ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané dne
20.11.2015 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Přítomni: viz prezenční listina
pan Neumann ( určený výborem TJ jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítal všechny
přítomné delegáty a hosty.

1) Zahájení konference
Pan Seidl – v NOZ citace § 252: členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů
spolku.
Paní Bubeníková – většina ustanovení v OZ jsou dispozitivní, to znamená, že se lze od nich odklonit.
Pokud Stanovy určí něco jiného, řídíme se Stanovami
Pan Seidl – nevím, jak si mám vysvětlit donucovací ustanovení zákona, protože to souvisí s tou
citací. Mám tady tři návrhy Stanov, které jsou…
Pan Neumann – musím to zastavit, toto nikoho nezajímá a pojedeme podle programu a následně
v diskusi to vyřešíme.
Pan Seidl – pokud si to nevyjasníme, tak se může stát, že veškeré hlasování, které tady od 1.1.roku
2014 proběhlo,
Pan Neumann – tak to potom ano, tak to shodíte, vždyť jste na to odborník. Teď jdeme dál.
Následuje program:

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh:L.Hrušková, M.Riedl, Z.Neumann
Platné hlasovací právo má každý delegát, který má bílý hlasovací lístek. Hosté mají jinobarevné
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
Hlasování o programu konference – program je předložen každému delegátovi.
Pan Seidl - navrhuje hlasování o zařazení dvou bodů do programu – zpráva o probíhajícím auditu
společnosti a bod odvolání V TJ, který se provede tajnou volbou
Pan Riedl – zpráva o probíhajícím auditu je součástí zprávy předsedy TJ Spartak
Pan Seidl – pro lidi, kteří o tom budou hlasovat, tak teď v prvním hlasování rozhodujete čistě jen o
hlasování. Na konci mi to můžete všichni spočítat.
Pan Neumann – zpráva o auditu: o tom hlasovat nemusíme, ta je v programu. Budeme hlasovat
pouze o tom, že by před diskusí byl bod o odvolání V TJ. Pokud chceme tento bod zařadit, pak –
slovo předává Mgr.Bubeníkové
P.Bubeníková – dle zákona je potřeba, aby vyslovili souhlas všichni delegáti k vložení bodu do
programu, pokud to není ve Stanovách jinak
Pan Seidl – ale ve Stanovách máme něco jiného
Paní Bubeníková – nikde to nevidím, řekněte mi ustanovení, kde to ve Stanovách je, abychom
nezdržovali, ale já to nikde nevidím
Pan Neumann – ve Stanovách to není
Pan Seidl – na minulých konferencích tomu tak nebylo, rozhodovala nadpoloviční většina
Pan Neumann – ano, byla to benevolence pracovního předsednictva vůči Vám
Hlasování o vložení bodu o odvolání V TJ do programu konference TJ:
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PRO: 2

ZDRŽEL SE: 3

PROTI: 46

Návrh pana Seidla neprošel, tím byl potvrzen navrhovaný program konference
Konference schválila program konference

4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 51

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Konference schválila jednací řád konference

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: Milan Fojt. Minule byly výhrady k zápisu,
tak pokud se chce někdo podílet na tvorbě zápisu nebo přímo zapisovat, je to možné. Nikdo nemá
zájem.
Platí původní návrh: M.Holubcová – zapisovatel, M.Fojt - ověřovatel
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Volba mandátové komise:
Návrh: p.Žalská, p.Neumannová, p.Slavíková
PRO: 48

ZDRŽEL SE: 3

PROTI: 0

3) Volba návrhové komise:
Návrh: p. V.Vít, B. Patočka ml., J. Herber
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zpráva mandátové komise
Paní Žalská: Pozváno 54 kandidátů, přítomno 51 osob a 30 hostí.
94,44 % - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Pan Riedl – přivítal přítomné a přednesl zprávu.
Dotazy a upřesňující informace prosím do diskuse.
V TJ se v tomto roce sešel doposud 23x, řešily se rozpočty oddílů. Tabulka rozpočtů – přehledy za
poslední roky.
Schválený rozpočet na rok 2015 byl 886 000,-Kč, na rok 2016 neplánujeme skokové navýšení rozpočtů,
ale začneme peníze hromadit, abychom mohli podporovat jednotlivé oddíly.
Stav členské základny – 742 členů, dospělých 603, mládež: 139
Změna Nájemní smlouvy se Spartak Rokytnice, a.s.: 7,50Kč/ m2 – v současnosti se zajistilo financování
TJ Spartak za pronájem pozemků a doplatek do 4 mil. Kč formou dividendy Spartak, a.s., která bude
nařízená a dál bude zisk přerozdělen na třetiny, z nichž jedna půjde do TJ. předpokládá se, že jak
akcionář, tak představenstvo nebo ředitel se budou scházet 1 – 2x do roka a budou se řešit progresivně
finanční toky podle toho, jak stav bude vypadat a kde to bude potřeba.
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Představenstvo a ředitel si budou muset být schopni obhájit veškeré investice, aby pro ně načerpali
finance a TJ bude dostávat to, co jsme si vyžádali, tj. 4 mil. Kč/rok + část ze zisku. Počínaje touto
sezónou přechází TJ do jiného režimu financování, peníze bude ukládat na účet a TJ si bude vytvářet
rezervní fond. Financování by mělo být mnohem průhlednější, transparentnější a flexibilnější.
Vznik lyžařské skupiny předškolních dětí – je tam cca 15 dětí, ujala se toho M.Slánská
Stanovy TJ – řešily se víc jak ½ roku, měli jste možnost je připomínkovat na stránkách všechny verze
Na stránkách TJ zřízeno diskusní fórum, zatím to moc nefunguje
Jednání s p.Málkem ohledně mimosoudního narovnání: v roce 2014 proběhly dva soudní spory, jeden
byl ukončen v srpnu 2014 a soudní spor s panem Málkem stále trvá. V obou případech není přesně
definováno - měla TJ část viny na těchto sporech, náklady TJ na soudní spor s panem Seidlem:
20 140,-Kč k rukám právního zástupce a náklady na právní zastoupení TJ byly 8 750,-Kč. – spor
ukončen. Soudní spor s panem Málkem prošel jedním rozhodnutím, kdy ze 4 bodů obžaloby 2 body
nebyly panu Málkovi jako straně žalující uznány v plném rozsahu, dva oprávněné přijaté byly, nato se
pan Málek odvolal a soudní spor stále trvá, nemůžeme nyní předjímat, jak to dopadne. Za právnické
služby k dnešnímu datu uhradila TJ 19 915,-Kč zastupující advokátní kanceláři. Jak to bude dál, jestli se
ještě bude něco platit, to je otázka soudního řízení.
Na minulé konferenci nebyl přečten výrok, který byl slíben, že na konferenci zazní a nezazněl, slíbili
jsme, že to tak uděláme, tak činím:
Ze zápisu z mimořádné konference konané dne 23.5.2014 v ZŠ Rokytnice nad Jizerou nevyplývá, že
by TJ Spartak poskytl panu Vladimíru Málkovi bezúročnou půjčku ve výši 1 800 000,-Kč. Panu
Vladimíru Málkovi nikdy nebyla taková půjčka poskytnuta ani nabídnuta.
Toto je holý fakt, to, co se šířilo po Rokytnici, bylo špatnou interpretací zápisu. Je to vyřízené tímto
prohlášením za tím děláme tečku.
Pan Málek – poškozen jsem byl já, moje osoba
Proběhly 3 informační schůzky, informací bylo dost
Studenov, s.r.o. – společnost ve „zmraženém“ stavu, nic se s ní neděje a ani se dít bez vašeho vědomí
nebude
Brigády ve středisku: zatím zachován stávající systém, s brigádami a jejich formou do budoucna se
budeme ještě zabývat, prozatím ale systém zůstává stejný
Mimořádné konference – 27.2.a 27.3.2015. První konference byla k udělení mandátu pro zjišťování
tržních cen majetku TJ a Spartak, a.s. Další mimořádné konference: zvažování strategického partnera,
neúvěrování a forenzní audit. Strategický partner – mohli jsme od toho upustit, ve zprávě z a.s. se
dozvíte, co se povedlo ve financování a přeúvěrování a forenzní audit probíhá.
Forenzní audit bude dokončen zhruba za 14 dní s tím, že do této chvíle na základě zadání proběhlo
výběrové řízení, visel i na auditorské komoře, byla prodloužena platnost na žádost některých členů
V TJ, při vyhodnocování FA jsme přizvali i pana Seidla, aby se mohl vyjádřit k tomu, za jakých
podmínek vybrat ty lidi, našli jsme shodu, byl vybrán firma na základě referencí, dostali seznam věcí,
které jsme tady dokola řešili, berou jednu věc za druhou, v první fázi si zajistili dokumenty, ve druhé
fázi jednali s lidmi, kteří jsou v jednotlivých věcech dotčeni. Začnou zpracovávat jednotlivé výsledkové
zprávy a v rámci uvádění stavu na a.s. došlo na otázku Skidat, na tu jsme nedokázali sami odpovědět,
proto jsme požádali o rozšíření auditu o tuto záležitost. Uvidíme, jakou zprávu nám k tomuto bodu FA
podá. Zatím nemáme žádné zprávy ohledně závěrečné zprávy FA, jakmile budeme mít, bude svolána
mimořádná konference a budeme se zabývat výsledky auditu v rámci toho, jak nám bude předána
závěrečná zpráva
Anonymní udání pro trestné stíhání na P ČR přišlo k řešení do kanceláře TJ, byli jsme požádáni o
podání vysvětlení a doložení dokumentů. Toto jsme učinili i ve spolupráci s a.s., protože některé věci –
většina - se týkaly i Spartak, a.s. Policie si odvezla nějaké dokumenty a dál na tom pracuje bez toho,
aniž by nás informovala, takže nevíme, v jakém je to stavu, víme, že se zabývají některými věcmi, které
tam byly uvedené. Jsou to i některé věci, které jsou ve forenzním auditu.
Pachtovní smlouva byla schválena s panem Stehlíkem - firma LASTCOM, s.r.o. Jedná se o spásání a
sekání sjezdovek a udržování terénu.
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Směna pozemků: město, p.Žurman, TJ Spartak – tato směna proběhla ku vzájemné spokojenosti. Na
této smlouvě nebylo možné už cokoliv měnit, bylo to předem dohodnuté – je to ku prospěchu věci všech
zúčastněných.
Audit –
Schůzky se starostou města, spolupráce ohledně multifunkčního hřiště pod patronací města
Dotace: za rok 2014: žádáno 385 594,- Kč, obdrželi jsme 25 094,-Kč
Za rok 2015: žádáno o 1 398 367,-Kč, není to způsobeno tím, že bychom dělali extra víc, než se
dělo v minulém roce pro dotace, ale letošní rok bylo dotačních programů vypsaných víc a snažili jsme
se zúčastnit co největšího počtu. Je to kontinuální proces, kdy se TJ snaží dotační peníze získávat.
Celkově obdrženo 216 933,- Kč do současné doby, visí tam 800 tis.Kč do vyřízení
Byly to většinou cílené projekty, kde figurovalo město nebo Liberecký kraj nebo to byly projekty
směřované na činnost mládeže
Na 2016 – zažádáno v projektu Sportuj s námi – Vo zlámanou grešli a Běh do vrchu: Rokytnice –
Dvoračky
Pronájem kiosku na fotbalovém hřišti panu Tučkovi. Jsme mu vděční, protože přesto že i v TJ je
spousta lidí, kteří provozují hostinskou činnost, tak o to nikdo neprojevil zájem, pouze pan Tuček.
Nový systém vydávání sezónních skipasů: pro vás jediné, co se změnilo, že člen TJ, který chce sezónní
skipas, musí mít od p.Holubcové potvrzení, které vydává pouze ona. S členskou průkazkou, kde máte
zaktivovaný rok 2016 ( poslední dvojčíslí 16) a s potvrzením od p.Holubcové vám na pokladně nabijí
sezónní jízdenku. Uvidíme, jak se to osvědčí, jestli budeme mít takovou kontrolu, jakou od toho
očekáváme.
Vydání nových směrnic: byla vytvořena Směrnice pro nakládání s dokumenty a Směrnice pro pořádání
závodů, turnajů a sportovních a jiných akcí pod hlavičkou TJ. směrnice k vedení seznamu členů, ta nám
umožňuje nakládat s vašimi osobními údaji dle platného NOZ, a dále pak Směrnice k určení počtu
delegátů konference TJ, a tu budeme dál řešit v programu TJ.
Přehled hospodaření za rok 2013, 2014 a 2015 – viz příloha č.1
Oproti loňskému roku se změnil systémový přístup s nakládání s financi, tzn., co už jsem říkal, ale
pokud budete chtít, tak následně v diskusi
Žádost ski klubu Masters podaná panem Málkem na vznik nového oddílu – tímto jsme se zabývali,
budeme to řešit jako samostatný krok, nebudu to dál rozvíjet
Členské příspěvky pro rok 2016 – zůstaly beze změny, pravděpodobně budou navýšeny, protože jedna
z podmínek při žádání dotačních peněz je, že členský příspěvek pro aktivního člena ( nad 18 let) by měl
být 500,-Kč. Pokud to tak bude, budeme muset skokově navýšit členské příspěvky. Pokud by to nebylo
jako podmínka pro získání finančních prostředků z dotačních titulů, pak bude zvýšení pozvolné. Zatím
uvidíme.
Změna financování TJ, případné přerozdělení finančního zisku pro TJ – již bylo řešeno – dost obšírně.
Změnou jsme sledovali několik cílů: 1) chceme po a.s., aby předělala nájemní smlouvy, řečeno
polopatě: byly tam nesourodé ceny, ceny, které m2 v rámci přepočtení na pozemek se platilo víc jak
1 000,- Kč za m2, pověřili jsme ředitele a.s. a představenstvo, aby toto dali do pořádku a srovnali, co
půjde. Na tom se intenzivně pracuje a k tomu vám řekne víc ředitel, z naší strany bylo potřeba jim dát
možnost vyjít z toho, co je cena běžná, abychom je mohli v počínání podpořit, což je 7,50 Kč/m2.
Museli jsme vymyslet jiný systém, jak si zajistit financování jednoty. To se povedlo, bude to do diskuse,
pokud to někoho bude zajímat podrobněji.
Dotace z Libereckého kraje bylo pro tento rok 140 000,-Kč, ty budeme účelně přerozdělovat. K tomu:
skokové navyšování rozpočtů oddílů by nemělo nastávat, ale oddíly by se měly naučit říct si: máme
tady x dětí, potřebujeme na ně trenéra, chceme je vést. V rámci toho si vypracují finanční rozvahu,
kterou předloží V TJ a ten se tím bude zabývat. Neměly by nastávat situace, kdy do oddílu přiteče
nějaká suma peněz, a pak se teprve bude přemýšlet, jestli oddíl finance využije a k čemu. Budeme
intenzivně pracovat na komunikaci mezi vedením TJ a oddíly.
Zástupce jediného akcionáře: doposud 18 schůzí. Změna personálního obsazení představenstva a DR, to
jste zaznamenali
30.3.2015 – výpověď ředitele Spartak, a.s. ing. Krtičky na jeho vlastní žádost, výběrovým řízením byl
přijat nový ředitel a.s., schválení roční závěrky za hospodářský rok 2013/2014
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ve ztrátě HV – 28 898 413,28 Kč
výběrové řízení na post ředitele Spartak, a.s.
jednání s KB ohledně zjištění čerpání úvěrových peněz a následně jednání s jinými bankovními
institucemi o neúvěrování. Většina z nás přemýšlela o tom, zda poptat strategického partnera nebo jestli
něco prodat, dovolím si říct mimo zprávu předsedy TJ, detaily uslyšíte ve zprávě ředitele společnosti, že
se podařilo situaci stabilizovat, nemůžeme si vyskakovat, ale troufám si říct, že existenční problémy
jsme překonali
záměr prodeje parkoviště P1, řešily se možnosti investičních záměrů, je třeba se na ně ještě podívat a
přepracovat, v původním návrhu nebyly schváleny, ale pořád je tam prostor pro jednání, tak aby to bylo
ku prospěchu všech.
Paní Navrátilová byla odvolána z funkce člena představenstva na vlastní žádost ( odstoupila z funkce
člena představenstva na vlastní žádost – pozn.) – bylo jí vyhověno
Změna úvěrové smlouvy s KB, a.s. – uslyšíte ve zprávě ředitele
Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva DR – lehce byly pozměněny
Směrnice o vyplacení cestovních náhrad pro členy představenstva a DR – také lehce pozměněny vše za
účelem toho, aby byla vyplácena minimální odměna a aby v rámci cestovních náhrad nebo jiných
činností, které by se mohly vykazovat a mohlo by se přes ně nárokovat nějaké peníze, tak aby byly
ošetřeny tak, že to nepůjde.
Změna nájemních smluv na jednotnou cenu 7,50Kč/m2 – už se řešilo
Přeúvěrování KB - výsledky uslyšíte od zástupců z vedení a.s.
Forenzní audit – probíhá, několikrát nás na zástupci jediného akcionáře navštívili pan ředitel, předseda
představenstva i členové DR, to, že jsme zůstávali celý rok v kontaktu, komunikace mezi řídícími
orgány obou organizací hodnotím sám za sebe jako velmi dobré
Schválení investice na nákup zasněžovací techniky – některé to překvapí, ano, povedlo se, přibylo tam
nové techniky, zástupci vedení toto odprezentují
Schválení nové auditorské firmy pro rok 2014/2015 vedená ing. Jiřím Jarkovským, už to funguje jinak,
už není Auditex, těch personálních a jiných změn tam proběhlo více, kdo má zájem, bude se moci zeptat
v diskusi.
Návrh Smlouvy o přerozdělení dividend, což souvisí s novým způsobem financování TJ a toku financí
mezi a.s. a TJ – ponecháno do diskuse.

6) Zpráva o hospodaření
Viz příloha č.2
Hlasování o schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje roční účetní závěrku a převedení HV 1 731 268,47 Kč na účet vlastního jmění

7) Zpráva kontrolní komise
KK pracuje velmi krátkou dobu a slíbila, že připraví zprávu na další konferenci TJ.

8) Zpráva vedení společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
Pan Stránský – viz příloha č.3
Ředitel společnosti Michal Kopecký – od 20.4.2015 je ředitelem společnosti Spartak a.s., před
nástupem na Spartak Rokytnice, a.s. pracoval ve Snowhillu v Jablonci nad Jizerou
Prezentace: viz příloha č.4
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Hlasování konference o přeúvěrování a financování a.s. rozhodují delegáti, záměry a cíle, které
z toho vyplývají, jsme slyšeli. Je třeba schválit dva postupy: mandát k jednání s Raiffeisen Bank a
KB, a.s.
1) Valná hromada TJ Spartak Rokytnice (= zástupce jediného akcionáře) TJ Spartak uděluje
mandát představenstvu Spartak Rokytnice, a.s. k jednání s KB, a.s. ohledně projednání
výhodnějších podmínek stávajících úvěrů. Případné setrvání u KB, a.s., pokud nabídnuté
podmínky představenstvo vyhodnotí jako výhodnější. Tzn: přeúvěrování na 10 let, plovoucí
splátky, při špatné zimě splátka ve výši 1 mil. Kč. (příloha 4.1.b)
2) RaiffeisenBank – valná hromada TJ Spartak Rokytnice ( = zástupce jediného akcionáře) uděluje
mandát představenstvu Spartak Rokytnice, a.s. k podpisu smluv s RaiffeisenBank, a.s. za
uvedených podmínek a parametrů ( v příloze č.4.1.a), případně lepších
Konference TJ Spartak Rokytnice uděluje mandát k podpisu úvěrových smluv za podmínek
uvedených v prezentaci nebo výhodnějších
Hlasování o udělení mandátu:
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
Zpráva DR – přednese pan Novotný, člen DR, viz. příloha č.5

10)

Zprávy o činnosti oddílů a klubů

Alpin club – viz příloha č.6
ASPV - viz příloha č.7
Florbal – viz příloha č.8
Fotbal – viz příloha č.9
KČT – viz příloha č.10
Kuželky – viz příloha č.11
LK – viz příloha č.12
Paraglide team – viz příloha č.13
Silový trojboj – viz příloha č.14
Stolní tenis – viz příloha č.15
Šachy - viz příloha č.16
Tenis – viz příloha č.17
Volejbal – viz příloha č.18

11)

Žádost o vznik nového oddílu – LK Masters

Pan Málek – viz příloha č.19
Pan Málek – v lyžařském klubu měli neustále tlaky a připomínky, až to došlo tak daleko, že mne
vyloučili z LK neoprávněně, já jsem se začal bránit, bránil jsem se právní cestou, ten soud jsem
vyhrál. Co pokračuje dál, to se čeká, jak to právníci vyřeší. Jednoznačně podle rozhodnutí soudu
mám plné právo kandidovat do všech funkcí, mám plné právo tady pracovat, mám plné právo
sportovat. V tomto směru mi to bylo, co se týče voleb do LK, zabráněno – nebyl jsem na kandidátce
delegátů. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli, že si založíme Ski klub, abychom
nemuseli dráždit členy LK, abychom jim nemohli dělat nějaké problémy, přestože neděláme a
samozřejmě si půjdeme svojí sportovní cestou. Můžu říct, že za posledních 8 let nám TJ přidělila
50tis. Kč na činnost, což vychází na jednoho člena ročně asi 300,-Kč. Všechny finanční prostředky
si sháníme sami a všechno si financujeme sami.
Zajistil jsem, po velkých trablech a práci, která do toho byla vložena, MS v Rokytnici. Měl to být
závod, který by pozvedl Rokytnici ve sportovním duchu, hodně vysoko. Samozřejmě se našlo pár
lidí, kteří to zrušili- naštěstí zvítězil v Praze rozum a tento závod je přesunut do Šp.Mlýna, kde
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slíznou smetanu, kterou my jsme tady pracně vytvořili, tak tu smetanu získá Šp.Mlýn. letos konečně
mi povolili obnovit závod Memoriál Dr.Vedrala, je to v plné přípravě a já jsem přesvědčen o tom, že
tento závod zařídíme v takovém sportovním duchu, aby to mělo sportovní zvuk. Spousta závodníků
se sem těší, podle předpokladů sem přijede až 350 lidí, např. ze Slovenska se hlásí 60 lidí. A
z Moravy a z Rakouska a z jiných zemí. Myslím si, že pokud pojedeme my, jako Masters, svojí
cestou, nebudeme nikomu bránit v činnosti, např. žákovských a jiných, myslím si, že Ski klub
Masters by měl být založen.
Paní Hrušková – za část V LK sděluji, že nesouhlasíme se vznikem dalšího lyžařského oddílu a
nevidíme důvod, proč by jednotlivé tréninkové skupiny měly mít samostatné oddíly. Co se týká
sk.Masters, tak má v tuto chvíli 19 členů, z toho je 10 hostujících. Kmenových členů má Masters 9 a
polovina z nich nechce mít nic společného právě s osobou pana Málka. Nevidíme tedy jediný
důvod, proč by pan Málek měl mít svůj vlastní oddíl.
Za V LK mohu říci, že nikdo panu Málkovi klacky pod nohy nehází a naopak se mu snažíme ve
všem vyjít vstříc.
Pan Riedl – za V TJ: rozervané vztahy mezi p.Málkem a výborem LK jsou, to všichni víme. LK
funguje, výsledky má, funguje i skupina Masters, podařilo se nám tento rok vztahy relativně
narovnat i co se týče pořádání závodů, reprezentování a vystupování za TJ, věřím, že se nám
povedlo učinit nějaké kroky a pakliže jsme zvažovali pro a proti vzniku Ski klubu Masters
samostatně, vidíme i výhody a nevýhody, V TJ doporučuje neakceptovat tuto žádost ne z důvodu
oprávněnosti žádosti, ale z důvodů finančních, a i z důvodů rozpracování plánu programu Klubu
Masters jako celku, což vše lze zvládnout v LK, pro V TJ je prioritou fungující TJ a fungující kluby,
to znamená i v rámci klubu je potřeba se naučit jednat takovým způsobem, abyste si to směřování
oddílů vedli pod jednou střechou a pod jedním duchem. Štěpení oddílů v rámci neschopnosti
komunikovat není správná cesta pro nás a v tuto chvíli je to doporučení TJ.
Paní Krejčí – nesouhlasím s Lucií, že nám neházíte klacky pod nohy, to se vleče 8 let, problémy
pořád trvají, až když se do toho vložil Martin, kdy jsme řešili problémy několik měsíců, tak se
situace nějakým způsobem pohnula, takže neříkej, že nám neházíte klacky pod nohy. My jsme
navrhli řešení, aby se situace uklidnila a abychom šli svou vlastní cestou, sportovní cestou, fair play
cestou. My jsme se toho zatím od vás nedočkali. Těch 5 lidí, co tady vyloučilo mého otce, pane
Neumanne, kdy jste jednal na nějakém tom vašem zasedání, v únoru v roce 2014 jste řešili, že na
Málka nemáte nic, to je prvopočátek všech problémů. Takže bych byla ráda, abyste nás pustili,
abychom mohli jít vlastní cestou.
Paní Vrdlovcová - Skupina Masters má 9 členů klubu – je tady nějaký člen z Masters klubu, který
by se k tomu vyjádřil?
Pan Jon – klub Masters se projednává na téměř každém jednání V LK. Já jsem si své užil od roku
2006, pak štafetu převzal pan Málek a nezávidím mu vůbec nic, protože těch podrazů a zbytečných
problémů bylo dost a návrh nevidím jako hotovou věc na 100 let, ale jako dočasný a vám garantuju,
že by to přineslo klid mezi lidi jak v LK, tak i v klubu Masters, třecí plochy by se opotřebovaly a
myslím si, že do budoucna by to mohlo mít přínos nejen pro LK a sk.Masters, alel i pro TJ. Nejsem
zaujatý, dívám se na to z hlediska práce a z hlediska prospěšné práce pro TJ, a pro ten jak LK, tak
pro klub Masters, pro LK jsem, myslím, udělal dost, a nemám se za co stydět, ale opravdu: to, co se
děje v posledních letech, resp. od roku 2006, to přesahuje všechny meze tolerance, slušnosti a fair
play atd. Proto jsem dnes na straně Masters. Kdybych neměl tyto negativní zážitky, tak určitě
jednám jinak. Ale bohužel jsem to zažil na vlastní kůži. Jsem jeden z těch, který si dovolil mít na
některé věci jiný názor. Nesouhlasil jsem tupě se vším, co bylo předloženo a snažil jsem se vždy
rozhodovat, co se týkalo lyžování, z pohledu profesionála a člověka, který lyžování dělá desítky let
a ví, o čem to je. Uvidíme, kdo tady dál chce konfrontaci, a uvidíme, kdo tady chce dál přispět ke
klidu
Pan Seidl – stačí tři členové na založení oddílu
Hlasování:
PRO: 8

PROTI: 27

zdržel se: 16
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V 20:05 odešel p.Bulušek

12)

STANOVY TJ – připomínky a schválení

Nové stanovy – dle NOZ do konce roku 2016, Stanovy se vytvářely cca 1,5 roku, byly vyvěšeny na
webových stránkách, jednotliví členové se k nim vyjádřili. Všechny připomínky V TJ byly
vysvětleny, některé zakomponoval do Stanov, některé ne. Připomínky, které nezakomponoval, byly
s vysvětlením, proč je nezakomponoval do Stanov, buď předal přímo tazateli nebo je vyvěsil na
web. Žádná připomínka nezůstala nezodpovězena, pokud se dostala včas k VTJ.
Mgr.Bubeníková – vycházelo se z původních Stanov: ne všechno tam bylo špatné, něco se
upřesnilo, něco zpřísnilo, něco je benevolentnější. Většina paragrafů v OZ jsou dispozitivní, to
znamená, že se lze od nich odchýlit.
Např. co se týká zákazu konkurence, tak to je přísnější
Nový bod – Smírčí komise, kompetence budou širší, neřeší jen vyloučení ze spolku, ale i spory mezi
členy nebo orgány ) např. i spor mezi Masters a LK)
Novinkou je dvouinstanční vyloučení – prvotní je V TJ, druhá instance je Smírčí komise
Jsou vložena i disciplinární opatření
Pan Neumann – o Stanovy opravdu byl zájem, pár členů se k tomu vyjádřilo, je třeba doplnit změny,
které pouze upřesňují některé postupy. V minulých Stanovách to tak bylo, nějakým nedopatřením to
bylo vypuštěno. Proto:
Na straně 2, čl.I, bod 1. – škrtnout slovo spolek a nahradit z.s. – takto to bylo dohodnuté, je to celý
název TJ
Strana 5, čl. III, bod 3.8 – bude doplněn o další bod – schvaluje rozpočty jednotlivých oddílů
Strana 8, Čl.IV, bod 11 c – vypustit slovo schvaluje rozpočet oddílu a nahradit slovem navrhuje
Všichni členové měli možnost se k nim vyjádřit, je to jakási ústava, která by měla zůstat platná,
neměl by si ji každý výbor měnit. Ale je tady OZ, který třeba časem poukáže na nutnost změn.
P.Krejčí –str.3, čl.III bod 2.6. – …… v případě, že ½ hodiny po plánovaném zahájení není přítomna
nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je Konference TJ usnášení schopná v počtu
přítomných delegátů – takže:když přijdou tři delegáti, tak budou hlasovat tři delegáti? Jak je to
myšleno?
p.Bubeníková – ano, tak je to myšleno, tato situace, doufám, nenastane
Ing.Krejčí – nastane třeba, bude potřeba odsouhlasit honem rychle něco a přijdou tři delegáti
p.Bubeníková – honem rychle: tam je proces, jak se svolává konference
P.Krejčí – mělo by to být upravené tak, aby nenastala ta možnost
P.Bubeníková – upravené to je tak, že o zásadních věcech, týkajících se spolku, tito tři delegáti
rozhodnout nemohou. Neplatí o rozhodování o zrušení spolku nebo přeměně Stanov
Paní Krejčí – aby něco nemohli odsouhlasit tři delegáti
p.Bubeníková – každý by si svá práva měl hájit sám a je v zájmu všech, aby na konference chodili
Pan Málek –to je nesmysl, co říkáte
Pan Neumann – svolání konference má určitý postup, oddíly si musejí volit své delegáty a následně
delegáti tvoří konferenci. My jsme na tímto bodem diskutovali, vy chcete nějakou pojistku, aby se to
nemohlo stát, ale v žádných stanovách spolků se tato pojistka nevyskytuje a myslím, že dostatečnou
pojistkou jej proces volby delegátů
p. Málek – delegáti na rok – ti by si mohli domluvit.. a prodat a.s.
proces svolávání konference je dlouhodobý, jej třeba, aby konference fungovala pružně.
Pan Málek – my jsme tady a vy jste z Prahy, tady se opravdu sejde 5-10 lidí a rozhodne o prodeji
celé a.s. To přece takto nejde. Je tady počet předem určený, pokud se nesejdou delegáti, máme 30
minut na to, aby se to zrušilo a musí se svolat znovu. Začněte, prosím, pracovat normální cestou.
Pan Riedl – jak jste četli Stanovy, je návrh na volení delegátů na jeden rok ( od konference do
konference). Je to z toho důvodu, že se plánují konat konference 2x do roka, před sezónou a po
sezóně, protože po sezóně chceme znát výsledky a před sezónou chceme znát připravenost.
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Abychom byli pružní, proto budou delegáti voleni na nějaké období ( 12 měsíců). Z toho vyplývá,
že komunikace bude jasná a kanály také. Ve Stanovách jsou zapracovány všechny změny a návrhy,
které jsme byli schopní do té to doby zvládnout, prokonzultovat s právní kanceláří a upravit tak, aby
to mělo hlavu a patu. Neznamená to, že je to dokonalý a na 100% zvládnutý materiál. Potřebujeme
toto schválit a pokud v tom nevidíte fatální problém v rámci fungování TJ, do budoucna můžeme
připravit návrhový balíček, který do tohoto návrhu můžeme v budoucnu zapracovat. Dnes musíme
odsouhlasit minimálně změnu názvu TJ na spolek, to nám ukládá zákon do 31.12.2015, pak můžeme
jí dál. Jestli máte ještě nějaké připomínky, ke které se můžeme vrátit, můžeme do budoucna udělat
další úpravy Stanov, ale v tuto chvíli potřebujeme mít Stanovy funkční jak pro spolek, tak i pro vás.
Pan Neumann – my jsme to tady prodiskutovali, je to „šité horkou jehlou“ – to jsem nechtěl, ale
bylo by tedy možné, že by na stránce 3. Čl.III, bod 2.6 bylo znění následující: Konference TJ je
usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím.
Další věta by byla vypuštěna.
Pan Málek – delegáti jsou voleni na rok, pokud se TJ dostane do finančních problémů, pak po celé
Rokytnici jde fáma, že je to celé na prodej. Konference TJ je od toho, aby se členové jednotlivých
klubů sešli před konferencí, tak, jak to je teď, a tam si něco řeknou a zvolí si delegáty. Ti přijdou
sem a tady budou rozhodovat. Nezavádějte tady takové věc, které by mohly poškodit vás všechny
Pan Neumann – 2 měsíce visely na webu a skoro rok se o nich diskutovalo. Teď tady budeme řešit
takový elementární problém, který jsme mohli řešit celý rok a půl.
Hlasování:
PRO: 47

13)

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:2

Směrnice pro určení počtu delegátů Konference TJ

Pan Neumann – Směrnici do této doby schválil V TJ. Díky změně ve Stanovách je třeba, aby tuto
směrnici schválila konference TJ. Klíč zůstává stejný, větší oddíly měly menší počet hlasů tím, že
od určitého počtu členů se počet delegátů oddílu dělil zmiňovaným klíčem. V tuto chvíli V TJ
navrhuje směrnici stejnou, nic se nemění, jen je třeba ji schválit. Na další konferenci někdo navrhne
jiný klíč, že stávající je nespravedlivý, tak to zde navrhne, může se o tom hlasovat.
Pan Málek – chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali pro vznik nového oddílu a od ostatních
jsem tuto reakci očekával
Pan Neumann – je to diskuse ke Směrnici, toto nechte na závěrečnou diskusi
Pan Seidl – měly by se posílit velké oddíly
Pan Neumann – velký oddíl vám řekne, že je diskriminován. Toto je kompromis. V případě, že se
vám princip volení delegátů nelíbí, je třeba přijít s návrhem, jak to provést jinak. Když řeknete, že se
vám to nelíbí, to je názor o ničem
PRO:

14)

49

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

Diskuse

Pan Málek – děkuji všem, kteří zvedli ruku pro to, abychom se osamostatnili. Ti, kteří zvedli proti,
tak mě to ani nepřekvapilo. Otázka na předsedu: Martine, rozhodli jste, že jsem právoplatným
členem LK?
Pan Riedl – tím jste nikdy nepřestal být
Pan Málek – byl jsem vyloučen, ale teď jsem, všichni členové jsou taky členem LK. Tady jste řekla
( p.Hrušková), že máme trenéra Jona, takže od této chvíle budu požadovat peníze pro trenéra Jona a
pro nás startovné.
Pan Riedl – můžete požadovat všechno v rámci řízení TJ, spadáte pod LK. Máte pořád vedení LK a
v rámci LK si rozdělujete finance a v rámci vlastní iniciativy máte třeba Memoriál Dr.Vedrala,
nastavili jsme jednoznačná pravidla pro celou TJ tak, aby lidi, kteří jsou schopní a ochotní do toho
podniku pod hlavičkou TJ vložit svůj čas a i peníze, aby mohli. Co se týká jednotlivých aktivit,
děláme maximum, co se týká narovnání vztahů v LK – to je na vás. My vám můžeme pomoci,
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můžeme částečně udělat prostředníka, ale nemůžeme nikomu diktovat, na co má a nemá právo,
vyjma pravomocí TJ. To znamená: jste součástí LK a jste plnohodnotní členi, ale spadáte do
stejného režimu jako každý jiný člen LK, tzn. musíte se mezi sebou dohodnout. Nemůžete si
nárokovat nic jiného, než co ostatní.
Pan Málek – my se chceme dohodnout, ale startovné budeme chtít
Paní Krejčí – my se vždy snažíme o dohodu, ale já to sleduju už delší dobu. Byli jsme v Abetone,
dohadovali jsme tam závody Dr.Vedrala, ale pak nám přijde mail od předsedy LK, že závody ANO,
ale za podmínek když bude sníh, ještě nějaká podmínka - dobře – a třetí podmínka byla, že pan
Málek stáhne žalobu. My se chceme dohodnout, ale oni se nechtějí dohodnout. V LK dělá ski klubu
pořád nějaké překážky.
Pan Riedl – pojďme se zabývat sportem a ono se to povede
Paní Krejčí – k penězům: my se musíme podřídit LK, ale žádná podpora z LK nepřišla. My nosíme
výsledky, jezdíme po světě, byli jsme na mistrovství světa a ani startovné nám neproplatí.
Pan Riedl – já to všechno chápu, ale jsem tu proto, abych zastával zájmy TJ
Paní Krejčí – proto žádám, aby toto bylo zohledněno a aby naši členové dostávali alespoň startovné
Pan Málek – na jedné schůzi V TJ bylo rozhodnuto, že se nám startovné bude proplácet.
Paní Hrušková – žádost si samozřejmě podat můžete, ale i děti si platí startovné sami, my platíme
pouze platy trenérům.
Paní Krejčí – tak my chceme peníze na trenéra
Paní Hrušková – můžeme o tom mluvit
Pan Neumann – bude fungovat smírčí komise, můžeme její služby hned využít.
Pan Seidl – kdo bude ve smírčí komisi?
Pan Riedl – zástupce každého oddílu vyjma toho, ve kterém problém vzniknul
Pan Seidl – kdy a jak budou předneseny výsledky auditu?
Pan Riedl – jakmile budou známy výsledky, bude svolána mimořádná konference a tam budou
výsledky sděleny
Pan Seidl – kdo podepsal ….. a kdo podepsal Nájemní smlouvy, se kterými jsme byli seznámeni na
informační schůzce
Pan Neumann- můžete o to zažádat
Pan Seidl – já se ptám tady a teď
Pan Riedl – vy nás tlačíte někam, musíme se informovat u právníků, jestli tyto informace můžeme
poskytnout
Pan Neumann – tyto věci podepisuje prokurista, to je pouze moje domněnka
Pan Seidl – bráníte se zveřejnit tyto informace
Pan Riedl – nebráníme se zveřejňovat informace, i Vám vycházíme vstříc, když si o to zažádáte.
Nikoho se nesnažíme zvýhodnit nebo diskriminovat, ale dotlačili jste nás vašimi postupy a dotazy
k tomu, že jakýkoliv dotaz konzultujeme s právníkem. Znáte dobře svá práva, ale my musíme ctít i
právo jednotlivce. Neříkáme, že Vám to nemůžeme říct, dejte nám čas a pokud zjistíme, že jsme
schopni tuto informaci poskytnout, pak si to tady příště můžeme říct. Musíme si být jistí, že Vám
říkáme správnou informaci a že Vy na ni máte nárok ve vztahu k tomu, že to může mít důsledky pro
někoho jiného.
Pan Neumann- já jsem Vám na to odpověděl – prokurista, ten, kdo byl v té době prokurista
Pan Neumann – web TJ Spartak: předpokládá se vyvěšení zápisů z výboru TJ pro členy TJ.
technicky se na tom pracuje, děkuji B.Patočkovi ml. za vedení webu a správcovství.
Návštěvnost webu – cca 800 lidí /měsíc
Pan Málek – už jsem se na jedné konferenci, a pak na druhé konferenci ( a za co jsem byl pak
vyloučen) ptal, přinesl jsem materiály… jakým právem podepsal zástavní právo u KB, a.s.
v hodnotě 40 mil. Kč. Já jsem se na to ptal právníků a on je to vlastně trestný čin, protože to
neprošlo konferencí. Nebylo to schváleno. Když bude špatná zima, může se stát, že banka sáhne po
pozemcích a nabídne je někomu cizímu.
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Pan Neumann – toto bylo již zodpovězeno
Pan Riedl – co se týká zodpovědností za jednotlivé kroky, počkáme na výsledky forenzního auditu –
co se týká možnosti dalšího rizika: přijití o pozemky díky přeúvěrování bude eliminováno. Vám jde
o to, jestli někdo toto posoudil oprávněně. Pozemky jsou hodně rozsáhle řešeny ve forenzním
auditu, počkáme si cca 14 dní, a pak se můžeme bavit dál, jestli tam budou všechny kroky
k uspokojení všech členů nebo se to bude řešit dál. To bych teď nepředjímal
Paní Krejčí – kolik byla faktura na právní náklady?
Pan Riedl – za právní služby jsme doposud zaplatili za p.Málka 19 915,-Kč
Paní Krejčí – já se ptám p.Bubeníkové, protože v roce 2014 č.4 se řešilo, že pan Kučera ( právník)
řekl, že to bylo dle Stanov špatně, to vyloučení a že už to stálo dost peněz. Tak já bych se chtěla
zeptat, kolik stál právník Kučera. V této době tam paní Bubeníková nebyla, tak já bych se chtěla
zeptat, kolik stál právník Kučera
Pan Neumann – nedá se na to takto z hlavy reagovat, ale pan Kučera byl právníkem a.s., my jsme
jako výbor několikrát kritizovali jeho náklady a skončilo to tak, jak to skončilo. Pan Kučera odešel.
Z TJ Spartak žádná faktura na p.Kučeru nebyla proplacena.
Paní Krejčí – pak nedokážete vyjádřit, kolik stál soudní spor
Pan Riedl – já se k tomu opravdu vyjádřit nemůžu, na to nejsem připravený. Pan Kučera řešil právní
služby pro a.s. a v tomto konkrétním bodě jak byl honorován, to netuším
Paní Krejčí – pak vás zastupoval pan Skákal, ten tedy stál kolik?
Pan Riedl – opravdu nevím, zkusíme to dohledat
Paní Krejčí – kdo náklady, které se vydaly za soudní spory, kdo je zaplatí?
Pan Riedl – spor s panem Málkem stále běží, pan Málek tady řekl, že všechny body vyhrál, já
myslím, že ten právní výklad nebo rozbor výsledku byl jiný
Pan Málek – já jsem řekl, že jsem vyhrál soud
Pan Riedl – no, to bych neřekl, soud ještě běží
Pan Neumann – diskusi ukončuji, o sporech bude informace na webu
Pan Patočka – aplikace mobilní skiroky – dobrá věc, ale nefunguje. Plánuje se oprava nebo
zprovoznění?
Pan Kopecký – aplikace mobilní skiroky byla koupená a zaplacená u firmy, která zkrachovala,
všechna hesla a věci s tím spojené odešly s firmou do konkurzní podstaty a nová aplikace se
neplánuje, protože funguje sdílení na webu a v síti mobilních telefonů to funguje.
Pan Patočka – prosím tedy stáhnout z aplikace
Pan Kopecký – pokusíme se zařídit
Pan Jon – kdo zpracovával Stanovy po právní stránce?
Pan Neumann – paní Bubeníková, které jsem na začátku za to poděkoval
Pan Jon – kolik let máte zkušenosti s TJ a kolikery Stanovy TJ jste již zpracovala?
Paní Bubeníková – moje právní praxe je 8 let, vycházela jsem z doporučení ČOS
Pan Jon – jednoduchá otázka: kolikáté Stanovy pro sportovní prostředí jste připravovala?
Paní Bubeníková – stanovy to nebyly první, ale se sportovní tematikou byly první
Pan Seidl – proč budete vytvářet rezervní fond v TJ, když jí stačí provozní náklady a nenecháte
finanční prostředky na a.s., aby se peníze daly „otáčet“?
Pan Riedl – systém je takto nastaven proto, aby TJ mohla investovat a participovat finančními
prostředky na dotacích.
Máme zajištěn příjem z pozemků 2,8 mil. Kč a nařízenou dividendou 1,2 mil. Kč – na celý rok 4
mil. Kč. Další zisk bude rozdělen do třetin, z toho třetina půjde do TJ. Po sezóně se sejdeme a bude
třeba daleko intenzivnější práce ze strany jak a.s., tak TJ, protože TJ si bude nárokovat třetinu zisku,
ale pokud je budou chtít ponechat ( a.s.), tak jim je po předložení rozumných argumentů můžeme
ponechat.
Pan Neumann – to vše je součástí procesu, který teď probíhá
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odešli: Mařasovi, F.Trejbal, J.Hejral, P.Rosůlek

15)

Návrh a schválení Usnesení
PRO: 44

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje Usnesení

16)

Závěr

Pan Neumann poděkoval všem přítomným, rozloučil se a konferenci ukončil.

Zapsáno v Rokytnici n. Jiz. dne 20.11.2015
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina
Ověřovatel zápisu:………………………….
Fojt Milan
………………………………………………………………………
Příloha č.1 - přehled rozpočtů TJ Spartak

rozpočet TJ.pdf

……………………………………………………………………..
Příloha č.2 – Výroční zpráva o hospodaření TJ Spartak

výroční zpráva o
hospodaření TJ Spartak

……………………………………………………………………….
Příloha č.3- zpráva představenstva Spartak Rokytnice, a.s.

Zpráva
představenstva

…………………………………………………………………………
Příloha č.4 – zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.

zpráva ředitele M.Kopecký
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Příloha č. 4.1. – mandát k přeúvěrování

přeúvěrování možnosti

…………………………………………………………………………………………
Příloha č.5 – zpráva DR

zpráva DR

…………………………………………………………………………………………
Příloha č.6 – Alpin club
Činnost Alpin clubu v roce 2015 v bodech :


Druhý prosincový víkend 2014 jsme pořádali oddílovou akci Zahájení skialpové sezóny na Dvoračkách.
Programem bylo promítání fotografií, videí a přednášek z lezeckých výprav. Součástí byl i skialpový výlet po
západních Krkonoších.



Český pohár ve skialpinismu – závod O dřevěného Krakonoše jsme uspořádali 7.března 2015. Byl to 14.ročník
a zúčastnilo se ho 69 závodníků.



Na jaře proběhla akce Otevírání skal. Proběhla na skále nad Letní stranou a věnovali jsme se úklidu a čištění
skály, na které postupně vznikají nové lezecké cesty.



Alpin club se již tradičně podílel na pořádání Dětského dne, a to oblíbeným přelaněním.



Podařilo se postavit několik nových cest ve skalních oblastech Českého ráje. Např. na Zbirohu vznikla nová
cesta na počest Míry Štajera.



Členům Alpin clubu se letos podařilo vystoupat např. na tyto vrcholy : Gerlachovský štít – Vysoké Tatry, Anica
Kuk – Paklenica, Breithorn – švýcarské Alpy, Silvrettahorn – rakouské Alpy.



Stále probíhají přípravy na vydání horolezeckého průvodce po skalách na rokytnicku. Tato práce obsahuje
tvorbu nových horolezeckých cest, čištění skal a jejich okolí, pořizování fotodokumentace, získávání
informací o historii lezení na rokytnicku atd. V neposlední řadě i jednání se sponzory, to poslední, velmi
nadějné, zatím nevyšlo.



15.října proběhlo každoroční cvičení evakuace z lanové dráhy a aktualizace svolávacího plánu. Tentokrát na
lanovce Lysá hora.



31.října proběhla oddílová akce Poslední slanění.

Zapsal : Jan Doubek, 19.11.2015
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Příloha č.7 – ASPV:
1. Zpráva o činnosti oddílu ASPV
- informace o oddílu
-zprávy z Výboru TJ – příprava zvyšování členských příspěvků a vybírání poplatků v jednotlivých oddílech
-permanentky a jízdné
- zpráva o hledání nových cvičitelů zvláště u oddílu starřích žáků po p. M. Štajerovi
- nutnost aktualizace webových stránek oddílu a hledání správce těchto stránek
- informace o činnosti A.S.
2. Diskuse:
- M. Seidl – informace o článku v Rokytnickém zpravodaji a o situaci v TJ
-M. Kanta – dotaz na předsedu oddílu ohledně studentů a jejich účasti na konferencích oddílu
- S. Hartych – účast studentů bude ještě projednávána na Konferenci TJ a upřesněna,
vyloučení z TJ pravděpodobně zabrání řádně omluvená neúčast člena/ studenta
- M. Seidl – žádost o zveřejnění osob, které jsou držiteli skipasu, na webových stránkách TJ
- S. Hartych – tento seznam bude zveřejněn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Příloha č. 8 – florbal

Výroční zpráva florbal
Bohužel, díky upadajícímu zájmu hrát Libereckou ligu již v posledních kolech minulé sezóny.
Museli jsme se rozhodnout, že se tuto sezónu nepřihlásíme do Liberecké ligy a ani do jiné soutěže. I nadále
však byli hráči, kteří měli zájem o to hrát ligu. A proto se rozhodli jít hostovat do jiného týmu. Kde se jim
daří velmi dobře. Například Jan Novotný a Leoš Kopáček hrají regionální ligu mužů skupina 2 za Koberovy.
Vzhledem neregistrování týmu do soutěže,bylo naše čerpání finančních prostředků nulové.
Stále se i nadále pravidelně scházíme každou sobotu v hale na trénincích i když v omezeném počtu.
Snažíme se o rozšíření týmu a hledáme nové hráče a to především přes mladší kluky, kteří jsou sice mladí
aby hráli ligu ale snažíme se je pro ni vychovat. Doufám, že se nám podaří opět zbudovat tým, s kterým se
budeme moci přihlásit do soutěže a v ní bojovat o ty nejlepší výsledky.
Za florbalový oddíl Vojtěch Šír
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Příloha č.9 – fotbal

Zpráva fotbalového oddílu pro konferenci TJ dne 20. 11. 2015
Vážení sportovní přátelé,
Fotbalový oddíl je jak víte nejstarším oddílem v TJ a příští rok v dubnu tomu bude již 70let.
V posledních létech vlivem nové moderní doby, již o fotbal a to nejen v Rokytnici není z řad mládeže takový
zájem. Součastný oddíl má dnes jedno mládežnické mužstvo a mužstvo mužů.
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V jarní části minulého ročníku hrála starší přípravka v okresním přeboru se střídavými úspěchy a nakonec
obsadilo sedmé místo z čtrnácti mužstev, což bylo velice dobré, když v mužstvu hrála řada hráčů věkem
patřící do mladší přípravky.
Při vstupu do podzimní části novém ročníku se muselo mužstvo přihlásit do soutěže okresního přeboru
mladších žáků, i když řada hráčů patřila ještě věkem do starší přípravky, ale počet hráčů byl nedostačující
pro dvě družstva. Chlapci bojovali statečně proti starším hráčům soupeře a sbírali cenné zkušenosti, i když
v podzimní části jsou bez bodu na osmém posledním místě.
Mužstvo mužů hrající 1.B třídu muselo opět řešit finančně hostování jabloneckých hráčů, bez kterých by
nebylo mužstvo možné sestavit. A tak kromě financí se umožnilo diviznímu týmu FK Jablonec nad Nisou
hrající v místním Jablonci nad Jizerou trénovat částečně na našem hřišti. Začátek jarní části se našim
hráčům moc nedařil a postupně se propadli do sestupového pásma. Ve druhé polovině soutěže, ale zabrali
a nakonec obsadili sedmé místo ze čtrnácti účastníků.
Přihlášení do podzimní části nového ročníku bylo na vážkách vzhledem k financím na hostování
jabloneckých hráčů. Nakonec se to podařilo díky některým hráčům, kteří sáhli do vlastní kapsy a také
osloveným sponzorům. Nutno podotknout, že i hlavní sponzor se ujal i bufetu na hřišti, který opustil bývalí
nájemce Bohumil Kuřina.
Začátek soutěže byl velice dobrý, mužstvo se pohybovalo v horní části tabulky, potom však přišla krize a
mužstvo dokonce v utkání s Harrachovem hrálo o poslední flek. Vítězství v Harrachově a následně doma
s lídrem tabulky Držkovem dává dobrou naději na lepší časy.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!

……………………………………………………………………………………………………………….
Příloha č.10 - KČT

Výroční zpráva KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
2015
Vážení sportovci.
Klub českých turistů v Rokytnici nad Jizerou má 67 členů.
Rok 2015 byl pro KČT rokem protikladů. Pracovali jsme s takřka nejnižším rozpočtem za poslední roky.
Nedostatek financí se projevil v pořádání tradičních akcí, které se bohužel z úsporných důvodů nemohly
konat. Neuspořádali jsme ani jediný autobusový zájezd do zajímavých míst České republiky. Je to škoda,
protože za roky těchto akcí jsme získali i silnou návštěvnost z místních obyvatel.
Podařilo se nám úspěšně řešit finanční granty z města Rokytnice nad Jizerou, které nám pomohly udržet a
na kvalitní úrovní zorganizovat tradiční akce – týdenní expedici, Přejezd Krkonoš a Hetos. Zde chci
poděkovat městu Rokytnice nad Jizerou za realizované granty.
15
Řádná konference TJ Spartak 20.11.2015

Špatná finanční situace naopak pomohla naší sportovní činnost nasměřovat do blízkého okolí, naučila nás
jako v pravěku turistiky, používat vlaky a autobusy. Takto jsme se dostali na Turnovsko, Jilemnicko,
Semilsko, Hořicko, Rýchory a Český ráj a jiné, dříve opomíjené kraje.
Také jsme se jako turisté blýskli tím, že jsme vytvořili tematický turistický odznak Rokytnické kapličky. Díky
němu je zase více v dobrém slyšet o Rokytnici n. Jiz. a TJ Spartak Rokytnice nevyjímaje. Ovšem bez výhry
v Nápadu za desítku, by se tento projekt vzhledem k nedostatku financí, nedal realizovat. Již dnes mají
odznak splněný např. turisté z Plzeňska. Upoutávka na TTO vyšla v časopisu Turista, který je vydáván v celé
ČR.
V dubnu 2015 byli členové výboru a Ti, kteří pořádají akce, odměněni za příkladnou práci čestným uznáním
odboru KČT. Za dlouholeté pořádání známého Přejezdu Krkonoš bylo Ing. Janu Kocourkovi uděleno ocenění
III. Stupně - Diplom oblasti Libereckého kraje. Ing. Jaroslav Hejral obdržel za své dlouholeté předsednictví
v odboru a aktivity v KČT II. Stupeň ocenění – Diplom KČT s medailí. Petr Rosůlek obdržel za své celoživotní
aktivity v KČT a za značení turistických cest – Čestné uznání KČT (mezistupeň mezi II. a I. Stupněm ocenění).
Prožili jsme také velice těžké dny, zvláště po automobilové nehodě při návratu ze Sněžky a dalším těžkým
dnem pro nás bylo rozloučení s naším dlouholetým členem Mirkem Štajerem.
Klub českých turistů v roce 2015 uspořádal dosud 34 turistických akcí, na kterých se celkem účastnilo 690
turistů. Nejvíce účastníku se sešlo již v tradičním termínu 1. 1. 2015 na Strážníku. V tento den jsme
napočítali 150 účastníků. Důstojně jsme oslavili 40. ročník HETOSU – účast 123 turistů. To byla asi druhá
nejvyšší účast za celou čtyřicetiletou tradici této akce.
Stále se také věnujeme značení turistických cest. Za dobu této činnosti značkaři již omalovali turistickými
značkami republiku kolem dokola.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří dál rozvíjejí turistickou činnost v Rokytnici nad Jizerou.
Jsem přesvědčen, že turistika v Rokytnici nezanikne z důvodu finančních problémů, je zde mnoho turistů,
kteří bez nároků na finanční ohodnocení budou dál organizovat výlety do blízkého i dalekého okolí.
Jaroslav Hejral
předseda KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice n .J. 20.11.15

Příloha: seznam akcí KČT 2015

Přehled počtu účastníků na akcích KČT Rokytnice nad Jizerou
v roce 2015
Počet

1
2
3
4

Datum
01.01.2015
03.01.2015
10.01.2015
24.01.2015

Akce
Novoroční výstup na Strážník bez
kyslíkových přístrojů
Novoroční tříkrálový relax
Setkání turistů na Háskově
Polské Jizerské hory

Vedoucí
Kavan
Mikulášek
Kocourek
Rosůlek

Způsob

Počet

lyže, pěšky
lyže, pěšky
lyže, pěšky
lyže

150
6
35
1
16
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5
6
7
8

01.02.2015
05.02.2015
07.02.2015
19.02.2015

Expedice na Háskov
Polské Jizerské hory
Vysocká padesátka
Polské Jizerské hory

Erlebachová
Konířová
Rosůlek
Konířová

pěšky
lyže
lyže
lyže

17
4
15
5

9
10
11
12
13
14

21.02.2015
07.03.2015
21.03.2015
04.04.2015
18.04.2015
25.04.2015

Přejezd Krkonoš - memoriál Šaldy
Na MDŽ do hospůdky
Polské Krkonoše
Velikonoční mazání
Dolní Pojizeří a Polabí
Turnovsko

Kocourek
Konířová
Kavan
Hejral
Rosůlek
Fischerová

lyže
lyže
lyže
autem
busline

42
11
0
4
9
30

15
16
17
18
19

Klubové posezení v Amálce
Ze Semil do Jilemnice
Přes tři kopce
Opékání buřtů za garáží + kuželky
Motorkářský vzlet

Hejral
Rosůlek
Hanč
Rosůlek
Hejral

pěšky
pěšky
ČD/pěšky
pěšky
moto

21
3
13
21
3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

25.04.2015
01.05.2015
08.05.2015
16.05.2015
24.05.2015
29.5. 5.6.2015
06.06.2015
13.06.2015
20.06.2015
27.06.2015
28.06.2015
04.07.2015
05.07.2015
25.07.2015
08.08.2015
15.08.2015
22.08.2015
30.08.2015
12.09.2015
26.09.2015
17.10.2015
24.10.2015
14.11.2015

Týdenní cyklozájezd Moravské Slovácko
Lišenské pochody
Cyklojízda za čápem
Raisovým krajem
Třešńovbraní v Hořicích
Jizerky na kole
Cyklo výlet
Výšlap na Sněžku
Krajem zapadlých vlastenců
Dobytí Smrku z Polska
Cyklovýlet KUKS
Rýchory
Nedělní výlet na Zlaťák
Hetos - 40. ročník
Sněžka z Polska
Rozhledny Českého ráje
Opékání buřtů u saní
Dušičkový výlet

Hančovi
Sajdl
Novotný
Rosůlek
Erlebachová
Novotný
Rosůlek
Hejral
Erlebachová
Fischerová
Hančová
Novotný
Fischerová
Mikulášek
Novotný
Fischerová
Konířová
Erlebachová

cyklo
pěšky
cyklo
pěšky
pěšky/ČD
cyklo
cyklo
pěšky
pěšky
cyklo
cyklo
pěšky
pěšky
pěšky
pěšky/auto
pěšky
pěšky
pěšky/vlak

35
7
7
13
8
5
7
14
0
0
3
9
17
123
8
11
27
6

39
40

Celkem

690
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Příloha č.11 – kuželky

Zpráva oddílu kuželek - Konference Tj Spartak Rokytnice- 20.11.2015

“A” družstvo – V letošní sezóně opět na domácích drahách ve Vrchlabí. Momentálně startujeme již bez
hostujících hráčů. Aktuálně 5.místo (12)
„B“ družstvo – Aktuálně na 9. místě tabulky.
„C“ družstvo – C-Družstvo opět převážně tvořeno hráči neregistrované ligy předvádí velice zajímavé ligy.
Momentálně na 5.místo v pořadí tabulky
Žáci - Od 11.9. mám začala nová kuželkářská soutěž mládeže.Na tréninky chodí prozatím 10 dětí z toho
7 jich hraje na turnajích.

Neregistrovana liga – v dnešních dnech tato soutěž vrcholí. Letošní 19.ročník tvoří 19 družstev. Velké
díky patří rodině Hartychů, která zde odvádí vynikající organizační práci.
Rokytnický turnaj dvojic – v letošním již 15.ročníku byly vidět velmi zajímavé výkony ze všech koutů
republiky. Zůčastnilo se 185 dvojic.
Vánoční turnaj – turnaj opět na Štěpána 26.12. , v loňském roce cca 15 dětí a 60 dospělích

S pozdravem
Petr Mařas
……………………………………………………………………………………………………..
Příloha č.12 – Lyžařský klub
Zpráva o činnosti LK na konferenci TJ dne 20.11.2015
Lyžařský klub má k dnešnímu dni 281 členů. Z toho je 243 kmenových členů a 38 hostujících.
Nejstarší člen se narodil roku 1931 a nejmladší člen se narodil roku 2011.
Máme 4 tréninkové skupiny.
1/ Skupinu Masters - trenérem je Milan Jón
2/ Junioři a starší žactvo – trenérem je Tomáš Kučera
3/ Mladší žactvo – trenérem je Honza Samohel
4/ Předžactvo – trenéry jsou Ivoš Hrbek a Martina Slánská
V letošním roce jsme dosáhli mimořádných úspěchů, kdy Vladimíra Krejčí získala 3.místo na Mistrovství světa, Jan
Kučera se stal Mistrem ČR ve SL, Patrik Benc získal stříbrnou medaili na MČR ve SL. Jan Ouvín se stal Mistrem ČR ve
všech disciplínách.
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Nina Zbořilová byla druhá na MČR v Super G a Samuel Nosek se stal Mistrem ČR v OSL/ obřák/ a obsadil 2. Místo ve
SL.
Doufáme, že i nadcházející závodní sezona bude stejně úspěšná.
Dále bych chtěla poděkovat Filipovi Trejbalovi za jeho závodní kariéru a reprezentaci lyžařského klubu Spartak a
doufáme že i nadále bude inspirací pro naše děti. V letošním roce máme 30 dětí v kategorii předžáků a našim cílem
je z nich vychovat takové závodníky jakým je Filip Trejbal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vznik nového oddílu Skiklubu Masters...
Za část výboru LK sděluji, že nesouhlasíme se vznikem dalšího lyžařského oddílu a nevidíme důvod proč by
jednotlivé tréninkové skupiny měly mít své vlastní oddíly. Co se týká skupiny Masters tak má v tuto chvíli 19 členů.
Z toho je 10 členů hostujících. Kmenových členů má Masters tedy 9 a polovina z nich nechce mít nic společného
právě s osobou pana Málka. Nevidíme tedy jediný důvod proč by pan Málek měl mít svůj vlastní oddíl.
Za výbor LK mohu říci, že panu Málkovi nikdo klacky pod nohy neháže a naopak se mu snažíme ve všem vyjít vstříc.

………………………………………………………………………………………………………..
Příloha č.13 – paraglide team

Zápis ze členské schůze Paraglide clubu ze dne 30.10. 2015
 Zahájení schůze předsedkyní oddílu.
 Schválení jednacího a volebního řádu.
 Schválení zapisovatele, ověřovatele, pracovního předsednictva, mandátové komise, volební komise a
návrhové komise.
 Přednesení zprávy Broňkem Patočkou o činnosti PC za rok 2014:
V roce 2014 pokračoval oddíl paraglidingu ve svojí činnosti v podobném duchu jako v předchozích letech. Hlavní
„událostí“ roku 2014 byla smutná skutečnost, a to že nás navždy opustil zakladatel a předseda oddílu Borek
Nechanický (24. 10. 2014). Výborný sportovec, charakterní, spravedlivý a vždy skutečný kamarád.
Činnost oddílu v bodech:


12.–16. 2. 2014 – P. Herberová, 8. místo Trans onego kite enduro (přejezd přes Oněžské jezero, cca 300 km,
Rusko), 2. místo ve smíšených dvojicích
 15. 3. 2014 – pořádání historických lyžnických závodů Vo zlámanou grešli, Bahýnka
 28. 6. 2014 – B. Patočka, 8. místo Adrenalin Cup, Ostravice (Technika Brno Extreme)
 6. 9. 2014 – B. Patočka, 27. místo Dolomitenmann, Rakousko (kategorie Amateur, Technika Brno Extreme)
 MČR v kitingu v Abertamech – P. Herberová, 1. místo
 jaro 2014 – kontrola a údržba startovacích ploch
 realizace průběžných kondičních sletů z Lysé Hory a Studenova (Václav Novotný, Hynek Major, Láďa Vedral,
Pavlína Herberová)
V roce 2014 přibyl do oddílu 1 nový člen, Zdeněk Novotný.
 Volba delegátů na konferenci TJ. Zvolen Broněk Patočka a Václav Novotný.
 Plán aktivit:
- Kontrola stavu startovacích ploch a jejich údržba.
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-

Pokračování v realizaci průběžných kondičních sletů z Lysé hory a Studenova.
Aktualizace webu a apel na členy k pořizování fotodokumentaci z akcí pro účely vkládání na web a
především FB.
- Příprava závodu Vo zlámanou grešli 2016.
- Příprava a realizace paraglidingového kurzu (cena cca 10 000 Kč, zatím nepotvrzeno, Pavlínou
osloven František, Honza Hájek, Šnajby – ten je nejdražší, dále Láďa oslovil Šikece). Nutnost zjistit,
jaký je o kurz zájem. Předběžný termín – první nebo druhý týden v květnu (předneseno P.
Herberovou).
- Spojit Paragli. club s aktivním kitováním – což bylo tak již při zakládání klubu míněno (Láďa), ale
aktivita tímto směrem upadla – čas na zaktivizování – oživení webu, příprava a realizace kurzu kitingu
v lokalitě Vysoké n. J. (P. Herberová).
- Navrženo jet u příležitosti další schůze navštívit hrob Borka (na Jestřabí).
- P. Herberová požádá o příspěvek v hodnotě 10 000 za účelem účasti na závodech v kitingu.
 Diskuze nad motivací setrvávat v klubu a nad jeho celkovou úrovní (Ondřej Svatý).
 Další návrhy, podněty a poznámky: povzbuzení členů předsedkyní k vlastní aktivitě; diskuze nad možností
včlenit slovo „kiting“ do názvu klubu (jeho zatraktivnění) – momentálně není aktuální; zájem dvou nových
členů vstoupit do PC (Drtinovi).
 V každém případě chceme pokračovat v činnosti klubu a v jeho existenci vidíme smysl 

……………………………………………………………………………………………………………
Příloha č.14 – silový trojboj
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Příloha č.15 – stolní tenis
Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu v sezoně 2014-2015
Družstvo A spartaku Rokytnice ve složení Lutz Jan,
Zuzánková Monika,Pfeifer Miroslav,Štens Petr,Nesvadba Luboš,Machačka Martin,Erbanová Jana,Erban
Zdeněk, hrálo kraský přebor 2 třídy a skončilo na 7.místě z 12 účastníků.
Našimi nejlepšími hráči byli dle úspěšnosti:
Na 12.místě Lutz Jan 64%
Na 14.místě Zuzánková Monika 60%
Na 21.místě Pfeifer Miroslav 53%
Na 38.místě Nesvadba Luboš 30%
Oddíl se také zúčastnil tradičního setkání Rokytnic v Rokytnici nad Rokytnou. V turnaji st.tenisu naše A
družstvo skončilo na 4.místě a B družstvo na 7 místě.

V letošní sezoně jsme se přihlásili do okresního přeboru 1.třídy a po 5.kole jsme zatím bez porážky.
Sportu zdar
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Příloha č.16 – Šachy
V říjnu a listopadu byly zahájeny soutěže v rámci kraje 8 členných družstev pro ročník 2015/2016 .
“A” mužstvo sehrálo zatím 3 zápasy z 11 ti v KP a nevede si zatím špatně,když má 6 bodu/2 výhry,1 porážka/
“B” mužstvo hraje krajskou soutěž- skupina východ,kde hraje 6 oddílů.Vzhledem k tomu ,že je pouze 6 mužstev
,hraje se tato soutěž dvoukolově,takže každé mužstvo sehraje 10 zápasů. Mužstvo zatím oba zápasy prohrálo,není
jednoduché dát 8 hráčů do hromady i když mohou hostovat 2 hráči “A” mužstva.
Již jsme také zařadili 2 žáky ,kteří ale zatím sbírají zkušenosti.
Při domě dětí také funguje šachový kroužek pod vedením Z.Hollmanna,který v současné době navštěvuje 5 žáků.Byli
bychom rádi,kdyby se v našem oddíle zachovala dlouholetá šachová tradice. Náš oddíl má v rámci kraje dobré jméno.
Máme 2 oddíly,jako např.Jablonec n.N.,což je přece jen větší město.
Jako každý rok i letos chceme pořádat 26.12.2015. tradiční vánoční turnaj v rapid šachu.
Začátek v 9.hodin v klubovně sportovní haly.

Za šachový oddíl Zdeněk Hollmann

20.11.2015
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Příloha č. 17 – tenis

Zpráva tenisového oddílu na konferenci TJ
dne 21.11.2015
Tenisový oddíl má v současné době 40 řádných členů: 31 dospělých, 9 dětí a žádné hostující.
Již několik let se zúčastňujeme meziokresní soutěže dospělých nad 40 let.
Dále jsme na našich kurtech za sportovní halou pořádali letos již 8. ročník tenisového turnaje pro 16 hráčů
a loňské vítězství obhájil Michal Svoboda z Berouna.
Též jsme pořádali 2. ročník týdenního kempu pro děti 1. – 5. tříd, kterého se letos zúčastnilo 19 dětí, z
toho 13 z Rokytnice.
Mimo vlastního tenisu se též podílíme na přípravě a údržbě tenisových kurtů.

Zapsal Petr Doubek předseda TK
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Příloha č.18 – volejbal
Oddíl volejbalu Rokytnice nad Jizerou
Počet členů v oddílu 38, hostující 6.
Jednotlivé oddíly fungují tři.
Oddíl mužů se po podzimním kole Oblastního přeboru II. třídy v Hradeckém kraji usadil na 1.
místě, nicméně tato informace je zkreslená vzhledem k různému počtu odehraných utkání
jednotlivých oddílů. Minulý roky se však oddíl na konci soutěže umístil na 1 místě.
Oddíl žen hraje také Oblastní přebor II. Třídy, ale v Libereckém kraji, kde ženy letos průběžně
skončily na 1. místě.
Oddíly žáků a žákyň hrají okresní přebor a více než umístění je důležité, že je zaujal nějaký
sport a věnují tomuto svému koníčku pravidelně svůj volný čas. Nyní se jim věnuje ve svém
volnu slečna Anička Prokůpková a také Broňa Patočka ml. A občas se k nim přidá Patočková
Anežka, všichni s velkým zapálením, díky kterému je sportujících dětí +- 20. Byl bych rád,
pokud by se letos opět povedlo uspořádat oblíbené prázdninové soustředění, které vždy bylo
z velké části hrazeno z dotačních titulů.
21-22. srpna jako již tradičně proběhly místní volejbalové akce - Rokytnické volejbalové dny
- turnaj pro registrované hráče Memoriál Zbyňka Neumanna a akce na podporu přiblížení
volej balu veřejnosti - Turnaj Rokytnicka, kterého se každoročně účastní amatérská družstva
místních podniků a organizací. Akce to byla velmi povedená s hojnou účastí, pěkným
počasím, zakončená kulturně-společenskou akcí s živou hudbou přímo vareálu.
12. prosince proběhne ve sportovní hale tradiční akce poslední smeč, která je opět otevřená
všem příchozím a volejbal je kombinovaný s večerní kuželkářskou akcí, které se zúčastňují jak
kuliči, tak i nekuliči a bojují ve dvojicích o další medaile. Přijďte se tedy podívat, nebo si
zahrát a zakoulet.
Jako každý rok bychom se chtěli pokusit vystavět beachvolejbalový kurt před halou, toto
místo bylo vybráno po špatné zkušenosti s přístupem města při součinnosti s realizací
možnosti výstavby beach volejbalových kurtů vedle areálu na Pěvíně. V současné době jsme
jednali s městem o možnosti propojení areálů Na Pěvíně a multifunkčního hřiště, které by
město chtělo postavit z dotace.
Dění v rokytnickém volejbalu můžete sledovat na www.volejbal-rokytnice.cz
Volejbalu a chlebíčkům Zdar.
Neumann Zbyněk
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Příloha č. 19 – žádost o založení samostatného Ski Klubu Masters

žádost o vznik
nového oddílu

………………………………………………………………………………………………………….
Stanovy TJ Spartak se změnami, které byly odsouhlaseny na konferenci
Stanovy TJ Spartak
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