ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané
dne 16.6.2017 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Přítomni: viz prezenční listina
pan Neumann ( určený jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva)

1) Zahájení konference
Pan Neumann – zahájil konferenci

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: Z.Neumann, M.Riedl, M.Nechanický
PRO: 41

ZDRŽEL SE: 2

PROTI: 0

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
Paní Krejčí navrhuje, aby Osamostatnění nového oddílu Ski klub Masters bylo
provedeno tajnou volbou
Pan Neumann navrhuje hlasovat pro přímou volbu – jak tomu bylo vždy
ZDRŽEL SE:6

PRO: 35
PROTI: 2
Schválení přímé volby

Schválení programu konference v navržené podobě:
PRO: 43

ZDRŽEL SE:0

PROTI: 0

Konference schválila program konference

4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 43

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila jednací řád konference

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: S.Braun
PRO: 43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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2) Volba mandátové komise:
Návrh: L.Hrušková, T.Vacková
PRO: 43

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3) Volba návrhové komise:
Návrh: Seidl M., Hartych S.
PRO: 41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

4) Zpráva mandátové komise
Paní Hrušková: Pozváno 57 delegátů, přítomno 43 delegátů a 10 hostí.
75,44% - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Viz příloha č.1
Pan Riedl – zpráva bude krátká, V TJ se scházel cca 3x do měsíce, v současní době
řešíme financování TJ společně s a.s. Mělo by to být dořešeno do konce roku
uspokojivou formou pro obě strany. Narovnaly se některé Směrnice nebo se uvedly do
souladu s Usnesením V TJ.
Dotační programy – investiční dotace z MŠMT bohužel byl ze strany MŠMT zrušen,
Smlouvy s městem budou ukončeny dohodami a finanční prostředky vráceny zpět na účet
města. Pokud bude dotační program znovu vypsán, znovu budeme žádat. V současné
době není známo, zda bude nový dotační program vypsán.
Co se týká sezóny, bližší informace Vám podá pan Tomáš Hrbek, zima byla dobrá,
výsledky tomu odpovídají.
Chtěl bych poděkovat všem oddílům za činnost, za reprezentaci TJ a města Rokytnice
nad Jizerou a za šíření dobrého jména TJ i za přednášky, které některé oddíly pořádaly a
tím prezentovaly i své výsledky.
Přehled ohledně skipasů – vydávání slevových permanentek se drží na stejné úrovni,
vypadly pouze bodové jízdenky v uplynulé sezóně. Vydávaní skipasů nebylo ničím
narušeno a vše probíhalo bez problémů.
Probíhá řešení zprávy vedení a.s. – budeme sdělovat věci tak, jak je budeme řešit.
Tabulka bude přílohou zápisu. – příloha č.1

6) zpráva o hospodaření
viz příloha č.2
schválení Výroční zprávy TJ Spartak:
PRO:43
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění:
PRO:43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila roční účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši 559 636,87 Kč na účet vlastního jmění
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7) Zpráva kontrolní komise
Vzhledem k tomu, že Kontrolní komise podávala zprávu na minulé konferenci a
vzhledem k tomu, že se měnilo složení KK – paní Radka Slavíková odstoupila z KK a
na místo ní byl kooptován p.Slavomil Braun, tak další zpráva bude přednesena na
další konferenci. KK pracuje nyní ve složení S:Braun, M.Banýr, J.Černá.

8) Zpráva vedení společnosti Spartak Rokytnice, a.s. a zpráva
představenstva
Viz příloha č.4 – přednesl pan Hrbek
Pan Hrbek omluvil p.ředitele, má sundanou sádru a simuluje chůzi, jeho práce je
přerozdělena na zaměstnance a p.Hrbek vypomáhá 1x v týdnu. ŘAS přislíbil v měsíci
červenci výpomoc na ½ úvazku.
Podle vývoje tržeb v zimním období a podle odhadů tržeb v letním období a po
započtení všech nákladů to vypadá, že budeme mít HV před zdaněním kolem 25,5
mil. Kč. Otázka, která tady má nastat, je, zda bude vyplacena dividenda – NEBUDE!
Kumulované ztráty byly na konci HV 2015/2016 přes 60 mil. Kč. K výplatě
dividendy máme daleko.
Tržby: vleky a LD – za sezónu 2016/2017 téměř na 83 mil. Kč. Letní provoz 2,5mil.
Kč. Budeme muset řešit rozdělení ceny jízdnek – 01-02/2017 tržby denní skvělé,
12/2016 – téměř žádná tržba, velký propad 03/2017…musíme vyřešit začátek a konec
sezóny.
Úvěrová angažovanost: PŘ a vedení přebíralo společnost v ne úplně dobré situaci.
Dluh k 30.4. 2017 je snížen oproti roku 2014 o 40 mil. Kč + kompletně zainvestovat
zasněžování modré sjezdovky. Modrá v tyčích a v dělech v automatickém provozu.
Letos bylo zaplaceno 22 mil. Kč RB, peníze (hotovost) není, na konci září budeme
mít cca 2 mil. Kč na „dožití“ do zimy.
Snížení zadlužení, vymazání Spartak, a.s. z dlužníků, doplacená celá první várka
zasněžování, atd. ( str.6)
Plánované investice – str.7
Banka povolila investici pouze do zasněžování – je to naše priorita
Pokud by sezóna vyšla jako vloni, mohli bychom – RB souhlasí – investovat i kolem
50 mil. Kč. Jsou dvě možnosti: zasněžení červené nebo investice do Studenova.
Investice Studenov – obnovit souhlas ČEZU a Farnosti, abychom mohli zahájit
stavbu a domluvit se s panem Karnetem na odběru vody. Důležitá otázka je: jak to
dopadne s Harrachovem ( zda nastane změna vlastníka)
328.5.2017 zahájena letní sezóna, otevření celého bike parku 17.6.2017. Květen a
říjen – víkendy, 06-09/2017 každodenně.
Prosím o propagaci letního provozu, máme nová kola, nejlepší tratě, lepší než
v Harrachově. Letáky do distribuce co nejvíc.

9) Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
Zpráva DR – přednesl pan Novotný- viz příloha č.5
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Zprávy o činnosti oddílů a klubů

10)














11)

Alpin club – přečetl L.Tošovský
ASPV – přečetl p.Hartych
Florbal – nemají zprávu ( neměli Konferenci)
Fotbal – přečetl p.Kousal
KČT – přečetl p.Ruščak
Kuželky – přečetla p. Novotná
LK- přečetla p.Hrušková, skupina Masters - p.Krejčí
Paraglide team – přečetl p.Novotný
Silový trojboj – přečetl p.Herber
Stolní tenis – přečetla p.Holubcová
Šachy – přednesl p.Hollmann
Tenis - nedodána
Volejbal – přečetl Z.Neumann

Žádost p.Málka – osamostatnění Ski klub Masters

P.Krejčí – prosím o dodání zprávy…
PRO: 7

12)

PROTI: 26

ZDRŽEL SE: 10

Informace o připravovaných změnách Stanov TJ Spartak

P.Riedl – na základě chodu a.s. a TJ výbor TJ navrhnul, aby v představenstvu byl
jeden člen V TJ. Byla by lepší informovanost. Připravené změny budou vyvěšeny na
webových stránkách a na začátku září bude svolána informační schůzka.

13)

Diskuse:

P.Seidl – poděkování p.T.Hrbkovi za to, že PŘ odolávalo nájezdům V TJ. Přišla na
a.s. Předžalovní výzva, je to tak?
Pan Hrbek – ano, přišla, sdružení Nechanický Svatý žádá finanční náhradu za to, že
jsme jim převzali klienty. Chtějí dle nového OZ kompenzaci za klienty, kteří chodili
pouze k nim a ne do areálu. Rozhodnutí je takové, že kompenzovat nic nebudeme –
dál to komentovat nebudu.
Pan Seidl – po letech, které tady panovaly, je to první PŘ, které se nebojí postavit se
určitým procesům, které zde probíhají.
Pan Seidl - masivní odchod zaměstnanců – ekonomka p.Záhořová a další věc: únik
informací z účtárny
Pan Hrbek – ano, největší personální ztráta v historii a.s. společnosti. Přicházíme o
ekonomku, která dělala 15 let ekonomku sportovních areálů, dělala ekonomku
Snowhillu, přinesla nám velké know how. Rozhodla se odejít – důvody odchodu
budou pravděpodobně v přetížení - dělala vše, co se týká pokladen, kontrolingu atd.
Nevydržela pracovní dobu 20 hodin denně a rozhodla se odejít. Myslím si, že je to
velká ztráta pro společnost, bude se těžko nahrazovat. Současný model je takový, že
René Roštejnský jako člen PŘ bude vypomáhat s ekonomickými potřebami – má na
to kvalifikaci. Rozdělíme kompetence ekonomického ředitele s tím, že budeme hledat
kandidáta s malinko menším záběrem, než dosavadní ekonomický ředitel a část
pravomocí přejde na hlavní pokladní, která bude mít větší funkci, plus je tam třetí
věc: Radka Záhořová zůstává á na DPP, kde přislíbila cca 4 pracovní dny – v červnu
jsme již vyčerpali 14 – doufáme, že i toto nějak stabilizujeme.
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Zredukovali jsme zaměstnance na úplné provozní minimum. Vyžadovalo to omezení
mzdových nákladů tak, abychom mohli dostát všem závazkům, které máme spojené
s přefinancováním a vyřešení té téměř insolvence. Z tohoto pohledu se s námi
rozloučili téměř všichni zaměstnanci, kteří odmítali vypomáhat v jiných profesích,
než do kterých byli zařazení – to byly první odchody. Potom došlo ještě k nějakým
odchodům lidí, kteří dál nechtěli pro a.s. pracovat a v současné době máme kritické
místo ekonomický ředitel a máme částečně problematické místo provozní ředitel –
obsazeno. Provozní ředitel vidím menší problém ( tak, jak jsem tam zastupoval
ředitele), nemáme žádnou velkou investiční akci, nemáme žádnou velkou stavební
akci a máme velmi schopné ředitele středisek: tzn: Milan Trejbal funguje skvěle,
Roman Udatný funguje skvěle, máme tam Tomáše Cvrčka, který dovede část
pravomocí zařídit. V podstatě z tohoto pohledu provozního ředitele potřebujeme, ale
není to tak kritické jako ekonomický ředitel. Plus hlavní pokladní
Pan Ruščak – slyším tady nějaké věci a jsem trochu rozpačitý: dlouho ekonoma dělal
ing. Kos a dělal to cca 20-30 hodin měsíčně. Proč to je najednou 20 hodin denně. To
je jedna věc. Druhá věc: to se týká personálních věcí: ne všichni odešli po zátěži. Já
jsem byl vyhozen, pracovní poměr mi byl ukončen, dostal jsem výpověď za lživé
obvinění ze strany Spartaku, a.s. Pozor na to, co povídáte. Třetí věc: chtěl bych se
zeptat, proč nemáme zprávu o hospodaření za rok 2016? Už by měl být v březnu
zveřejněná v obchodním věstníku. Proč není?
Dál potom bych chtěl, jak tady byla řeč o investicích ve vztahu k bance: pane Riedle,
chci se Vás zeptat: když tady byl p.Babiš, tak jste řekl, že provozujeme LD Lysá bez
kolaudace. Jak jste k tomu došel? Kolaudace LD proběhla v naprostém pořádku.
Oproti tomu, co se teď děje na Spartaku za Vaší účasti
Pan Riedl – já jsem mluvil o schválení k trvalému užívání, pane Ruščaku. A to Vy
moc dobře víte, že není.
Pan Ruščak – ne, byla to kolaudace, ale nevadí, já na tom bazírovat nebudu. Ale co je
důležité: apeluji na všechny kontrolní orgány TJ i a.s.: není to tak růžové, jak tady
bylo líčeno. Provoz je kaskadérství, tak, jak se to tady dělo. Bez školení, pracují tam
děti, to je špatně. Proberte se, proboha. A co se týká investic: všechno jste dělali
načerno, jak bike park, tak rozvoj zasněhování. To znamená vůči bance, která vám to
zafinancovala, to neexistuje, že to nebude mít kolaudaci, že to nemá stavební
povolení. Na to si, prosím, dejte pozor.
Pan Hrbek – co se týká odchodu R.Ruščaka: v podstatě pan Ruščak požádal a
několikrát nás informoval, že odejde do důchodu, kde tuto hranici pořád posouval,
tudíž my jako PŘ jsme se museli zařídit nějak jinak. Je pravda, že v podstatě ještě
došlo k nějakému konfliktu s ŘAS, který mi není dopodrobna znám. Co se týče
investic, školení, zaměstnávání: veškeré školení zaměstnanců byly provedeny, byly
zrevidovány, zafungovaly. Co se týče investic: vše je povoleno, ke všemu, k čemu
bylo potřeba stavební povolení, stavební povolení máme. Co se týče zaměstnanců:
ano, máme zaměstnanců méně, než jsme měli, ano, musejí pracovat víc, než je možná
normální, nicméně jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit fungovat tak, že
nevyužíváme zaměstnanců na 120%.
Pan Ruščak – nemluvíš pravdu: stavební povolení na rozvod zasněhování na Kaprunu
na stavební povolení na modré sjezdovce nejsou. Jsou to stavby načerno. Tak tady
neříkej, prosím Tě, nepravdy.
Pan Hrbek – ano, byla tam později dodělaná stavební povolení na konec modré.
V podstatě toto je stav – velmi by mi pomohlo, kdybyste to takto nenakládal. Ještě
jsem zapomněl, což byla v podstatě časový fond p.Kose – myslím si, že to středisko
velmi, velmi potřebuje tento časový fond ekonoma. Je to patrné z výsledků, které
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historicky byly, je tam potřeba hlídat mnohem víc věcí, jsme v situaci, kdy máme
problémy jako kompletně s účetnictvím sociálního a zdravotního, což je pro nás teď
problematické, máme problémy s vyčíslením daně z nemovitostí. Máme problémy
v casch flow, které byly zmiňované, které byly nekontrolované v určitých
okamžicích. Já neříkám, že to bylo úplně špatně, přišla velmi blbá zima, kterou asi
nerozdýchal nikdo, přivedlo to velké problémy, nicméně z mého pohledu – a věřte
mi, že to dělám zodpovědně, rozumím toomu, ručím celým svým majetkem - toto
středisko potřebuje ekonoma na stejný úvazek, na který pracovala paní Záhořová.
Pan Neumann – já jen dodám, že si myslím, že úvazek ekonoma by měl spravovat
ŘAS a PŘ, a je to plně v jejich kompetenci a také jejich zodpovědnosti.
Pan Seidl – paní Záhořová . takové lidi bychom si tady měli držet. Odešla z důvodů
osobních vztahů a nechutenství tady pracovat.
Další bod: Jak je možné, že člen TJ podá předžalobní výzvu. Z mého pohledu jej to
brutální a já bych tyhle lidi okamžitě vyloučil, protože v podstatě okrádají svoji TJ. Je
to v baráku a.s., lyžaři jezdí lyžovat a ne si brousit lyže.
Pak jsem se chtěl zeptat: v rozpočtu TJ schází cca 300 tis.Kč – chtěl jsem se zeptat
p.Holubcové, jakým způsobem je tam „dokrmíte“
Pan Riedl – to je otázka na mne, ne na paní Holubcovou. To, že máme minusový
rozpočet TJ na tento rok, je pravda, pane Seidl. Vychází to z předpokladů a z odhadů
a schvalovaných rozpočtů oddílů, kdy víme, že oddílové rozpočty nebudou dočerpány
a že do konce roku bude narovnání financování TJ tak, aby bylo nejen zadostiučiněno
potřebám TJ, ale abychom získali jisté finance navíc pro tzv. rezervní fond.
Pane Seidl, když tyto věci tady otvíráte, tak byste si k tomu měl vytvořit vlastní
názor, a pakliže máte problém s čímkoliv, tak přijďte s vlastním řešením. Protože
jestliže si tady dovolíte přede všemi opřít se do pana Nechanického a Svatého bez
toho, aniž byste dokázal vzít sebekriticky pohled na sebe, tak já už ve slušnosti
k tomu nemám co říct.
Pan Neumann - já bych to uzavřel, dostává se to do osobních rovin.
Pan Málek – chtěl bych poděkovat delegátům, kteří zvedli ruku pro naše odloučení.
Vám strašně děkuji. Jsem přesvědčen, že za půl roku změní názor další delegáti a
zvednou ruku pro odloučení. Já si myslím, že přes velké potíže, které jsme měli přes
8 let, první rok to bylo perfektní, pak se to změnilo, protože jsme začali dělat
výsledky a začlo to ze strany Jirmana a pokračuje to až do dneška, tak by pro nás bylo
lepší, kdybychom byli samostatnou jednotkou. Měli bychom větší možnosti, co se
týče sportu a rozvoje a podobně. A já jsem přesvědčen, že se to změní. Na kabelové
televizi běží film – věřím tomu, že někteří se na to určitě podívají - jsou tam vidět
naše výsledky
K problému Spartak: 1) Když tady byl zmíněný Babiš, měli jste zpracovat žádost pro
to, aby LD jezdila a že se o to zasadí. Jak jsme daleko, to mi nikdo neřekl a nikde se
to neobjevilo. To je na odpověď p. předsedy.
2) mluvíte tady o panu Svatým a Nechanickým, takže prosím vás: my jsme postavili
jako Spartak barák za desítky milionů a tito dva pánové si tam pronajali prostor s tím,
že, nevím, jestli první dva nebo tři roky, neplatili nájem. Nevíme, jestli platili vodu,
elektriku, teplo a tady ty všechny věci. A dneska žalují Spartak. Mně tady bylo
vyčítáno, že jsem se soudil se Spartakem kvůli tomu, abych vyhrál vrácení členství do
TJ Spartak. Já jsem to vyhrál. Ale už pan Nechanický a paní Hrušková si to
nepřečetli, že tam je jasně napsáno, že mě nemá nikdo brzdit v rozvoji. A tady to
pořád pokračuje.
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Na předsedu: paní Holubcová, podal jsem nějakou žádost kvůli závodům na rok
2018?
Holubcová – písemně jste žádnou žádost nepodal, ale na schůzi V TJ dne (19.4.2017 (
18:20)- poznámka) jste oznámil V TJ, že jste žádost podal
Pan Málek – nepodal, protože oficiální žádost je papír – dokument. Ten není.
Předsedo, podal jsem nějakou žádost? Nepodal. Takže nechápu, proč mě tady
napadáte, že mi dáváte napomenutí atd. Já bych prosil omluvu.
Pan Riedl – pane Málku, vy nechápete nic, co nechcete chápat. Jestliže Vy dostanete
prostor, tak mi dejte prostor odpovědět. Pane Málek, od určité doby si naše jednání,
na které jsou přizváni hosté, nahráváme – na to jste upozorněni. Máme záznam o tom,
že jste probíral a přijednával další závody Masters na rok 2018, že je to složitá
operace, že se to musí provádět hodně dopředu atd. my jsme Vám řekli, že bez
mandát toto nelze. To jsou pravidla, která platí pro všechny. Na základě toho jsme
Vám napsali Výtku, protože to bez mandátu dělat nelze a bez schváleného rozpočtu
také ne. Vy dobře víte, že TJ Vám letos na odměny technické čety doplácela nad
rámec rozpočtu, aby ti chlapi to nedělali zadarmo. To jste zapomněl podotknout.
Potom nám přišlo ze SL ČR – Masters vyjádření, že jste vůbec o žádné závody
nežádal, aniž bychom si to stihli my ověřit, což - předpokládám – že to udělal někdo
z Vašeho okruhu. Přesto to máme nahrané, že jste jednal bez mandátu. Takže to je
naprosto validní výtka
Pan Málek – prosím vás, já … o té věci nic nevíte a nikdy jste na těch závodech
nebyl. Takže tady když zasedne světová komise Masters a začíná se tvořit kalendář,
tak samozřejmě oni vědí, že v Rokytnici se pořádá Memoriál Dr. Vedrala – FIS,
takže to tam napíšou. A samozřejmě se mě ptají: jste schopní to udělat? Já říkám, že
máme problémy v únoru, uděláme to v lednu. To je vše.
Holubcová – omlouvám se, že Vám skáču do řeči, ale na schůzi jste nám na schůzi
řekl, že jste zažádal o termín a posunul jste to na leden 2018. To vám nemáme věřit
žádné slovo, které řeknete? My jsme Vám věřili, že jste zažádal… proto jste dostal
výtku
Pan Málek – vo co jde? My tu žádost pošleme teď a je to vyřešené. Já s domnívám, že
ta šikana by měla skončit a tím by to bylo vyřešené. Co se týče LK – tam je několik
připomínek: musím předkládat rozpočet, je kontrolována každá koruna, přesto
žákovský družstvo, které mělo 85% hostujících, utratilo 12 mil. Kč, a to si tady nikdo
vůbec nepovšimne. 12 mil. Kč je pryč a pokračujeme v tom dál. Jinak samozřejmě se
chci zeptat p.předsedy, jak je to daleko se šetřením kauza Spartak, a.s. a TJ Spartak co
se týče policie
Pan Neumann – nechám reagovat p.Nechanického na to, co jste řekl
Pan Nechanický – já bych chtěl říct jedinou věc: obvinil jste pana Svatého a
Nechanického, že neplatili nájem. Asi by bylo dobré, pokud na něco takového
přijdete, tak to předat PŘ nebo DR, aby to napravili. Ve chvíli, kdy s tím vystoupíte
na veřejnost, tak by bylo dobré to mít ověřené a nějakým způsobem to doložit. Jinak
je to pomluva a já, bohužel, vím, jakým způsobem jednáte a jaký máte charakter.
Nejsem si jist, že to vidí všichni kolem dokola. Soud s Vámi nechám bez komentáře,
o tom jsme se bavili poslední dva roky – vítězství x nevítězství – já se k tomu
vyjadřovat nebudu. Děkuji
Pan Málek – samozřejmě vy máte vždycky pravdu
Pan Riedl – pokud žádáte o osamostatnění: je zde 13 oddílů – odkazujeme Vás na to,
že každý klub ( oddíl) má své vedení. Jestliže v LK je určitý počet lidí, a ti si
demokraticky – svobodně, pane Málek, zvolí své vedení a to se rozhodne nějakým
způsobem pracovat, a to zrovna nezapadá do vaší koncepce, Vám se to nelíbí, tak Vy
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s tím nic neuděláte. Zároveň jste zapomněl členskou základnu informovat, že jste
OSTS Semily zažádali o schválení členství v OSTS Semily – Ski klub Masters
Rokytnice nad Jizerou. Ještě zvlášť chcete být samostatný oddíl. To znamená: já
vůbec nerozumím, o co se snažíte.
Paní Krejčí – snažíme e o to, abychom mohli fungovat, protože tamti lidé, kteří jsou
ve V LK nám činnost neustále znemožňují. Nevím, proč bychom nemohli mít svůj
klub.
Pan Málek – byli odsud vyhozeni hostující
Paní Krejčí – byli jim zvýšeny poplatky tak, že to nemá absolutně pro ně smysl. Za
28 tis.Kč, když pak Lucka ( Hrušková) řekne, že jim možná proplatí nějaký startovný
a možná jedno auto….
Pan Riedl – pane Málek, několikrát jste nám říkal, že když vás naštveme, že půjdete
na Klínovec, že půjdete kamkoliv, že Vás všude přijmou s otevřenou náručí. Udělejte
nám radost.
Paní Krejčí – Martine ( Riedl), přestaň tady vyhazovat. Měl bys zpomalit.
Pan Neumann – já to ukončím, abychom stihli odsouhlasit usnesení. Prosím, ještě
neodcházejte…
Pan Neumann M. – já bych se chtěl V TJ zeptat, jestli dále hodlají setrvat v klíči pro
delegáty na konferenci – podle čeho se klíč udělal? Připadá mi neseriózní k ostatním
menším klubům. Nemůže se určovat počet delegátů na konferenci podle toho, kdo má
kolik členů – přeci…to je holý nesmysl. Každý oddíl by měl být zastoupen stejným
počtem lidí na konferenci. Není možný říct: my máme víc členů, budeme mít víc
delegátů. Jako kdyby fotbalisti řekli: my jsme to založili, my chceme nejvíc delegátů.
Pan Neumann – má někdo na to další názor?
Pan Patočka Karel – tam, kde se generuje nejvíc peněz, který oddíl generuje nejvíc
peněz, tak ten by měl mít největší mandát o rozhodování. Nemůže rozhodovat
volejbalový klub, kam se budou dávat peníze, když nerozumí vůbec provozu
střediska.
Pan Neumann M. – to přece není o tom, kdo bude rozhodovat o penězích střediska.
To je o sportu a o konferenci a chceme mít stejný počet delegátů.
Pan Nechanický – je zde předložena změna Stanov na podzimní konferenci. Bude
kolem toho pravděpodobně bozouřlivá diskuse, kdo se zajímá o TJ, bude k tomu jistě
mít co říct. Není problém k tomu zahrnout debatu o klíči, podle kterého se určují
delegáti.
Pan Neumann Z. – něco podobného zde bylo – myšlenka, že ve V TJ bude mít každý
oddíl svého zástupce, je to paralela k tomu. Stejně to navrhuješ i na Konferenci. Je to
na delší diskusi, aby si lidi řekli, co a jak chtějí.
Pan Nechanický – přijďte na informační schůzku, tak se mohou názory rozvinout..
Pan Ruščak – nebylo mi zodpovězeno: proč není výroční zpráva ve Věstníku za rok
2016. A co se týká Svatého a Nechanického: platili řádně elektriku, nájem, platili za
teplo atd. Nájem byl 390 tis.Kč / rok. Dnešní ekonomika skiservisu a půjčovny
v součtu nedosáhly tohoto výsledku. Je to krok zpátky.
Pan Hrbek T. – není ve Věstníku, protože tam nebyla přidána kompletní zráva celá,
účetnictví je uzavřené, zauditované, nevím, co k tomu víc dodat. Vyvěsí se to….
Tam dochází k tomu, že musíme kompletně updatovat všechny členy PŘ a DR, kde
odchází V.Stránský, tím pádem je pravděpodobně myšleno, že bude vše zasláno
dohromady.
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Já bych nechtěl úplně rýpat do čerstvé kauzy servis, myslím, že to je něco, co se řeší.
Jakákoliv informace – buď ode mne nebo od kluků – by mohla potencionálně
zvýhodnit jednu nebo druhou stranu. Mně jen vadí, že se tady hledají problémy a
důvody, proč servis není funkční. Ekonomika servisu: vydělali jsme v servisu 255
tis.Kč – 500 tis. Kč jsou odpisy. Pokud bychom nezapočítali odpisy, bylo by to přes
¾ mil. Kč. Servis provozujeme pouze v jednom objektu, ve kterých to provozovali
Nechanický – Svatý, kromě toho provozujeme ještě hlídací koutek, který vedeme jako
zlepšení sužeb. Dále provozujeme letní půjčovnu, kterou bychom bez tohoto zázemí
nebyli schopní provozovat. Plus zázemí k tomuto provozu. V tomto ohledu jsem
strašně nerad, že se tady podsouvá nevýhodnost ekonomiky, kdy tento servis je pro
nás výhodný provozovat si sám. K tomu navíc, jak jste viděli, jsme zkulturnili
prostředí, plus připravili nové lyže. Z tohoto pohledu to vidíme, že tato investice
smysl dává, plus začínali jsme 1.sezónu, začínali jsme velmi pozdě, finance na nákup
vybavení jsme měli až v polovině prosince, tudíž celý záměr má prostor narůst.
Z tohoto pohledu já se strašně bráním porovnávání k tomu, co vychází líp a míň,
zvlášť, pokud je takto zkreslené, jak to říkal Roman Ruščak. Poslední bod, který
k tomu mám, co z toho cítím a z čeho jsem velmi zklamán, je, že v podstatě ty vnitřní
problémy a ta hořkost a všechno, co tady je, nás brzdí. Brzdí nás jako celek. Lyžařské
středisko – kráva byla skoro chcíplá, teď jsme zajistili to, že možná přežijeme další
rok a myslím si, že co tady šíříme, tu negativitu, to, co šíříme tady neocenění práce
těch lidí, kteří tady pracují, ať už zadarmo nebo ať už za nějaký mrzký peníz, ať už to
jsou zaměstnanci, činovníci, ť už je to kdokoliv, je škoda. Kdybychom každý
rozeslali zprávu všem, svým kamarádům nebo alespoň 20-ti z nich, že je hezký
sluníčko a že se dobře lyžuje, že máme letní provoz a že máme krásnou bikovou trať,
tak bychom udělali mnohem líp, než řešit všechny problémy. Jak jste si všimli, já taky
neřeším historii, vzal jsem to tak, jak jsem to vzal, celé PŘ do toho šlo, snažíme se o
to, abychom Spartak, a.s. zachránili v rukou TJ a abychom ji stabilizovali natolik, aby
se mohla dál standardně rozvíjet. Proto všechny tyto nálady, které nás brzdí, všechny
pomluvy po Rokytnici a tyto názory: jdete proti sobě a je možné, že vám ta kráva,
kterou ještě pořád dojíte, chcípne. Já myslím, že byste si to měli uvědomit a spíš než
hledat všechny ty problémy, komplikace, stěžovat si na to, že někdo nutí zaměstnance
uklízet, stěžovat si na to, že máme zasněžování a doháněli jsme tam pozdě stavební
povolení, stěžovat si na to, že půjčujeme LK služební automobil, atd., atd. – jdete
proti sobě. Prosím, prosím, zvažte to, nevěřte všemu, co se povídá, sami pomluvy
nešiřte a zkuste přemýšlet, jak můžete tržby – ať už zimní nebo letní – zvednout. O to
jsem vás chtěl požádat.

14)

Návrh a schválení Usnesení

Ing. Ruščak chce doplnit Usnesení o to, že DR prověří důvody, proč není ve Věstníku
Výroční zpráva a jak je to se stavebním povolením ve věci technického zasněhování.
Máme na to kontrolní orgány, nechť to prověří.
Pan Neumann – myslím, že stačí, že to DR prověří – není potřeba to dávat do
Usnesení.

PRO: 41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Konference schvaluje Usnesení
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15)

Závěr

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

Zapsáno v Rokytnici n. Jiz. dne 16.6.2017
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina

Ověřovatel zápisu:………………………….
Slavomil Braun

10
Řádná konference TJ Spartak 16.6.2017

USNESENÍ KONFEENCE:

1. Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení: M.Riedl, Z.Neumann, M.Nechanický
2. Konference NESCHVÁLILA návrh na tajnou volbu „Osamostatnění Ski klubu Masters“ – bod
programu č.15
3. Konference schválila program konference beze změny.
4. Konference schválila jednací řád.
5. Konference schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu: Zapisovatel: M.Holubcová, ověřovatel:
S.Braun
6. Konference schválila mandátovou komisi ve složení: L.Hrušková, T.Vacková
7. Konference schválila návrhovou komisi ve složení: M.Seidl, S.Hartych
8. Konference vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných 43 delegátů a 10
hostů: konference je/není usnášeníschopná.
9. Konference vzala na vědomí zprávu předsedy TJ Spartak.
10. Konference schválila Výroční zprávu TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
11. Konference schválila roční účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje převedení Hospodářského
výsledku ve výši 559 636,87 Kč na účet vlastního jmění.
12. Konference vzala na vědomí zprávu vedení společnosti Spartak, a. s. přednesenou T.Hrbkem
13. Konference vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Spartak, a. s. přednesenou V.Novotným
14. Konference vzala na vědomí zprávy o činnosti za rok 2016 od jednotlivých oddílů
15. Konference schválila/neschválila vznik nového oddílu Ski klub Masters navržený p.Málkem
16. Konference bere na vědomí informace o připravovaných změnách ve Stanovách TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou
17. Konference vzala na vědomí diskusní příspěvky členů TJ a hostů: M.Seidl, R.Ruščak, V.Málek,
M.Neumann, K.Patočka
18. Konference schválila/neschválila usnesení Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.

Za návrhovou komisi:
……………………………………………………..

……………………………………………..
S.Hartych

M.Seidl
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Činnost Alpin clubu v roce 2016 v bodech :


Český pohár ve skialpinismu – závod O dřevěného Krakonoše jsme uspořádali 5.3.2016. Byl to
15. ročník a zúčastnilo se ho 69 závodníků.



Na jaře proběhla akce Otevírání skal. Proběhla na Končinské skalní zdi (Borkovy skály) nad
zimní 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 a především na
rokytnicku.
Členům Alpin clubu se podařilo v roce 2016 vystoupat např. na tyto vrcholy : Vysoká, Rysy,
Žabí koň, Ihla v Patrii, Nošak .
Zdeněk Hák a Zdeněk Jirouš se zúčastnili expedice na nejvyšší horu Afghánistánu - Nošak
7942 m. Zdeňku Hákovi se podařilo vystoupat na vrchol a následně sjet horu na
skialpinistických lyžích. Sjezd byl celosvětově druhým v historii. Zdeněk Hák za tento počin
získal Výstup roku 2016 pro nejlepší český skialpinistický výstup roku.
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 roce 2016 jsme získali povolení k lezení od Správy KRNAPu.














Proběhly oddílové brigády na skalách : 10.10.2016 – účast 6 členů; 17.10.2016 – účast 5
členů; 24.10.2016 – účast 3 členové; 30.10.2016 – účast 5 členů.
22.10.2016 jsme uspořádali oddílový výlet, při kterém jsme lezli na skalách a via ferratě Vodní
brána v Semilech.
Proběhlo každoroční cvičení evakuace z lanové dráhy a aktualizace svolávacího plánu.
Tentokrát na lanovce Lysá hora.
V listopadu proběhla oddílová akce Poslední slanění, tradičně na Strážníku.
O druhém prosincovém víkendu jsme pořádali akci s názvem Otevírání skialpové sezóny. Sešli
jsme se na Dvoračkách, kde jsme promítali fotografie a videa z výletů

Zapsal : Jan Doubek, 7.6.2017

Zpráva fotbalového oddílu
Vážení sportovní přátelé.
Loňský rok 2016 byl sedmdesátým výročím od vzniku TJ Spartak Rokytnice.
V roce 1946 v dubnu byl založen první oddíl, a byl to fotbalový oddíl a na
podzim téhož roku byl ustaven oddíl lyžařský.
Bohužel sedmdesát let fotbalového oddílu nepřineslo velkou radost. Mužstvo
mužů se jako poslední celek udržel v krajské soutěži, ale po zrušení divizního
celku v Jablonci nad Jizerou, musel tuto soutěž opustit a přenechat ho právě
12
Řádná konference TJ Spartak 16.6.2017

Jablonci nad Jizerou. V této době hostovalo v rokytnickém mužstvu 6 hráčů
z Jablonce nad Jizerou, a ti se vrátili zpátky do mateřského klubu, kam po
dohodě odešlo na hostování 6 hráčů z Rokytnice, kteří chtěli pokračovat ve
vyšší soutěži, a tím tedy Rokytnice družstvo mužů zaniklo.
Jediným mužstvem oddílu jsou mladší žáci v okresním přeboru, ve kterém jsou
pouze čtyři mužstva a rokytničtí v něm obsadili třetí místo.
Jinak je třeba říci, že mládežnických mužstev v okrese i v kraji žalostně málo.
Důvody ? Nezájem sportovat, sezení u počítačů atd.
Doufáme do budoucna, že se situace zlepší. Podmínky pro fotbal v Rokytnici
jsou materiální i finanční a co se týče hřiště na vysoké úrovni. Zájem o
soustředění a pronájem hřiště, je ze strany cizích oddílů v letních měsících.

Děkuji za pozornost

Sportu zdar a fotbalu zvlášť

Výroční zpráva KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
2016
Vážení sportovci.
Klub českých turistů v Rokytnici nad Jizerou má 65 členů.
V roce 2016 jsme uspořádali pro turisty a širokou veřejnost 37 turistických akcí, kterých se
celkem účastnilo 761 turistů. Nejvíce účastníků se sešlo již v tradičním termínu 1. 1. 2016 na
Strážníku. V tento den jsme napočítali 205 účastníků. Na HETOSu byla účast 102 turistů. Na
tradiční setkání U Mikšů dorazilo 63 turistů z okolních odborů KČT a na krásy našich vesniček
se přišlo podívat 48 turistů. Na týdenní cykloexpedici v České lese bylo 33 milovníků kol, atd.
Oproti předešlým rokům jsme pracovali s vyšším rozpočtem. Proto jsme se pokusili
uspořádat autobusové zájezdy, ale vypravili jsme autobus pouze do Polska, kde jsme pro
poruchu autobusu uvízli asi 8 hodin. Pro malý zájem se nedaří obsadit zvláštní autobusy,
proto více jezdíme do okolí, např. na Turnovsko, Jilemnicko, Semilsko, Hořicko, Rýchory a
Český ráj a jiné, dříve opomíjené kraje.
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.
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Stále se také věnujeme značení turistických cest. V roce 2016 byla provedena obnova na
113km pěších značených trasách a údržba směrovníků. S vypětím všech sil byla v říjnu
provedena v okolí Jilemnice obnova stávajícího terénního cykloznačení o celkové délce
27,5km. Mimo jiné se naši instruktoři značení podílejí i na školení vedoucích značkařů z celé
republiky.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří dál rozvíjejí turistickou činnost v Rokytnici nad
Jizerou.

Antonín Sajdl
místopředseda KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice n. J. 13.06.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA - KUŽELKY
Zprávy o průběhu soutěžního ročníku 2016-17 družstvo A skončilo na 7 místě v ligové soutěži,
družstvo B obsadilo pěkné 5. místo ve VČP a družstvo C skončilo na 9. místě ve VČS , naše mládež se
zúčastnila v 5 turnajích -PMN. V letošních přeborech jednotlivců Libereckého kraje jsme se
reprezentovali skoro ve všech kategoriích. Dorost-Daniel Zuzánek, Junioři-Jan Mařas, Ženy- Eva
Novotná. Seniorky-Libuše Hartychová, Muži- Pavel Hanout, Senioři- Zdeněk Novotný a Milan Valášek
V kategorii dorostu postoupil na mistrovství České republiky Daniel Zuzánek ,který se
umístnil na 33.místě. V juniorech Jan Mařas 31.místo. Dalším postupujícím v kategorii seniorů
Zdeněk Novotný ml. Skončil na 18 místě.

Výroční zprávy LK:

Žactvo-předžactvo
Trenéři:Trejbal a Samohel.Podzimní příprava probíhala střídavě na ledovcích
Schnalstal,Kaunertal,Moltal dle sněhových podmínek.Soustředění probíhaly od poloviny října
v pravidelných intervalech 5 dní lyžování a 10 dní doma.Zaměřeny byli na rozvoj techniky,dále pak
trénink slalomu a obřího slalomu.V průběhu Prosince bylo možné začít trénovat v čechach ve
Šp.Mlýně a dále pak v Rokytnici po zbytek sezony.Zimní tréninky probíhali zejména v týdnu a o
výkendu se závodilo.Zúčastňovali jsme se závodú RKZ a UKZ a Samuel nosek mezinárodního závodu
v Říčkách.Závodů bylo hodně.např.M.Palmová jela 32 zavodů.Letošní zima přála zímním sportům
tudíž i tomu našemu.Mohli jsme bez problémů trénovat,závodit a pořádat závody.A tímto bych chtěl
podekovat areálu ze nám vycházel maximálně vstříc.Letní sezona probíhá opet pod vedením
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Samohela a Trejbala.Tréninky máme 3X týdně a o prázdninách soustředění v bechyni.Podzímní
přípravu bychom chtěli uskutečnit na ledovci Kaunertal.Poměr cena výkon asi nejlepší varianta.

Samuel nosek:UKZ-3,RKZ-4 .SL-13-klíční kost říčky
Adam Sadílek:UKZ-3,RKZ-8,SL-20
Rychard Samohel:UKZ-3,RKZ-15,SL-24 nemoc konec sezony
Adam Šilhavík:UKZ-20.SG-121
Marie Palmová:UKZ-1.RKZ-7.SL-16
Antonie Hrušková:UKZ-8.RKZ-30.SG-73
Karolína Zlámalová:UKZ-15.RKZ-22.SG-69
Šolcová Tereza:UKZ-16.RKZ-40.SG-117

Kategorie: Přípravka
(Machačová, Slánská, Hrbek)
V roce 2016/2017 jsme měli přihlášených 15 dětí navštěvujících mateřskou školu, z toho 3
hostující a 11 dětí navštěvujících ZŠ, z toho 3 hostující. Děti jsme si rozdělili do 2 skupin MŠ a ZŠ.
Tréninky byly zaměřeny tak, aby rozvíjely všestrannost dítěte a probíhaly především herní
formou.
Během zimní sezóny jsme trénovali v areálu Horní Domky, Studenov a Koupaliště.
Tréninky se zaměřovaly na jízdu v rozmanitém terénu a v různých podmínkách, průpravná
cvičení, volné lyžování, hry.
•
Tréninky pro ZŠ probíhaly 3x týdně a 2x o víkendu (ÚT, ST, ČT, SO, NE). Po
domluvě s ředitelkou školy bylo dětem umožněno trénovat 2x týdně místo ranní výuky.
•
Tréninky pro MŠ probíhaly též 3x týdně a 2x o víkendu (PO, ST, PÁ, SO, NE) vždy v
dopoledních hodinách, kdy trenéři děti osobně vyzvedávali a zpět odváděli do školky.
•
Hostující děti využívaly především víkendových tréninků.
•
Jednou za 14 dní se děti účastnily místních závodů o Super cenu.
Mimo zimní sezónu nám byla k dispozici tělocvična místní základní školy a v případě
příznivého počasí jsme trénovali venku. Tréninky obsahovaly rozmanitá cvičení a hry na
rozvoj pohyb. schopností a pohyb. dovedností odpovídající jak formou tak podáním dané
věkové skupině. Zařazujeme balanční a zpevňovací cvičení, protahování a mobilizační
cvičení, koordinační a postřehové hry, překážkové dráhy, sportovní hry, apod.
Zařazujeme i jízdu na in-line bruslích, kole, koloběžce.
Tréninky pro obě skupiny probíhaly 2x týdně odpoledne (ÚT a ČT) a na podzim probíhal i
ranní trénink (ST).
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Některé děti obou věkových skupin se v květnu zúčastnily cyklistického soustředění
ve Valticích. V červnu se děti mohou zúčastnit víkendové akce, kam zařadíme lezení,
slaňování apod.
A o letních prázdninách proběhne týdenní soustředění v Bechyni.
Po zhodnocení uplynulého roku bychom mezi talentovanější děti mohli zařadit např.
M. Buluškovou, O. Pouchovou, O. Martínka, J. Fišera.

Zpráva za Ski klub Masters na konferenci TK konané
dne 16.6.2017
Nejdůležitější výsledky Ski klubu Masters za sezonu
2016/2017
Výsledky Memoriál Dr. Jana Vedrala FIS, 3.-5.2.2017
Šestý ročník mezinárodního závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala byl opět
pod taktovkou předsedy Vladimíra Málka připraven na špičkové úrovni.
Závodníci byli spokojeni po všech stránkách a technický delegát – Jana
Gantnerová se vyjádřila též velmi pochvalně.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří byli jakkoli nápomocni. Děkujeme též
všem sponzorů za jejich podporu. Bez nich by to už vůbec nešlo.
Co se týče výsledků, byl pro naše závodníky tento závod také velmi
úspěšný.
Pro první místo si celkem třikrát dojela Vlaďka Krejčí a Jan Čermák
st. pro dvě zlata.
Honza Samohel st. vybojoval dvě krásná třetí místa.

Mistrovství ČR Masters , Herlíkovice, 18.-19.2.2017
V třetím únorovým víkendu proběhlo Mistrovství ČR
Masters v nedalekých Herlíkovicích.
V sobotním obřáku, kdy počasí opravdu nepřálo, jsme zíkali
několik medailových pozic a titul Mistra ČR.
Honza Čermák st.

1.místo,

Vlaďka Krejčí

3.místo

Ve slalomu jsme získali titul Mistr ČR – Vlaďka Krejčí a Honza
Čermák st.

SP Masters Pec p.Sn., 4.-5.3.2017, SL, GS
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Ve dnech 4.-5.32017 se konal další SP Masters na českém „ domácím“
kopci v Peci p. Sn.
Přes dvě stě závodníků poměřili své síly a naši lyžaři se v této konkurenci
opět dobře prosadili.
V sobotním slalomu dosáhla na třetí místo Vlaďka Krejčí a
Jan Čermák st. obsadil 4. místo
V obřím slalomu závodníci dosáhli těchto umístnění :
Honza Čermák st.
Jan Samohel st.
Vlaďka Krejčí

4.místo,
8. místo
5.místo

Zlato a bronz na SP Masters Cerkno, 11.-12.3.2017, SL,
GS
Ve dnech 11.-12.3.2017 se konal další SP Masters ve
slovinském Cerknu a Vlaďka Krejčí získala další cenné kovy této
závodní sezony.
V sobotním slalomu vybojovala první místo a v nedělním obřím
slalomu skončila na třetím místě

Stříbro a bronz na Mistrovství světa Masters,
Meiringen-Švýcarsko, 20.-25.3.2017, SL, GS, SG
Dějištěm letošního Mistrovství světa Masters, které se konalo
od 20.3.-25.3.2017, se po šesti letech opět stalo švýcarské městečko
Meiringen-Hasliberg.
Závodilo se celý týden. Počasí moc nepřálo a díky silnému větru byl
zrušen i závěrečný sobotní obří slalom světového poháru.
Po loňském roce kdy Vlaďce Krejčí a Honzovi Čermákovi o pár setinek
unikly medailové pozice, získal Honza Čermák st. hned v
pondělním super-G bronz.
Vlaďka Krejčí vybojovala 2. místo ve středečním slalomu, v obřáku
obsadila 4.místo a v super –G 5. místo
Honza Čermák si v obřím slalomu a slalomu dojel vždy pro 4.místo.

Zlato a stříbro na SP Masters Štrbské Pleso, 1.2.4.2017, SL, GS
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1.-2.4.2017 se konal druhý ročník SP Masters na Štrbském Plese.
Závodníci ocenili opět výborně připravené tratě, ceny a sobotní raut .
Získali jsme zlato a stříbro v podání Vlaďky Krejčí.
Výsledky za část našeho týmu jsou zde:
SL

GS

1

2

Jan Samohel st.

x

6

Honza Čermák st.

5

8

Vlaďka Krejčí

Stříbro na Finále SP Masters, Abetone, 7.-8.4.2017
Poslední Masters závody letošní sezony se uskutečnily
v italském Abetone ve dnech 7.-8.4.2017.
Závěr sezony ukončila Vlaďka Krejčí krásným 2.místem ve slalomu a
v obřáku skončila na místě pátém.

Celkové hodnocení sezony Ski klubu Masters
Z výše uvedeného je patrné, že jsme opět, i když ve velmi zeštíhleném
počtu, dosáhli ohromných výsledků. Jsou o to cennější, že jsme jich
dosáhli bez jakékoli podpory VLK nejen co se financí týče. VLK naopak
velmi uškodil Ski klubu Masters svým špatným a destruktivním
rozhodnutím o výši přípěvků pro naše hostující . Hostujícího člena Masters
aniž by vytáhl lyže, natož závodil by sezona, když se to suma sumárum
spočítá vyšla na 28.000,-Kč. Nebylo jim ani vysvětleno na co a kam
peníze půjdou. Díky tomuto kontroverznímu rozhodnutí VLK naši velmi
dobří hostující závodníci ukončili členství v LK , protože se rozhodli
nepodpořit a neakceptovat tak velmi znevýhodňující podmínky jejich
členství v LK.

Úspěchy Matěje Ponocného v zimní sezoně 2016/2017
V letošní zimní sezoně se Matěj účastnil několika FIS závodů deaf
Evropského poháru neslyšících.
Od 13. do 15. ledna 2017 byl v Rakouském středisku Saint
Lambrecht.
V Super G Matěj obsadil 3. místo v juniorech
Ve slalomu 3. místo v juniorech
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Od 10. do 12. února 2017 se závodilo v Německém středisku
Garmisch – Partenkirchen. .
V Super G získal 3. místo v juniorech
V Kombinaci 3. místo v juniorech
V Obří slalomu 4. místo v juniorech
Od 7. do 9. dubna 2017 byl ve Švýcarském středisku MeiringenHasliberg.
Zde získal opět krásná umístnění.
Obří slalom 2. místo v juniorech
Super G 3. místo v juniorech
Kombinace 3. místo v juniorech
Slalom 3. místo v juniorech
V Koutech nad Desnou se tradičně ve dnech 20.-21.3.2017 konalo
Mistrovství ČR.
Ve slalomu vybojoval 1. místo st. žáci a
v obřím slalomu se pyšnil 2. místem st. žáci,
Matěj se i přes svůj handicap zúčastnil závodů UKZ v kategorii starších
žáků, kde porovnal své schopnosti se zdravými závodníky z celé ČR.
18.12.2016 Špindlerův Mlýn
7.1. - 8.1.2017 Pec pod Sněžkou OS, SL
28.1.-29.1.2017 Černý Důl - Slalom
12.3.2017 Herlíkovice - Slalom
Přestože je Matěj nejmladším závodníkem v kategorii mužů a juniorů,
dosahuje skvělých umístněn na medailových pozicích.
Je mu teprve 14 let a má před sebou naději na reprezentaci ČR
neslyšících a tím možnost jezdit Světový pohár a Deaf olympiádu.
Výborných výsledků dosahuje i v atletice a je vybrán do
reprezentace juniorů.
Patří mu velká gratulace!
V Rokytnici dne 16.6.2017
Předseda Ski klubu Masters
Vladimír Málek
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ČINNOST PARAGLIDING CLUBU ZA ROK 2016
Pavlína Herberová
- účast na MS v extrémních vzdálenostech ve snowkitingu v Rusky – TOKE – Trans Onego Kite Enduro
-

Účast 33 teamů – Rusko, Finsko, Norsko, Švédsko a ČR
Za 3 dny najeto celkem 328 km
Závod dvojic – my smíšená

Dita nechanická a kolektiv
-

Organizování a účast na historickém lyžařském závodě – Vo zlámanou grešli
Další závod se bude konat na Dvoračkách, v polovině března

Aktivní létání v průběhu roku některých členů oddílů
Individuální účast na kurzu snowkitindu – Vysoké nad Jizerou

ZPRÁVA ODDÍLU SILOVÝ TROJBOJ
Mistrovství ČR RAW trojboj:
Kat.M2 – 93 kg : Medek Vladimír – 1.místo
Mistrovství ČR – klasický trojboj:
Kat. M2 – 83 kg: Medek Vladimír – 1.místo

Mistrovství ČR benč RAW
Kat. M2 – 73 kg: Plesar Pavel: 2.místo
Kat.M2 – 83 kg: Medek Vladimír: 1.místo
Kat.M1 – 93 kg: Pustaj Radek: 3.místo

Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu
v sezoně 2016-2017
družstvo A Spartaku Rokytnice ve složení
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Lutz Jan, Pfeifer Miroslav,Machačka Martin,
Zuzánková Monika,Nesvadba Luboš,Štens Petr,
Erban Zdeněk,Erbanová Jana
Hrálo okresní přebor 1. třídy a celou soutěž vyhrálo a stalo se tak okresním
přeborníkem.
Našimi nejlepšími hráči byli dle úspěšnosti
Na 1.místě Pfeifer Miroslav 97%
na 2a3.místě Lutz Jan a Zuzánková Monika shodně 96%
na 5. místě Machačka Martin 84%
na 8.místě Nesvadba Luboš 79%
Naši zástupci se také zúčastnili turnaje u příležitosti setkání Rokytnic na kterém
obsadili
4.místo.
Sportu zdar
Zpráva oddílu ŠACHY
1. V červnu 2016 zemřeli dva kvalitní hráči našeho oddílu,Vladimír Červinka a Vilém Gernert ,kteří byli
dlouholetí členové našeho šachového oddílů.I z tohoto důvodu nebylo jednoduché sestavit dvě
osmičlenná družstva pro soutěžní sezonu 2016/2017.”B” mužstvu také pomohli dva hráči z Víchové,
kde se oddíl rozpadl. Také jsme na trvalo do našeho “B” mužstva zařadili naše dva žáky. Obě soutěže
jak “KP” pro “A” mužstvo tak “B” mužstvo pro “KS východ”,jsme obsadili.Soutěže začali v říjnu 2016 a
skončili v dubnu 2017.”A” mužstvo obsadilo tentokrát 10 místo z 12 ti oddílů.”B” mužstvo obsadilo 7
místo z 8 oddílů.

2.Nyní výsledky ostatních turnajů za rok 2016.
V dubnu jsme pořádali “Jarní Krkonošský rapid” ,startovalo 27 hráčů.Zvítězil Joukl,3 místo obsadil
Z.Hollmann.6 J.Wunsch, Z.Lenc 10 místo.
3.V květnu se hrál v Liberci “KP” seniorů .Startovalo 14 hráčů.Našim hráčům se dařilo.Zvítězil Zdeněk
Hollmann a stal se tak přeborníkem kraje 2016. Joukl obsadil 3 místo ,J.Hanuš byl 13.
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4.Koncem srpna se hrál v Rychnově nad Kněžnou u příležitosti mistrovství ČR seniorů také turnaj 4
členných mužstev v rapid šachu.Startovalo 14 oddílů ,naše mužstvo ve složení:Z.Joukl,Zdeněk Lenc,
Zdeněk Hollmann a Petr Jakša /povolený host/,zvítězilo a stalo se tak přeborníky republiky.
5.Na mistrovství světa seniorů v Marianských Láznich v listopadu 2016 startoval náš hráč Zdeněk
Joukl ,který obsadil 93 místo ziskem 6 bodů z 11 partií. Startovalo 220 hráčů.
6. Náš oddíl pořádal 26.12.2016. “Vánoční turnaj v rapid šachu. Startovalo 25 hráčů z 8 oddílů.
Zdeněk Hollmann obsadil 3, Joukl 5, Zdeněk Lenc 6,Vojta Šír 9 a Jiří Kubát ,ještě v prvé polovině
tabulky 12 místo. Turnaj se stal již tradicí a v roce 2017 bychom jej chtěli opět uspořádat

Zapsal: Zdeněk Hollmann

Zpráva tenisového oddílu na konferenci TJ
dne 16.6.2017
Tenisový oddíl má v současné době 41 řádných členů: 33 dospělých, 8 dětí a
žádné hostující.
Již několik let se zúčastňujeme meziokresní soutěže dospělých nad 40 let
v současné době ve složení Kučera Karel, Šetka Pavel, Štens Petr, Doubek Petr a
Machačka Martin.
V loňském roce jsme na našich kurtech za sportovní halou uspořádali již 9.
ročník tenisového turnaje čtyřher Rokytnice Open pro 16 dvojic kde zvítězila
dvojice z Malých Svatoňovic. Též jsme pořádali první ročník turnaje jednotlivců
Kuba Cup kde nakonec ve finále těsně zvítězil Pavel Šetka nad Karlem Kučerou.
Dále jsme též pořádali na našich kurtech 3. ročník týdenního kempu pro děti 1.
– 5. tříd, kterého se letos zúčastnilo 16 dětí, z toho 11 z Rokytnice.
Mimoto tuto činnost se i podílíme na přípravě a údržbě tenisových kurtů
hlavně na začátku a následně i v průběhu celé tenisové sezony.

Zapsal Petr Doubek předseda TK
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Oddíl volejbalu Rokytnice nad Jizerou
Jednotlivé oddíly fungují tři.
Oddíl mužů po konečném jarním kole Oblastního přeboru II. třídy v Hradeckém kraji skončil na 5.
místě. V dalším roce jsme se přihlásili do krajského přeboru v Libereckém kraji.
Oddíl žen hraje také Oblastní přebor II. Třídy, ale v Libereckém kraji, kde ženy letos obsadily 1. místo.
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 Anežka Patočková. 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. Pro děti byly
zakoupeny dresy.
21-22. srpna jako již tradičně plánujeme místní volejbalové akce – Rokytnické volejbalové dny –
turnaj pro registrované hráče Memoriál Zbyňka Neumanna a akce na podporu přiblížení volejbalu
veřejnosti – Turnaj Rokytnicka, kterého se každoročně účastní amatérská družstva místních podniků a
organizací.
V prosinci proběhne ve sportovní hale tradiční akce poslední smeč, která bude 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.

Volejbalu a chlebíčkům Zdar.
Neumann Zbyněk

Žádost o osamostatnění Ski klubu Masters
Ski klub Masters - jak šel čas
Založen v roce 2008 - u jeho zrodu stál Vladimír Málek. Do konce
roku 2016 měl 18 členů.

Největší úspěch, přínosy a nejdůležitější momenty:

2x křišťálový globus za 2. místo v celkovém hodnocení světového poháru
Masters v podání Vladimíry Krejčí.
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Zimní hry Masters Slovinsko 2010 – Honza Samohel ml. 2 místo, Honza
Čermák 3.místo .

Z Mistrovství světa členové Ski klubu Masters získali několik medailí. Roman
Dědeček (2012 Mammoth mountain USA – 3.místo)), Hanka Ledvinová (2013
Megeve 3.místo), Vlaďka Krejčí (2015 Abetone 3 .místo, 2017 Meiringen
2.místo), Honza Čermák -Meiringen 3.místo).

Na MS v USA dokázal Ski klub Masters pro 12 členů sehnat a vysponzorovat
peníze a přispěl každému členu, který na MS odjel částkou cca 50.tis Kč.

Světové poháry- medailové pozice obsazují všichni členové Ski klubu Masters a
počet medailí je přes dvěstě.

Závodníci jsou několikanásobnými Mistry ČR a vítězové Českého poháru
Masters.

V soutěži Sportovec roku za okres Semily za rok 2015 obsadil Ski Klub Masters
4. místo.

Před dvěmi lety převzal Ski klub Masters patronát nad Matějem Ponocným,
který nosí medaile z Deaf Evropských poháru a atletických závodů a dělá nám
jen radost. Bereme ho na soustředění a na naši výzvu ve spolupráci s paní
Holubcovou, která sepsala žádost , se využila možnost dotačního titulu a pro
Matěje byly získány peněžní prostředky na materiál od Města Rokytnice, za
což velmi děkujeme.

24
Řádná konference TJ Spartak 16.6.2017

Ski klub Masters podal v roce 2012 návrh na ocenění medailemi za
mnohaletou činnost pro několik členů Spartaku. Přestože to opět celé zapadlo
do propadliště dějin TJ i LK, jsme velmi rádi, že jsme stihli kromě jiných, ocenit i
pana Oldřicha Udatného, který bohužel již není mez námi.
On stál u počátků budování našeho lyžařského střediska a rokytnickému
lyžování hodně dal.

Čest jeho památce!

Prosazení Mistrovství světa Masters do Rokytnice na konferenci FIS 6/2013.
Jak to dopadlo všichni víte! Všechno přišlo vniveč- vložené peníze, energie,
práce, čas, protože bývalý VTJ to zase zrušil.

Tyto naše úspěchy jsou velmi cenné zvláště proto, že jich Ski klub Masters a
jeho členové dosáhli bez podpory VLK a není myšlena jen ta finanční! Dosáhli
jich za své či vysponzorované peníze.

Ski klub Masters pod vedením Vladimíra Málka uspořádal 6. ročníků fisového
závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala. Bez podpory VLK. Nesl na svých bedrech
po všechny roky náklady na tento závod, s výjimkou úhrady bodů za
rozhodčí, které proplatil VTJ a za toto děkujeme.

Velké poděkování by mělo patřit především panu Málkovi a mělo by se mu
dostávat i úcty od činovníků jak VLK, tak VTJ.

Bohužel vše je tu ale naopak. Odměnou, za všechnu tu odvedenou práci, mu
bylo to, že byl neoprávněně vyloučen J. Jirmanem, I. Hrbkem, K. Patočkou, J.
Nechanický a M. Nechanickým z LK což vyústilo v soudní při, při které bylo
potvrzeno, že vyloučení bylo neoprávněné!
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Jenže ono to neskončilo. Poté došlo ke zrušení MS Masters-použil se
argument, že by MS zabránilo rozvoji střediska Horní Domky.
Dalším kontroverzním a destruktivním rozhodnutím směrem ke Ski klubu
Masters bylo odsouhlasení poplatku VLK pro naše hostující členy v loňském
roce. O tomto rozhodnutí jsme se dozvěděli ke konci roku 2016. Přičemž když
se to všechno sečte, tak hostujícího člena by vyšla sezona, než by se vůbec
postavil na lyže, na 28.000,-Kč. VLK postavil podmínky tak, aby byly pro naše
hostují znevýhodňující a pro ně neakceptovatelné. Hostující členové se
právem ptali, za co mají tyto peníze dát, zvláště proto, že si členové Ski klubu
Masters hradili vše sami z peněz vysponzorovaných nebo svých a nezatěžovali
rozpočet ani LK a ani TJ. Proč by měli vkládat peníze tam, kde jim ani
nevysvětlili co za ně dostanou a jak se peníze použijí.
Něco podobného dle stejného scénáře zde zažil i Milan Jon s juniorským
týmem. Je toto ještě pořád o sportu???

Situace v LK není uspokojivá. Na konferenci LK, a to nejenom na té letošní, se
čeká i tři čtvrtě hodiny, protože nemáme potřebný počet účastníků. Jak je to
možné, když v LK je kolem 270 členů. Tady je vidět nefunkčnost tohoto
uskupení, kterému velí VLK. Nefunguje komunikace. Je zde neochota podávat
informace byť na tak jednoduché dotazy jako je ohodnocení trenérů. Tento
dotaz byl na konferenci položen několikrát a k odpovědi jsme se nedobrali.
Mnoho dalších dotazů nebylo možné vznést, protože diskuze byla předčasně
ukončena panem Markem Nechanickým, který už chtěl jít prostě domu.
Konference se schází jednou za rok a kde jinde by se měl člen LK dozvědět jak
je to s hospodařením LK a čerpání rozpočtu. Největší úspěchy v soutěžích
sezony 2016/2017 měl především Ski klub Masters, ale ten není ve VLK
uznávaný ani podporovaný.

Z výše uvedeného je patrné, že jsme nuceni již několik let setrvávat v klubu,
který si říká lyžařský, ale ve kterém směrem k nám členům Ski klubu Masters
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mnoho nefunguje a jeho aktivitu nepodporuje. Stále se zde řeší osobní
problémy a lidé, kteří by tuto práci mohli dělat, protože mají znalosti ,
zkušenosti a něco o lyžování opravdu vědí, nejsou tzv. připuštěni neboli
demokraticky zvoleni - termín , který se zde s oblibou používá.

Snaha o naše odloučení trvá již několik let a na základě výše uvedených
skutečností jsme opět požádali o osamostatnění, protože se chceme rozvíjet
a nechceme být stále bržděni nesmyslnými rozhodnutími VLK.
Jen tak z legrace o to opravdu nežádáme.

Za těch devět let jsme ukázali, jak skvělí jsme nejen co se týče sportovních
výsledků, ale že jsme velkým přínosem i v propagaci TJ, LK a celé Rokytnice.
Máme neskutečné ztížené podmínky a přesto vyčníváme a stále záříme, i
když jsou zde snahy o to, abychom pohasli.

Znovu dnes tady na konferenci TJ oslovujeme všechny delegáty, aby hlasovali
pro naše odloučení. Když tu může být například klub paraglaidistů, kde na
závody lítá jedna členka a dostává podporu od TJ, proč by nemohli členové Ski
klubu Masters konečně sportovat bez těžkostí, které jim VLK neustále vytváří.

Odloučením se budeme snažit ukázat ostatním oddílům, že lze pracovat bez
pomluv, diskriminace, persekuce, xenofobie a segregace.
V Rokytnici dne 16.6.2017
Za Ski klub Masters přečetla
Vladimíra Krejčí

Dovětek:
Přes neustále vstupy pana Zbyňka Neumanna, které narušovaly čtení tohoto
příspěvku, nebylo možné příspěvek přečíst celý a některé pasáže byly zkráceny.
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Bylo zažádáno s velkým předstihem před konferenci TJ o to, aby k přednesení
tohoto příspěvku byl dán dostatečný časový prostor. Nestalo se tak. Absence
možnosti svobody projevu, demokracie, rovnosti a svobody slova zde přetrvává,
zvláště pokud se nějaká informace týká Ski klubu Masters.
Pro pana Martina Riedla- S ohledem na naše hostují a úctu kterou k nim
chováme, a protože nás vždy dobře reprezentovali, plnili povinnosti člena Ski
klubu Masters a TJ, jsme byli nuceni situaci s ohledem k nesmyslným
poplatkům VLK nějak řešit . To je důvod proč vznikl Ski klub Masters, z.s..
My jsme se o své hostující členy museli nějak postarat, nemohli jsme se k nim
obrátit zády. Je to jen lidská slušnost a kdyby ve VLK fungovaly normální
vztahy, nikdy bychom se nemuseli dobrat k takovýmto koncům a žádat o
odloučení!
Vladimíra Krejčí

Výroční zpráva za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
– vyhodnocení činnost TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání konference TJ Spartak konané dne 16.6.2017
OBSAH:
1)
2)
3)
4)
5)

Obecné informace o organizaci
Hlavní a vedlejší činnost TJ Spartak
Struktura TJ Spartak
Členská základna
Hospodaření organizace

1) Obecné informace
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.
Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
00527611
CZ 00527611
spolek
L 62 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

2) Hlavní a vedlejší činnost
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými
Stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace,
zejména:
a) Provozovala soutěžní a nesoutěžní sportovní činnost a vytvářela pro ni materiální a
organizační podmínky v ustavených oddílech
b) Svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti
jeho vlivu na zdraví
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c) Provozovala, udržovala a opravovala svoje vlastní zařízení – fotbalové hřiště včetně
zázemí a vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a
jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže
d) Spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci
Za účelem financování hlavní činnosti provozuje TJ Spartak také vedlejší činnost –
pronájem pozemků. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči
partnerům, z pronájmu fotbalového hřiště, z finančních a věcných darů a z dotací.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Spartak je Konference TJ. Nejvyšším výkonným orgánem je Výbor
TJ. TJ zahrnuje celkem 13 oddílů: Alpin club, ASPV, florbal, fotbal, KČT, kuželky, LK,
Paraglide team, silový trojboj, stolní tenis, šachy, tenis a volejbal. Oddíly provozují a
organizují svoji činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy v zájmu TJ Spartak jako
celku.
Statutárním orgánem je:
Mgr. Martin Riedl, DiS. – předseda
Mgr.Marek Nechanický – člen
Lucie Hrušková – členka
Jiří Herber – člen
Mgr.Zuzana Birnbaumová – členka
Mgr.Lenka Votočková – člen
Milan Fojt – člen
Mgr.Zbyněk Neumann – člen
Stanislav Hartych – člen
KONTROLNÍ KOMISE:
Slavíková Radka – předsedkyně
Černá Jana – členka
Banýr Miroslav – člen

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů

4) Členská základna
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. měla k 31.12.2016 měla TJ 786 členů, z toho: 359
mužů, 274 žen, 23 dorostenců, 7 dorostenek, 77 žáků a 46 žaček. Tyto čísla jsou včetně
hostujících
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Dospělí
celkem

Dorostenci

Dorostenky

Žáci

Žačky

4

24

1

0

0

0

1

ASPV

217

47

134

181

2

1

19

14

36

florbal

17

16

0

16

1

0

0

0

1

fotbal

37

25

0

25

3

0

9

0

12

Kuželky

30

22

8

30

0

0

0

0

0

LK

263

134

64

198

10

4

32

19

65

Paraglide team

12

7

5

12

0

0

0

0

0

silový trojboj

20

14

2

16

3

0

1

0

4

stolní tenis

16

12

3

15

0

0

1

0

1

šachy

16

14

0

14

0

1

0

1

2

tenis

37

13

16

29

0

1

5

2

8

turistika

51

29

20

49

2

0

0

0

2

volejbal

45

6

18

24

1

0

10

10

21

celkem

786

359

274

633

23

7

77

46

153

Mládež
celkem

Ženy

20

Muži

25

Celkem

Alpin club

Hostujících členů k 31.12.2016 je nejvíce v LK – 19 dětí a 12 Masters, ASPV – 10 hostujících,
volejbal – 2 děti, silový trojboj – 3 hostující, fotbal – 1 žák, kuželky - 1 dospělý a šachy – 1
dospělý

5) Hospodaření TJ Spartak
Výbor TJ Spartak Rokytnice, z.s. koriguje požadované rozpočty oddílů na každý rok.
Porovnává jejich skutečné náklady z minulých let s předloženým rozpočtem.
TJ Spartak v průběhu roku financovala svoji činnost z členských příspěvků, dotací, příspěvků
od právnických a fyzických osob ( dárců) a pronájmu vlastních pozemků.
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Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 559 636,87 Kč.
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek
finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
TJ v současné době disponuje dvěma účty :
Účet pro sportovní činnost u České spořitelny, a.s………….k 31.12.2016……132 279,18 Kč
Účet pro hospodářskou činnost u Komerční banky, a.s… ….k 31.12.2016…….372 580,47 Kč

Na účetní závěrku byl pro rok 2016 zajištěn daňový poradce – ing. Jiří Topinka.

Daň z příjmů pro rok 2016: 564

300,- Kč

Hospodářský výsledek činí po zdanění

559 636,87 Kč

Konference dne 16.6.2017 schválila roční účetní závěrku a
převedení hospodářského výsledku ve výši 559 636,87 Kč na
účet vlastního jmění.
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Příloha v účetní závěrce k 31.12.2016
Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v
tisících Kč.

I. Údaje o účetní jednotce

Název:

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.

Sídlo:

Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Právní forma:

spolek

Hlavní předmět činnosti:

a) provozování sportu a obdobné činnosti
b) vytváření možností užívání svých sportovišť veřejností
c) budování, udržování a provozování sportovních a jiných zařízení
d) vedení členů a jiných zájemců o sport k dodržování základních sportovních,
etických a dlaších pravidel
e) hájení zájmů vlastních členů, spolupráce s orgány státní správy, samosprávy,
jinými sportovními organizacemi a dalšími osobami
f) zajišťování vzdělávání svých členů v oblasti sportu
g) napomáhání k rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti.

Hospodářská (vedlejší)
činnost

- hostinská činnost
ubytovací služby

Datum vzniku:

17.května 1990

Zápis do veřejného
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl L, vložka 62

Identifikační číslo osoby:

00527611

Kategorie účetní jednotky:

mikro účetní jednotka

Statutární orgán:

výbor TJ

-

II. Údaje o účetnictví

Účetní období:
Použité obecné účetní
zásady:

shodné s kalendářním rokem 2016

Rozvahový
den:

31.12.2016

Zásada poctivého zobrazení

ano

Zásada účetní jednotky

ano

Zásada neomezeného trvání účetní jednotky

ano

Zásada periodického zjišťování výsledku hospodaření

ano

Zásada bilanční kontinuity

ano
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Zásada objektivity účetních informací

ano

Zásada časového rozlišení (akruální princip)

ano

Zásada oceňování v historických cenách

ano

Zásada stálost metod účetnictví (konzistentnosti)

ano

Zásada opatrnosti
Zásada vymezení okamžiku realizace

ano

Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace)

ano

Použité účetní metody:

v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb.

Způsob(y) oceňování majetku
a závazků
Způsob(y) stanovení úprav
hodnoty majetku (odpisy a
opravné položky)

A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.II.9. Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

Jiné informace:

s odchylkou

podle § 24 zákona č.563/1991 Sb. v platném znění
Odpisy -podle § 28 zákona č.563/1991 Sb. v platném znění a § 38 vyhlášky
č.504/2002 Sb.
Oprávky k majetku jsou tvořeny kumulovanými odpisy majetku za období od uvedení
majetku do užívání do konce účetního období
-376

0

20

149

-40

-416

20

149

-

movité věci
dodány
počátkem
r.2017

V položce B.II.17 na straně aktiv rozvahy je uvedena pohledávka ve výši 100 tis.Kč.
Dlužník je dlouhodobě insolventní, poheldávka je po promlčecí lhůtě a v roce 2017
bude s největší pravděpodobností odepsána v plné výši.
Vyžaduje-li zákon nebo prováděcí vyhláška k němu uvedení dalších informací a
nejsou-li takové informace v této příloze účetní závěrky uvedeny, znamená to, že pro
ně účetní jednotka nemá náplň.

III. Majetkové účasti a cenné papíry

Název emitenta

Jmenovitá hodnota akcie

Počet
akcií v
držení

Spartak Rokytnice a.s.

229 000 000 Kč

1

Ocenění v účetnictví a v
účetních výkazech
141 831 015 Kč

Druh akcie

Základní kapitál

Vlastní kapitál

Fondy

Výsledek
hospodaření

na jméno

229 000 000 Kč

177 715 000 Kč

4 194 000 Kč

4 758 000 Kč

IV. Údaje o
závazcích
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V. Výsledek hospodaření v členění podle druhů činností
Druh činnosti

Výsledek hospodaření před zdaněním

Sportovní činnost

-2 610 050 Kč

Nájem

3 493 392 Kč

Reklama

240 595 Kč

VI. Vztahy a závazky k zaměstnancům a členům orgánů
Průměrný evidenční počet
zaměstnanců

Kategorie

Průměrný evidenční počet

Osobní náklady

Ostatní
sociální
náklady

administrativa

1

436 265 Kč

7 392 Kč

Údaje o počtu a postavení zaměstnanců v statutárních, kontrolních a jiných orgánech

VII. Údaje o darech a veřejných
sbírkách
Přijaté dary
Dárce

Výše daru

Ivo Hrbek

84 000 Kč

Ondřej Nosek

50 000 Kč

Vladimíra Krejčí

44 250 Kč

Agroben s.r.o.

25 000 Kč

Jan Krejčí

12 700 Kč

Lucie Šilhavíková

15 000 Kč

Milan Starý

11 000 Kč

Souflet Agro a.s.

10 000 Kč

větší počet dárců v částkách do 10000 Kč

84 033 Kč
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VIII. Komentář k významným
položkám

Přijaté dotace na provozní
účely
Poskytovatel dotace

Výše poskytnuté dotace

Zdroj dotace

Liberecký kraj

321 566 Kč

rozpočet kraje

MŠMT ČR

142 000 Kč

státní rozpočet ČR

Město Rokytnice

46 000 Kč

rozpočet města

IX. Výsledek hospodaření, daňový základ a daňová povinnost

Způsob zjištění základu daně z příjmů

Středisko
Nájem
Reklama
Sportovní činnost
CELKEM

Náklady

Vstupuje do
ZD

3 575 278,67 Kč

81 887,00 Kč

3 493 391,67 Kč

240 594,89 Kč

0,00 Kč

239 602,89 Kč

1 723 807,61 Kč

4 333 857,30 Kč

237 425,48 Kč

5 539 681,17 Kč

4 415 744,30 Kč

3 970 420,04 Kč

Výnosy

Komentář: Výnosy a náklady jsou v účetnictví evidovány mj.pod kódy uvedených středisek podle svého charakteru. Při zjišťování
základu daně je pak vyčíslením výše výnosů a nákladů v rámci jednotlivých středisek zjišťováno, jaká část výnosů a nákladů je
rozhodná pro stanovení základu daně. Při stanovení základu daně se pak vychází plně z účetnictví, neboť k rozvahovému dni
neexistovaly žádné položky aktiv či pasiv, jejichž účetní ocenění by se odchylovalo od daňového, resp. které by zakládalo jinou výši
nákladů či výnosů pro účely účetnictví ve srovnání s daní s příjmů. Rovněž nebylo nutné zjišťovat údaje pro stanovení základu
daně z jiných zdrojů než z účetnictví.

Použité daňové úlevy

Zdaňovací
období

Výše daňové
úlevy podle §
20/7 ZDP

Uplatněno v předchozích obdobích

Uplatněno v běžném
období

Zbývá uplatnit
v následujících
obdobích

2015

190 000 Kč

0 Kč

190 000 Kč

0 Kč

2016

190 000 Kč

0 Kč

0 Kč

190 000 Kč
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
z toho použito
Období

2014

Výsledek
hospodaření

1 731 268,47
Kč

na VJ

na fondy

na úhradu ztrát
předcházejících
období

nerozděleno

1731268,47

2015

V Rokytnici dne 22.března
2017

Martin
Riedl
předseda

Marek
Nechanický
člen
výboru
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