
z hlavních kritérií pro výpočet výše státní dotace našeho svazu, je nezbytné, aby všichni předsedové
včas nahlásili členskou základnu svých oddílů a klubů na základě výše uvedených pokynů. Subjekty,
které tak neučiní, pozbývají nárok na jakoukoli finanční podporu v roce 2015.
Subjekty, které splní veškeré své členské povinnosti vůči ČSST a budou se aktivně podílet na činnosti
svazu, budou mít v roce 2015 reálnou šanci na finanční podporu. Pokud navíc vykážou v rámci
statistického šetření členské základny 15 a více členů do 23 let (čím více, tím lépe), budou při
případném přerozdělování státních prostředků zvýhodněni.
Chtěli bychom upozornit, že výše uvedené pokyny jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v plném znění. Oddíly a spolky jsou povinni zajistit souhlas člena spolku ke
zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ. Souhlas je prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická
osoba dobrovolně poskytla osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. Pro úplnost
připomínáme informační povinnost podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům o tom,
že jejich osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro účely činnosti spolku.
Roční členský příspěvek sdružených subjektů (oddílů, klubů, spolků)
V příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení ročního členského příspěvku na rok 2015 ve výši
2.000 Kč. Kromě povinných údajů je nezbytné vyplnit na poštovní poukázce kolonku „zpráva pro
příjemce“ (bez diakritiky). Pro identifikaci platby zde musí být uveden název subjektu sdruženého
v ČSST (oddílu, klubu, spolku), který příspěvek zasílá. Při vyplňování názvu subjektu mějte na
paměti, že počet znaků zobrazujících se příjemci je omezený. Proto nevyplňujte název subjektu
způsobem např. „Telocvicna jednota Sokol Nymburk“ (v tomto případě se příjemci zobrazí pouze
„Telocvicna jednota“, což je neidentifikovatelné) ale „TJ Sokol Nymburk“ nebo „Sokol Nymburk“
nebo může být i „Nymburk“. Do zprávy pro příjemce je také nepřípustné uvádět jméno a příjmení
odesílatele.
Příspěvek je možné uhradit též převodem na účet svazu vedeném u GE Money Bank, a.s., č.ú.:
1724905504/0600. Zde musí být rovněž uveden ve zprávě pro příjemce název sdruženého subjektu,
který příspěvek zasílá. Název subjektu uvádějte stejným způsobem, jak je popsáno v případě platby
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složenkou. Roční členský příspěvek je povinen uhradit každý subjekt sdružený v ČSST
nejpozději do 20. ledna 2015. Úhradu ročního členského příspěvku realizujte prosím až v roce
2015!
Nezaplacení ročního členského příspěvku na rok 2015 bude mít za následek udělení pokuty ve výši
2.000 Kč se splatností do 14ti dnů od vystavení výzvy k její úhradě. Zaplacením pokuty nezaniká
povinnost úhrady ročního členského příspěvku.
Pokud subjekt sdružený v ČSST neuhradí včas roční členský příspěvek a následně udělenou pokutu,
mohou být závodníkům z tohoto subjektu anulovány výsledky dosažené na soutěžích v daném
kalendářním roce. Subjekt zároveň pozbude nárok na případnou státní podporu poskytovanou
prostřednictvím ČSST z jednotlivých Programů státní podpory sportu vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Nová koncepce mistrovských soutěží
Jak jste již byli informováni e-mailem dne 26.6.2014 Výkonný výbor ČSST rozhodl o zásadních
změnách v oblasti organizace mistrovských soutěží v silovém trojboji v České republice. Tyto změny
spočívají především v zavedení oblastních mistrovství v klasickém silovém trojboji (RAW) a dále v
zavedení samostatných mistrovství ČR v klasickém silovém trojboji (RAW) pro dorostence, juniory a
veterány. Zavedeno bude také mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu. K tomuto rozhodnutí
došlo na základě velkého zájmu závodníků, zejména z řad mládeže, o účast na soutěžích v této nově
zavedené divizi našeho sportovního odvětví.
V souvislosti s navýšením počtu mistrovských soutěží v klasickém (RAW) silovém trojboji a
benčpresu muselo dojít ke zrušení mistrovství Čech/Moravy v silovém trojboji a k redukci extraligy na
jedno kolo, které nese název mistrovství České republiky družstev.
V letošním roce nebyla uspořádána plánovaná pohárová soutěž Vision Nutrition v klasickém (RAW)
benčpresu. Tuto soutěž nahradí v lednu 2015 oficiální mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu
dorostenců, juniorů, mužů a žen. Pohár starosty města Zbýšova dorostenců a juniorů s mezinárodní
účastí proběhl v rámci mistrovství oblasti jižní Morava v silovém trojboji.
Další významnou změnou v kalendáři mistrovských soutěží ČSST je úprava termínů pořádání soutěží
tak, aby všechna mistrovství České republiky navazovala na mezinárodní soutěže. Tato návaznost
spočívá především v možnosti přípravy nominací na mezinárodní soutěže v termínech stanovených
pravidly IPF a na základě reálných výsledků dosažených soutěžícími na nejvyšší národní soutěži.
Vzhledem k nezbytnému posunu většiny mistrovství České republiky na počátek roku, musí být
základní postupové soutěže uspořádány ve druhé polovině roku předešlého.
Pevně věříme, že veškeré výše uvedené změny přispějí k dalšímu pozitivnímu rozvoji našeho
sportovního odvětví.
Spolu s tímto dokumentem zasíláme kalendář soutěží ČSST na soutěžní období 2015.
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se soutěží zahrnutých do kalendáře soutěží ČSST
najdete na webových stránkách ČSST http://powerlifting.cuscz.cz. Propozice soutěží ani nominace
závodníků a rozhodčích na tyto soutěže nebudou zasílány v papírové podobě.
Antidoping
ČSST patří mezi sportovní svazy, které si plně uvědomují nebezpečí, které představuje doping ve
sportu a boj proti němu považují za jeden z hlavních úkolů pro úspěšné naplňování svého poslání.
Proto Disciplinární komise ČSST stále úzce spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR na
zabezpečení preventivně-výchovných aktivit všech členů svazu. Tyto aktivity jdou ruku v ruce
s rozvojem antidopingové politiky IPF.
V souvislosti se snahou ČSST podporovat boj proti dopingu v ČR apelujeme tímto na všechny
funkcionáře, předsedy oddílů a trenéry, aby se seznámili s antidopingovými pravidly a následně
pomáhali předávat získané informace v oddílech a klubech svým svěřencům.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů týkajících se antidopingové problematiky je možné se
obrátit na předsedu Disciplinární komise ČSST p. Tomáše Šárika (e-mail: sarik@volny.cz, mobil:774
456 790).
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Veškeré informace včetně aktualit týkajících se antidopingu naleznete na webových stránkách
Antidopingového výboru ČR ( http://www.antidoping.cz).
OSA a INTEGRAM
Pro ošetření povinností sportovních klubů a pořadatelů soutěží, vyplývajících z autorského zákona,
uzavřel Český olympijský výbor (ČOV) kolektivní smlouvu s nezávislou společností výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou a pokrývá všechny subjekty sportovního prostředí ČR.
Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít uveřejněné záznamy výkonů umělců a
zvukové a zvukově obrazové záznamy – videoklipy výkonů umělců nebo jiných zvuků k jejich
sdělování veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním
rozhlasového a televizního vysílání při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty, na
které se smlouva vztahuje.
Tato smlouva se vztahuje na všechny spolky, které jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ sdružené po
regionální linii, sportovní svazy včetně ČSST, okresní sdružení i krajské organizace ČUS. Sdružené
subjekty tedy již organizaci INTERGRAM žádné poplatky platit nemusí.
Obdobná smlouva byla ČOV podepsána i s Ochranným svazem autorským – OSA.
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů
Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou Kooperativa smlouvu o pojištění odpovědnosti trenérů
a cvičitelů. Podle této smlouvy se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v
oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty,
sportovní kluby a sportovní svazy včetně ČSST, a to na základě jednoho z následujících vztahů:
pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým
živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije
při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny
trenérů tělovýchovných jednot, sportovních oddílů a klubů na území České republiky.
Úrazové pojištění
Český olympijský výbor a Pojišťovna VZP mají uzavřenu smlouvu o kolektivním úrazovém pojištění.
Česká unie sportu jako člen ČOV, tím i všechny členské subjekty ČUS, jsou zahrnuty v této kolektivní
smlouvě. Úrazové pojištění tedy platí pro každého člena sdružených subjektů ČUS, tedy i pro členy
ČSST. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Škodné události (úrazy) se uplatňují dle smlouvy č.
1310000010 u Pojišťovny VZP na formulářích této pojišťovny. Jako pojištěný se vždy uvádí osoba,
které se stal úraz.
Korespondence
Vzhledem k tomu, že převážná většina korespondence mezi ČSST a jeho sdruženými subjekty probíhá
výhradně elektronickou poštou, dovolujeme si požádat veškeré sdružené subjekty o kontrolu svých emailových adres uvedených na webových stránkách svazu.
Dále si dovolujeme požádat zástupce těch subjektů, kteří i přes každoroční upomínání svou emailovou adresu doposud nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Emailovou
adresu, případně její opravu, je možné nahlásit na korespondenční adresu svazu – Miroslav Vacek,
Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk nebo elektronickou poštou na adresu cpf@powerlifting.cz.
Veškeré výše uvedené informace je možné nahlásit i telefonicky na sekretariát svazu paní Matějovské
na tel. č. 723 370 479.
Valná hromada ČSST
V souladu se Stanovami Českého svazu silového trojboje svolává Výkonný výbor ČSST 12. valnou
hromadu na sobotu 14. března 2015. Jednání se uskuteční ve Sportovním centru v Nymburce.
Pozvánku s programem valné hromady, mandátní lístky pro delegáty, soubor písemných podkladů a
potřebné organizační informace obdržíte ve druhé polovině února 2015.
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Členové Výkonného výboru Českého svazu silového trojboje děkují všem členům za
spolupráci v průběhu celého letošního roku a přejí krásné prožití vánočních svátků v atmosféře
plné spokojenosti, pohody a radosti.
Do nového roku 2015 přejí především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak i
sportovním životě.
Pevně věříme, že v nadcházejícím roce 2015 navážeme na úspěchy letošního roku a že za
vaší vydatné podpory budeme i nadále pokračovat v rozvoji našeho sportovního odvětví.

V Nymburce 17.12.2014
Za VV ČSST:

Miroslav Vacek
předseda ČSST
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