ZÁPIS
Z konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konaná dne
22.10.2010 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Přítomní: dle prezenční listiny – 62 delegátů, 8 hostů
Zapisovatel: Holubcová
Předseda TJ pan Jirman přivítal všechny přítomné a zahájil konferenci za rok 2009.

1) Schválení programu konference
Pan Jirman – delegáti konference obdrželi u vstupu pozvánky, na kterých je program a jednací
řád konference. Upozornil přítomné delegáty, že tato pozvánka slouží jako hlasovací lístek
pro lepší přehled při sčítání hlasů.
Pan Jon – bod diskuse by neměla být po volbách: diskuse je v tu chvíli bezpředmětná
Pan Jirman – hlasování pro schválení programu konference:
PRO: 52

PROTI: 8

ZDRŽEL SE: 2

Konference schvaluje program konference.

2) Schválení jednacího řádu konference
Pan Jirman – na pozvánce je jednací řád konference.
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje jednací řád konference.

3) Schválení volebního řádu
Pan Jirman – volební řád obdržel každý delegát společně s obálkou u vstupu, pro jistotu
volební řád přečte nahlas : pozor na CHYBU – členové RK se volí pouze 3, nikoliv 5. Je
nutné si chybu opravit a volit pouze 3 členy do RK.
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje volební řád konference.

4) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Pan Jirman – navrhuje paní Holubcovou a paní Žalskou
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu:Holubcová a Žalská
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5) Volba pracovního předsednictva
Pan Jirman – navrhuje pana Banýra, pana Jirmana a pan Riedla
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje pracovní předsednictvo ve složení Jirman, Banýr, Riedl

6) Volba komisí
Pan Jirman – návrh pro konferenci:
• mandátová: Žalská, Kotašková, Holubcová
• Návrhová :Neumann, Kubíček, Gebrtová
• Volební: Samohel J, ml., Krejčí, Neumannová, Nechanický M.
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje mandátovou komisi ve složení: Žalská, Kotašková, Holubcová
Konference schvaluje návrhovou komisi ve složení: Neumann, Kubíček, Gebrtová
Konference schvaluje volební komisi ve složení: Samohel J, ml., Krejčí, Neumannová,
Nechanický M.

7) Zpráva mandátové komise
Paní Žalská: na dnešní konferenci se z 64 delegátů se sešlo 62, což je 97% zúčastěných
delegátů. Hostů přišlo 8.
Konference je usnášení schopná.

8) Info k volbám
Pan Jirman – na volebním lístku se ocitla jména zaměstnanců Spartak a.s. – výbor TJ došel
k názoru, že by ve stanovách TJ mělo být ošetřeno, že zaměstnanec a.s. by neměl být členem
výboru TJ. Dosud je tam ošetřeno jen: „Funkce člena výboru TJ a RK je neslučitelná se
smluvním pracovním poměrem v TJ.“ Navrhuje konferenci schválit doplnění věty:“….a
Spartak, a.s.“.
Ing. Ruščak – je rozhořčen nad jednáním výboru, do dnešní volební konference nikomu
nevadil ve výboru pan Kousal, který je také zaměstnanec a.s. Snažil se nabídnout své
zkušenosti a svoji osobu, aby mohl pomoci ve výboru. Protože kandiduje do výboru, najednou
se mění stanovy.
Pan Jirman – není to útok na osoby, které se přihlásili do výboru TJ, jen nám pomohli najít
mezery ve stanovách. Protože nebylo potřeba během čtyř let cokoliv měnit, zůstalo toto bez
povšimnutí a žádného člen výboru nenapadlo, že by se zaměstnanec přihlásil do výboru TJ.
Člen výboru TJ = zástupce jediného akcionáře –jeho funkce je nadřízená řediteli a.s. Proto
konference navrhuje změnit stanovy v tomto bodě, protože se výboru TJ jeví jako nezbytné,
aby tam toto omezení bylo.
Pan Beran – můžu volit i zaměstnance a.s. nebo je to „vyhozený hlas“?
Pan Málek – stanovy mění výbor?
Pan Jirman – změny stanov navrhuje výbor a předkládá návrhy konferenci. Další jednání se
odvíjí od rozhodnutí konference.
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Pan Málek – kandidátů do výboru moc není, nemohli by se tady před námi představit,
abychom věděli, jak chtějí pracovat ve výboru, co chtějí přinést nového, co by chtěli zachovat
apod.?
Pan Jirman – již v létě jsme avizovali volby do výboru – oddíly měly dostatek času si
kandidáty navrhnout.
Paní Žalská – mělo by nejdříve padnout rozhodnutí o změně stanov. Pokud návrh konference
schválí, nemá cenu, abych dále setrvávala na kandidátce do výboru TJ.
Pan Jirman – navrhuje změnu programu: před volby vsunout změnu stanov TJ
PRO: 42

PROTI: 6

ZDRŽEL SE: 14

Konference schvaluje změnu programu.

9) Změna stanov TJ
Pan Jirman – navrhuje změnu stanov ve znění, jaké padlo už v předchozí debatě
Pan Gebrt – měl by se do změny zmínit i Studenov, s.r.o., aby nedošlo k tomu, že v příštím
volebním roce se bude řešit stejná situace? Doplnit např.: dceřinné společnosti TJ
Pan Jirman – souhlasí
Paní Kotašková – protože se paní Žalská vzdá kandidatury, ASPV má o jednoho kandidáta
méně. Nemohla by doplnit jiného kandidáta? Nebo pokud paní Žalská projde a po schválení
změny stanov bude muset ukončit práci ve výboru, navrhuje kooptaci člena z řad ASPV.
( člen oddílu za člena oddílu)
Pan Jirman – návrhy kandidátů do výboru TJ mohly být předkládány neomezeně od začátku
prázdnin až do 18.10.2010. Pokud si oddíl navrhl málo kandidátů, je to jeho věc a jeho
problém. V současné době nelze kandidátku měnit.
Pan Jon – došlo k „zaspání“ ve výboru – tohle mělo být vyřešeno již dávno a ne při volební
konferenci. Takto předložený návrh se může někoho osobně dotknout, nicméně rozpor tam je.
Paní Žalská – chtěla by znát názor pana Ceé
Pan Ceé – nechce to komentovat – je to věcí konference TJ
Paní Samohelová – pan Kousal se neřešil možná z důvodu, že není v užším vedení a.s. Pan
Ruščak pracuje na vedoucí pozici – tam by mohlo dojít ke střetu zájmů
Pan Jirman – uznává, že to mělo být vyřešeno dříve – žádného člena výboru to nenapadlo
Paní Žalská – zdvojení funkce výboru TJ a zástupce jediného akcionáře není nejvhodnější –
nabízí se vzít v úvahu i tuto variantu
Holubcová – navrhuje: dát hlasovat pro změnu stanov- je to návrh předložený výborem TJ –
pokud neprojde, pak zůstává volební listina v nezměněné podobě, pokud návrh bude schválen,
pak jsou automaticky 3 lidé z volební listiny vyškrtnuti (Žalská, Ruščak, Kousal)
Pan Jirman – souhlasí
Pan Gebrt – ano, ale pokud konference návrh neschválí dnes a ke změně dojde až příští rok,
pak navrhuje kooptovat kandidáty, kteří se umístí na nepostupových místech podle získaných
hlasů. Nedoporučuje kooptovat člena odsupujícího za člena ze stejného oddílu.
Paní Kotašková – máme jen dva členy a teď ho ještě nesmíme volit?
Pan Beran – s tím to přece nesouvisí, oddíly si mohly nominovat kandidátů, kolik chtěli –
počet omezen nebyl
Pan Jirman – změna stanov:
PRO: 47

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 15
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Konference schvaluje změnu stanov ve znění:
Výbor TJ schvaluje návrh změny stanov v článku III, bod 5.1:
Výbor TJ je statutárním orgánem TJ . K výkonu funkce statutárního zástupce TJ volí
předsedu výboru TJ a jmenuje tajemníka. Řídí činnost TJ v období mezi zasedáními
Konference TJ. Volební období výboru je 4-leté. Výbor TJ tvoří 9 členů zvolených
Konferencí z řad členů TJ. Funkce člena výboru TJ a RK je neslučitelná se smluvním
pracovním poměrem v TJ a ve Spartak, a.s. a v dceřiných společnostech TJ. Člen
výboru TJ nebo RK nemůže být zároveň členem orgánů akciové společností.
Paní Žalská – vzdává se kandidatury
Pan Kousal – vzdává se kandidatury

10) Volby do výboru TJ a RK
Pan Jirman přečetl volební řád a vyzval všechny delegáty, aby volili zodpovědně.

11) Zpráva předsedy TJ Spartak – Jiří Jirman
Viz příloha č.1
Konference vzala na vědomí zprávu předsedy TJ

12) Zpráva RK – Eva Martínková
Viz příloha č.2
Paní Martínková se omluvila a odešla
Konference vzala na vědomí zprávu RK

13) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2009 – Martina Holubcová
Viz příloha č.3
Schválení zprávy o hospodaření za rok 2009:
PRO: 62

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila převedení hospodářského výsledku ve výši 210 698,01Kč na účet
vlastního jmění.

14) Zprávy o činnosti oddílů a klubů
Viz přílohy č.4-16
Konference vzala na vědomí zprávy předsedů jednotlivých oddílů

15) Zpráva ředitele Spartak, a.s. Petr Ceé
Viz příloha č.17
Konference vzala na vědomí zprávu ředitele společnosti Spartak, a.s.

16) Diskuse
Pan Ceé – od PF ČR přišla nabídka na odkoupení pozemků na Studenově. Původní cena byla
navýšena o 6 mil. Kč na 22,2 mil. Kč. Jednání o snížení ceny pozemků probíhají, PF ČR chce
od TJ vyjádření, zda i za cenu navýšení má o pozemky stále zájem. Snaha TJ (koupit
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pozemky může jen TJ – má předkupní právo – byla nájemce) snížit cenu je – výsledky
jednání nejsou zatím moc příznivé.
PRO: 61

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje nákup pozemků na Studenově

Pan Jirman – na posledních schůzích výboru se hodně diskutovalo o informovanosti oddílů.
Diskuse probíhaly se zástupci oddílů, kteří se chtěli zúčastnit těchto jednání.
Z diskuse vzešel návrh: jednání výboru TJ se může účastnit předseda oddílu nebo jím
jmenovaný zástupce. Tento zástupce NEMÁ hlasovací právo, má právo vystoupit na závěr
schůze s příspěvkem v diskusi.
PRO: 61

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje: Výbor TJ umožňuje účast zástupců jednotlivých oddílů na
schůzkách výboru. Tito účastníci nemají hlasovací právo.
Pan Hollmann – všechny pozemky na Studenově jsou v majetku PF ČR?
Pan Ceé - 17 ha, které má TJ v dlouhodobém pronájmu – cena je 2,2 mil. Kč
Pan Braun- Studenov – je třeba zvážit kroky, které podnikneme, hledáme 22 mil.Kč na
pozemky, ale musíme sehnat prostředky na další rozvoj a modernizaci střediska.
Pan Patočka – letní provoz LD Lysá hora?
Pan Ceé– jednání jsou na stejném bodu, KRNAP nechává posoudit „nezávislými“ odborníky
možnosti řešení. V úvahu přicházejí 4 varianty – stávající varianta, varianta přání Spartaku
s letním provozem, varianta KRNAP s přesunutím horní stanice do II. zóny a varianta
kompromisní s mezistanicí na harrachovské cestě. Poslední dvě varianty jsou pro nás
nepřijatelné, v tom jsme zajedno i s Městem

Pan Nechanický – existuje nějaké řešení na přivaděč vody pro zasněžování na Studenově?
Pan Ceé - hledá se provizorní řešení a zvažují se i jiné varianta než je výstavba přivaděče.
Pan Braun – upozorňuje na důležitost zachování horní stanice LD Lysá hora. Výstavba
mezistanice by mohla způsobit úplné vyřazení cílové stanice i v zimním období.
NOVASPACE - LOVE CHANGES

17) Zpráva volební komise
Pan Jirman – byl požádán předsedou volební komise panem Samohelem, aby přednesl
výsledky voleb. Bylo vhozeno 62 hlasovacích lístků, 61 platných, 1 neplatný.
Protože pánové David a Kubíček byli zvoleni do obou orgánů, musí se nyní rozhodnout,
kde chtějí pracovat.
Pan David – ve výboru TJ
Pan Kubíček – ve výboru TJ
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Nový výbor TJ pro období 2010-2014: David Lukáš, Neumann Zbyněk, Novotný
Zdeněk, Braun Slavomil, Kubíček Jan, Tošovský Lukáš, Jirman Jiří, Herber Jiří, Hejral
Jaroslav
Nová RK pro období 2010-2014: Neumannová Helena, Trejbalová Naděžda, Martínková
Eva
Konference bere na vědomí výsledky voleb pro volební období 2010-2014
Pan Braun – děkuje za důvěru, kterou dostal od voličů. Je to zodpovědnost, kterou nechce
zklamat a bude se snažit pracovat ve výboru co nejlépe dle svého svědomí a vědomí.

18) Návrh usnesení
Pan Neumann přednesl návrh usnesení
PRO: 61

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila návrh usnesení

V Rokytnici nad Jizerou dne 22.10.2010

Zapsala: Holubcová

6

Zpráva o činnosti společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
pro konferenci TJ dne 22.října 2010
Výsledky hospodaření i celková ekonomická pozice akciové společnosti jsou ovlivněny
především úrovní tržeb a tím celkovou úrovní výnosů společnosti na straně jedné a
nákladovostí na straně druhé. Společnost má z investiční výstavby v letech 2006 a 2007
značné úvěrové závazky, k tomu je třeba přičíst i závazky z minulých let, které v době
založení akciové společnosti představovali hodnotu Kč 62 mil. (závazky z úvěru na lanovou
dráhu Lysá hora a závazky vůči městu Rokytnice nad Jizerou, za odkup střediska Studenov.)
Výchozí úroveň závazků pop dokončení investiční akce modernizace střediska Horní
Domky v oblasti úvěrů Kč 173 mil., a dále leasingové náklady na LD A1 Kč 58 mil.(celkem
231 mil.) Stav závazků z úvěrů dnes představuje hodnotu Kč 149 mil. a leasingových smluv
Kč 34 mil. (celkem Kč 183 mil) Zde však došlo k navýšení v důsledku pořízení 2 roleb v roce
2008 ve výši cca Kč 13 mil. Z celkové částky leasingu na lanovou dránu 58 mil Kč již bylo
splaceno 33 mil. Naše závazky jsou vysoké zejména pro letošní sezónu – Kč 38 mil., v dalším
roce jsou již nižší o Kč o 6 mil Kč , v roce 2012 o Kč 8 mil. V roce 2016 by měly být naše
závazky v podstatě splaceny.
V jednotlivých letech jsme všechny naše závazky vždy splnili, i když je třeba přiznat, že jsme
museli zároveň řešit i navýšení úvěrů na pokrytí chybějících provozních prostředků. Naši
finanční situaci velice negativně ovlivnila neúspěšná zimní sezóna v roce 2006/7, kdy
výpadek tržby představoval proti plánu Kč 50 mil. a s tímto výpadkem se vyrovnáváme
dodnes. Úspěšná nebyla ani poslední zimní sezóna, kdy vzhledem k nedostatku sněhu na
počátku zimní sezóny se nepodařilo plně rozjet střediska o vánocích a ukázala se naše slabina.
Kapacita zasněžování a výroby technického sněhu není dostatečná pro vysněžení střediska
Horní Domky v případě, kdy je nedostatek sněhu v celém středisku. Kapacitu však nelze dále
navýšit bez dalších zdrojů vody i když díky přivaděči využíváme plně možnosti Černého a
Huťského potoka.
V letošní sezóně jsme byly proti skutečnosti předcházející sezóny tržby nižší o Kč 14 mil.,
což se odrazilo v celkové finanční situaci. Díky úsporám v oblasti nákladů se nám podařilo
značnou část tohoto propadu za cenu mimořádných opatření eliminovat. Náš hospodářský rok
končí k 30.9.2010, v těchto dnech dokončujeme účetní závěrku a připravujeme se na audit
výsledků. I přes uvedený propad tržeb předpokládáme že hospodaření skončíme s mírným
ziskem. Úsporami nákladů jsme docílili stavu, že pokud bude možno zahájit včas zimní
provoz nebudeme potřebovat avizované úvěrové prostředky na nedostatek finančních zdrojů.
Obdobný výpadek návštěvníků a tržeb mají i okolní střediska, dle našich informací
Harrachov, TJ Bižuterie i Janské lázně (Černá hora). Horší byl i výsledek letní sezóny – do
značné míry byl tento stav rovněž ovlivněn klimatickými podmínkami – velká vedra
počátkem sezóny, deštivé počasí v srpnu a září. Menší bylo zejména využití bikeparků –
projevuje se zde rostoucí konkurence nově vznikajících bikeparků. Je však třeba brát v úvahu
i současnou ekonomickou krizi, což se projevilo jednak v poklesu návštěvnosti a jednak
v tendenci k nakupování levnějších typů skipasů.
V současné době usilujeme ve spolupráci s bankami o dosažení finanční stabilizace –
zjednodušeně řečeno, jedná se nám o změnu podmínek splácení našich úvěrových závazků
tak, aby nám splátky byly rozloženy na delší období s tím, že pokud bude zimní sezóna
úspěšná, uhradíme závazky ve stávající výši, pokud bude sezóna slabší, bude možno splácet
menší část závazků tak, abychom středisko nevystavovali rizikům.
Je však třeba připomenout i pozitiva. Naše středisko bylo trvale velmi dobře hodnoceno
z hlediska úrovně úpravy sjezdovek. Velmi motivující pro nás byly výsledky internetových
soutěží. Byli jsme vyhodnoceni jako neoblíbenější lyžařské středisko a naše modrá sjezdovka
byla vyhodnocena jako nejlepší v Čechách.
Konference TJ dne 22.10.2010 – Zpráva o činnosti Spartak Rokytnice, a.s.

Stránka 1

Samostatnou kapitolou je středisko Studenov.
1) Pozemky
Od roku 2004 usilujeme o nákup pozemků na Studenově. Z toho důvodu usilujeme o nákup
těchto pozemků. Celková výměra ploch, kterou Spartak Rokytnice potřebuje získat činí 22,3
ha, z toho je však pozemek o rozloze 5,1 ha zatížený církevní restitucí
Prakticky byli možné tři varianty získání pozemků
A) Směna pozemku

Spartak je připraven nabídnou ke směně pozemky způsobilé pro směnu Případný rozdíl
plynoucí z různých bonit půdy se vyrovnává na základě znaleckých posudků finančně. a.s.
Výhodou této cesty je komplexní řešení všech pozemků, tj. 22,34 ha..Samostatnou
kapitolou je zde církevní restituce , její možné řešení ve stávající době..
B) Uznání již existujících staveb dle § 5 odst. 6 zákona 95/99Sb
Ve smyslu § 119 Občanského zákoníku byl již v roce 2003 dán požadavek na převod dotčených
pozemků stavbou lyžařských vleků, které má Spartak Rokytnice a.s. ve vlastnictví. Lze
předpokládat, že tato varianta by byla pro Spartak Rokytnice a .s. nejpřijatelnější. Pozemkový
fond však v rozporu se stavebním zákonem nepovažuje vleky za stavby a tuto variantu řešení
zatím nepřijal.
C) Investiční záměr – technické zasněhování
Na základě územního rozhodnutí pro stavbu rozvodů technického zasněhování byl Pozemkový
fond požádán o převody dotčených nemovitostí a připravuje se vypracování znaleckých posudků
těchto parcel. Pozemky však budou hodnoceny jako sportoviště a jejich cena tak bude výrazně
vyšší. Tato varianta však řeší pouze část potřebné výměry.
O pozemky jsme nakonec požádali podle varianty. Žadatele však musí být TJ, která je od počátku
nájemcem těchto pozemků. V minulých dnech PRČR nabídl pozemky k odkupu TJ za cenu Kč 130Kč/
m², což představuje Kč 22,2 mil Kč je o Kč 7 mil . Vyšší cena než byl odhad vyhotovený znalcem
pracujícím pro PF. Přitom původní odhad z roku 2005-6 se pohyboval ve výši Kč necelých 6 mil.
Prostřednictvím předsedy TJ v současné době probíhají jednání o konečné ceně. V současné době
hledáme půjčku na nákup těchto prostředků – jednáme s bankami i privátními subjekty. Předběžně se
rýsuje řešení. Je však třeba, aby tuto transakci schválila konference TJ.

2) rozvoj střediska
V září loňského roku byl vypsán grant, kdy v případě jeho získání bychom mohli značně
urychlit rozvoj střediska. Od září do konce ledna se nám podařilo zajistit celý projekt pro
grant a veškerou potřebnou dokumentaci, což byl mimořádný úspěch.
Vzhledem k tomu, že jsme však nebyli úspěšní v získání grantu, připravujeme v současné době novou
koncepci rozvoje Studenova se kterou bude nejvyšší orgán seznámen projednání ve statutárních
orgánech a,s, a TJ.

V současné době je ve vazbě na schválený územní plán města Rokytnice nad Jizerou
připraven Projekt rozvoje střediska Studenov, který zahrnuje dvě základní etapy. První etapa
je vybudování rozvodů technického sněhu a stavba přivaděče vody z Jizery. Druhou etapou je
pak vybudování sedačkové lanové dráhy. Stávajíc územní plán uvažuje s lanovou dráhou
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z prostoru nad hřbitovem do místa dnešní horní stanice stávajících vleků. Cílem, který je již
odsouhlasen správou KRNAP je posunutí horní stanice budoucí lanové dráhy o 350 m od
stávající horní stanice vleků na místo cca 450 m jihovýchodně od lokality Janova skála.
V současné době je zastupitelstvem města odsouhlasena příprava změny územního plánu,
která by řešila právě možnost propojení středisek.
Varianta 1
Tato varianta uvažuje s účastí finančního partnera získaní prostředků grantu na podporu
rozvoje. Vzhledem k objemu závazků společnosti Spartak nelze předpokládat další účast
financující banky na tomto projektu a vedení společnosti ve spolupráci s akcionářem se
rozhodlo hledat nového investora. Bylo vytipováno několik subjektů, přednost je však
jednoznačně dávána Sportovnímu areálu Harrachov a to z toho důvodu, že účast SAH na
tomto projektu by vytvořila předpoklady další efektivní spolupráce obou sportovních
areálů na faktickém propojení obou středisek. V orgánech společnosti a akcionáře bylo
projednáno řešení spočívající v založení dceřiné společnosti s pracovním názvem
Studenov, s.r.o. jejímž 100 % vlastníkem by na počátku byla společnost TJ Spartak
Rokytnice, o.s. Toto řešení odsouhlasila i mimořádná konference TJ Spartak dne 15.
ledna t.r. Dne 19. ledna byla TJ Spartak zakoupena společnost JSV, spol.s r.o. s se
základním kapitálem Kč 100 tis. (tato společnost již několik let nepodnikala, v účetnictví
nemá žádné závazky, bylo ověřeno, že nemá závazky ani k ostatním institucím)
Společnost byla přejmenována na Studenov s.r.o. Společnost Studenov s.r.o. byla
žadatelem o grant v rámci Regionálního operačního programu NUTS II.
Severovýchod„ Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti ČR.“
s žádostí jsme všqak neuspěli.
Varianta 2
V případě, že společnost Studenov nezíská grant, bude rozvoj Studenova pokračovat ve
stejném majetkoprávním scénáři, jako v případě varianty 1. Majetek střediska Studenov
bude vložen do společnosti Studenov, s.r.o. Ve výši podílu vloží do společnosti finanční
prostředky Sportovní areál Harrachovpořp.jiný vhodný investor. Další rozvoj Studenova
bude bez podpory dotačních prostředků, přesto však bude snaha hledat další grantové
nabídky. V tomto případě bude přehodnocen koncept přivaděče a budou znovu
vyhodnoceny možnosti levnějšího řešení. Rozvoj bude pokračovat podle finančních
možností střediska, přesto však rychleji než doposud, neboť budou zapojeny zdroje
finančního partnera. Bude zvažována i možnost zapojit do společného podniku i ostatní
provozovatele lyžařských zařízení na Studenově s cílem soustředit prostředky pro
urychlení rozvoje střediska.do společného podniku.

Varianta 3
Bude zachován stávající stav, středisko se bude rozvíjet dle možností společnosti Spartak
Rokytnice, a.s. Ta však ještě minimálně 3 roky, bude splácet ročně tak vysoký objem
závazků, že nebude možno získat další úvěr na rozvoj Studenova. Rozvíjet Studenov
s očekávanými investičními náklady ve výši min Kč 200 mil je nereálné a vložené
prostředky by byly z výnosů Studenova nenávratné. Znamenalo by investice Studenova
splácet z výnosů střediska Horní Domky a na dobu cca 8 – 10 let zastavit další rozvoj
Horních Domků. V každém případě však bude navíc nezbytné odkoupit od pozemkového
Konference TJ dne 22.10.2010 – Zpráva o činnosti Spartak Rokytnice, a.s.

Stránka 3

fondu pozemky pro studentské středisko. Navíc se ukazuje dle zkušenosti vývoje klimatu
posledních let, že vysoké zadlužení v tomto oboru je stále více rizikové a je třeba pracovat
s většími finančními rezervami. Tato varianta by sice znamenala udržet majoritní
vlastnictví střediska Studenov, ale za cenu zpomalení rozvoje a zaostávání celého
podniku.

Varianta 4
Na základě návrhu ze setkání členské základny k problematice rozvoje Studenova dne
18.6.2010 je zvažována i varianta navýšení základního kapitálu. Touto variantou jsme se
nezabývali, zvláště z toho důvodu, že akcionář (konference) od počátku trval na jediné
akcii ve vlastnictví TJ Spartak a nepřipouštěl myšlenku prodeje akcií.
Řešení, tak jak je popsáno v zápise z veřejné schůze (přeměny jediné akcie na prodejné
akcie) však nepřinese a.s. zvýšení prostředků. Prostředky z prodeje získá akcionář (TJ) a
musel by je do společnosti vložit. Na setkání padl, jak jsem to chápal, návrh na navýšení
základního kapitálu vydáním nových akcií, čímž by došlo k navýšení základního kapitálu
společnosti. Hovořilo se tam o možné maximální hranici 30 % stávajícího základního
kapitálu. Co by to znamenalo. V současné době představuje základní kapitál společnosti
Kč 229 mil. Navýšení o 30 % by znamenalo zvýšení základního kapitálu a tedy vlastních
zdrojů o 68,7 mil., což by pochopitelně značně napomohlo řešení rozvoje Studenova,
Podíl nového akcionáře by tak představoval 23 % navýšeného základního kapitálu,
rozhodovací kompetence by tedy zůstaly plně v rukou vlastníka kmenové akcie - TJ
Spartak. S tím se však otvírá řada nových otázek:
•

Najdeme vůbec velkého zájemce o investování bez možnosti aktivně rozhodovat o využití
vložených prostředků? Řešením by mohlo být vydání „drobných“ akcií např. v hodnotě
Kč 100 000 tis. (tzn. emisi 680 ks. akcií).

•

Jaká bude forma vydaných akcií - možnosti jsou:
o

Akcie na majitele – převoditelnost těchto akcií není nijak omezen, vlastník akcie
se prokazuje jejich předložením, jinak jsou zcela anonymní. (to prakticky
znamená, že společnost nemá přehled kdy vlastně je jejím akcionářem). Akcie
však mohou však být zaknihované, pak naprostá anonymita není zajištěna.

o

Akcie na jméno – práva akcionáře vykonává osoba, která je zapsaná do seznamu
akcionářů, vedeného společností, společnost si může vymínit vydávání souhlasu
s převodem za splnění určitých podmínek.

Toto řešení bylo konzultováno s auditorem, je to řešení možné.
Nabízí se však i forma, o které rovněž padla zmínka při diskuzi na veřejné schůzi - nepovolit
vstup cizího kapitálu do společnosti Spartak, a.s., ale umožnit tento postup ve společnosti
Studenov – transformovat tuto společnost do akciové společnosti a vydat akcie společnosti
Studenov, a.s. Novými akcionáři by mohli být jak výše zmiňovaní investoři (Sportovní areál
Harrachov, firma Udatný, Palme apod.) a soustředit tak aktivity na Studenově do nové
společnosti. Mohlo by se jednat o vklad peněžní, nebo vklad věcný (pozemky, vleky apod.).
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1) Úvod
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. sdružuje 13 oddílů, k 31.12.2009 měla TJ 951 členů, z toho:
418 mužů, 335 žen, 34 dorostenců, 23 dorostenek, 83 žáků a 58 žaček.
Statistiky jednotlivých oddílů k 31.12.2009:
Dospělí od: 18, Dorost
od: 15

Alpin club
ASPV
Florbal
Fotbal
KČT
Kuželky
LK
Paraglide team
Silový trojboj
Stolní tenis
Šachy
Tenis
Volejbal

Celke Mu Žen
m
ži
y
25
17
6
332
74 181
23
15
0
46
25
4
54
31
19
30
19
8
294 150
73
12
8
4
20
18
2
34
20
9
18
16
1
27
14
11
36
11
17

Dosp
ělí
celke
m
23
255
15
29
50
27
223
12
20
29
17
25
28

41
8 335

753

951

Dorostenc Dorosten
i
ky

0
16
5
1
0
2
8
0
0
1
0
0
1

1
15
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2

Žáci
1
20
3
14
3
0
41
0
0
1
0
0
0

34

23

83

Žačk Mládež
y
celkem
0
2
26
77
0
8
0
17
1
4
1
3
20
71
0
0
0
0
2
5
1
1
2
2
5
8

58

198

V roce 2009 TJ Spartak Rokytnice, o.s. pro své oddíly požadovala rozpočet ve stejné výši jako
v předchozích letech, a to 2 500 000,- Kč. Oddílům, které žádaly rozpočet pro rok 2009 vyšší než
v roce 2008, byl ponechán nižší rozpočet. Oddílům s rozpočtem nad 100 000,-Kč byl rozpočet
ponížen o 10%.
rozpočty - 2009 - požadavek + skutečnost

ODDÍL

1.

ASPV

2.

Alpin club

3.

Rozpočet
požadovaný
oddíly 2009

doporučený
rozpočet na rok
2009

131 080 Kč

131 080 Kč

28 500 Kč

28 500 Kč

Florbal

250 800 Kč

4.

Fotbal

5.

KČT

6.

Kuželky

7.

Lyžaři

8.
9.

požadované Investice dlouhodobě

investice

snížení
rozpočtů o
10% (u
velkých)

spinning

300 000 Kč

118 000 Kč

horolezecká stěna

700 000 Kč

28 500 Kč

135 000 Kč

mantinely(možnost splátkovat)

120 000 Kč

121 500 Kč

358 000 Kč

260 000 Kč

autom.zavlažování, branky

380 000 Kč

234 000 Kč

24 900 Kč

22 900 Kč

175 000 Kč

175 000 Kč

1 487 000 Kč

1 414 000 Kč

1 272 600 Kč

Paragliding

32 000 Kč

23 100 Kč

23 100 Kč

Sil. trojboj

65 700 Kč

65 700 Kč

účast na ME a MS

42 000 Kč

65 700 Kč

10. Stolní tenis

37 500 Kč

35 000 Kč

2x nové stoly

30 000 Kč

35 000 Kč

11. Šachy

39 000 Kč

39 000 Kč

22 900 Kč
vylití drah, topení

300 000 Kč

157 500 Kč

39 000 Kč
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12. Tenis

41 000 Kč

41 000 Kč

41 000 Kč

130 600 Kč

115 200 Kč

103 700 Kč

2 801 080 Kč

2 485 480 Kč

13. Volejbal
CELKEM:

1 872 000 Kč

2 262 500 Kč

fotbalový oddíl má rozpočet ponížen o částky související s údržbou a opravami hřiště.

Z plánovaných investic ( nákladů nad rámec rozpočtu) bylo zrealizováno automatické zvlažování
hřiště. Na tento projekt byla získána částka ve výši 100 000,-Kč z Fortuny, sázková kancelář, a.s.,
která každý rok vyhlašuje grantový projekt na podporu regionálního sportu.
Náklady na provoz fotbalového hřiště dosáhly částky 379 019,-Kč, výnosy ( tržby z pronájmu
sportovní plochy, z pronájmu prostor na reklamu) činily 120 759,-Kč.

2) Čerpání rozpočtu oddíly
čerpání finančních prostředků k 31.12.2009

čerpání

ODDÍL

Stav pokladny

Použití VW

Rozpočet
1.

ASPV

2.

Alpin club

3.

Zbývá k
čerpání

118 000 Kč

90 404 Kč

28 500 Kč

33 374 Kč

Florbal

121 500 Kč

109 572 Kč

7 357 Kč

4.

Fotbal

234 000 Kč

196 137 Kč

2 509 Kč

5.

KČT

22 900 Kč

22 900 Kč

- Kč

6.

Kuželky

157 500 Kč

132 369 Kč

6 459 Kč

21 066 Kč

2 750 Kč

356 Kč

7.

Lyžaři

1 272 600 Kč

1 038 922 Kč

784 Kč

198 384 Kč

22 000 Kč

56 510 Kč

8.

Paragliding

23 100 Kč

23 100 Kč

525 Kč

525 Kč

9.

Silový trojboj

65 700 Kč

69 648 Kč

1 900 Kč

10.

Stolní tenis

35 000 Kč

26 837 Kč

- Kč

2 825 Kč

11.

Šachy

39 000 Kč

40 589 Kč

5 302 Kč

1 500 Kč

12.

Tenis

41 000 Kč

31 891 Kč

1 655 Kč

2 050 Kč

13.

Volejbal

103 700 Kč

114 481 Kč

327 Kč

Hřiště

250 000 Kč

258 122 Kč

2 512 500 Kč

2 188 346 Kč

CELKEM:

6 604 Kč

členské
příspěvky 50%
vybraných

30 997 Kč

25 650 Kč

46 642 Kč

1 700 Kč

-

3 174 Kč

8 994 Kč

1 200 Kč

-

3 223 Kč

12 534 Kč

3 300 Kč

26 120 Kč
- Kč

672 Kč

241 650 Kč

2 750 Kč

68 150 Kč

-

2 048 Kč
10 988 Kč

-

5 391 Kč
9 504 Kč

-

9 030 Kč

-

8 122 Kč
119 657 Kč

Zůstatky v pokladnách se oddílům převádějí do dalšího roku jako první čerpání roku 2010.

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, o.s.
2) z pronájmu odbavovacího systému SKIDATA – vlastnictví TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
o.s.
3) Členské příspěvky
4) Finanční dary od právnických a fyzických osob
5) Smlouvy o reklamě a propagaci
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TJ v současné době disponuje dvěma účty :
Účet pro sportovní činnost u České spořitelny, a.s………….k 31.12.2009……116 719,47 Kč
Účet pro hospodářskou činnost u Komerční banky, a.s………….k 31.12.2009…35 967,36 Kč
Pokladna TJ k 31.12.2009……..21 774,- Kč
V roce 2009 se splatila DPPO za rok 2006 – z celkové částky 11 685 960,- Kč se dle splátkového kalendáře
od FÚ Jilemnice doplatilo za rok 2009 3 504 180,-Kč. Na konci dubna 2009 TJ Spartak Rokytnice, o.s.
zažádala o prominutí úroků z dlužné částky – úroky od roku 2006 činily celkem 882 069,-Kč. Žádosti bylo
z části vyhověno a částka byla snížena na celkových 352 827,-Kč. TJ Spartak požádala o možnost splátkovat
tuto částku. Protože na zálohách byl přeplatek ve výši 266 881,-Kč (zaplacená poslední záloha), splátkový
kalendář byl sestaven na 85 946,-Kč. K 31.12.2009 zbývá doplatit 50 946,-Kč.
Náklady a výnosy TJ – bez oddílů a fotbalového hřiště
NÁKLADY
TJ
úče t číslo
501
504
511
512
513
518
518
518
518
521
524
527
531- 538
544
549
551
554
591

Název
PHM, spotř eb y spor t. m a t e r i á l u, kan c el á ř s k é
potře by
Prodané zboží
Opravy a udržování

čás t k a

Cestovné

Kč

Občers t v e ní při schůzíc h
pronáj e m TVZ
Leasing
poštov n é, telefon, náje m kance l á ř e,
web.s t r á n k y, služby
zvýhodn ě n ý skipas
mzdy
odvod SP, ZP

Kč

163 844,07 Kč
104 716,52 Kč
66 708,30 Kč
1 203,00
3 722,00

Stravov á ní
Daně a poplat k y - silni č ní, nemov i t o s t
Úrok z odložené čás t k y - z DDPO 2006
Pojiš t ě ní aut, povinné ručení, škole ní, banko v ní
popla t k y
Odpisy
prodaný mate ri á l
Daň z příjmů
CELKEM

963 427,00 Kč
206 389,37 Kč
78 830,45 Kč
1 014 622,00 Kč
380 859,00 Kč
102 342,00 Kč
8 751,00
Kč
11 783,00 Kč
352 827,00 Kč
121 946,14 Kč
78 118,00 Kč
303 840,03 Kč
1 174 800,00 Kč
5 138 728,88 Kč

VÝNOSY TJ
602
602
644
649
654
684
684

Tržby - rekla m a , propag a c e
Tržby - nájem pozem k ů, skida t a, rekla m a ,
propaga c e
bank o v bí úrok y
Zapůj č e ní VW, pojis t né plnění, vyrovn ání ČEZ
tržby z prodej e mater i á l u
Člens k é příspěv k y
Příspěv k y : Skipas- neodpra c o v a n é brigády
CELKEM

122 308,53 Kč
6 786 917,57 Kč
84,80 Kč
70 694,52 Kč
185 349,93 Kč
146 450,00 Kč
28 400,00 Kč
7 340 205,35 Kč

VÝNOSY - NÁKLADY

2 201 476,47 Kč

Oddíly vyčerpaly 2 188 346,-Kč, z toho náklady na provoz hřiště (po přičtení výnosů z pronájmu sportovní
plochy) činily za rok 2009 258 260,-Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2009 činí 210 698,01 Kč.
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Konference TJ schválila / neschválila převedení hospodářského výsledku na
účet vlastního jmění.
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Zprava o cinnosti LK Spartak na konferenci TJ 22.10.2010
•
•
•
•
•

Clenska zakladna čítá 227 členů z toho 28 hostujicich
LK deleny na useky sjezdoveho a bezeckeho lyžování, nově vzniklý úsek
Masters a telemarkového lyžování
Sjezdový s dlouholetymi sportovnimi vysledky s vykonnostne na nejvyssi
svetove urovni
Bezecky bohužel po tříleté činnosti přišel o dětskou základnu
Nově vzniklý Masters tým se špičkovou výkonností na světové úrovni

•

Letošní sezóna byla pro nás lyžaře s hlediska povětrnostních podmínek
dobrá, s hlediska sportovních výsledků také.

•

V nejmladší kategorii – v přípravce se vytvořil stabilní kádr 10ti dětí, z
nichž se již profilují některé jako talenti – Tonička Hrušková pod vedením
Ivo Hrbka.

•

V kategorii předžáků a žáků, které vede Tomáš Kučera se stabilizoval tým
10ti závodníků, kteří vrací Rokytnické lyžování zpět na přední posty v
žákovských kategoriích. Letos se umístil třetí v celkovém pořadí týmů v
ČR. Také třetí místo a hned 2x získal na Mistrovství republiky Patrik Benc.
Honza Kučera spolu s hostujícím Dominikem Havlinou obsazovali v
seriálu RKZ meadilové pozice. Na mezinárodní úrovni s neztratil Patrik
Benc, který byl ve Val d´Isere sedmý ve SG. Nejmladší nováček týmu Jan
Ouvín vyhrál celý serial FUN SPOTR CUP HEAD. Jednotně oblečený tým
je na kopci vidět a získal si před závodnickou veřejností respekt.

•

V kategorii juniorů a dospělích měl letos smůlu Lukáš Pavlíček, který se z
kraje sezony zranil a nemohl již do konce sezony trénovat ani závodit.

•

Talent Tereza Chárová v letošní sezóně potřebovala dokázat, že podpora
která plyne z LK je zasloužená. Nedařilo se jí však hlavně závody
dojíždět. Nicméně v závěru sezóny se umístila velmi dobře ve FIS
závodech. Nicméně klesla v českém žebříčku, ale stale patří do elity.

•

Filip Trejbal nás letos reprezentoval na Olympiádě ve Vancouveru,
nicméně jeho královská disciplina slalom mu nevyšla. Ale ve světovém
poháru dvakrát bodoval ve slalomu umístěními 18. v Adelbodenu a 21. v
Zagrebu. Sám jsem letos viděl světák v Kranjské Goře a slalom je masakr,
kde závodí 50ti členná stejně výkonnostní elita a je to zážitek.

•

V roce 2008 vznikl na popud Ládi Málka pod hlavičkou LK úsek Masters –
tým složený z bývalých závodníků. Tým, který velmi úspěšně reprezentuje
Rokytnické lyžování a nejen na republikové úrovni, ale I na světové úrovni
obsazuje medailové pozice v jednotlivých kategoriích. Jmenovitě Vláďa
Málek, Roman Dědeček, Jirka Jirman, Honza Samohel senior a junior,
Jindra Málek, Jarda Nechanický, Tomáš Bičák, Honza a David Čermákovi.
Užší výběr týmu se zúčastnil v lednu světového poháru Německém

Bishofswiezenu a vrcholem byla účast na WWGM v Kranjske Goře, kde
tým posbíral několik medailí. Tým pak pokračoval domácíni závody a
Světovým poharem v Peci p. S. Úzký výběr se zúčastnil Mistrovství světa
ve Švýcarsku, kde ale pozlobilo počasi a neodjely se všechny disciplíny.
Konec sezony byl zde v Rokytnici Mistrovstvím republiky, kde jsme
posbírali pěkonou kolekci medailí.
•

V kategorii Masters úspěšně pokračuje ve své závodnické kariéře Vašek
Šír, který ve své kategorii obsazuje medailové pozice a tým doplnili Karel
Vrána a Drahoš Kobr. Běžci byli take součástí výpravy na zimní hry a take
skvěle reprezentovali Rokytnické lyžování.

•

Do příští zimy držíme všem závodníkům palce, ať se jim podaří dosáhnout
na špičková umístění a dobře reprezentují Rokytnické lyžování.

•

Pořádání závodů v Rokytnici
Tento bod považuji za velmi důležitý. Vytváří image středisku a celé
Rokytnici. Nicméně je to také o zatížení střediska z pohledu běžné
klientely, kdy v rámci závodů musíme uzavřít sjezdovou trať a tím
částečně omezit provoz střediska. Přesto jsou ale voleny závody tak, aby
byly mediálně co nejzajímavější a aby Rokytnici přiblížily široké veřejnosti.
Minulou sezónu se podařilo do střediska dostat organizaci veřejného
závodu Modrá Open, který má tradici ve Špindlu. a zúčastnilo se 50
závodníků.
Na Modrou open navázal 2. ročník memoriálu J. Vedrala v kategorii
Masters za účasti stovky závodníků z celé republiky.
Koncem ledna se již potřetí do Rokytnice nastěhovali handicapovaní
sportovci na M ČR Hadicap Open. Letos to bylo v hodně skromné sestavě
a týmu pořadatelů bylo odebráno pořadatelství FIS závodu.
Na mistrovský šampionát navazoval RKZ žáků za silné účasti 200
závodníků z celé ČR.
V hlavní sezóně jsme dali středisku oddych a další velké závody byly
Modrá Open a 2. ročník Memoriálu Dr. Jana Vedrala. Nad oběma závody
si vzal záštitu hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a sám se
zúčastnil sjezdu Modra Open.
V druhé polovině března jsme zakončili sezonu mezinárodním M ČR
Masters za účasti stovky závodníků z ČR a Polska. Nevydařilo se počasí,
přesto závod měl vysokou sportovní úroveň a tituly M ČR zůstaly v
některých kategoriích doma.
No a celou zimní sezónu se tentokráte třemi závody v měsíčním intervalu
linul seriál dětských závodů Supercena Rokytnice. Celého seriálu se
zúčastnilo 80 závodníků v těch nejmladších věkových kategoriích za
podpory firmy Elan.

• Sezóna to byla organizačně i sportovně náročná a musím poděkovat
všem, co se na všech akcích a úspěších podíleli. Jak sportovcům, kteří
vzorně Rokytnici reprezentovali, tak především akciové společnosti a
jejímu vedení, tak také všem dobrovolníkům, bez kterých by se sportovní
akce ve středisku nedaly uspořádat.
• A co nás čeká letos – třidenní závodní serie masters v polovině ledna,
součástí kterého je 3. ročník Memoriálu Dr. Jana Vedrala – letos s
puncem mezinárodního FIS závodu. V závěru sezony M ČR Masters!
• Na všechny závody jste srdečně zváni!
Děkuji za pozornost

Volební Konference TJ SPARTAK 2010 – 22.10.2010
Uvod:
• Privitani
• Privitani hostu
• Proč – podle stanov setkání počtyřletém období jako volební
konference. Měla by také zhodnotit uplynulé volební období
ZPRAVA:
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Vybor TJ se musí venovat dvema cinnostem:
9 zastupovat se vsim, co k tomu patri jedineho akcionare
9 a ridit cinnost TJ jak po strance sportovni tak po
ekonomicke
Výbor TJ, kterému jsem předsedal, působil celé čtyřleté
období velmi kompaktně, odpovědně a to jak výbor, tak i
jako jediný akcionář
S tim souvisi casova narocnost práce vyboru TJ, za kterou si
zaslouzi všichni členové výboru podekovani.
Jako predstavitel akcionare ridi, schvaluje a kontroluje
cinnost a.s. a to sám nebo prostrednictvim dozorci rady
Jako vedouci organ TJ se stara o vytvoreni podminek pro
sportovni vyziti, reprezentaci a podporu sportovcu reprezentantu, ale také o hospodareni TJ a jeho provoz
Vybor pozadoval po oddilech vytvoreni dlouhodobe koncepce
rozvoje a jeji naplnovani.
Tohoto úkolu se zhostily všechny oddíly, nicméně u
některých až po několika urgencích. Koncepce není nějaká
formalita, je cestou, kterou by se měl oddíl ubírat
systematicky. Měla by oddílu pomoc v rozvoji sportovní
činnosti a dosažení co největších sportovních úspěchů, k
posílení členské základny hlavně o mládež , která je celkově
v dnešní době ve sportovním úpadku.
JEDNOZNACNE z toho vyplyva zamereni na mladez
Oddíly se musí starat o posílení a zkvalitnění členské
zakladny
Mame dobré podminky; slusne financni zabezpeceni; přesto
rostou náklady a v dnešní době musíme s finančními
prostředky zacházet účelně, tzn. ŠETŘIT .
V roce 2007 výbor zakoupil nový VW Transporter
Výbor přistoupil navýšení členských příspěvků.
Pro členy to znamená povinnost členské příspěvky zaplatit a
hlavně včas v řádném termínu. Na letošní rok je uzávěrka do
30.4.

• Zároveň výbor rozhodl o některých povinnostech členské
základny jako jsou brigádnické hodiny, potřebné k získání
zlevněného sezonního skipasu
• Výboru se podařilo zprovoznit nove webove stranky, ktere již
třetím rokem slouzi jako informacni kanal, naleznete na nem
odkazy na jednotlive oddily, nyní již se všemi požadovanými
informacemi o odílech.
•
• Výbor se po celé mandátní období snažil získat finance z
dotačních program a to na investiční akce.
• Jednou z potřebných investic je rekonstrukce sportovní haly.
Výbor nechal zpracovat studii, nicméně se doposud
nepodařilo finance na dotažení akce.
• Nicméně se snažíme o další získání dotací, které ale budou v
zásadně menším rozsahu a proto se změnil tzn. zmenšil
rozsah návrhu na rekonstrukci.
• V současné době mám na jednom ministerrstvu kontakt na
podporu dotací, který nás je ochoten podpořit.
• Žadali jsme nyní zkušebně o několik menších akcí –
horolezeckou stěnu, vybavení posilovny, tenisovou
nafukovací halu. Je to takový test jak o dotace na příslušném
ministrestvu žádát a je přislíbena podpora ve vyřízení
žádosti.
• Chce to být neustále připravený o dotace žádat.
• Znamená to smysluplný záměr, vypracované studie a
podklady.
• Akciová společnost se zatím vypořádává s úvěry a nezbývají
prostředky na investice. Zimní sezona v a.s. dopadla dobře,
zvýšila se návštěvnost, zvýšily se tržby, ale zvýšily se také
výrazně nákladové položky.
• Čeká nás ještě dvě sezony s vysokým úvěrovým zatížením.
Po té se bude rozhodovat o dalších zásadních investicích.
• V současné době má a.s. několik investičních priorit, které je
nutné řešit – zasněžení areálu Studenov a nákup pozemků
na Studenově.
• Vše je to vývoji návštěvnosti střediska v dalším období.
• Pro tento vývoj má akciová společnost nástroje, které pod
našim dohledem musí využít (skvělé terény, ojedinělé zázemí
LD, stroje a zařízení na úpravu tratí, marketing, vstřícnost a
vlídné vystupování zaměstnanců a obsluhy zařízení,
spolupráce se sdružením a městem atd.).
• Po čtyřech letech spolupráce jedineho akcionáře v
současném složení a představenstva a.s. mohu hodnotit
výsledky dobře, nicméně některé požadavky na zvýšení

pravomocí představenstva by měl jediný akcionař akceptovat
a měl by urychleně řešit zvýšení kompetencí představenstva.
Už protože se tím zvýší odpovědnost příetupu členů
představenstva a hlavně se uvolní ruce výboru TJ, který by
se měl intezivně věnovat sportu v Rokytnici.
• Úkolem akcionáře by mělo být kontrolovat hospodářský
výsledek a.s. a vest představenstvo k zajištění co největšího
zisku. JAKOU CESTOU – TO JE ÚKOL PŘEDSTAVENSTVA!
• Představenstvu přeji hodně sil a úspěchů do dalšího období…

•

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem členům výboru
za spolupráci byli jste skvělý tým a byla radost s Vámi
spolupracovat!

•

Na konec děkuji vám všem za účast a za uvážená
rozhodnutí při řešení dalších bodů konference

Činnost TJ Spartak Alpin clubu v roce 2009 v bodech :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17. ledna- pořádání Bergans Českého poháru ve skialpinismu – 8. ročník, 87
závodníků, čtvrté místo Zdeňka Háka.
Alpin club se podílel na programu Dětského dne v Rokytnici nad Jizerou.
V. Vančura se účastnil dvou závodů Světového poháru v ledolezení v Itálii a
Švýcarsku a Českého poháru v lezení na obtížnost a v boulderingu.
Z. Hák - výstupy v Kanadě. V horách v Bugabooss a na skalách ve Squamish.
V. Vančura byl pozván na Salewa camp do Dolomit, kde měl možnost lézt s jedním
s předních světových lezců a horským vůdcem Christopherem Heinzem.
Účast na Slack line festu 2009 na Jiráskových skalách (Bischofstein).
Členové Alpin clubu opět prováděli prvovýstupy ve skalních oblastech Českého ráje.
Tour de Dominante 2009 – výstup na dominanty Adršpašských skal – Starostová,
Prachovských skal – Prachovská jehla, Hruboskalska – Kapelník a Příhraz – Kobyla.
Přesun mezi věžemi na kole. 13 hod., 110 km, 4 dominanty. Z. Hák a J. Šlegr.
V září začal fungovat outdorový kroužek pro mládež, zařazený do nabídky DDM pod
vedením Mgr. Milana Javůrka.
16. října – oddílové cvičení – záchrana osob z lanové dráhy – LD Horní Domky –
zimní podmínky.
Aktualizace poplachového plánu Alpin clubu – 8 vycvičených členů.
17. října – oddílový skialpinistický výlet – Západní Krkonoše.
31. října – celooddílová akce na Strážníku – Poslední slanění 2009, spojená s úklidem
odpadků v okolí vyhlídky.

Zpracoval :
Jan Doubek + Zdeněk Hák

Sezona 2009/10

Výroční zpráva Florbalového oddílu TJ Spartak Rokytnice n./Jiz.
K soutěži:
Florbalový oddíl v prvním roce založení sestavoval tým ,který by byl schopen hrát na určité úrovni od
roku 2008 oficiální ligu.
V sezoně 2008/9 jsme nastoupili do Liberecké ligy mužů.Překvapivě jsme se celkově umístili mezi 13
týmy na slušném 5.místě,což nikdo z hráčů před začátkem soutěže neočekával.Na příští rok,sezonu
2009/10 jsme si dali za cíl pokusit se o postup do 3.ligy.Čáru přes naše plány nám,ale udělala záloha
extraligového Liberce,kdy z důvodu zúžení prvoligového kádru,přestoupili někteří hráči do nižších
soutěží a posílili tím domácí Liberecké týmy hrající naši ligu.Jasným vítězem této sezony se stal Sokol
Liberec,který si s extraligovými posilami celkem hladce zajistil postup do 3.ligy.Na druhém místě
Florbal Club Liberec B a třetí místo :Deník Pojizeří:Nejlepším celkem z Pojizeří je trochu nečekaně
Rokytnice - překvapivě nejlepším týmem našeho okresu je Spartak Rokytnice,který skončil třetí,navíc
jen dva body od druhé příčky.
V letošní sezoně 2010/11 se do třetice pokusíme o postup do 3.ligy.K dispozici máme kádr 21 hráčů
s platnou licencí.Vstup do soutěže nám zatím vyšel a po šesti odehraných utkáních držíme 2.příčku.

K oddílu:
Problémem našeho oddílu je zajištění a fungování mládežnického družstva.Tento bod řešíme již druhým
rokem (viz.předchozí výroční zpráva).Prozatím jediné východisko vidíme ve spolupráci s Domem
dětí,kde funguje nějakým způsobem pod vedením Evy Mařasové oddíl (kroužek) florbalu.Dále se nabízí
případná spolupráce se školou a rodiči dětí,které by měli o florbal zájem.To znamená,že by rodiče,nebo
učitelé zastoupili plnohodnotně přes týden trenéry žáků.
Cíl oddílu:
1) Našim dlouhodobým cílem je založení a rozvoj žákovského oddílu,tak aby byla zajištěna do budoucna
stabilita družstva mužů.
2) Postup do 3.ligy.

22.10.2010
Předseda florbalového oddílu
Lukáš David

Konference šachového oddílu 8.10.2010

Konference se zúčastnilo 10 hráčů.Zhodnocení minulé sezony.
"A" mužstvo obsadilo v sezoně 2009/2010 v KP 9.místo z 12ti mužstev.
"B" mužstvo v KSll - východ 4.místo
V nové sezoně,která začala 10.10.2010. bude mít oddíl 2. osmičlenná družstva .V této sezoně bude
"A" mužstvo posíleno o 1.hosta z Vrchlabí
V důsledku reorganizace bylo "B" mužstvo zařazeno do KSl.I "B" mužstvo bude muset hrát podle
navých pravidel s digitálnimi hodinami.Čas je pro obě mužstva stejný, každý ze soupeřů má nacelou
partii 2.hod. + bonus 30.vt.za každý provedený tah. 2 hráči základní sestavy "A" mužstva mohou jako
volní hráči hostovat za "B" mužstvo .
Rovněž tak náhradníci od 9.místa na soupisce.Novým hráčem pro oddíl se stal Ivo Kobr.Jinak
základna zůstává stejná.
Oddíl bude opět pořádat 26.12.2010.vánoční trnaj v rapid šachu.3koda,že je mezi mládeží malý zájem
o šachy. Možná,že by bylo dobré v rámci spartaku provést
propagaci šachu.
Ina další období byli zvoleni Zdeněk Hollmann,jako předseda,org.pracovník a pokladník
oddílu.Místopředsedou Zdeněk Lenc.Člen výboru Luboš Šimůnek.Kapitánem "A" mužstva Z.Hollmann
zást.Zdeněk Lenc.Kapitánem "B" mužstva Jan Hanuš,zást.L.Šimůnek .
Cílem "A" mužstva bude v této sezoně skončit v prvé polovině tabulky.Pro "B" mužstvo, jakožto
nováčka to nebude vůbec jednoduché.Snahou bude udržení v soutěži.
Zapsal:Zdeněk Hollman
V Rokytnici 8.10.2010

Zpráva o činnosti oddílu ASPV TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
ke dni 22.10.2010

V současné době vede 15 cvičitelů celkem 16 cvičebních hodin pro
všechny věkové kategorie (rodiče s dětmi, předškoláci, školáci, starší žáci, aerobik,
dance aerobik, jóga, bodyforming, tři různé hodiny rehabilitačního cvičení a florbal,
a nyní nově i spinning). Tímto Vás všechny zvu zvážit možnost využití spinningu
na Vašich trénincích, zpracujeme nabídku oddílům s výhodnější cenou a e-mailem
rozešleme předsedům.

Tímto všem cvičitelům výbor ASPV děkuje. Výbor také děkuje všem
cvičitelům, kteří si našli čas na zvyšování své kvalifikace.

Výbor také děkuje všem, kteří využívají cvičební hodiny a dělají tím mnoho
pro své zdraví i těm, kteří podporují ve svých dětech zájem o sport a umožňují
svým dětem zdravý vývoj v našich hodinách.

Rozvrh hodin je možno najít na nástěnce ASPV ve sportovní hale, ve
školách a školkách a samozřejmě na internetových stránkách TJ Spartak.
Případné připomínky k činnosti oddílu APSV je možné vhodit do schránky
v hale nebo kdykoliv prostřednictvím e-mailu.

Oddíl ASPV bude pořádat další ročník podzimní sportovní akce nejen pro
ženy pod názvem: „Adventní cvičení v Rokytnici“a to příští měsíc v sobotu 27.11.
– tímto jste všichni srdečně zváni.

Za výbor ASPV
Ing. Ivana Kotašková

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v roce 2009 /2010
Stav členské základny k 31.12.2009 - 25 + 4 x hosté
V roce 2009 se uskutečnilo 12 brigád na tenisových kurtech.Bylo odpracováno celkem
186 brigádnických hodin.Šest brigád bylo na jaře.Jednalo se o úklid tenisových
kurtů po zimě a přípravu na sezónu.
Podzimní brigády byly zaměřeny na úklid dvorců,sítí,laviček a reklam a hlavně
zametání listí popadaných ze stromů v okolí.Tyto byly po dohodě s majitelem pozemku
i letos částečně odstraněny.
Pokračovali jsme v práci s mladými adepty tenisu( pan Petr Doubek).Zatím nám
nevychází záměr využít spolupráci s panem Sadirovem.Pokud se vše podaří,začneme na
jaře letošního roku.
Byla zakoupena jedna dělící síť mezi kurty .Letos bychom chtěli tuto připevnit a
vyzkoušet.V případě,že se osvědčí, zakoupili bychom letos i druhou.
Sportovní činnost se zaměřila na účast dvou družstev seniorů v meziokresním
přeboru II.třídy nad 40 let.
V září (19.9.2009) se konal druhý ročník otevřeného turnaje Rokytnice –
open.Fotografie a výsledky z turnaje můžete shlédnou na www stránkách TJ Spartak.
V roce 2010 jsme přihlásili do okresní soutěže jedno družstvo ve složení Doubek
Petr, Korbelář Radim,Bouda Miroslav ,Beran Jaromír,Dostál Radek,Hlava Vlastislav
,Šablatura Luděk a Gebrt Tomáš.Z důvodu nepřipravenosti tenisových kurtů a
pracovního zaneprázdnění hráčů jsme byli nuceni první zápasy přesunout,resp. zrušit.

Zapsal Bulušek

Tabulka skupiny -MOP II.třídy

Pořadí Klub
Vítězství Porážky Nerozhodně Body Sety Hry
Body v tabulce
1 TK Kruh
9
0
0
35-1 70-2 428-111
27
2 TK Turnov B
6
2
1
23-13 49-30 379-287
22
3 So Jablonec n.Jiz. B
5
3
1
21-15 47-34 415-378
20
4 TJ Lázně Bělohrad B 4
2
3
20-16 45-38 362-361
20
5 Sokol Jablonec n.Jiz. A 5
4
0
20-16 44-35 381-317
19
6 Union Jilemnice
3
3
3
17-19 38-43 319-336
18
7 Tenis Nová Paka B
3
5
1
17-19 41-37 346-324
16
8 Sp.Rokytnice n. Jiz. A 2
6
1
11-25 23-53 264-374
16
9 TC Nová Paka
3
6
0
15-21 31-47 322-379
15
10 Sp.Rokytnice n. Jiz. B 0
9
0
0-36 1-72 84-440
9

Tabulka skupiny -MOP II.třídy
Kolo Datum Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 So.Jbc.n.Jiz.A So.Jbc.n.Jiz.B 1-3
2 Te.N. Paka B TK Kruh 0-4
1 28.4.2009 3 S.Rokytnice A S.Rokytnice B 4-0
4 TJ L.Běl.B TK Turnov B 3-1
5 TC N.Paka Uni Jilemnice 1-3
6 So.Jbc.n.Jiz.B TC N.Paka 3-1
7 Uni Jilemnice TJ L.Běl.B 2-2
2 5.5.2009 8 TK Turnov B S.Rokytnice B 4-0
9 S.Rokytnice A Te N.Paka B 1-3
10 TK Kruh So.Jbc.n.Jiz A 4-0
11 TK Kruh So.Jbc.n.Jiz B 4-0
12 So.Jbc.n.Jiz.A S.Rokytnice A 3-1
3 12.5.2009 13 Te.N. Paka B TK Turnov B 1-3
14 S.Rokytnice B Uni Jilemnice 0-4
15 TJ L.Běl.B TC N.Paka 1-3
16 So.Jbc.n.Jiz B TJ L.Běl.B 2-2
17 TC N.Paka S.Rokytnice B 4-0
4 19.5.2009 18 Uni Jilemnice Te N.Paka B 2-2
19 TK Turnov B So Jbc n.Jiz. A 3-1
20 S.Rokytnice A TK Kruh 0-4
21 S.Rokytnice A So.Jbc.n.Jiz.B 0-4
22 TK Kruh TK Turnov B 4-0
5 26.5.2009 23 So.Jbc n.Jiz.A Uni Jilemnice 4-0
24 Te.N. Paka B TC N.Paka 4-0
25 S.Rokytnice B TJ L.Běl.B 0-4
26 So.Jbc.n.Jiz B S.Rokytnice B 4-0
27 TJ L.Běl.B Te N.Paka B 3-1
6 2.6.2009 28 TC N.Paka So.Jbc.n.Jiz.A 1-3
29 Uni Jilemnice TK Kruh 0-4
30 TK Turnov B S.Rokytnice A 4-0
31 TK Turnov B So.Jbc n.Jiz.B 3-1
32 S.Rokytnice A Uni Jilemnice 3-1
7 9.6.2009 33 TK Kruh TC N.Paka 4-0
34 So.Jbc n.Jiz.A TJ L.Běl.B 1-3
35 Te.N. Paka B S.Rokytnice B 4-0
8 16.6.2009
36 So.Jbc n.Jiz.B Te N.Paka B 3-1
37 S. Rokytnice B So.Jbc n.Jiz.A 0-4
38 TJ L.Běl.B TK Kruh 0-4
39 TC N.Paka S.Rokytnice A 4-0
40 TK Turnov B Uni Jilemnice 2-2
41 Uni Jilemnice So.Jbc.n.Jiz.B 3-1
42 TK Turnov B TC N.Paka 3-1

9 23.6.2009 43 S.Rokytnice A TJ L.Běl.B 2-2
44 TK Kruh S.Rokytnice B 4-0
45 So.Jbc.n.Jiz.A Te N.Paka B 3-1

Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu
V sezoně 2009-2010
Družstvo A Spartaku Rokytnice ve složení Lutz Jan, Zuzánková
Monika, Honců Michal a Nesvadba Luboš ,po základní části
krajského přeboru 1 třídy na 9 místě a v následné baráži sestoupilo do
krajského přeboru 2 třídy.

Naše B družstvo ve složení Pfeifer Miroslav, Štens Petr, Erbanová
Jana, Machačka Martin a Janoušek František, hrálo okresní přebor 1
třídy a tuto soutěž vyhrálo.
V následném play-off se mu ovšem nepodařilo postoupit do krajské
soutěže.
Družstvo C ve složení Erban Zdeněk, Klikorková Jitka,Erban
Matěj,Erbanová Markéta a Valášek Michal skončilo v okresním
přeboru 2 třídy na pěkném 4 místě z 11 účastníků.
V právě zahájené sezoně jsou družstva A i B na 1-2 místě ve svých
soutěžích a doufáme,že to tak i zůstane.
Náš oddíl se v červnu zúčastnil turnaje ve stolním tenise u příležitosti
setkání Rokytnic v Rokytnici na Rokytnou ,družstva skončila na 3 a 4
místě.
Sportu zdar.

Zpráva oddílu fotbalu
Vážení sportovní přátelé,
Fotbal v Rokytnici má dlouholetou tradici a jako nejstarší oddíl v TJ oslaví v příštím roce 65
let od jejího založení. I když zde nemá prioritu, jelikož podmínky zde v horách jsou přece jen
vůči fotbalistům dosti drsné, hlavně na začátku jara, kdy zde leží ještě vrstva sněhu a na
podzim, když se některá utkání odehrávají na zmrzlém a bílým popraškem zasypaném hřišti.
Na druhé straně je u diváků oblíben, což dokazují divácké návštěvy, kterými se nemůže
pochlubit žádný jiný oddíl.
Co se týče činnosti, tak musíme konstatovat, že s moderní dobou různých novinek – hlavně
počítačů – ubývá z řad mládeže zájem o sport, a protože do fotbalového mančaftu potřebujete
minimálně 11 hráčů, o to je to horší. Dalším důvodem jsou ovšem i slabší ročníky, a tak se
nám zatím nedaří založit několik let družstvo dorostu a letos na podzim ani přípravky, a tak
někteří hostují v blízkém Jablonci nad Jizerou.
Oddíl má tedy v soutěžích tři družstva – žáky, kteří hrají okresní přebor, B-mužstvo mužů
hrající okresní soutěž a A-mužstvo hrající okresní přebor, když po dvou létech sestoupilo
z krajské B-třídy.
Svá utkání v domácím prostředí hrajeme na svém hřišti, které jako jediné sportoviště není
majetkem Spartak, a.s., ale majetkem TJ, jelikož bychom nemohli žádat o dotace od ČMFS.
Za posledních 5 let se kolem hřiště udělalo dost práce: byly položeny odvodňovací drenáže,
na které jsme získali dotaci od svazu, v budovách byla předělána elektroinstalace dle platných
předpisů, dále byla zavedena přípojka na městskou kanalizaci a v loňském roce instalováno
automatické zavlažování hřiště.
Závěrem jménem oddílu si přejme všichni pěknou nastávající zimu s řádnou nadílkou sněhu,
aby pro všechny oddíly byla ještě lepší finanční situace k vylepšení svých sportovišť, např:
kuželkářská čtyřdráha, beach volejbalový kurt, horolezecká stěna atd.
Děkuji za pozornost.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
(přepsáno z rukopisu)

Kat. - 125kg Rudolf Hlavsa Trojboj mistrovství Východních Čech 3.místo výk. 695kg
Mistrovství Čech 3.místo výk. 810kg

Benč Podřipský pohár 1.místo výk. 252.5kg

Kat.-100kg Tomáš Sedláček Trojboj masters Mistrovství ČR 3.místo výk. 665.5kg
Kat.-82.5kg Vladimír Medek Trojboj Mistrovství Čech 1.místo výk.647.5kg
Benč Masters Mistrovství ČR 1.místo výk. 177.5kg Benč Podřipský pohár 2.místo výk. 175kg
Kat.-82.5kg Jakub Sedláček Benč junioři Mistrovství ČR 1.místo výkon 200kg Trojboj Mistrovství ČR 1.místo výkon 745kg
v TOP 6 1.místo koeficient Wilkson 505.068 bodů Trojboj Mistrovství ČR mužů 1.místo junior.rek dřep 295kg benč
205kg trojboj 755kg Benč Mistrovství ČR mužů 1.místo výkon 212.5kg
Mistrovství Evropy juniorů 7.místo výkon 757.5kg malá bronzová medaile v benči 212.5kg
Mistrovství Světa juniorů
V kategorii juniorů vynikl, jako již obvykle,Jakub Sedláček, který obsadil skvělé 3. místo v kategorii do 82,5 kg a navíc
vybojoval stříbrnou medaili v benčpresu. Sedláček vytvořil nové české rekordy juniorů - ve dřepu 300 kg, v benčpresu
215 kg a v trojboji 777,5 kg

pátek, 22.10.2010
Oddíl volejbalu Rokytnicenad Jizerou
Počet členů v oddílu 28, hostující 4.
Jednotlivé oddíly fungují tři.
Oddíl Mužů se po podzimnímkole oblastníhopřeboruII třídy v Hradeckémkraji usadil na 5. místě.
Oddíl žen hraje Oblastní přebor I třídy v Libereckémkraji kde skončil na …….. místě.
Oddíly žáků a žákyň hrají okresní přebor a více než umístění je důležité, že je zaujal nějaký sport a věnují
tomuto svémukoníčku pravidelně svůj volný čas. Nyní se jim věnuje ve svém volnu paní Iva Gebrtová, které
bych chtěl tímto poděkovat za znovuvzkříšení mládežnickéhovolejbalu v Rokytnici. U dětí je stále více zřejmý
velmi malý zájem o sport, a pokud se nebudemezabývat otázkou, jak v Rokytnici obnovit tradiční podporu dětí
ve sportu, nebude mít za chvíli kdo využívat sportoviště Spartaku. Nový výbor by měl oslovit, jakmile bude
vybrán, novéhoředitele školy a řešit tuto otázkukomplexně s vedenímškoly.
21. srpna jako každoročně proběhly 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. Ten sobotní se
jako obvykle velice povedl, krásné počasí přilákalo 12 družstev a také celou řadu diváků. Večer proběhla
společensko-kulturní akce pod vedenímDJ. Sasky.
V prosinci plánujemeposlednívolejbalovousmeč, která je také tradiční akcí na závěr roku.
V areálu jsme odpracovali několik brigád a v požadavku na investice máme již několik let realizaci beachvolejbalovéhokurtu situovanéhovedle současnýchkurtů, chápemevšak, že finanční situaceje v současnédobě
nepříznivá investicímdo nevýdělečnýchzařízení. Tento kurt by opět mohl o něco víc přiblížit, ve světě jeden
z nejpopulárnějšíchsportů např. místní mládeži a přispět tak k rozvoji sportu v Rokytnici nad Jizerou.
Dění v rokytnickémvolejbalumůžete sledovat na www.volejbal-rokytnice.cz

Volejbalu a chlebíčkůmZdar.
NeumannZbyněk

