Zpráva o činnosti společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
pro konferenci TJ dne 17. června 2011

Konference Tělovýchovné jednoty je vždy příležitostí ke zhodnocení výsledku hospodaření za
uplynulé období. Zimní sezóna 2010 – 2011 byla pro naši společnost sezónou úspěšnou, i
když je zároveň potřeba připustit, že plánované výše tržeb jsme nedosáhli. Přesto jsme však
mezi ostatními středisky výjimkou v tom smyslu, že jsme měli proti uplynulé sezóně nárůst
návštěvnosti i tržeb. Celková návštěvnost činí 295 tis. hostů (loni 278 tis.), což je nárůst o
6,1%. Tržby z lanovek a vleků dosáhly hodnoty 92,8 mil Kč což je o o 6,4 mil Kč. Více, než
v loňském roce. Při připočtení očekávaných letních tržeb ve výši cca 1,5 mil. Kč očekáváme
skutečnost 94,3 mil. Kč. Plán tržeb na letošní rok ve výši Kč 100 mil bez DPH se nám
nepodařilo naplnit o 5,7 mil.Kč. Znamená to, že jsme museli přistoupit k radikálním úsporám.
Nejvýraznější jsou úspory osobních nákladů – v zimě jsme pracovali s menším počtem
pracovníků, než uplynulé sezóně, změněna byla hmotná zainteresovanost všech pracovníků –
vzhledem k neplnění plánu tržeb byla mzda všech pracovníků a především THP podstatně
zkrácena – celková úspora ve mzdách za letošní rok tak bude více než 2,5 mil Kč. Po celkové
analýze nákladů jsme omezili i další náklady, provádějí se jenom nezbytně nutné opravy.
Přesto jsme do plánu zařadili opravu drah kuželny o RN cca 350 tis. Očekávaný zisk k závěru
letošního hospodářského roku se bude pohybovat okolo 6 mil. Kč. Výsledky hospodaření
měsíčně vyhodnocuje představenstvo, aktivně působí na vedení společnosti ve směru zvýšení
efektivnosti hospodaření a zároveň k nastartování dalšího rozvoje střediska.
Pozitivní skutečnosti je, že se nám z výnosů letošní zimní sezóny podařilo splatit všech 38
mil. Kč závazků. Provozní prostředky nám pokryjí i finanční potřebu do konce hospodářského
roku, před zahájením zimní sezóny budeme však s velkou pravděpodobností potřebovat
provozní zdroje – máme zajištěn krátkodobý provozní úvěr do Kč 3 mil., pokud to ale nebude
nezbytně nutné, nebudeme tyto prostředky čerpat. V závěru letošního hospodářského roku
budou naše závazky činit 151 mil. Kč, což je proti roku 2007, kdy jsme dokončili rozsáhlé
investice na Horních Domkách o 110 mil Kč méně. Z leasingu technologie lanové dráhy ve
výši Kč 55 mil. Kč nám zbývá doplatit 17 mil Kč. Splatné závazky v roce 2012 jsou proti
letošnímu roku nižší o 6.6 mil Kč, jejich hodnota je Kč 32,7 mil. Je to však stále ještě vysoká
částka. V roce 2013 se již dostaneme se splátkami pod hranici 30 mil.Kč
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Je před námi letošní letní sezóna. Výnosy z ní stačí na pokrytí nákladů s letní sezónou. Za
celou letní sezónu uvažujeme s tržbami na úrovni cca 1,5 mil. Kč (což je tržba za jeden ze
slabších víkendových dnů zimní sezóny). Největší přínos v létě je z provozu bikeparku, naše
biková trať je mezi nimi velice oblíbená a podle statistiky je letošní návštěvnost mírně vyšší,
než v loňském roce. Snažíme se přilákat návštěvníky i dalšími nabídkami. Zprovozněno je
opět lanové centrum, které jsme umožnili vybudovat v lesním pozemku u dolní stanice lanové
dráhy Horní Domky. V letošním roce se nám podařilo zapojit naše středisko do marketingové
akce „Pohádkové Česko“ ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav. Společně jsme připravili
turistický okruh pro rodiče s dětmi od horní stanice lanové dráhy Horní Domky po
„důchodcovské cestě“, ke Švadlence, Světlance a po vybrané trase zpět k dolní stanici lanové
dráhy. Akce má velkou mediální podporu, vyhodnocuje se přes internet a očekáváme, že se
projeví i v návštěvnosti. Bude pokračovat i v zimě, a díky tomu jsme získali věcné i finanční
prostředky na provoz dětské lyžařské školičky.
Přesto, že začíná léto, probíhají ve středisku přípravy na zimní sezónu, probíhá pravidelná
údržba lanové dráhy, prořez porostů a sečení trávy na sjezdových tratích, nátěry a opravy
zařízení. Čeká nás celková údržba a opravy vleků na zimní sezónu. Našim cílem je udržet
vysoký standard střediska. Naše středisko se pohybuje v internetových diskuzích a
hodnoceních na absolutní špičce středisek. Pozitivně je hodnocena především úprava
sjezdových tratí. Víme, že slabinou je kvalita běžeckých stop – tady chystáme spíše
organizační opatření, posun v kvalitě úpravy se projeví až po pořízení nové rolby pro úpravu
lyžařských stop, což ale nebude záležitost příští sezóny.
K problematice Studenova jsem v loňském vystoupení na konferenci TJ seznámil se čtyřmi
možnostmi řešení. K variantám probíhala diskuze na úrovni představenstva, akcionáře i na
veřejné schůzi jednoty. Vzhledem k tomu, že rozvoj Studenova je podmíněni především
možností vybudování technického zasněžování, soustředili jsme se na problematiku zajištění
zdrojů vody. Diskutovaná byla především otázka přivaděče. Pro jeho vysoké náklady a
vzhledem k nesouhlasnému stanovisku jednoho z účastníků řízení (provozovatele malé vodní
elektrárny v Jablonce nad Jizerou pana Ing.Karneta) bylo rozhodnuto tento projekt odložit
s tím, že uděláme vše pro to, aby se dostal do fáze stavebního povolení. Budeme pak dále
hledat grantové možnosti a případnou spoluúčast externích investorů. Zajištění jiných
místních zdrojů se zatím nejeví jako reálné, finanční náklady na případné retenční nádrže
budou rovněž vysoké. V současné době se připravuje nová varianta č. 5. Pan Petr Udatný,
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který svojí firmou vlastní práva k odběru vod na Studenově, nabídl vedení TJ vybudování
rozvodu zasněžování ve středisku, v případě, že mu středisko bude pronajato. Toto řešení bylo
výborem akceptováno s tím, že se v současné době připravuje nájemní smlouva s konkrétními
podmínkami nájmu i budoucího vypořádání pořízené investice. Pronájem by měl zajistit
urychlení rozvoje střediska. Nájemní smlouva bude konstruována tak, aby zajistila akciové
společnosti takové výnosy z nájmu střediska, které by odpovídaly současnému zisku, který
z provozu střediska Studenov vykazujeme.
Ve spojitosti se Studenovem chci připomenout, že se nám podařilo v únoru letošního roku ve
spolupráci s TJ zakoupit od PF ČR rozhodující pozemky na Studenově - jejich celková
výměra činí 170 tis. m², celková cena je 22,1 mil. Kč. Pro pořízení pozemků byla získána
privátní půjčka se splatnosti 3 roky (do 31. ledna 2014). TJ je dnes tedy vlastníkem
rozhodujících pozemků na Studenově. Stále uvažujeme, že splacení úvěrů proběhne z prodeje
vytipovaných nemovitostí - dům čp.92, restaurace Kokrháč, penzión Akuma, chata Studánka
V tomto duchu jednáme s vybranými realitními kancelářemi.
V této souvislosti bych se chtěl zmínit o aktuální situaci okolo letního provozu lanové dráhy
Lysá hora. Vzhledem k tomu, že naše snahy o povolení letního provozu, v souvislosti se
zpracováním plánu péče správy KRNAP na příštích 15 let, byly ministerstvem ŽP zamítnuty,
vznikla petiční iniciativa občanů Rokytnice, díky zapojení mladých členů Spartaku
Rokytnice. Při návštěvě ministra ŽP Ing.Chalupy v regionu, byla tato záležitost znovu
diskutována a ministr uložil správě KRNAP zpracovat nové posouzení dopadu provozu
lanové dráhy na životní prostředí a vyzval obě strany ke konstruktivnímu jednání v této
záležitosti. Stále tedy věříme, že dojde k posunu i v této záležitosti.
V současné době pracujeme na nové dlouhodobé koncepci rozvoje. Vycházet budeme ze
skutečnosti pronájmu střediska Studenov. Výchozím momentem pro zpracování koncepce
bude výhled ekonomických možností společnosti, z analýzy ekonomického rozvoje vzejdou
finanční možnosti rozvoje. Vyjít musíme z reálných tržeb – ukazuje se z posledního vývoje
návštěvnosti tuzemských, ale i zahraničních lyžařských středisek, že nelze uvažovat
s nárůstem návštěvnosti, úspěchem bude stávající návštěvnost alespoň udržet. V podstatě ve
všech střediscích se projevuje pokles návštěvnosti, který je ovlivněn především celkovou
ekonomickou situací, koupěschopností návštěvníků a rychle se zvyšujícím počtem nových
středisek
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Návštěvníky můžeme udržet především díky kvalitní úrovni střediska – to je
• dostatečnou sněhovou vrstvou a kvalitou sněhu,
• úpravou sjezdových tratí a jejich výměrou,
• úrovní přepravních zařízení a profesionalitou obsluhy,
• rozšířením nových možností zimních sportů (např. snowtubing, měřené úseky tratí,
skiscrosová trať, dětský snowpark apod.) a
• kvalitou doprovodných služeb (občerstvení, stravování, případně ubytování).
Řadu jednotlivých dílčích návrhů máme rozpracovaných, je potřeba je zařadit do časového
harmonogramu koncepce. Bude se jednat především o dopracování koncepce zasněžování
včetně řešení zdrojů vody, rozšíření kapacit sjezdových tratí, vybudování lanové dráhy v trase
dnešního vleku Zalomený, modernizace stávajících přepravních zařízení (vleky Kaprun,
Montaz, Zalomený, Křížek) a další činnosti. Budeme se snažit zajistit i prostředky umožňující
modernizaci dalších sportovní zařízení společnosti. Koncepce by před schválením měla být
podrobena diskuzi nejen v orgánech společnosti, ale i jednotlivých oddílů a celé členské
základny.
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ZÁPIS
Z konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konaná dne 17.6.2011
ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Přítomni: viz prezenční listina
Jirman – uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi

1) Schválení programu konference
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Schválení jednacího řádu konference
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: J.Jirman, S.Braun, J.Beran
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: H.Neumannová, M.Holubcová
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Volba mandátové komise:
Návrh: R.Žalská, M.Holubcová
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Volba návrhové komise:
Návrh: T.Gebrt, Z.Neumann, J.Kubíček
PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Zpráva mandátové komise
Paní Žalská: z pozvaných 63 delegátů se na konferenci dostavilo 49 delegátů s hlasem
rozhodujícím, což je 78%.
Závěr: konference TJ je usnášení schopná.

8) Zpráva předsedy TJ Spartak
Pan Braun – konference 20.10.2010 odsouhlasila nákup pozemků na Studenově. Nyní je potřeba
splatit půjčku, která byla poskytnuta ing. Dubským za účelem nákupu pozemků. Bude předmětem

dalšího jednání konference o případném prodeji nemovitostí v majetku a.s.
Členská základna: celkem 975 členů, z toho 416 mužů, 345 žen, z toho 50 dorostenců, 36
dorostenek, 74 žáků a 54 žaček
Výbor TJ řádně projednal všechny rozpočty jednotlivých oddílů a v tomto týdnu odsouhlasil
čerpání rozpočtů oddílů pouze na 80% celkového rozpočtu. Dále se snížily výdaje na cesty AUV,
nastává tvrdá kontrola všech dokladů.
Složení výboru je na úrovni a snaží se řešit problémy s nadhledem a zodpovědně.
Kvůli urychlení konference – příspěvky oddílů přečte pan Braun ve zkrácené zprávě.

9) Zpráva o činnosti oddílů a klubů
Viz příloha č.1

10) Zpráva o hospodaření TJ Spartak
Viz příloha č.2

11) Zpráva RK
Viz příloha č.3

12) Zpráva ředitele Spartak a.s.
Viz příloha č.4

13) Změna stanov TJ
13. a)
Bod 4.4.
Konference TJ zejména:
….i.) rozhoduje o majetkových účastech TJ na jiných právnických osobách a zásadách výkonu práv
spojených s majetkovými účastmi na těchto osobách a vyhrazuje si právo o prodeji nemovitostí nad
1 000 000,- Kč.
PRO: 45

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 4

13.b)
5. Výbor TJ
•

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
společnostech s kapitálovou účastí. (NOVÉ) Člen výboru TJ nebo RK
nemůže být zároveň členem orgánů (bylo: akciové společnosti) společností
s kapitálovou účastí.

Paní Žalská – jedná se jen o a.s. nebo o všechny podniky?
Pan Jirman – je to pro všechny podniky, ve kterých bude mít TJ nějaký vlastnický podíl
Pro:

proti:

zdržel se:

Pan Neumann – je to nesprávně formulováno – kapitálová účast TJ
Pan Jirman – s kapitálovou účastí TJ
Paní Žalská – ještě chybí ošetření střetu zájmů. Pokud člen výboru podniká ve stejném oboru,
neměl by být ve výboru TJ
Pan Beran – člena výboru volí konference, měla by dbát na střet zájmů a případného zájemce by
neměla konference volit
Pan Beran – striktní zákaz ze stanov o zaměstnancích - pokud by provozoval bufet nebo bude
provozovat vleky nebo LD, před volbou by mělo být upozorněno na střet zájmů. Konference by se
rozhodla, zda toho člověka chce mít ve výboru TJ
Paní Žalská – s touto formulací nesouhlasím
Paní Kotašková – zaměstnanci dění v TJ ovlivní míň než podnikatelé
Pan Beran – navrhuje 5 minut přestávku – zformulovat změnu stanov i se zahrnutím střetu zájmů
Pan Braun – navrhuje bod stáhnout – na změnu je čas - tento bod se odsouvá ze schvalovacího
procesu

13.c)
5.1.1. Zastoupení jednoho oddílu ve Výboru TJ je maximálně do 1/3 všech členů výboru TJ.
Pan Málek: správné rozhodnutí výboru – ve výboru by měly mít všechny oddíly stejná práva
Pan Beran – chybí mi v tom část řešení o tom, jak postupovat při samotné volbě
Paní Žalská – na kandidátku dát jen tři osoby z jednoho oddílu
Pan Beran – to ne, může kandidovat každý – počet kandidátů není omezen
Pan Nechanický – volby do výboru by neměly být ovlivněny počtem – volíme osoby konkrétní
Pan Braun – výbor TJ pracuje zodpovědně a svědomitě, alel pravdou je, pokud bude ve výboru 6
lidí z jednoho oddílu, můžou ovlivnit chod TJ
Doplnění: Členy výboru se stanou kandidáti z jednoho oddílu s nejvyšším počtem hlasů.
PRO: 38

PROTI: 8

ZDRŽEL SE: 3

14) Studenov
Pan Jirman – na zimní sezónu jsou dvě varianty: pronájem Studenova nebo zachování stávajícího
stavu
Od konference očekáváme souhlasný mandát k jednání vypracování nájemní smlouvy
Pan Kanta: na jak dlouho a jaké jsou podmínky nájemní smlouvy?
Pan Jirman – smlouva je složitá, podmínky se dolaďují. Určitě se očekává nájemné v takové výši,
aby výnos byl minimálně stejný, jaký byl v průměru během posledních pěti let
Pan Braun – nemůžeme požadovat od konference, aby výboru Tj odsouhlasila mandát a souhlas
k podpisu smlouvy, když nemáme žádné jasné a konkrétní informace. Za účelem vytvoření nájemní
smlouvy byla sestavena skupina lidí, kteří vyjednávají podmínky smlouvy.
Pan Samohel – chce mít v pracovní skupině zástupce LK
Ing. Ceé – v jednání jsme pokročili – základní požadované limity tam jsou: výše nájemného se
odvíjí od průměrného zisku a doba nájmu 5 let – základ je dán – podrobnosti se řeší – jednání
probíhají. Je spousta věcí, která se musí ošetřit.
Paní Žalská – jak může dlouho pan Udatný čekat, než dojde k samotnému podpisu?
Ing. Krejčí – požaduje vysvětlení, proč Spartak uvažuje o nájmu? Proč se nesnaží provozovat
Studenov sám?
Ing. Ceé – hlavním důvodem je voda a z toho plynoucí nemožnost zasněžování. Provoz na
Studenově v naší režii je rizikový. Pan Udatný právo k odběru vod má. V podmínkách smlouvy je,
aby do dvou let bylo na Studenově zasněžování
Pan Málek – pokud nebude právo na odběr vody ani za 5 let, pak po vypršení nájmu bude Studenov
bez přívodu vody a tím pádem i bez zasněžování ( pokud nedojde k dohodě s panem Udatným)

Ing.Ceé – hledáme investora, který by vložil finanční prostředky do Studenova. Nájemní smlouva je
způsob, jak rychle zajistit rozvoj Studenova, na který v současné době nemáme. Jsou různé
modelové situace: po 5-ti letech může být pan Udatný jako společník nově vzniklé firmy (svůj
podíl vloží do společnosti a bude spolumajitel) nebo pokud by se získal souhlas k odběru vody
z Jizery, mohla by proběhnout výstavba přivaděče.
Pan Samohel – z Huťského potoka odběr vody. Můžeme odebírat 80l/s – lze z různého místa? Nešel
by odběr rozčlenit?
Ing. Ceé – nepokryje to potřeby ani HD. Chybí zdroje vody.
Pan Samohel – kdyby se neodebíralo na HD, ale „všechno teklo“ na Studenov…
Ing. Ceé – další zdroje vody nejsou, tohle je na další diskusi, která sem nepatří
To by znamenalo vytvořit retenční nádrže…
Pan Jirman – toto je diskuse mimo program – varianty dvě: pronájem nebo stávající stav
Výbor TJ by měl dostat mandát k vypracování nájemní smlouvy
Pan Malek – názor na věc ing.Gebrta – předsedy představenstva
Ing.Gebrt – podporuje variantu pronájmu, pokud vše bude řádně ošetřeno: následně je možné
prodloužení nájemní smlouvy, možné odstoupení od smlouvy – vše je v jednání
Pan Málek – bude nájemní smlouva k nahlédnutí?
Ing. Kotašková – prosí vložit návrh smlouvy?
Ing. Ceé – měl by být pověřena skupina – hospodářská smlouva by neměla kolovat veřejně
Pan Jirman – ze smlouvy se vytáhnou nejdůležitější body
Pan Málek – smlouvy se provádějí tajně, ale měly by se ošetřit takové věci, aby obě strany měly
možnost nadále pracovat (viz nájemní smlouva Akuma)
Pan Braun – konference by měla dát mandát k vypracování návrhu smlouvy. Podmínky smlouvy
budou důkladně prošetřeny jak výborem Tj, tak i představenstvem
Pan Beran – TJ je tvořena cca 1000 lidmi – před konferencí by měl být vypracován dokument, kde
budou shrnuty základní body a všechny zásady a pro zájemce by byl k nahlédnutí v kanceláři TJ
Pan Nechanický – do dvou let by pan Udatný Studenov vybavil zasněžováním, ale Spartak až tak
po 5-ti letech. To je vize zasněžování Studenova.
Jirman – Konference dává mandát výboru TJ a zástupci jediného akcionáře k jednání o pronájmu
Studenova a vypracování návrhu Smlouvy o nájmu sportovního areálu Studenov mezi Spartakem
Rokytnice a.s. a panem Petrem Udatným.
PRO: 47
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15) Prodej nemovitostí
Pan Jirman – konference 20.10.2010 odsouhlasila nákup pozemků na Studenově – TJ byla nucena si
vzít půjčku, aby pronajaté pozemky mohla od PF ČR odkoupit.
Pan Jirman – na splátku úvěru připadá v úvahu prodej nemovitostí v majetku Spartak a.s.: Akuma,
restaurace Kokerháč, Studánka a domek č.p. 92. Výbor navrhuje přípravu prodeje nemovitostí
Ing. Krejčí – restaurace Černý potok = Kokerháč: zajímá mě, kolik stál objekt a kdo rozhodl o
výstavbě; za kolik je v současné době pronajímána, jaká je návratnost. Měla by padnout předběžná
čísla, za kolik se nemovitosti nabízejí
Ing. Ceé – objekt Kokerháče – nakoupení pozemku Loko Depo Česká Lípa – 5 mil. Kč. Výstavba
stála 21 mil Kč. Původní nájemní smlouva na 1 mil. Kč /rok – ve třetím roce navýšení o 1 mil.Kč –
splnění těchto podmínek bylo nereálné pro nájemce
Nájemní vztah ukončen – vypsání výběrového řízení: jediný zájemce byl sl. Stará / pan Pouch –
nájemné je 600 tis.Kč/ rok. Důvodem nižšího nájemného byla podmínka vybavit objekt vlastním
zařízením
Ing. Krejčí – návratnost v optimistických čislech ( při nájmu 1 a 2 mil. Kč) – 13 let
Ing. Ceé – velká pravděpodobnost je, že se objekt prodávat nebude. Důvodem je nájemní smlouva

do roku 2019. Nájem 600 ti. Kč z důvodu, že vybavil restauraci svým zařízením
Ing. Kotašková - návratnost při ročním nájmu 600 tis.Kč je 43 let
Cena objektu: kolem 15 mil. Kč
Ing. Ceé – nájem na Kokerháči je tak nízký, že potencionální prodej je téměř vyloučen – nájemní
vztah do roku 2019 a nízký roční nájem – dvě hlediska, které téměř znemožňují prodej
Systém – realitní kanceláře předložily nabídky: oslovení 6-ti realitních kanceláří, komunikovaly 4,
v současné době aktivně spolupracují 2 realitní kanceláře
Jirman – prodej pouze 3 objektů – tento mandát do další konference
Ing. Krejčí – hledáme řešení: ale co restaurace? Kdo dal souhlas k výstavbě…
Ing. Kotašková – minimální cena objektů je známa? Je důležité pohlídat cenu
Ing. Ceé – příští konference by odsouhlasila výši - cenu prodejní
Pan Braun – první splátku za pozemky lze provést až po jednom roce. Úrok za první rok je nutné
platit včas, po uplynutí jednoho roku lze úroky snížit zaplacením alespoň nějakou částí jistiny.
Pan Jirman – návrh: mandát pro výbor TJ pro jednání o prodeji
Pan Beran – prodej nemovitostí musí schválit konference. Návrh: konference pověřuje výbor TJ a
zástupce jediného akcionáře k jednání o prodeji nemovitostí v majetku Spartak Rokytnice, a.s.
Ing. Gebrt – v seznamu možných nemovitostí k prodeji by měly zůstat všechny 4 objekty – i když
jsem proti prodeji. Důvod: současní nájemci se mohou rozhodnout pro odprodej. Z toho důvodu
bychom měli ponechat všechny 4 nemovitosti, abychom znali prodejní cenu.
Ing. Krejčí – Akuma má 5-ti letou opci?
Pan Jirman – ano, ale je zajímavý nájem – máme potencionálního zájemce, kterému nájemce nevadí
Cena?
Ing. Ceé - pokud nejsou konkrétní nabídky, nechci spekulovat o ceně
Pan Málek – předpis o prodeji nebo předkupní právo ve smlouvě?
Pan Jirman – není na prodej žádný předpis, jak rozhodne konference, takový způsob prodeje bude
Pan Braun – potřebujeme mandát k jednání na vypracování návrhů na prodej, výbor TJ nemohl
jednat o prodeji, dokud neměl souhlas konference
Pan Kanta – není dobrá doba na prodej nemovitostí
Pan Jirman – není, ale začíná se stabilizovat trh s nemovitostmi
Konference pověřuje výbor TJ a zástupce jediného akcionáře k jednání o prodeji nemovitostí
v majetku Spartak Rokytnice, a.s., konkrétně: restaurace Kokerháč, restaurace a ubytovací objekt
Akuma, ubytovací zařízení Studánka a domek č.p. 92
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16) Prodej Skidat v majetku TJ společnosti Spartak Rokytnice a.s.
Pan Jirman – Skidata v majetku TJ. TJ dluží a.s. cca 19 mil. Kč. Převod majetku za 8.4 mil. Kč
Ing. Ceé – při vzniku a.s. se na a.s. převedly všechny závazky a pohledávky z TJ. Závazky
převyšovaly pohledávky, dluh je v účetnictví, ničemu nevadí, ale auditor požaduje alespoň částečné
umoření dluhu.
Skidata se nemohla převést do a.s. dříve, protože na jejich nákup byla získána dotace a ta po dobu
5-ti let nedovoluje nakládání s majetkem.
Spartak, a.s. si na nákup bere úvěr, ale okamžitě se splatí získáním prostředků z TJ. Žádná úvěrová
výše se nezvyšuje.
Konference schvaluje prodej odbavovacího zařízení SKIDATA v majetku TJ Spartak společnosti
Spartak a.s. za účelem snížení dluhu TJ Spartak vůči Spartak Rokytnice a.s.

PRO:48
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17) Diskuse
Pan Nechanický Borek – personální audit
Ing. Ceé – na základě výsledků auditu se připravuje změna organizačního řádu. Výsledek auditu je
pouze interní záležitostí.
Pan Jirman – pouze členové zástupce jediného akcionáře mají právo nahlížet do výsledků. Zpráva
obsahuje choulostivé informace, se kterými je citlivě nakládáno.
Paní Martínková – poděkování paní Holubcové za přípravu podkladů pro kontroly RK
Pan Beran – pověst TJ a a.s. je v Rokytnici špatná. Platy v a.s. jsou nepřiměřené. Slyšel, že vedoucí
pracovníci berou cca 100 tis.Kč
Ing. Ceé – je to mimo realitu. Průměrnou mzdu nevyčíslím, nebylo by to přesné. Všichni
pracovníci, kteří jsou nahoře na pozici THP, mají platy nižší než před rokem. Platy po loňských
změnách šly dolů včetně platu ředitele. Měsíčně jsem nebral ani 40 tis. Kč.
Paní Žalská – V zimě se stává, že dělnická profese má díky přesčasovým hodinám vyšší plat, než
THP.
Pan Málek – úspěchy Masters – ve světě má velikou vážnost. Viz příspěvek

Návrh usnesení:
PRO:49
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Pan Jon - Doporučuje přizvat právníka na konferenci, aby se jednání zkrátilo na minimum
Pan Jirman – důležité smlouvy se řeší s právníkem, tady by byl zbytečný, smlouvy jsou předem
konzultovány a projednány i v představenstvu a ve výboru TJ
Pan Beran – souhlasí s panem Jirmanem
Pan Jirman poděkoval všem přítomným za účast a rozloučil se.

V Rokytnici dne 17.6.2011
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina
Ověřovatel zápisu:………………………….
Neumannová Helena

Zpráva RK konference18.6.2011
Na první schůzce komise 10.11.2010 byla zvolena předsedkyní komise Eva
Martínková.Zároveň jsme si stanovili hlavní témata,kterými se budeme zabývat :
1.Dodržování stanov TJ –
2.Hospodaření TJ –
3.Čerpání rozpočtu –
Na konci roku 2010 jsme provedli kontrolu čerpání rozpočtů a tématu Rozpočty jsme se
v podstatě věnovali i v 1.čtvrtletí r. 2011.
Přípomínky k rozpočtům _
- Hned na začátku mohu říci,že závažné nedostatky zjištěny nebyly,některé
problematičtější byly projednávány výborem podrobněji a připomínky se řešily přímo
s předsedy oddílů.Těchto schůzí se vždy některá členka rev.kom.zúčastnila.
- každý rozpočet má kolonku komentář – zde je nutno rozepsat,čeho se zejména vyšší
náklady týkají.
– RK doporučila rozesílání pozvánek na schůze oddílů elektronicky,využití
vývěsek,kabel.televize a RZ.Větší oddíly tak ušetří kolem 5.000,-Kč
– na další možnost šetření jsme upozornili při využívaní zvýhodněných skipasů – dospělí
2.200,-Kč + 20 hodin brigád.TJ doplácí a.s. plnou cenu ,tj. do výše 8.400,-Kč tedy 6.200
za 1 skipas.
– Pokud si nejste jisti,nebo jste o tom dokonce přesvědčení,že ho zcela
nevyužijete,doporučujeme zakoupit zvýhodněné bodové jízdenky – cena pro člena TJ
320,-Kč – 200 bodů tj.10jízd na Lysou horu a 20 na ostatních zařízeních.
Pokud si tedy zakpoupíte 3 bodové jízdenky/ 30x Lysá,60x ostatní / zaplatíte 960,-Kč, Tj
doplatí 1.530,-Kč .Při zakoupení 5 bodových jízdenek /50x Lysá,100x ostatní,zaplatíte 1600,Kč a TJ doplatí 2.550 Kč.Srovnáte-li oba doplatky,jedná se o značnou úsporu pro celou TJ.
_ Doporučujeme také šetřit na pronájmu těl.zařízení,která patří a.s. – zejména sportovní
haly.Pro oddíly to znamená důsledně dodržovat povinnost nahlásit tajemnici TJ zrušení
cvičební hodiny nebo tréninku.
Doklady –
_ rev.komise při kontrole dokladů předávaných k proplacení zjistila,že chybí v mnoha
případech,a to u všech oddílů, podpis předsedy nebo jím pověřeného zástupce.
Týká se to i dokladů z letošního roku.Bez tohoto podpisu nebudou peníze proplaceny.
_ cestovní náklady musí být rozepsány – startovné,ubytování,atd.
_ předkládání faktur– většina oddílů splnila termín 1.čtvrtletí 2011.
_ sponzorské dary věcné i finanční musí být doloženy Darovací smlouvou.
Hospodaření TJ
_ dle Stanov má být projednáváno každé čtvrtletí výborem TJ.Vzhledem k tomu,že
posuzování oddílových rozpočtů se protáhlo až do června,nemohl být termín splněn a jak
výbor,tak komise se mu bude věnovat na příštích schůzích.
_ Revizní komise doporučuje členům výborům jednotlivých oddílů,aby zkontrolovali ,zda
jejich trenéři,případně další členové,kteří pracují pro oddíl mají řádně uzavřené Smlouvy
s TJ.Jednak je to předpis a jednak se tito lidé chrání při případném úrazu během treninku
apod.
V Rokytnici nad Jiz.18.6.2011
Eva Martínková

Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
konané dne 17.6.2011

USNESENÍ ZE DNE 17.6.2011
1.

Konference schválila program konference

2.

Konference schválila jednací řád

3.

Konference schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu: Helana Neumannová, Martina Holubcová

4.

Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení: Jíří Jirman, Slavomil Braun, Miroslav Beran

5.

Konference schválila mandátovou komisi ve složení: Renata Žalská, Martina Holubcová

6. Konference schválila návrhovou komisi ve složení: Tomáš Gebrt, Zbyněk Neumann, Jan
Kubíček

7.

Konference vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných.

Pozvaných delegátů: 63, přítomných 49 – účast 78%: konference je usnášení schopná
8. Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti TJ Spartak za minulý rok přednesenou předsedou
S.Braunem.

9. Konference vzala na vědomí zprávu o hospodaření za minulý rok přednesenou tajemnicí TJ
Martinou Holubcovou
Konference schválila převedení hospodářského výsledku 177 299,64Kč na účet vlastního jmění
10. Konference vzala na vědomí zprávy o úspěšné činnosti oddílů za minulý rok přednesenou
předsedou výboru TJ Slavomilem Braunem

11. Konference vzala na vědomí zprávu revizní komise za minulý rok přednesenou Evu Martínkovou

12. Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti Spartak, a.s. za minulou sezónu přednesenou
prokuristou a.s. ing. Petrem Ceé
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Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
konané dne 17.6.2011
13.

Změna stanov:

Článek III. Organizační uspořádání a orgány TJ
Konference schválila změnu stanov:
4.4. Konference TJ zejména:
4.4.i) rozhoduje o majetkových účastech TJ na jiných právnických osobách a zásadách
výkonu práv spojených s majetkovými účastmi na těchto osobách, a vyhrazuje si právo
o prodeji nemovitostí nad 1 000 000.-Kč,(původně 5 000 000,-Kč)
Konference schválila doplnění bodu do stanov:
5.1.1. Zastoupení jednoho oddílu ve výboru TJ je maximálně do výše 1/3 všech členů
výboru TJ. Členy výboru se stnou kandidáti z jednoho oddílu s nejvyšším počtem
hlasů.
14. Studenov – záměr rozvoje:
Konference dává mandát výboru TJ a zástupci jediného akcionáře k vypracování návrhu
Smlouvy o nájmu sportovního areálu Studenov mezi Spartakem Rokytnice a.s. a panem
Petrem Udatným
15. Prodej nemovitostí v majetku a.s.
Konference pověřuje výbor TJ a zástupce jediného akcionáře jednáním o možnosti
prodeje nemovitostí: restaurace Kokerháč, restaurace a ubytovací zařízení Akuma,
ubytovací zařízení Studánka a domek č.p.92 – vše ve vlastnictví Spartak Rokytnice, a.s.
16. Prodej skidat společnosti Spartak, a.s.
Konference schvaluje prodej odbavovacího zařízení v majetku TJ Spartak společnosti
Spartak a.s. za účelem snížení dluhu vůči TJ.

Vypracovala návrhová komise ve složení:
……………………..
Tomáš Gebrt

…………………….
Zbyněk Neumann

…………………
Jan Kubíček

V Rokytnici nad Jizerou 17.6.2011
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Činnost TJ Spartak Alpin clubu v roce 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

V novém termínu 13.března jsme uspořádali 9.ročník skialp závodu O dřevěného
Krakonoše zařazeného do Českého poháru ve skialpinismu – 96 závodníků; na 3.místě
se umístil domácí Zdeněk Hák.
6.května proběhlo Otevírání skal 2010.
Alpin club se podílel na programu dětského dne v Rokytnici – umělá lezecká stěna.
Václav Vančura se účastnil Českého poháru v lezení na obtížnost na umělé
horolezecké stěně.
Členové Alpin clubu opět prováděli prvovýstupy ve skalních pískovcových oblastech
Českého ráje.
Na začátku července 2010 složil úspěšně Zdeněk Hák závěrečné zkoušky kurzu, který
trval od roku 2008 a stal se tak členem České asociace horských vůdců, která je
členem Mezinárodní federace asociací horských vůdců (IFGMA) – blahopřejeme !!
V červenci se Václav Vančura účastnil horolezecké výpravy na norský Kjerag.
Účast na Slack line festu 2010 na Jiráskových skalách (Bischofstein).
Na podzim proběhla celooddílová akce Alpy 2010 – při této příležitosti jsme zdolali
v oblasti Hohe Tauern vrchol Grossglockner 3798 m cestou Stüdlgrad; a v oblasti
Kaiser Gebirge vrchol Totenkirchl Sockel cestou Stripsenzahl 6– a zajištěnou cestou
vrchol Hintere Goinger Halt 2192 m.
27.října 2010 proběhla celooddílová akce Poslední slanění spojená s úklidem odpadků
u skalní vyhlídky Strážník.
Alpin club provozuje dvě internetové stránky - jedna je zaměřena pouze na závod
O dřevěného Krakonoše a jedna na samotný chod Alpin clubu. Součástí této stránky je
půjčovna horolezeckého vybavení, včetně dvou lavinových a dvou via-ferratových
setů.
Alpin club se podílí na provozu tréninkové lezecké stěny v budově bývalého
Elektropřístroje. Na příští zimní sezónu se připravuje zkušební provoz pro veřejnost.

za Alpin club
Doubek Jan

jako zprávu z oddílu ASPV prosím přečíst na konferenci:
„Pokud Vám není lhostejná budoucnost všeobecného sportu pro děti v Rokytnici, zamyslete se prosím, kdo by mohl vést
hodiny – a to rodiče s dětmi (alespoň na rok či dva, než se vrátí těhotná cvičitelka) a dále cvičení školních dětí –
všeobecná sportovní příprava, či jakákoliv specializace na rekreační (nesoutěžní) úrovni.
Paní Kotašková předem děkuje za náměty, koho by mohla v této záležitosti oslovit.“
A dále děkujeme všem cvičitelům ASPV za jejich celoroční náročnou práci.

Florbalový oddíl.
Družstvo mužů v sezoně 2010/11 obsadilo v Liberecké lize druhé místo, z kterého dodatečně postoupilo na sezonu 2011/12 do
3.ligy.

Zpráva fotbalového oddílu od 1.1. do 12. 6. 2011.
Fotbalový oddíl má 3. družstva. A mužstvo mužů hraje okresní přebor a je zatím bezpečně na prvním
místě, takže usiluje o postup do 1.B třídy.
B mužstvo mužů hraje okresní soutěž, kde je na 12. místě. Za toto mužstvo od jarní časti nastupují někteří
patnáctiletí dorostenci a sbírají zatím zkušenosti od starších hráčů.
Žáci hrají okresní přebor se střídavými úspěchy a mezi pouze sedmi mužstvy jsou na pátém místě.
Oddíl slaví letos 65. výročí od jeho vzniku. Oslavy neplánujeme, protože hrací plochu v letních měsících
necháme firmou odborně ošetřit.
Mužstvo mužů se zúčastní 38. ročníku turnaje Rokytnic v Rokytnici nad Vlarou.
Dále oddíl chystá v červnu sportovní dopoledne pro žactvo 1. až 4. třídy, pro kluky i holky fotbalové klaní
a chceme zde vybrat šikovné hráče i hračky k možnému založení družstva minižáků.
Oddíl také vyzívá obětavé tatínky, ale i maminky ke spolupráci ve fotbalovém oddíle při výchově těch nejmenších.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť

Klub českých turistů při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Výroční zpráva 2010
Členská základna:
Klub má 71 členu.
Činnost výboru KČT
Výbor KČT se scházel nepravidelně – dle aktuální potřeby řešil turistické
záležitosti. V roce 2010 se sešel k 7 jednáním. Na programu bylo vypracování plánu
jednotlivých akcí, příprava nových akcí, dohled nad čerpáním rozpočtu. Další
záležitosti byly řešeny na členských schůzích.
Činnost:
KČT na rok 2010 připravil pro své členy a další příznivce turistiky
12 akcí na zimní období a 17 akcí na letní období. Převládaly jednodenní akce
s počtem účastníků do 10 osob, ale byly uskutečněny i akce s větší účastí, z kterých
chci jmenovat Novoroční výstup na Strážník, Setkání turistů v Bratrouchově, Přejezd
Krkonoš, Výlet do Českého Ráje, zájezd do Wroclawi, Vesničky, zájezd na Kuks,
Hetos, zájezd doPrachovských skal.
Úspěšná byla i letošní týdenní expedice na
jižní Moravu s účastí 33 cyklistů a pěšáků.
Hlavními akcemi v roce 2010 byly již tradičně únorový Přejezd Krkonoš, a
podzimní turistická soutěž HETOS. To jsou dvě akce , které uvádíme v celostátním
kalendáři. Poslední dobou je smutné, že na tuto zimní akci přijde minimum místních
lyžařů. Tradicí se také stávají akce Na Strážník bez kyslíkových přístrojů a Východ
Slunce na Sněžce, i když na letošní Sněžku došlo zatím nejméně turistů. Kromě
těchto sportovních akcí proběhly tři členské schůze ( posezení ) v Amálce
V KČT Rokytnice pracuje skupina značkařů pod vedením Petra Rosůlka. Tato
parta nadšenců každoročně obnoví značení na desítkách kilometrů turistických cest.
Vzhledem k tomu, že značíme i mimo náš vlastní region, přivítáme každého dalšího
zájemce o tuto činnost.
Závěrem chci zde poděkovat všem, co něco v turistice organizují a celému
výboru KČT, který poslední roky oživoval organizovanou turistiku v Rokytnici nad
Jizerou.
Zároveň vás všechny zvu k účasti na našich akcích. Vybírat je z čeho.
Nashledanou na trase.
Ing.Jaroslav Hejral
předseda KČT
V Rokytnici dne prosinec 2010

KUŽELKY
Kuželkářský oddíl měl v sezoně 2010-11 v soutěži tři družstva dospělých a jedno družstvo dorostu.
A družstvo zaznamenalo největší úspěch v historii rok.kuželek,kdy se po skvělém závěrečném finiši stali vítězi
Východočeské divize s právem postupu do 3.kuželkářské ligy.Hráči Spartaku opanovali také individuální statistiky
V tabulce jednotlivců zvítězil Slavomír Trepera ml.s průměrem 441.5 kuželek na zápas a dosáhl i nejlepšího výkonu
v soutěži a sice 504 shozených kuželek.Na vynikajícím úspěchu se podíleli-Kuřina Bohumil,Valášek Milan,Novotný
Zdeněk st.,Kučera Miroslav,Mařas Petr a Jakub Stejskal.Blahopřejeme!!!V následující sezoně bude A družstvo hrát
na kuželně ve Vrchlabí,neboť liga se již musí hrát na čtyřdráhové kuželně.
B družstvo tuto sezonu zůstalo za očekáváním a na poslední chvíli se udrželo ve východočeském přeboru.
C družstvo naopak bylo úspěšné a obsadilo šestou příčku ve východočeské soutěži.
Družstvo dorostu letošní sezonu hrálo pouze základní část soutěže a do užšího finále se neprobojovalo.
V poslední době se potýkáme s nedostatkem hráčů,jak u dospělých tak i u mládeže rádi bychom uvítali nové hráče,
hrající neregistrovanou ligu ale i ostatní talenty tohoto sportu.
S pozdravem ROHU ZDAR
Novotný Zdeněk

Lyžařský klub patří mezi oddíly TJ Spartak Rokytnice, které se mohou pyšnit světovou
výkonností a také reprezentanty České republiky. Od nejmladších kategorií po ty nejstarší skoro veterány.
Máme pro sjezdové lyžování v Rokytnici skvělé podmínky. Nejlepší sjezdovky v ČR, zázemí ve
středisku, podporu TJ Spartak, podporu Spartak a.s. a podporu sponzorů. Všem chci tímto poděkovat.
Žákovský tým pod vedením trenéra Tomáše Kučery reprezentuje Rokytnické lyžování v tom
nejlepším světle. Ať sportovními úspěchy, tak vystupováním a celou týmovou spoluprácí. Členové týmu
dokážou obsazovat medailové posty na republikové úrovni a skvěle reprezentovat i na úrovni mezinárodní.
Připomenu 2. místo v celkovém pořadí v ČR Jana Kučery a také posun v hodnocení týmů, kde jsme jako LK
Spartak obsadili 3. místo.
Odměnu za výkony si zaslouží:
• předžák Jan Ouvín za 1. místo v žebříčku ČR a zařazení do reprezentačního družstva
• žák Jan Kučera za dvoujnásobný titul M ČR a reprezentaci ČR
V celkovém hodnocení všech kategorií skončil LK Spartak Rokytnice na skvělém 5. místě,
takže Rokytnické lyžování se dostává na lyžařské výsluní v ČR.
Nesmím také zapomenout na skvělé výkony Filipa Trejbala, který reprezentuje české lyžování
na světové úrovni a dokázal se posunout v žebříčku světových slalomářů na 30. příčku. Na Mistrovství světa
se umístil na 16. pozici ve slalomu! Což v silné konkurenci světové slalomářské špičky je vynikající výkon.
Za skvělou reprezentaci patří Filipovi velké poděkování od nás všech v LK!
Další tým, který reprezentuje Rokytnici na světové úrovni je tým skupiny Masters. Pod vedením
Vladimíra Málka se vyprofiloval tým, který dnes dokáže přivézt medalie ze světového poháru Masters a
Vladimíra Krejčí dokonce přivezla celkové druhé místo ve Světovém poháru a krásný křišťálový globus,
Jindra Málek skončil na 3. místě. V tomto týmu se z dědkovského soupeření pro zábavu stává špičkový sport
na úrovni a to nejen České ale i na světové.
Odměnu si zaslouží Vladimíra Krejčí za malý křišťálový globus.
Všem závodníkům za skvělou reprezentaci Rokytnického lyžování jménem LK děkuji.

Výroční zpráva Praraglide clubu za rok 2010
V uplynulém roce se toho v našem klubu příliš neudálo. Ze závazků plynoucích z minulé
zprávy se povedlo rozšířit náš web o video knihovnu. Bohužel však zatím vázne poskytování
článků z akcí. Další věcí, které nelze hodnotit kladně je skutečnost, že v tomto roce nepřibila c
Rokytnici žádný nová pilotní licence. Tuto absenci přikládáme již poměrně velkému počtu již
existujících licencí. Dobrou zprávou je, že se nám na letišti v Solanech podařilo dohodnout, že
bychom v příštím roce zorganizovali bezpečnostní školení pilotů a nácvik krizových situací.
Akce bude představovat zvýšení dostupnosti tohoto nácviku i bezpečnosti létání v Rokytnici.
Věc je však ještě v jednání.
Z výroční schůze vzešli dva delegáti za PG Club, Bronislav Patočka a Borek
Nechanický. Borek Nechanický byl zvolen staronovým předsedou.
V závodní činnosti si náš klub letos vedl následovně:
Bronislav Patočka se letos zúčastnil Dolomitenmanna a obsadil 61. pozici ze 120 startujících.
Obsadil také 2. místo na Tatra open v kategorii standard, bohužel však pro nízkou účast nebyl
disciplína vyhlášena
Marek Nechanický obsadil 2. místo na Adrenalin cupu, 11. místo na Švýcarském Outdoor
trophy a 17. místo na Red Bull Dolomitenmannu v kategorii profi.
Borek Nechanický se pro tento rok stal akademickým mistrem republiky v přesnosti přistání a
na Red Bull Dolomitenmanu obsadil 36.místo v kategorii amatérů.
Velikým úspěchem je též 2. místo ženského Extréme teamu Techniky Brno na Adrenalin
cupu, kde Pavlína Herberová s Pavlínou Černou poprvé změřily síly se soupeřkami v ženském
štafetovém sportu.
Pro následující rok bude nutné opět zrekonstruovat větrné ukazatele na startovištích a opět se
aktivně účastnit závodů, na kterých jak doufáme, opět dosáhneme pěkných výsledků. Za úkol
jsme si dali zorganizovat výše zmíněný kurz krizových situací a změna bude také ve
financování. Oproti minulému roku, budeme náklady na cesty a závody proplácet opět proti
krátké zprávě, avšak proplácení bude časově omezeno, abychom zajistili aktuální informace
na našem webu. ¨
K propagaci sportu v Rokytnici vzniká zpráva o naší činnosti do Rokytnického zpravodaje a
rovněž připravujeme krátký film do kabelové televize.
V další sezóně připravujeme petici za spuštění letního provozu lanové dráhy na Lysou horu
jako podpůrný materiál dopisu na MŽP. Při příležitosti Pašeráckého víkendu budeme
organizovat lyžařské závody „ve starém“ a naší snahou je také obnovit tradici Pašeráckého
bálu. Jako příspěvek ke kulturně-společenskému životu bude ve vestibulu lanové dráhy Horní
Domky umístěn plastický model Rokytnice a okolí.
Nutno ještě konstatovat, že snad největším úspěchem je, že se sezóna 2010 v Rokytnici obešla
bez nehod a vážnějších zranění.
Za Paraglide Club předseda Borek Nechanický

Výsledky oddílu silového trojboje rok 2011:
Kat.-83kg Jakub Sedláček MISTROVSTVÍ SVĚTA juniorů v benčpressu 2.místo
MISTROVSTVÍ EVROPY juniorů v trojboji 4.místo

MISTROVSTVÍ ČR juniorů v trojboji 1.místo

MISTROVSTVÍ ČR juniorů v benčpressu 1.místo

MISTROVSTVÍ ČR mužů v trojboji 1.místo

MISTROVSTVÍ ČR mužů v benčpressu 1.místo
Kat.-105kg Tomáš Sedláček MISTROVSTVÍ ČR masters v trojboji 3.místo
Kat.-83kg Vladimír Medek MISTROVSTVÍ ČECH mužů v trojboji 2.místo
MISTROVSTVÍ ČR mužů v trojboji 3.místo

Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu
V sezoně 2010-2011
Družstvo A Spartaku Rokytnice ve složení Lutz Jan, Zuzánková
Monika, Pejša Martin a Nesvadba Luboš ,hrálo krajský přebor 2 třídy
a skončilo na 5 místě z 12 účastníků.
Naše B družstvo ve složení Pfeifer Miroslav, Štens Petr, Erbanová
Jana, Machačka Martin a Janoušek František, hrálo okresní přebor 1
třídy a umístilo se na 2 místě z 10 účastníků.
Družstvo C ve složení Erban Zdeněk, Klikorková Jitka,Erban
Matěj,Erbanová Markéta,Ditz Lukáš a Bouda Jan skončilo
v okresním přeboru 2 třídy na 7 místě z 12 účastníků.
Sportu zdar.

Dobrý den,zasílám krátkou zprávu našeho šachového oddílu za první pololetí 2011.
1. V dubnu skončila soutěž družstev 2010/2011. "A" mužstvo skončilo v konečném pořadí na 7.místě v KP 8 členných mužstev a soutěž si uchovalo i pro příští
sezonu. Startovalo 12.mužstev.
2."B" mužstvo,jakožto nováček v krajské soutěži skončilo na posledním místě.
3.Ze soutěže jednotlivců:
Náš oddíl pořádal o velokonocích turnaj v rapid šachu.Startovalo 18 hráčů z toho bylo 11.hostů.
Hrálo se zrychleným tempem 15.min.na partii - 9.kol
Našim hráčům se dařilo.Zvítězil Z.Hollmann ziskem 8 bodů.3.místo obsadil další náš hráč J.Kubát ziskem 6.5bodu.V prvé polovině tabulky skončil ještě J.Hanuš na
7. a Vl.Gernert na 9.místě.
4.Koncem května se hrál v Libeci krajský přebor jednotlivců v seniorské kategorii. Zde se hrálo na 7.kol tempem 20.min./partie. Z.Hollmann ziskem 5.5bodu obsadil
2.místo.Vl.Červinka ziskem 3.5.bodu obsadil 12.místo a J.Hanuš ziskem 1.5.bodu skončil na 20.místě.
5.I pro příští sezonu bude prioritou soutěž družstev,která zahájí v říjnu. "A" mužstvo bude opět hrát krajský přebor."B" mužstvo bude nejspíš zařazeno do
reg.přeboru"Východ"V případě,že krajská soutěž bude rozšířena na 12.oddílů ,je možné,že bude hrát i tuto soutěž.
13.6.2011.
Z.Hollmann
Konference 17.6.2011. se zúčastní Z.Hollmann a L.Šimůnek

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v roce 2010 /2011
Stav členské základny k 31.12.2010 - 26 + 4 x hosté
V roce 2010 se uskutečnilo 10 brigád na tenisových kurtech.Bylo odpracováno celkem
153 brigádnických hodin.Šest brigád bylo letos 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 v
létě 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 jednoho družstva seniorů v meziokresním
přeboru II.třídy nad 40 let.
V září 2010 se konal třetí ročník otevřeného turnaje Rokytnice –open.Fotografie a
výsledky z turnaje můžete shlédnou na www stránkách TJ Spartak.
V roce 2011 jsme přihlásili do okresní soutěže jedno družstvo ve složení Doubek
Petr, Korbelář Radim,Bouda Miroslav ,Beran Jaromír,Hlava Vlastislav ,Šablatura
Luděk a Gebrt Tomáš.Z důvodu nepřipravenosti tenisových kurtů a pracovního
zaneprázdnění hráčů jsme byli nuceni některé zápasy přesunout,resp. zrušit.
Zapsal Bulušek

15.6.2011
Oddíl volejbalu Rokytnice nad Jizerou
Počet členů v oddílu 28, hostující 4.
Jednotlivé oddíly fungují tři.
Oddíl Mužů se po jarním kole oblastního přeboru II. třídy v Hradeckém kraji usadil na 6.
místě.
Oddíl žen hraje Oblastní přebor I. třídy v Libereckém kraji kde skončil na 7. místě.
Oddíly žáků a žákyň hrají okresní přebor a více než umístění je důležité, že je zaujal nějaký
sport a věnují tomuto svému koníčku pravidelně svůj volný čas. Nyní se jim věnuje ve svém
volnu paní Iva Gebrtová.
20. srpna jako každoročně proběhnou 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.
Dění v rokytnickém volejbalu můžete sledovat na www.volejbal-rokytnice.cz

Volejbalu a chlebíčkům Zdar.
Neumann Zbyněk

