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_______________________________________________________________________________________ 
 
Tělovýchovným jednotám, sportovním klubům, sportovním oddílům  okresu  OLOMOUC. 
                Vážení sportovní přátelé ! 
               Jak je již dlouholetou tradicí, připravuje RS ČSTV Olomouc již 47. ročník vyhlášení 
nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok 2012. Slavnostní 
vyhlášení  letošního 47. ročník NEJ 2012… se uskuteční  v průběhu měsíce  leden 2012 a dle 
rozhodnutí našeho VV se partnerem vedle měst olomouckého regionu stane i agentura ČOK s.r.o. 
Vyhlášení tedy proběhne formou veřejnosti přístupného programu s účastí profesionálních umělců 
(např. Bohuš Matuš, Olga Lounová..) a profesionálního moderátora ( předběžně Štěpán Škorpil 
).Termín akce je směřován na 1.polovinu ledna 2013 do sálu olomoucké Reduty.   
              Jménem organizátorů Vás tímto oslovuji s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly 
podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie : 
Hlavní kategorie dospělí sportovci                                  Kolektivy dospělých 
Mladí sportovci – junioři do věku cca 21 let                   Kolektivy mládeže 
Zdravotně postižení  sportovci – dospělí, mládež, kolektiv 
Objev roku                          Trenér roku                          Funkcionářská osobnost 
Cena Drahoše Válka (za dlouholetou významnou trenérskou činnost na úseku výchovy mládeže s návazností na 
vrcholový  reprezentační sport) 
o Předpokládáme, že budete navrhovat sportovce, kteří se umístili na předních místech ve světových 

a evropských soutěžích, jsou členy státních reprezentačních družstev, přeborníky nebo medailisty 
přeborů ČR, vítězové pohárových soutěží apod.  

o V kategorii „ Objev roku“  by mělo jít o sportovce, který na sebe výrazně upozornil podstatným 
zlepšením výkonnosti, výrazně postoupil na žebříčku, svými stabilními   výkony  pomohl mužstvu či 
kolektivu apod. 

o V kategorii „Trenér roku“ by mělo jít  o trenéra, jehož svěřenci dosáhli v roce 2012 mimořádných  
individuálních či kolektivních výsledků.   

o Jako „Funkcionářskou osobnost“ chceme ocenit funkcionáře za dlouholetou a mimořádnou práci 
na úseku organizování a zabezpečování sportovní činnosti a aktivit, možno vázat na významné 
životní výročí navrhovaného ( min. 60 let a výše). 

o Návrhy na „Cenu Drahoše Válka“ za dlouholetou významnou trenérskou  činnost, vrcholové  
působení v mládežnických kategoriích, v kategoriích dospělých až na úroveň státní reprezentace, 
věková hranice 60let a výše..) 

o Ostatní kategorie jsou celkem jasné a není třeba je komentovat. 
            Návrhy podávejte se stručným ale pokud možno přesným výčtem výsledků a nejlepších 
umístění navrhovaných sportovců či kolektivů, u funkcionářů pak s obdobným výčtem jejich 
činnosti ( údaje potřebujeme pro prezentaci v médiích a pro vlastní moderování slavnostního 
ceremoniálu).  Zasílejte na adresu : 
            RS ČSTV Olomouc, Legionářská 12, 772 00 Olomouc,  možno i mailem na adresy : 

• olkr.cstv@quick.cz    k rukám Jaroslava Nováka nebo  
• cstvol@iol.cz k rukám Josefa Odstrčilíka s označenímNEJ .. 2012  
• pokud možno obratem, nejpozději pak do  3.prosince 2012 !!! 

 
V Olomouci dne 2.listopadu 2012                   
                                                    Za organizátory : 
                                                                     Jaroslav Novák v.r., 
                                                                     místopředseda RS ČSTV Olomouc      


