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Příloha 1. 

 

Prohlášení předsednictva ÚV KSČ, vlády ČSSR a ÚV NF ČSSR 

k Československé spartakiádě 1980 

 

Československá spartakiáda 1980 byla důstojným završením oslav 35. výročí 

vyvrcholení národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození 

Československa Sovětskou armádou. Svým úspěšným průběhem od obcí, měst a 

okresů až po vyvrcholení na Strahově, svou celkovou atmosférou stala se 

spartakiáda velkolepou a spontánní manifestací našeho lidu za socialismus, za 

politiku Komunistické strany Československa, za přátelství k Sovětskému svazu, 

za mír a společenský pokrok ve světě, výrazem jeho hlubokého socialistického 

vlastenectví a internacionalismu. Podala přesvědčivý důkaz o vysoké úrovni našeho 

tělovýchovného hnutí, jíž může být dosaženo jen v podmínkách socialistické 

společnosti. 

Československá spartakiáda 1980 byla vpravdě společným dílem miliónů 

občanů naší socialistické vlasti. Na její přípravě a uskutečnění se v těsné 

soudružské spolupráci podílely Československý svaz tělesné výchovy, Revoluční 

odborové hnutí, Socialistický svaz mládeže, Svazarm i ostatní organizace sdružené 

v Národní frontě, Československá lidová armáda, národní výbory, školy učňovská 

zařízení a další organizace a instituce. Předsednictvo ÚV KSČ, vláda ČSSR a 

ústřední výbor NF ČSSR vysoce oceňují práci všech organizátorů, všech 

tvůrců skladeb, cvičitelů, pořadatelů, všech těch, kdo se svým nadšením a 

obětavou prací zasloužili o zdar spartakiády. Zvláště upřímné uznání a 

poděkování patří všem cvičencům za jejich vytrvalost, vysokou morálku, 

uvědomění a kázeň, za vynikající splnění náročných úkolů. Ocenění patří i 

turistům a dalším sportovcům, kteří se rovněž podíleli na zdárném vyvrcholení 

spartakiády. 

Spartakiáda úspěšně naplnila i svůj nejvlastnější smysl – získat pro tělesnou 

výchovu další statisíce našich občanů, zejména mladých lidí. Předsednictvo 

ÚV KSČ, vláda a ÚV Národní fronty ČSSR vyjadřují přesvědčení, že pro 

všechny účastníky spartakiády i pro další občany se tělesná výchova, sport a 

turistika stanou pravidelnou a oblíbenou součástí jejich života, že jim budou 

přinášet radostné chvíle ve volném čase, že napomohou k upevnění jejich zdraví 

a fyzické zdatnosti, že přispějí k utváření harmonicky rozvinuté osobnosti 

socialistického člověka, uvědomělého budovatele socialistické společnosti v naší 

vlasti. 
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Prohlášení předsednictva ÚV KSČ, Ústředního výboru Národní fronty a 

vlády ČSSR (1985) 

 

Československá spartakiáda 1985 byla důstojným završením oslav 40. výročí 

vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Její strhující průběh vyjádřil hrdost a 

lásku pracujících a mládeže ke své socialistické vlasti, důvěru a podporu politice 

Komunistické strany Československa a Národní fronty, hluboké city přátelství 

k Sovětskému svazu. Stala se výrazem jednoty našich národů a národností, jejich 

velkolepou manifestací za socialismus, za mír a společenský pokrok ve světě. 

Předsednictvo ÚV KSČ, ústřední výbor Národní fronty a vláda ČSSR oceňují 

záslužnou práci tvůrců skladeb, cvičitelů, organizátorů, pořadatelů, všech, 

kteří svým nadšením a obětavou prací se zasloužili o zdar ČSS 1985. Zvláště 

upřímné poděkování patří všem cvičencům v místech okrscích, okresech, 

městech a při závěrečných dnech v Praze za jejich vytrvalost, vysokou 

morálku, uvědomění a kázeň, za vynikající splnění úkolů. K úspěšnému 

průběhu spartakiády přispěli rovněž nemalým dílem sportovci a turisté. 

Také letošní spartakiáda se stala vpravdě celospolečenskou záležitostí, byla 

dílem miliónů našich občanů. Na její přípravě a uskutečnění se odpovědně a 

iniciativně podíleli členové a funkcionáři Československého svazu tělesné 

výchovy, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže, Svazu 

pro spolupráci s armádou i ostatních organizací sdružených v Národní frontě, 

Československá lidová armáda, žáci, studenti a učitelé škol a učilišť, národní 

výbory, celá oblast kultury, další resorty a instituce. Jim všem patří dík za společnou 

práci a vynaložené úsilí. 

Spartakiáda – tento velký svátek mladí a krásy – naplnila i svůj nejvlastnější 

smysl: získat pro aktivní tělesnou výchovu, sport a turistiku další statisíce 

našich občanům, zejména mladých lidí. Předsednictvo ÚV KSČ, ústřední 

výbor Národní fronty a vláda ČSSR jsou přesvědčeny, že pro účastníky 

spartakiády i pro další občany se tělovýchova stane přirozenou součástí jejich 

života, upevňování zdraví a fyzické zdatnosti, přispěje k utváření harmonicky 

rozvinuté osobnosti, uvědomělého tvůrce a obránce socialismu a míru. 
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