ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané
dne 15.4.2016 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 Neumann – zahájil konferenci a upozornil na platnost nových Stanov TJ, které
byly na justici zapsány 15.1.2016 a od té doby vstoupily v platnost.
Pan Seidl – já jsem v ASPV narazil na konstrukční chybu, Stanovy jste schválili, tak
byste je měli respektovat. Pan Hartych, byť jsem ho upozorňoval již minule, nedodržel
dobu vyvěšení pozvánky na webových stránkách. Další problém je ten, že nepozval
všechny členy ASPV. Je to především pro vás, pro členy. Paní Holubcová by měla
vymyslet takový systém, abyste ho vy, členové, dokázali kontrolovat. Doporučuji
p.Hartychovi, že pokud se na další svolané konferenci bude hlasovat o něčem
důležitém, aby svolal konferenci znova, protože předchozí nebyla svolána v souladu se
Stanovami.
Pan Neumann – děkuje za připomínky p.Seidla, vyplývá z toho ponaučení, aby si
oddíly uspořádaly své členské schůze dle Stanov, aby se nestalo, že kdokoliv může
svolání konference napadnout.
V TJ udělá opatření, aby konference byla připravena bez připomínek.

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh:L.Hrušková, M.Riedl, Z.Neumann
PRO: 46

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
PRO: 47

ZDRŽEL SE:0

PROTI: 0

Konference schválila program konference

4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 47

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Konference schválila jednací řád konference
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1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: Milan Fojt.
PRO: 46

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

2) Volba mandátové komise:
Návrh: Z.Birnbaumová, L.Votočková, H.Neumannová
PRO: 44

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

3) Volba návrhové komise:
Návrh: Patočka Broněk, ml., Nechanický Marek
PRO: 46

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

4) Zpráva mandátové komise
Paní Birnbaumová: Pozváno 56 kandidátů, přítomno 47 osob a 27 hostí.
84 % - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Pan Riedl – uvítání.
Zpráva o činnosti V TJ:
2015: výbor se sešel 26x, projednával, schválil a navrhnul následující body, které budu
jmenovat. Pokud k tomu budou dotazy či připomínky, ponechte si je, prosím, do diskuse.
Byla schválena směrnice o nakládání s dokumenty, dále byla schválena směrnice o
pořádání závodů, turnajů a sportovních akcí. Proběhla změna Stanov TJ a byla schválena,
změna Nájemní smlouvy se Spartak Rokytnice, a.s. Během roku 2015 došlo ke změně
smlouvy 2x, a to nejprve v návaznosti na počet provozních dní a počet průchodů, na
konci roku 2015 se smlouva změnila na jednotnou cenu za pozemek, a to 7,50 Kč/m2,
což je cena běžná, čímž bylo akciové společnosti umožněno vyjednávat o snížení nájmů u
ostatních nájemců
Proběhlo výběrové řízení na pronájem kiosku na fotbalovém hřišti, výběrového řízení se
zúčastnila pouze jedna firma, a to firma Revatti trade, firma p.Tučka z Chaty pod Lipami.
Schváleny rozpočty pro oddíly ve výši 886 000,-Kč
Probíhal soudní spor s panem MálkemRozsudek z Okresního soudu v Semilech:
Žalobce: p.Málek, žalovaný: TJ Spartak Rokytnice:
I.
Určuje se, že Usnesení výboru oddílu lyžařského klubu žalovaného ze dne
4.12.2013 není v rozsahu, jímž byl žalobce vyloučen z oddílu lyžařského klubu
žalovaného, v souladu se Stanovami
II.
Určuje se, že žalobce je členem oddílu Lyžařského klubu žalovaného
III.
Zamítá se žaloba na určení, že usnesení výboru žalovaného ze dne 12.12.2013
není v rozsahu, jímž byl žalobce vyloučen z žalovaného, v souladu se stanovami.
IV.
Zamítá se žaloba na určení, že žalobce je členem žalovaného.
V.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
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Na základě tohoto Rozsudku bylo podáno AK Matas zastupující pana Málka Odvolání ke
Krajskému soudu v KH.
Rozsudek Krajského soudu v HK:
I.
Rozsudek Okresního soudu se v odvoláním dotčených výrocích III, IV a
V potvrzuje
II.
Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 9 687,Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalovaného
Tímto byl soudní spor uzavřen.
Nákup materiálu v oddílech nebyl povolen – mimořádné nákupy byly provedeny pouze
po schválení V TJ
Informace o dotacích budou ve zprávě tajemnice
Sportovec roku okr. Semily za rok 2015 – nominováno bylo 6 jednotlivců a jedna skupina
nad 19 let. Ocenění sportovci:
 2. místo v kategorii do 19-ti let – handicapovaní sportovci: Matěj Ponocný
 4. místo v kategorii skupiny nad 19 let: skupina Masters
Byl schválen daňový poradce pro účetní závěrku roku 2015 – proběhlo výběrové řízení a
na základě proběhnutého výběrového řízení byl zvolen ing. Jiří Topinka – specialista na
neziskové organizace.
Prodej VW Transporteru – na konci roku 2015 byl dán podnět k prodeji VW
Transporteru. Vzhledem k rostoucím nákladům na opravu bylo rozhodnuto o prodeji.
Spartak a.s. nabídnul k užívání 7-mi místný automobil Hyundai na základě marketingové
smlouvy, platí se pouze spotřeba PHM. I k tomu bylo přihlédnuto a VW Transporter se
nejprve nabídnul členům TJ za cenu 180 000,-Kč na webových stránkách TJ. Na tuto
nabídku nikdo nereagoval, byly vzneseny ústní dotazy, ale nebyla akceptována cena.
Proto V TJ přistoupil k internetovému prodeji, který proběhl až v roce 2016 – prodej již
proběhl a vůz byl prodán v únoru za 229 000,- Kč. Tento vůz byl nahrazen vozem
Hyundai.
Byla podepsána smlouva o zástavě zlaté akcie kvůli přefinancování Spartak, a.s. Tato
zástava by měla vést k vyvázání všech pozemků v majetku TJ ze zástavní smlouvy, vše
probíhá, budeme mít lepší přístup k dotacím ( na nemovitosti nesmí být zástava, pokud se
žádá o dotaci)
Členské příspěvky pro rok 2015 byly zachovány. Zachovány byly i pro rok 2016, bohužel
v rámci nastávající situace se bude výše členských příspěvků pro rok 2017 navyšovat. O
tom budeme diskutovat na informační schůzce.
Zpráva o činnosti Zástupce jediného akcionáře: sešli se celkem 20x, proběhla výměna
představenstva, ředitele, a DR ve společnosti Spartak, a.s.. Proběhlo schválení nové
auditorské firmy pro a.s. na hospodářský rok 2014/2015 – firma AUDITEX byla
nahrazena ing. Jarkovským ( proběhlo výběrové řízení).
Příprava FA – proběhlo výběrové řízení na provedení FA, které vyhrála firma Premium
systems, celková výše nákladů na FA se vyšplhala na 239 000,- Kč. Závěrečná zpráva
byla předložena 16.12.2015.
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Na základě FA probíhala další doplňující šetření. Co se týkalo přibližovací LD, ty
podklady budou tento týden doloženy, tam bylo nutné dopočítat ceny běžné pro dané
období ve vztahu kolik to stálo, aby se to dalo srovnávat. Celá záležitost je řešena P ČR,
čeká na výstupy upřesňujícího šetření, které teď končí, poptáme ještě právní analýzu, co
s tím dál, tzn. jakým způsobem to správně shrnout a podat, abychom neudělali žádnou
procesní chybu, a na základě právní analýzy budou veškeré podklady předány nebo
nepředány policii případně dalším orgánům, které budou v návrhu právní analýzy.
Na vlastní žádost odstoupila z funkce člena představenstva ing. Eva Navrátilová, a to
k 31.3.2015. Zatím je její pozice bez náhrady, co se týče náhrady, po ročním vyhodnocení
působení ředitele v jeho funkci představenstvem jsou dvě varianty: 1) na základě změny
Stanov a.s. by ředitel mohl zastávat pozici v představenstvu nebo 2) proběhne výběrové
řízení ( pokud varianta č.1) nebude schválena)
9.12.2015 byl pozván předseda DR pan Ondřej Lněnička k podáví vysvětlení v rámci
nečinnosti v DR. V roce 2016 byl pak odvolán z funkce. Na uvolněné místo v DR byla
přímo jmenována Radka Slavíková na základě dobré zkušenosti při řešení FA. Další člen
DR – paní Žalská odstoupila na vlastní žádost. V současné době probíhá VŘ , ústní
pohovory jsou 20.4.2016. přihlásilo se celkem 5 uchazečů.
V TJ schválil investici do zasněžování v hodnotě 15 mil. Kč, více informací získáte ze
zprávy ředitele společnosti nebo následně v diskusi.
Tolik za V TJ – prosím v rámci zpráv činnosti oddílů, aby vyzdvihli hlavně činnosti,
které nebyly na podzimní konferenci prezentovány.

6) Předběžná zpráva o hospodaření
Holubcová - TJ Spartak pro účetní závěrku na rok 2015 zajistil daňového poradce
z důvodu změn v OZ. Poradce doporučila tajemnice z důvodu kontroly účetnictví.
zpráva - viz příloha č.2
Konference bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření TJ za rok 2015

7) Zpráva kontrolní komise
Viz příloha č.3 – přednesl pan Banýr

8) Zpráva vedení společnosti Spartak Rokytnice, a.s. a zpráva
představenstva
Viz příloha č.4 – přednesl ředitel společnosti M.Kopecký a člen představenstva
T.Hrbek

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

10)

Zprávy o činnosti oddílů a klubů

Alpin club – příloha č.6
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ASPV - příloha č.7
Florbal – příloha č.8
Fotbal – příloha č.9
KČT – příloha č.10
Kuželky – příloha č.11
LK – příloha č.12
Skupina Masters – příloha č.13
Pan Málek – memoriál Dr.vedrala byl organizačně výborně připraven. Musím
poděkovat paní Hančové a starostovi za součinnost a spolupráci při zajišťování
organizace
Vše bylo připraveno, ale díky špatným sněhovým podmínkám závody nemohly být
uskutečněny.
Již je zažádáno o další ročník těchto závodů v roce 2017
Paraglide team – příloha č.14
Silový trojboj – příloha č.15
Stolní tenis – příloha č.16
Šachy - příloha č.17
Tenis – příloha č.18
Volejbal – příloha č.19

11)

Příspěvek starosty města Rokytnice nad Jizerou

Pan Matyáš – děkuji za pozvání, krátce bych zhodnotil spolupráci za minulý rok.
Spolupráce se Spartak a.s.: od doby, co máte nového ředitele se spolupráce nejen
zintenzivnila, ale spousta věcí, o kterých jsme spoustu let mluvili a chtěli je vyřešit, se
teď během roku podařily vyřešit. Je to z mé strany pochvala ke společnosti, že
spolupráce funguje dobře. Nejdůležitější věci: zpracovává se studie na propojení
středisek Studenov a Horní domky ze severní strany Rokytnice, což by měl být
podklad pro změnu ÚP, která bude následovat v další fázi. Důležité je vyříkat si to
s KRNAPem, který k tomu bude mít spoustu připomínek. Varianta, kterou jste tady
viděli, je návrh, který vzešel z a.s. a v rámci jednání s městem. Hlavní cíl umožnit
pohodlné propojení Lysé a Studenov s Harrachovem je zajistit další nástupní místa na
Studenově.
Další věc: centrální parkoviště a jejich zpoplatnění za instalaci odbavovacího
systému. Věc, kterou město řešilo minimálně 2 roky. Město musí vypisovat výběrová
řízení a nemohli jsme sehnat projektanta, protože to stálo hodně peněz, tak jsme pořád
přešlapovali na místě. Během dvou měsíců na konci loňského roku se to podařilo
vyřešit, projednat v zastupitelstvu, závory instalovat a trošku vrátit parkování do
reálu. Reakce byly ne příliš pozitivní a bylo jich hodně a všichni měli pocit, že město
nebo Spartak musí zajišťovat parkování všem vlastníkům chalup a ubytovaným
hostům a vlastníkům bytů na náměstí, což tak samozřejmě není Všichni ten pocit
nabyli díky tomu, že od roku 2004 byla parkoviště díky strategii marketingu
Spartaku stále a pro každého zadarmo. To je další věc, kterou vnímám velmi
pozitivně a pomůže Spartaku i finančně.
Úpravy běžeckých tratí: Sportovní areály v okolí – nejen náš areál - si začaly
odřezávat aktivity, které pro ně byly ztrátové. Od letošního roku bylo vyřešeno – na
svá bedra si to vzalo město a financování je částečně ze Svazku měst a obcí
Krkonoše, částečně z rozpočtu města, částečně přispívá i Spolek cestovního ruchu a
Spartak poskytuje rolbu za cenu více než příznivou.
Letos díky zimě se toho moc nenapravovalo, ale nastavil se systém pro příští zimy.
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Letní provoz LD Lysá: doputoval do svého konce, v loňském roce přišlo vyjádření
Ministerstva ŽP, posuzovalo posudky a naše kroky jako poslední instance, tam bylo
sděleno, že letní provoz v žádném případě, nejlepší varianta nedělat nic, nebo
v druhém případě mezistanice na harrachovské cestě. Takže jsme zase v bodě 0, ale
co je důležité, tak aby se podařilo prodloužit kolaudační rozhodnutí ze stavby dočasné
na trvalou. Toto je důležitější než protěžováním letního provozu si ztížit vyjednávací
pozici na kolaudační rozhodnutí.
Velmi pozitivně vnímám kroky ředitele společnosti v rozšiřování letních aktivit. Léto
je pro ubytovatele a pro všechny slabina a jakékoliv letní aktivity by mohly být
přínosem a jsou pro celé město přínosem.
TJ: vypsány granty pro spolky – na pořádání různých akcí a sportovních závodů bylo
přispěno. Možnosti podpory přibylo a jsem rád, že se TJ daří dotace čerpat.
Věc v jednání: záměr vybudování multifunkčního hřiště a přestavba sportoviště na
Pěvíně. Město chtělo zajistit hřiště pro ZŠ vedle, ale úpravy na zemní práce by byly
příliš vysoké. Po domluvě s TJ vznikl návrh na rekonstrukci stávajícího hřiště a kabin.
TJ jako spolek má možnost získat dotaci až do výše 80% požadované částky, město
jako příspěvková organizace může obdržet pouze 60% z požadované částky. Proto by
mělo tuto akci realizovat TJ ve spolupráci s městem.
Setkání Rokytnic: v loňském roce se zúčastnil oddíl stolního tenisu, ale nezúčastnili
se fotbalisté, což mne trochu mrzí. Letošního ročníku se, doufám, zúčastní. Tradice
účasti se ze strany fotbalového oddílu přerušila, což je velká škoda, navíc v roce 2018
se turnaj Rokytnic pořádá u nás. Pokud nám s pořadatelstvím nepomůžete (oddíl
stolního tenisu a fotbalu), tak se turnaj nebude moci uskutečnit.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří jste reprezentovali Rokytnici na soutěžích
a závodech, chtěl bych pogratulovat oceněným v rámci okresu. Přeji do roku 2016
spoustu úspěchů, ať se vám daří zlepšovat finanční situaci nejen ve Spartak, a.s., ale i
v TJ a ať se vám daří ve všech aktivitách.

12)

Diskuse

Pan Seidl – chtěl bych přinést něco užitečného pro vás pro všechny: týká se to
výběrového řízení do orgánů společnosti. Proběhlo výběrové řízení na člena DR,
prodloužilo se to, já bych chtěl vytvořit model, abyste do toho mohli více zasahovat.
Požadavky byly vypsány, přihlásil se pouze pan Jon. Já bych se chtěl zeptat
jednotlivých členů V TJ, začal bych panem Neumannem, jestli pan Jon ….
Pan Riedl – abychom to nezdržovali, tak za výbor TJ budu odpovídat já jako předseda
TJ, diskuse je sice dlouhá, ale já vám na tyto otázky odpovím.
Pan Seidl – jestli se V TJ nějak vyjádřil, zda pan Jon splňuje veškeré předpoklady
k tomu, aby se mohl přihlásit
Pan Riedl – výbor TJ vyhodnotil pana Jona jako schopného kandidáta, jako
kandidáta, který by byl přínosem. Nicméně na základě trvání výběrového řízení 3
týdny jsme předpokládali, že pakliže tam bude pouze jeden člověk, to znamená, že
nebude z čeho vybírat, tak se zvedne vlna, která bude pro pana Jona a lidi, kteří budou
proti, tak nás napadnou, že jsme nedali jiným lidem možnost výběru, tzn. možnost
ucházet se, protože se nemohli z nějakých důvodů přihlásit nebo nevěděli, že to
probíhá. Tudíž na základě jednání a zkušeností v předchozích výběrových řízení, jsme
panu Jonovi zavolali ( já osobně), poděkoval jsem mu za přihlášku a sdělil mu, že ji
automaticky převádíme do dalšího kola, že je stále kandidátem, ale termín posouváme
proto, abychom dali možnost přihlásit se i dalším lidem, kteří se k této informaci
nedostali. To se nám ukázalo jako dobré řešení, protože teď můžeme vybírat z 5-ti lidí
6
Řádná konference TJ Spartak 15.4.2016

a můžeme klást větší důraz na člověka, který bude potencionálním přínosem pro
společnost v rámci DR.
Pan Seidl – já si myslím, že by bylo velmi seriózní vůči vám, aby výbor pokud možno
vždy u takovýchto lidí, kteří ovlivňují peníze, vám jednotlivé kandidáty představoval
a aby vám umožnil nějakou komunikaci. V současné době jsou třeba v představenstvu
lidé, kteří si tam nezaslouží být. Je tady pan Jon? Odešel – je to škoda. V podstatě jde
o to, jestli vy ( členové TJ) máte zájem se jednotlivých kandidátů ptát a jestli chcete,
aby vám jednotlivé kandidáty představoval. Jako to bylo s ředitelem – ten se sem taky
přišel představit. Lidé, kteří ovlivňují peníze, tak vy nemáte žádnou vnitřní kontrolu.
Měla by to být kontrola vás proti vám. Tady nejde o mě. Jde o to, abyste dokázali
eliminovat neplechy, které tady vznikají. Víte moc dobře, jak se to léta projevovalo.
Bez kontrolních mechanismů vám to tady nikdy fungovat nebude. Vy nemáte žádnou
možnost do toho zasahovat. Bylo by poctivé, kdyby vás TJ principiálně informovala,
abyste do toho mohli při volbě zasáhnout. Aby si výbor bez vašeho přičinění nemohl
dělat, co chtěl. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo z vás má principiálně něco proti tady
tomu řešení.
Pan Riedl- já bych se vrátil k řízení diskuse. Váš příspěvek zazněl…
Pan Seidl – já se chci zeptat..
Pan Riedl – já se zeptám za vás, kdo se k tomu chce vyjádřit, tak se prosím vyjádřete
Pan Seidl – zeptejte se tak, jak jsem se zeptal já
Pan Riedl – až budete mít vlastní schůzi, budete si ji řídit tak, jak vy chcete, teď se
řídíme nějakým plánem bez jakéhokoliv násilí nebo jiných připomínek. K tomuto
bodu: to znamená k výběrovému řízení do DR… tady ještě správně zazněla
připomínka, že o panu Jonovi bylo i hlasováno na pozici do DR. Bohužel nezískal při
hlasování 6 hlasů. To výběrové řízení, jeho prodloužení, vedlo k tomu, že má pan Jon
větší šanci se do výběrového řízení dostat. Nebudu tady tolerovat napadání
kompetence výboru ani DR ve smyslu diskuse. Pokud máte nějaký problém, obraťte
se na výkonné orgány, které toto řeší. Tyto diskuse v rámci tělovýchovné jednoty sem
nepřísluší. Další věc je, že jestliže chcete apelovat na lidi, aby kontrolovali naši
činnost, tak to dělejte ucelenou formou a ne napadáním lidí, kteří nemají možnost se
k tomu vyjádřit. Jestliže se dostáváme do konkrétních situací, tak tady máme dalších
X připomínek, které vzešly z vaší strany a byly akceptovány. Myslím si, že není
důvod nás z čehokoliv podezírat nebo napadat systémově věci, které se snažíme řešit
v rámci Stanov, a rámci OZ a v rámci dobrých vztahů.
Pan Seidl – to, co jsem v tuhle chvíli řekl, není forma žádného napadání. Je to jen
obohacení kontrolních prvků. Jen možnost, aby se rozšířila ta…
Paní Hančová – jak si představujete, že 800 členů si teď řekne: „ Ano, toho
chceme…“
Pan Neumann – shrnu příspěvek pana Seidla: nelíbila se mu volba do DR, pan Riedl
to dostatečně vysvětlil, pokud se někdo chce něco zeptat
Pan Seidl – tady se neřeší profesní otázky a míchají do toho osobní problémy. Pokud
někdo chce řídit jakoukoliv společnost, musí se k tomu chovat profesionálně. Pokud
chcete něco udělat dobře, musíte se držet profesních schopností, jakmile zabřednete
do osobních vztahů, tak je to konečná
Pan Riedl – prosím probrat ještě jeden bod, který vzešel z požadavku klubu Masters,
protože se může stát, že v rámci diskuse nám budou odcházet delegáti.
Pan Málek - nedivte se, tady 8 let bylo všechno tajné.
Pan Riedl – já mám na mysli osamostatnění ski klubu Masters
Pan Málek – jednoduchou větu…
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Pan Neumann – bohužel to není v programu, nemůžeme o tom dát hlasovat, můžeme
si o tom pouze popovídat
Pan Málek – tak to nemá význam
19:50 – odchod sl. Birnbaumová, sl. Votočková
Pan Udatný – ve zprávě z DR zaznělo, že je potřeba propagovat Rokytnici. Je tady
starosta, jej tady ředitel – jestli bychom se neměli vrátit k panoramatické kameře,
která propaguje střediska v republice.
Pan Kopecký – otázka zazněla už vloni, zodpovím ji i letos: panoramatická kamera
stojí 480 tis.Kč ročně, což je náklad, který si dle mého názoru nezaslouží, protože pro
vysílání v programech české televize běží po obědě mezi 12:00 -12:30, což je čas,
kdy se dívají jen vlekaři, kteří obědvají a běží ráno mezi 8:00 – 8:30, což je čas, který
nerozhoduje o tom, jestli člověk jede nebo nejede lyžovat. My jsme letos
zainventovali do vlastního vysílání, máme svých vlastních 5 kamer na kopci,
pořizovací cena byla 160 tis.Kč za 5 kamer, streamujeme si obraz jak na našem webu,
tak na spolupracujících webech a já si myslím, že je to o tom, že je to daleko účinnější
forma propagace než platit 500 tis.Kč ročně za Panoramu.
Pan Neumann – je to trochu kontroverzní téma, ale můžeme provést analýzu a
můžeme ji dát k dispozici členům, aby viděli pro a proti
Pan Kopecký – jestliže do a.s. přijde někdo a řekne, že nám zaplatí ½ nákladů, tak
můžeme klidně pokračovat v propagaci. Ale ani město na to nepřispívá, nikdo
z místních podnikatelů se nepřihlásil, že by přispěl a a.s. to platit nebude.
Představenstvo zrušení schválilo, žádný jiný podnikatel neřekl, že nám přispěje na
panoramatickou kameru
Pan Matyáš – ke kameře: naposledy to financovalo Sdužení pro rozvoj cestovního
ruchu, lidé, kteří jsou členi. Pokud má někdo pocit, že by měla být znovu obnovena
kamera, nechť vstoupí do sdružení, přispívá a v rámci jednání a úvah při rozdělování
rozpočtů se může rozhodnout o jejím financování.
Ing.Ruščak – k FA: týká se to kapitoly Kokrháč, kdy je tam psáno, že ing.Ruščak a
ing. Beran zadali výběrové řízení pro budoucího zhotovitele a že barák bude stát 10
mil Kč a stál nakonec 20 Mil. Kč.
Takže je to naprostá lež, kouknul jsem se do papírů, do faktur, trvalo mi to 3 hodiny
práce, nejednalo se o žádné velké hledání, jen se prohrabat v šanonech, udělat malou
analýzu. Chci říct, že cena od projektantů z roku 2005 byla 17 mil. Kč, v roce 2005
byl stavební boom, vysoutěžila se cena 19 mil. Kč. Auditor, který toto provedl, to
odflákl a vzít si do úst moje jméno a pana Berana, že něco zmanipulovali… já jsme
všem členům V TJ poslal to výběrové řízení, aby si to našli, kde to je – pasáže pro
budoucího zhotovitele. Byl bych rád, kdyby se tato věc uvedla na pravou míru a
jestliže je to dnes u P ČR, tak já to jedině přivítám a těch lidí, kteří se k tomu připojí,
bude patrně víc.
Pan Riedl – FA je pro nás podklad k dalšímu šetření, není to žádné odsouzení, je to
jen vyhodnocení dat, které nahoře byly a samozřejmě ty vyhodnocení, které budou
shledány jako rozporuplné nebo k doplnění nebo k prošetření, tak budou dál
prošetřovány. Vzhledem k tomu, že my jako řídící a kontrolní orgány v rámci naší
společnosti a organizace jsme udělali maximum, tak veškeré body, které z toho
vyplývají k nedořešení, budou řešeny příslušnými orgány. Na základě vyřešení a
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vyjádření příslušných orgánů, které doplní šetření, které jsme udělali my i na základě
FA, bude vydána konečná závěrečná zpráva, kde k jednotlivým bodům bude napsán
závěr, s jakým výsledkem dopadly. Berte to tak, že FA byl kompetentní společností
posouzen, neznamená to, když tam je, že pracuje s podezřeními, s návrhy a s dalšími
věcmi – jsou tam hodně podmiňovací způsoby – to znamená, ty věci, které jsou tam
zmíněné jako možné, tak se buď potvrdí nebo nepotvrdí, a ty závěry po těch dalších
krocích, které ještě proběhnou, budou doplněny a k FA budou ty výsledky nějakým
způsobem svázány. Pakliže je tam někdo jmenován a z toho šetření vyjde, že žádné
pochybení neudělal, že všechno bylo standartní, tak to v závěrečném došetření zazní.
Ing. Ruščak – byl bych také rád, aby to bylo zveřejněno. Kdykoliv kohokoliv
pomluvit a očernit je strašně jednoduché. Také pak uvést věci na správnou míru.
Pan Málek - je tady spousta nevysvětlitelných věcí: pozemky… atd. my jsme si
pronajali pozemky a museli jsme jezdit i pod domy, protože byl pronajat celý
pozemek. Byly tam tunely nebo nebyly? Když jsem si to prostudoval, tak jsem zjistil,
že jsme platili někomu za pozemek, kde stál dům, a my jsme platili za pozemek jako
za celek. Tak ať nám vrátěj ty peníze.
Pan Riedl – jsou to smluvní vztahy, které se nejdřív musí rozporovat, pak se musí
prokázat úmysl, a pak se může žádat náhrada škody. Tam, kde tyto postupy možné
budou, budou nastolené, tam, kde to právní řád neumožňuje, budeme se muset
spokojit s jiným vysvětlením. Tady jsme v intencích zákona, to už není o nás. Vnitřní
audit je zpráva zpracovaná kýmsi. Máte-li problém s FA, obraťte se na Premium
systems, s.r.o., ten to vysoutěžil, ne na nás. My jsme jen přijali výsledek. Další
výsledky z toho kroky vyplývající, bude právní analýza a další šetření, a to už zase
neděláme my. Teď už je to všechno v řešení jiných instancí, které se tím budou
zabývat.
Pan Nechanický – přes web TJ došlo k omezenému zveřejnění FA, stejným způsobem
bude zveřejněna i závěrečná zpráva pro členy TJ
Pan Riedl – není to veřejně přístupný materiál, pakliže to někdo zveřejníte a bude tím
způsobená škoda a.s. nebo TJ, jste žalovatelní. To znamená, že všichni jsme za to
zaplatili určitý finanční obnos z naší pokladny, je to výsledek zprávy pro nás pro
všechny… na základě toho šetření se posouváme dál. Pokud výsledek použijete
k podložení vlastní teorie a někdo to využije v neprospěch společnosti, pak za to jste
napadnutelní, a bude–li tím způsobena škoda, půjde za vámi. FA je pro vaši potřebu a
pro akcionáře.

13)

Návrh a schválení Usnesení
PRO: 45

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje Usnesení

14)

Diskusní příspěvek p.Jona

Pan Jon – jsem zde dlouho, je mi dost let, zprávy jednotlivých oddílů za uplynulý rok:
jsem velice zklamán jejich obsahem. Neříkám, že by zástupce oddílu tady měl mluvit
½ hodiny, já si myslím, že pokud zůstáváte členy TJ, tak je dobré zprávu vyrobit, říci
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ve zkratce činnost, zda mi základna ubývá nebo přibývá, atd. je to hodně smutné a
svědčí to o zrovna ne dobré situaci v TJ
Pan Neumann – konference byla na podzim ( 20.11.2015), tam všechny zprávy
zazněly.
Pan Riedl – bude se dál pokračovat s informačními schůzkami, další konference bude
na podzim. Delegáti jsou navoleni ( dle nových Stanov) na rok, tak se můžeme
v rámci konference scházet pružněji, nicméně informační schůzky budou pokračovat
a letos se budeme více věnovat fungování TJ, protože v a.s. toho už moc přenastavit
nejde. Tam se musí začít dařit systému, jak to máme nastavené. TJ ještě potřebujeme
adaptovat v té situaci, jak kolem nás probíhá. Informace budou dál probíhat, sledujte
víc web TJ, budeme tam sdělovat informace. Očekávejte víc práce s TJ, informujte se
víc o dění.
Jakmile budeme mít víc věcí pohromadě, pak nastanou další závazné změny v TJ.

15)

Závěr

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

Zapsáno v Rokytnici n. Jiz. dne 15.4.2016
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina
Ověřovatel zápisu:………………………….
Fojt Milan
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PŘEDBĚŽNÁ zpráva o hospodaření !!!
2015

TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou, z.s.
1) Úvod
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. sdružuje 13 oddílů, k 31.12.2015 měla TJ 789 členů,
z toho: 356 mužů, 281 žen,220 dorostenců, 14 dorostenek, 79 žáků a 37 žaček. Tyto čísla
jsou včetně hostujících

2) Rozpočty oddílů
Výbor TJ Spartak Rokytnice, z.s. koriguje požadované rozpočty oddílů na každý rok.
Porovnává jejich skutečné náklady z minulých let s předloženým rozpočtem.
Oddíly v rámci svých možností hospodařily se svěřenými finančními prostředky a některé
oddíly se snažily získat peníze od sponzorů a firem.

3) Čerpání finančních prostředků TJ
Na činnost jednotlivých oddílů i na činnost TJ jsou finanční prostředky získávány:
1) z pronájmu pozemků ve vlastnictví TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. – 4 125 278,-Kč
2) Členské příspěvky – 153 050,- Kč
3) Finanční dary od právnických a fyzických osob, od organizačních složek státu – 209 402,Kč
4) Smlouvy o reklamě a propagaci – 14 935,- Kč
TJ v současné době disponuje dvěma účty :
Účet pro sportovní činnost u České spořitelny, a.s………….k 31.12.2015……77 536,34 Kč
Účet pro hospodářskou činnost u Komerční banky, a.s… ….k 31.12.2015……..8 836,32 Kč
Na účetní závěrku byl pro rok 2015 zajištěn daňový poradce – ing. Jiří Topinka. TJ Spartak tak
podá daňové přiznání za rok 2015 v červnu 2016 z důvodu velké zaneprázdněnosti daňového
poradce. Předběžně vypočtená daň z příjmů právnických osob za rok 2015 činí odhadem 532
000 ,- Kč.

Předběžný hospodářský výsledek TJ po zdanění za rok 2015:
540 000,- Kč.
Výkazy budou přiloženy ke zprávě až po schválení účetní závěrky daňovým poradcem.
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Zpráva KK za rok 2015
1.Komise se sešla celkem 3x za rok,schůzí výboru se členové KK zúčastňovali pravidelně.
2. Členská základna TJ – díky neplacení členských příspěvků se snížil stav členské základny z 830
členů na 789 členů. Je třeba apelovat na předsedy, aby svým členům připomínali placení členských
příspěvků.
3. Stanovy TJ – byly schváleny konferencí 20.11.2015 a byly tím splněny požadavky, které ukládal
zákon, tj: k 1.1.2016 byl změněn název společnosti na TJ Spartak Rokytnice, z.s. ( zapsaný spolek).
Stanovy společnosti a dokumenty jsou přístupné na www.justice.cz
4. Čerpání finančních prostředků oddíly – pro rok 2015 byla nastavena úsporná opatření, pro oddíly
to znamenalo hospodařit s rozpočty nižšími, než požadovaly. KK zjistila, že ponížené rozpočty oddíly
dodržely. Mírné překročení schváleného rozpočtu měl oddíl Šachy a ASPV. O navýšení rozpočtu oba
oddíly žádaly na V TJ, výbor toto navýšení schválil.
5. Doklady oddílů a TJ - Byly kontrolovány veškeré doklady týkající se toku peněz v TJ. Tajemnice
byla upozorněna na pořizování kopií dokladů, které podléhají vyblednutí.
6. Řešení zadluženosti TJ a její oddlužení - v současné době nevykazuje TJ žádné dluhy.
7. Prověření darovacích smluv za rok 2015 - Svízelnou finanční situaci řeší některé oddíly právě
těmito sponzorskými dary, které pak využívají na sportovní činnost.Nejvíce aktivní byli lyžaři,kteří
z těchto peněz platí hlavně trenéry mládeže.Tyto finanční prostředky byly řádně doložené a darovací
smlouvy jsou bez závad.
8. propagace oddílů a TJ – webové stránky nefungují tak, jak by si KK představovala. Bylo by vhodné
dodávat průběžné výsledky soutěží a informovat členy o sportovním dění v TJ. apelace na předsedy
oddílů

V Rokytnici nad Jizerou 12.4.2016

Za kontrolní komisi:
Radka Slavíková
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Zpráva DOZORČÍ RADY a.s. Spartak na konferenci TJ konané dne
15.4.2016
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva
a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná
opatření,
přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné
hromadě
.
Dozorčí rada pracovala v roce 2015, ve složení :
předseda: Ondřej Lněnička,
členové: Renata Žalská, Václav Novotný
DR se zúčastňovala všech schůzí představenstva a.s. a v některých případech předkládala
akcionáři svůj komentář k rozhodnutím představenstva a vlastní doporučení.
Kontrolní činnost DR byla zaměřena na :
Kontrolu příjmů a výdajů společnosti, a to jak po stránce účetní, tak zejména po stránce
věcné.
Kontrolu nájemních smluv a jejich finanční plnění
Náklady na opravy a investice
Náklady na marketing, příjmy z reklamy a smlouvy s reklamními partnery
Náklady na mzdy
Ceny jízdného, ceníky a sezónní jízdenky
Zápisy z kontrol včetně návrhu řešení jsou k dispozici akcionáři
Konstatujeme, že současné vedení a.s. dokázalo výrazně snížit náklady na provoz , to jsme
potvrdili porovnáním nákladů za stejné období let 2014 a 2015.
Velmi oceňujeme dosažené přefinancování a vyřešení splátek úvěru a.s. Spartak .
Dále oceňujeme to, že se podařilo významně inovovat technické zařízení pro zasněžování,
což velmi pomohlo v letošní mírné zimě.
Rezervy vidíme zejména v stále ne dostatečné propagaci střediska, což je jedním z důvodů
poklesu návštěvností střediska.
Dle našeho názoru by se mělo více pracovat na zvýšení atraktivity střediska, a to jak
zvyšováním standartu po technické stránce, tak po stránce zákaznické přívětivosti.
Aktuální personální situace v DR je taková, že po odvolání p. Lněničky a odstoupení pí
Žalské byla do DR jmenována členka kontrolní komise TJ Spartak pí. Radka Slavíková, na
místo třetího člena je vypsáno výběrové řízení.
Za DR
Václav Novotný
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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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Zpráva předsedy ASPV za rok 2015:
- cvičení, které pořádáme:

cvičení rodičů s dětmi – Počínková
Cvičení malých školáků – Hnykovi
hardJogatherapy – Lišková

nově: powerJoga – Šimůnek
BOSU – Tadrová
SM Systém – Setunská
-hledáme někho pro větší školáky po Mirku Štajerovi
- začali jsme vybírat příspěvky na cvičení i od dětí a pomalu se tak stáváme soběstačnými,
samozřejmě tento systém stále ladíme a ještě chvíli bude trvat, než to bude pro všechny
vyhovující…každopádně z rozpočtu TJ chceme čerpat pouze na nejnutnější cvičební pomůcky, které
můžou sloužit i ostatním oddílům
- rozpočet na tento rok máme 10.000,- momentálně jednáme ,o případném navýšení o cca 4.000…
příští týden budeme vědet, zda je nutně potřebujeme či nikoliv
Zároveň připravujeme rozpočet na rok 2016, který bude pravděpodobně velice podobný,
-

Aktuálně máme 210 členů, kteří mají zaplacené příspěvky – z toho je 176 dospělých členů, 34
dětí
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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
…………………………………………………………………………………………………..
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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.
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!!!
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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.
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.
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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
20.11.15

Rokytnice n .J.

Příloha: seznam akcí KČT 2015

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

1
2
3
4
5
6
7
8

01.01.2015
03.01.2015
10.01.2015
24.01.2015
01.02.2015
05.02.2015
07.02.2015
19.02.2015

9
10
11
12
13
14

21.02.2015
07.03.2015
21.03.2015
04.04.2015
18.04.2015
25.04.2015

Akce
Novoroční výstup na
Strážník bez kyslíkových
přístrojů
Novoroční tříkrálový relax
Setkání turistů na Háskově
Polské Jizerské hory
Expedice na Háskov
Polské Jizerské hory
Vysocká padesátka
Polské Jizerské hory
Přejezd Krkonoš - memoriál
Šaldy
Na MDŽ do hospůdky
Polské Krkonoše
Velikonoční mazání
Dolní Pojizeří a Polabí
Turnovsko

15
16
17
18

25.04.2015
01.05.2015
08.05.2015
16.05.2015

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

Počet

Datum

Vedoucí

Způsob

Počet

Kavan
Mikulášek
Kocourek
Rosůlek
Erlebachová
Konířová
Rosůlek
Konířová

lyže, pěšky
lyže, pěšky
lyže, pěšky
lyže
pěšky
lyže
lyže
lyže

150
6
35
1
17
4
15
5

Kocourek
Konířová
Kavan
Hejral
Rosůlek
Fischerová

lyže
lyže
lyže
autem
busline

42
11
0
4
9
30

Hejral
Rosůlek
Hanč
Rosůlek

pěšky
pěšky
ČD/pěšky
pěšky

21
3
13
21
19
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

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

39
40

Celkem

kuželky
Motorkářský vzlet
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

Hejral

moto

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

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

690
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Vážení sportovní přátelé a příznivci kuželek
Skončil nám další ročník soutěží za rok 2015-2016 jarní a podzimní části.
Družstvo A hrající 3 ligovou soutěž se umístil na 10 místě a udrželo se v soutěži. Družstvo B ve
Vč.přeboru obsadilo 11. příčku a družstvo C složené z hráčů neregistrovaných obsadilo 8 místo o dvě místa bylo lepší než v minulém ročníku. Doufejme, že příští ročník bude úspěšnější, a to
pro všechna tři družstva.
Družstvo mladších a starších žáků a žákyň se zúčastnilo 5- ti turnajů - tímto jim chceme
poděkovat za jejich snahu a píli v trénování během roku se hodně zlepšili. Zjistili, že kuželky
nejsou jednoduchým sportem jak se zdá. Doufejme, že jim to vydrží a posílí časem řady nás
starších.
V letošních přeborech Libereckého kraje postoupil na mistrovství republiky v kategorii juniorů Petr
Janouch. Blahopřejeme a budeme mu držet pěsti 23.-24.4.2016
Kdo by měl zájem shlédnout podrobnější výsledky, najde je na www.kuzelky.cz nebo na kkksHrade Králové-výsledkový servis.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim fanouškům,kteří nás chodili podpořit a fandit. Těšíme
se na Vás v příštím ročníku,
Přijďte mezi nás,každý nový hráč i např.z RNL je vítán!!!
Ještě bych Vás chtěla pozvat na Rokytnický turnaj dvojic, který se koná od 13.5.16 do 26.6.16 a
na další ročník Rokytnické ligy neregistrovaných, která začne opět začátkem září.
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FIS WORLD CRITERIUM MASTERS
Ve dnech 21-23. března se ve Špindlerově Mlýně konalo MISTROVSTNÍ SVĚTA
MASTERS, lyžařů od 30 -ti let. Ve třech disciplínách změřilo své síly 470 závodníků
z celého světa. Mezi nimi nechyběli reprezentanti TJ SPARTAK ROKYTNICE.
Nejlepších výsledků ve své kategorii dosáhli:
Dita Culková (Nechanická) získala 2 tituly Mistryně světa

slalom 1.místo

obří slalom 1. místo

Vladimíra Krejčí: slalom 4. místo
Jan Samohel st.: obří slalom 13. Místo
Jindřich Málek: obří slalom 7. Místo

obří slalom 7. místo

super G 9. Místo

super G 6. Místo

super G 5. místo

Zdeněk Erlebach: obří slalom 8. místo
Jiří Jirman: super G 15. místo
Samohel Jan: obří slalom 10. místo
Čermák Jan: obří slalom 4. místo

Přípravka
Hrbek Ivo, Slánská Martina
Jurečka Vojtěch, Hruška Albert, Bulušková Marie, Hanč Jakub, Fojt Matěj, Martínek Ondřej, Pláteník Patrik,
Pláteník Viktor, Pouchová Olivie, Tošovský Vojtěch, Tošovský Filip, Nevtípilová Anna, Hásek Filip, Banýr
Sebastian, Banýrová Vanessa, Machová Marie, Krofta Matěj, Schinerová Michaela, Svatoš Lukáš, Šilhavík Adam,
Jirman František, Jiránek Jonáš, Mach Antonín, Šilhavíková Viktorie, Svatošová Karolína, Riedl Josef
26 dětí v našem nejpočetnějším teamu je obrovskou motivací a příslibem pro budoucnost sjezdového lyžování
v Rokytnici. V LK moc děkuje Martině a Ivošovi za jejich přístup a neocenitelnou práci a úsilí, jakou věnují našim
nejmenším.
Jelikož se takto malé děti ještě neúčastní soutěží, je nejlepším úspěchem fungující skupina a neustále se
zvyšující počet zájemců o nejdůležitější sport v Rokytnici.

Žáci
Samohel Jan
Přípravka: Sadílková Nela- celkově 4. Leki Cup
Předžáci: Zlámalová Karolína- celkově 6. Leki Cup
Šolcová– celkově 13. Leki Cup
Ml.žáci: Palmová Marie- 2.Stoh
8 a 9 MČR Celkem Pohár České pošty 8
Hrušková Tonča- 19.Špind 26.MČR Celkem Pohár České pošty 42
Zbořil Filip- 5.Stoh
4.MČR
Celkem Pohár České pošty 7
Sadílek Adam- 2. ZOHM
5. RKZ Stoh 8. MČR Celkem Pohár České pošty 10
Starší žáci: Zbořilová Nina- 3.RKZ (Kouty) 3.MČR
Celkem Pohár České pošty 5
Samohel Richard- 9. RKZ Stoh 18.MČR Celkem Pohár České pošty 30
Nosek Sam- 7. RKZ (Klínovec) 12.MČR Celkem Pohár České pošty 15
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Junioři a dospělí
Kučera Tomáš
Benc Patrik- 1.Fis Uni (SVK)
6. MČR dospělých (Špindl)¨
3. FIS-CIT (Mísečky)
6 a 7 NJR (ITA)
Celkem v Českém poháru 3 v juniorech a 5 v dospělých
Dadejík Marek- 5. a 8. MČR JUN (Bílá)
Celkem v Českém poháru 11. v juniorech a 19. v dospělých
Kučera Honza - 14.FIS-CIT (Mísečky)
Červinka Adam- zraněn na prvních závodech v ITA
Řípa Jan- zraněn před sezonou

Masters
MS ve Špindlerově Mlýně
Culková Dita- 2 tituly mistryně světa
Krejčí Vladimíra- 4.6. a 7.místo
Samohel Jan- st.-13. a 9.
Málek Jindra- 7. a 5.
Erlebach Zdeněk- 8.
Jirman Jirka- 15.
Samohel Jan ml.-10.
Čermák Jiří- 4.
Tuto zimu se nám podařilo uspořádat Leki Cup s cca 100 účastníky.
Ivoš Hrbek se svým teamem pokračoval v již tradičním seriálu závodů pro nejmenší, Velké ceně Rokytnice,
tentokrát ve spolupráci s A.S.
Kvůli nedostatku sněhu bohužel musel být zrušen Memoriál Dr.Vedrala.
Na příští rok jsme podali přihlášky závodů na RKZ žactva, opět Leki Cup ve spolupráci se Ski Ještěd a Memoriál
Dr.Vedrala.
Rozhodli jsme se také více podpořit závody O Velkou Cenu Rokytnice.

Všem závodníkům děkujeme za perfektní reprezentaci TJ Spartak Rokytnice a gratulujeme
k dosaženým výsledkům.
Za TJ Spartak Výbor Lyžařského klubu

23
Řádná konference TJ Spartak 15.4.2016

Ohlédnutí za sezonou 2015/2016 – Ski klub Masters – příspěvek na konferenci TJ
Spartak z.s., 15.4.2016

V letošní sezoně i přes nedostatek sněhu, kdy se mnoho závodů muselo zrušit, dosáhli členové
Ski klubu Masters skvělých výsledků.
Ještě než začala lyžařská sezóna, byly za Ski Klub Masters v listopadu 2015 podány tři
návrhy do soutěže
„Sportovec roku 2015 Semilského okresu“ :
1. jednotlivci nad 19 let,
2. kolektivy nad 19 let a
3. handicapovaní závodníci do 19 let

Při únorovém slavnostním vyhlášení,zástupci Ski klubu Masters převzali krásnou cenu za 4.
místo v kategorii kolektivy nad 19 let a Matěj Ponocný obsadil 2. místo v kategorii
handicapovaných závodníků do 18 let.
V letošní sezoně bohužel některé naše závodníky Masters provázela zranění a ta jim
znemožnila účastnit se závodů. Přes všechny tyto nepříjemnosti, jsme dokázali opět rozšířit
sbírku medailí, jak ze světových pohárů, tak z Mistrovství ČR. A především jsme opět získali
křišťálový globus v celkovém hodnocení světového poháru Masters.
Ze světových pohárů v Morgins, Hochfügen, Cerkno, Špindlerův Mlýn, Štrbské Pleso a Les
Menuires
jsme celkem získali :
5x zlato ( Vlaďka Krejčí a Jindra Málek)
5x stříbro ( Vlaďka Krejčí a Hanka Ledvinová)
4x bronz ( Hanka Ledvinová) .
Jan Čermák se stal 2x mistrem České Republiky Masters.

Několik čtvrtých míst ve světovém poháru získali Jan Samohel st., Jan Čermák, Vlaďka
Krejčí a Hanka Ledvinová.
Ve dnech 21.-25.3.2016, se konalo Mistrovství světa Masters ve Špindlerově Mlýně, které
bylo zakončené světovým pohárem Masters.
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Zúčastnilo se ho přes 500 závodníků.
Nejblíže k medaili měl Jan Čermák v obřím slalomu, kdy skončil na 4. místě o 16 setin a
Vlaďka Krejčí, které uniklo třetí místo ve slalomu o dvě desetinky.
Jan Čermák, který měl výborně rozjeté první kolo ve slalomu a bojoval o třetí místo, si
bohužel ve druhém kole zranil koleno a další závody nemohl již odjet.
Jindra Málek ve slalomu též útočil na třetí místo, ale bohužel chybělo to potřebné pomyslné
štěstí a druhé kolo se mu nepodařilo dokončit.
Pro 1. místo si Jindra nakonec v silné konkurenci dojel v pátečním obřím slalomu
Světového poháru Masters, kterým bylo zakončeno Mistrovství světa.
Dále se v elitní desítce umístňovali Hanka Ledvinová, Jan Samohel st.,Tomáš Vaněk, Jan
Samohel ml. a Jindra Málek.
Všem našim závodníků velice GRATULUJI !
Ještě bych se chtěl zmínit o skvělém výkonu Dity Culkové (Nechanické), byť není členkou
Ski klubu Masters, tak i za nás jí patří velká gratulace za dvě zlaté mistrovské medaile.
Je vidět, že trenér Milan Jon ji naučil lyžovat opravdu velmi dobře.

Mistrovství republiky, se po přesunech kvůli nedostatku sněhu, konalo 13.3. v Červené
Vodě.
Jan Čermák se stal 2x Mistrem České republiky a zlato získal i v kombinaci.
Tomáš Vaněk získal 2x bronz a v kombinaci obsadil též třetí místo.
V závěru sezony se ve dnech 8.-9.4.2016 konalo Finále světového poháru Masters ve
francouzském Les Menuires. Závodilo se ve slalomu a obřáku.
Vlaďka Krejčí obsadila ve slalomu i obřáku druhé místo a v celkovém hodnocení
světového poháru získala pro Ski klub Masters ve své kategorii křišťálový globus za
2.místo.
V její „Mastrovské“ kariéře je to v pořadí již její druhý globus.
Hanka Ledvinová v závodech obsadila 2 x 4.místo a náš úspěch v celkovém hodnocení
Světového poháru zvýraznila svým krásným 4. místem.
V loňském roce převzal Ski klub Masters patronát nad Matějem Ponocným – závodníkem s
handicapem a v rámci našich možností se mu snažíme pomáhat.
Matěj se s námi zúčastnil v listopadu 2015 soustředění na Kaunertalu, kde pod vedením
trenéra Milana Jona s našimi Masters závodníky, velmi kvalitně potrénoval.
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V letošní sezoně v rakouském Raurisu v Deaf Evropském poháru, kde Matěj závodil v
kategorii mužů, obsadil mezi juniory 4. místo a v italském Ultenalu skončil mezi juniory na
7. místě. V tomto závodě byl nejmladším závodníkem.
Tratě byly obtížné a Matěj zde poprvé jel i super-G a kombinaci.
V březnu se v Koutech nad Desnou konalo MČR.
Ve slalomu v kategorii starších žáků získal mistrovský titul a v obřím slalomu získal 2.
místo.
Další velkým úspěchem bylo Matějovo 2. místo v soutěži „Sportovec roku 2015 v
Semilském okrese“ v kategorii „Handicapovaní sportovci“.
Dále byl v Turnově za rok 2015 vyhlášen za sportovní naději v kategorii sportovci do 14
let.
Velkou zkušeností pro něj byla účast na Mistrovství světa Masters ve Špindlerově Mlýně, kde
nám jezdil předjezdy a kde se ve stejné trati potkal i s jeho velkým vzorem,Ondrou Bankem
Pro Matěje, se nyní snažíme pomocí dotace, která je určená pro handicapované sportovce,
získat peněžní prostředky, za které by si mohl pořídit nové lyže a další vybavení, které nutně
ke svému závodění potřebuje.
V další sezoně bychom se opět chtěli zúčastnit především mezinárodních závodů světového
poháru, mistrovství světa ve Švýcarsku a v roce 2018 Mistrovství světa v USA.
Všem závodníkům Masters a také Matějovi gratuluji k výsledkům a do další sezony přeji
hodně sportovních úspěchů a hlavně hodně zdraví.
V Rokytnici nad Jizerou dne 15.4.2016
Vladimír Málek
Předseda Ski klubu Masters
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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
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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
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USNESENÍ KONFERENCE TJ SPARTAK ROKYTNICE NAD JIZEROU ZE DNE
15.4.2016
1. Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení: Lucie Hrušková, Martin Riedl, Zbyněk
Neumann.
2. Konference schválila program konference beze změny.
3. Konference schválila jednací řád.
4. Konference schválila zapisovatelku a ověřovatele zápisu: Zapisovatelka: Martina Holubcová,
ověřovatel: Milan Fojt.
5. Konference schválila mandátovou komisi ve složení – Helena Neumannová, Lenka Votočková,
Zuzana Birnbaumová.
6. Konference schválila návrhovou komisi ve složení – Marek Nechanický, Bronislav Patočka ml.
7. Konference vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných 47 delegátů a 27
hostů: konference je usnášeníschopná.
8. Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti TJ Spartak za minulý rok přednesenou předsedou
Martinem Riedlem.
9. Konference vzala na vědomí PŘEDBĚŽNOU zprávu o hospodaření za minulý rok přednesenou
tajemnicí TJ Martinou Holubcovou.
10. Konference vzala na vědomí zprávu kontrolní komise přednesenou M. Banýrem.
11. Konference vzala na vědomí zprávu představenstva Spartak Rokytnice, a. s. přednesenou
Tomášem Hrbkem.
12. Konference vzala na vědomí zprávu vedení společnosti Spartak Rokytnice, a. s. přednesenou
ředitelem Michalem Kopeckým.
13. Konference vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Spartak Rokytnice, a. s. přednesenou Václavem
Novotným.
14. Konference vzala na vědomí zprávy předsedů o činnosti oddílů a zprávu Vladimíry Krejčí za
masters.
15. Konference vzala na vědomí příspěvek za Město Rokytnice nad Jizerou přednesený starostou
Petrem Matyášem.
16. Konference vzala na vědomí diskusní příspěvky členů TJ: Seidl M., Udatný P., Ruščak R., Málek V.
17. Konference schválila usnesení Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.
Za Návrhovou komisi:

……………………………………
Marek Nechanický

……………………………………
Bronislav Patočka ml.
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