ZÁPIS
Z konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané dne 21.11.2014 ve
školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Přítomni: viz prezenční listina
pan Neumann ( určený výborem TJ jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítal všechny
přítomné delegáty a hosty, jmenovitě pak starostu města pana ing.Matyáše, pana Brauna (předsedu TJ), pana
ing.Krtičku (ředitele Spartak a.s.) a ekon.poradce ing. M.Kose

Zahájení konference
1) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: Slavomil Braun, Zbyněk Neumann, Patočka Bronislav, ml.
PRO: 51

PROTI:

ZDRŽEL SE: 3

2) Schválení programu konference
Pan Málek žádá vložit bod do programu – klub Masters chce zažádat k onferenci o vznik nového oddílu.
Pan Neumann – V TJ se touto otázkou zabýval, nevidí důvod, proč by vznikal nový lyžařský klub
Pan Málek – nejedná se o lyžařský klub, ale obecně klub masters sdružující všechny sportovce nad 30 let
– příloha č.23
Hlasování o vložení bodu do programu:
PRO: 4
PROTI:
21
ZDRŽEL SE: 29
Konference neschvaluje vložení bodu do programu konference
Hlasování o programu konference – program je předložen každému delegátovi
PRO: 53
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
Konference schválila program konference dle navrženého plánu

3) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 54

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Schválení volebního řádu konference
Volební řád konference:
PRO: 54

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: Holubcová – zapisovatelka, ověřovatel zápisu: Žalská Renata
PRO: 53

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

6) Volba mandátové komise:
Návrh: Žalská Renata, Holubcová Martina
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PRO: 53

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

7) Volba návrhové komise:
Návrh: Kubíček Jan, Jirman Jiří
PRO: 52

PROTI:

ZDRŽEL SE: 2

0

8) Volba volební komise:
Návrh: Neumannová Helena, Martínková Eva, Holubcová Martina, Navrátilová Eva,
Chárová Blanka
PRO:

51

PROTI:

ZDRŽEL SE: 3

9) Zpráva mandátové komise
Pozváno 56 kandidátů, přítomno 54 osob a 28 hostí.
96,4% - ní účast
Konference je usnášení schopná.

Zpráva předsedy TJ Spartak

10)

viz příloha č.1

11)

Zpráva o hospodaření TJ Spartak

Konference vyslechla ve zkrácené podobě zprávu o hospodaření TJ. Viz příloha č.2
Předsedající dává hlasovat o schválení HV a převedení HV na účet vlastního jmění
PRO: 51

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

Závěr: Konference schvaluje roční účetní závěrku a převedení HV ve výši
285 858,11 Kč na účet vlastního jmění.

12)

Zpráva KK

Příloha č.3 (přečetla Mgr.Martínková.)

13)

Zpráva vedení společnosti Spartak, a.s.

Přednesl ing.Krtička ( příloha č.4)

14)

Zpráva DR společnosti Spartak, a.s.

Příloha č.5 – přednesl Petr Doubek

15)

Zpráva komise Studenov

Pan Neumann – na konferenci 4.7.2014 byla schválena komise a měla za úkol na další konferenci
podat zprávu
Pan Riedl Martin - – příloha č. 6 – na stránkách TJ Spartak, www.spartak-rokytnice.cz

16)

Diskuse – vystoupení hostů, delegátů

Pan Neumann – diskuse má pravidla ( dle jednacího řádu). Při diskusi zkuste oslovit kandidáty, jak
si představují práci ve V TJ.
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Pan Málek – dotaz na předsedu: bude tato zpráva tajná?
Pan Braun – zpráva je součástí zápisu z konference TJ, bude přiložena k zápisu
Pan Málek: byl jsem nesmyslně vyloučen z TJ a z LK, dstal jsem jen 30 dní k tomu, abych mohl
svou osobu očistit. Byl jsem ve stresu, nikoho jsem nenapadal, vše jsem řešil na schůzi, tam jsem
řešil tuto situaci a tam mi také mohli členové výboru oponovat.
Soudní spor pokračuje. Všechny závody, které jsem kdy jel, tak jsem je dokončil. I soudní spor
dokončím. 6 let pracuji v klubu Masters.
Zajistil jsem pořadatelství MS Masters v Rokytnice nad Jizerou v České republice, tento závod by
přinesl spoustu peněz. Některým lidem se to nelíbilo, tento zvod byl zde zrušen. Nikdo neví, jaké
budou sněhové podmínky v roce 2016. Mám vyslovit poděkování ze strany komise Masters,
konkrétně od paní Kárníkové. Někteří si mysleli, že se závody vrátí do Švýcarska, ne to není pravda,
zůstávají v České republice, a to ve Šp.Mlýně. Já jsem v organizačním výboru těchto závodů. Už
jsem jednal s důležitým sponzorem, máme přislíbeno 2 mil. Kč na tento závod.
Pan Seidl – diskusní příspěvek – příloha č. 7
Pan Vít Václav – jsem lyžař, vyrostl jsem na kopci HD, pracuji jako zeměměřič. Do komise
Studenov jsem se přihlásil ze strachu, jak to bude s TJ. Ekonomická situace je špatná. Situace je
taková, že kompletně veškerý majetek je zastaven několik let. Je určité riziko, že nastane situace
neřízeného vývoje, tj.: že nastoupí banka a začne nám brát majetek. Ze zprávy a.s. jsme slyšeli
jinými slovy totéž. Proč se ale má prodat zrovna Studenov?
Dá se prodat i hala, sportoviště, my bychom prodávali to, co nám přináší finanční prostředky. Prodej
Studenova nic nevyřeší. Závěr komise Studenov je: v žádném případě neprodat Studenov. V tomto
názoru se rozcházíme s vedením společnosti Spartak, a.s. Bohužel se nás na to nikdo nebude ptát.
Když jsme se ptali, jak dlouho už se tímto směrem společnost řítí, na to jsme odpověď nedostali.
Jaké jsou nájmy za pozemky, které nevlastníme, proč jsme kupovali pozemky za 22 mil. Kč, když
před 10-ti lety šly koupit za třetinovou cenu?
Pokud půjde do háje lyžování v Rokytnici, pak půjde do háje veškerá činnost všech oddílů.
Kdo četl závěrečnou zprávu na internetu od komise Studenov? Jsem rád, že vás je celkem hodně…
Nechci říct, že vedení dělalo něco blbě, neříkejme to tak. Řekněme si, že se něco špatně udělalo, ale
pojďme dál. Soudy nemají cenu..
Pan Málek – musím se omluvit komisi, protože jsem je podezříval, že se Studenov přetransformuje
do soukromých rukou. Vy jste vedení společnosti Spartak, a.s. i vedení TJ Spartak nepřímo napadli,
což jsme my udělali již před rokem, ale byli jsme za to vyloučeni. Já jsem pracoval samostatně, měl
jsem tady finanční skupinu ze západních Čech, byli tady dvakrát, prošli si Rokytnici i Harrachov, věc
je s nimi otevřená, ale začali pochybovat, jestli do toho mají vstoupit, protože jsou pozemky
zastaveny. Myslel jsem si, že to zastaveno není. Nevěděl jsem, že jsou všechny nemovitosti
zastaveny.
Stále je naděje, že vstoupí do Studenova jako nájemce s tím, že by středisko začali budovat. Toto ale
můžu projednávat pouze s jedním člověkem, a tím je pan Z.Neumann. Nikomu jinému nevěřím.
Pan Kubíček – zeptám se pana Seidla: při kandidatuře na obec napsal: „Zvýšíme tlak na TJ
Spartak“. Jak to pan Seidl myslel a jak to chce coby zvolený zastupitel spojit s potencionální prací ve
výboru TJ?
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Pan Seidl – a.s. a město by mělo táhnout za jeden provaz. Dostal jste mne do křížku. Zvýší se tlak,
aby spolupracovali, aby to fungovalo vzájemně. Jeden člověk ze Spartaku prohlásil, že když pojede
lanovka, co z toho budou mít a že jediní, kteří s toho budou mít, budou ubytovatelé a hospody.
Pan Kubíček - Co si představujete pod pojmem: zvýšíme tlak na TJ Spartak?
Pan Seidl – moje dcera může chodit do haly sportovat za rozumnou cenu pod DDM
Pan Jirman – nechtěl jsem vystoupit, ale pan Málek mě svými výstupy donutil vystoupit. Pan
Málek v roce 2013 se rozhodl nerespektovat nařízení výboru LK. Důvodem bylo nepředložení
vyúčtování závodů, nepřišel ho zdůvodnit, další věcí bylo nezaplacení faktur,
K panu Seidlovi – já jsem podepsal přihlášku, rozhodnul jsem se ho přijmout na vlastní odpovědnost,
i když V LK ještě neschválil jeho členství, po předložení žádosti V LK neschválil členství.
Rozhodnutí bylo, že panu Seidlovi se ruší členství – byl neoprávněně přijat. Pan Seidl toto zrušení
členství dal k soudu. Dále na mne podal trestní oznámení, jak říkal v diskusním příspěvku. Toto
řízení je policií zastaveno pro nedostatek důkazů a nevěrohodnost.
Kandiduji i do výboru TJ, mám mnohaleté zkušenosti, přivedl jsem sem závody, za které se začal
schovávat pan Málek. Udělejte si sami obrázek…
Pan Neumann – toto není diskuse před volbami. Je trochu škoda, že se to tady začalo probírat,
nicméně tuto diskusi připouštíme.
Pan Doubek – pozorně jsem poslouchal pana Seidla, který prohlásil, že on jediný je nezávislý – to
jste prohlásil…takže ostatní kandidáti jsou co? Všichni jsou závislí?
Pan Seidl – já jsem tady krátce, všichni ostatní zde mají vazby
Pan Doubek – vy nemáte sousedy, nemáte přátele, vy zde nebydlíte?
Pan Patočka Bronislav, st.– prosím všechny delegáty, aby volili zodpovědně. Ti, co se soudí s TJ,
by ve výboru neměli být, protože ti, co se soudí, by se stali jako „kozel zahradníkem“
Pan Udatný – bylo by dobré, kdyby se všichni kandidáti ve zkratce představili..
Pan Neumann – byl to původně záměr, ale ne všichni kandidáti tady mohli být, proto jsme to
nezavedli. Mohla by to být diskriminace vůči těm, kteří tady být nemohou.
Pan Neumann Mir. – kandidáti, co kandidují do V TJ by měli chtít pracovat ve V TJ i jako
předseda. Aby se nestalo, že se bude V TJ dohadovat, kdo nechce a kdo chce dělat předsedu.
Kandidát by měl jít do voleb s tím, že může dělat i předsedu TJ.
Pan Braun – k panu Málkovi: MS Masters mělo být v roce 2016, nikdo neví, kolik napadne sněhu,
to je pravda. Ale pan Málek zapomněl říct, že součástí MS Masters je i světový pohár, ten by měl být
příští rok, tzn. v roce 2015. My si nemůžeme dovolit uzavřít ½ střediska, když jsme díky sezóně
2013/2014 v tak tíživé finanční situaci.
K panu Seidlovi: z původního složení vedení společnosti Spartak jsou zde jen dva: já a
ing.Ruščak. Zajistilo se to, ( za součinnosti V TJ) že jsme dokázali postavit LD na Lysou horu. Dnes
by se LD v první zóně nepostavila. Letní provoz na Lysou horu je stále v jednání a je to velký boj.
Abychom mohli toto středisko provozovat, koupilo se 480 ha za 480 tis.Kč
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Pan Nechanický Marek – zvolíme si V TJ, nečekejme zázraky, V TJ může napomoct tomu, že se
budeme dál mít takhle bídně… volte tak, aby ti lidé měli zájem jít kupředu a ne se babrat
v minulosti…
Pan Málek – chtěl bych poděkovat některým členům V TJ, protože nás ze začátku podporovali..
prosím, volte pečlivě…
Někteří kandidáti na kandidátce nemají co dělat
Já kandiduju, protože chci bojovat za všechny sportovce…

17)

Volby

18)

zprávy o činnosti oddílů a klubů

Alpin club – příloha č.9
ASPV – příloha č. 10
Florbal - příloha č.11
Fotbal – příloha č. 12
KČT – příloha č. 13
Kuželky – příloha č.14 - chybí!
LK – příloha č. 15
Paraglide team – příloha č.16
Silový trojboj – příloha č. 17
Stolní tenis – příloha č. 18
Šachy – příloha č. 19
Tenis – příloha č.20
Volejbal – příloha č.21
Sk.Masters – příloha č.22
Starosta města P.Matyáš – děkuji za pozvání, novému výboru přeji hodně štěstí, aby se podařila zvládnout
složitá finanční situace, která zde nastala. Starosta požádal všechny členy aby si při svých rozhodováních
uvědomovali, že jsou vlastníky největší firmy v Rokytnici, která sice vznikla historicky z tohoto důvodu,
aby měli členové zajištěno financování svých sportovních aktivit, ale v současné době je tato situace daleko
složitější v tom, že na této firmě a na tom jak funguje je závislá převážná většina podnikatelů v Rokytnici
ubytovatele, restaurace a další služby.
Zmínka tlaku města na Spartak – nejsem příznivcem jakéhokoliv tlaku. Je lepší se snažit o co největší
spolupráci. Často je město ze strany občanů kritizováno, že Spartaku vychází moc vstříc a na druhou stranu
od členů TJ jsou slyšet opačné názory, že město se Spartakem nespolupracuje a melo by ho více podporovat.
Podle starosty není ani jeden názor zcela pravdivý. Spolupráce Města a Spartaku probíhá naprosto normálně
a korektně. Vždy je ale možné ji zlepšovat. Starosta nabídl novému výboru TJ uskutečnit schůzku k
projednání možností další spolupráce.
Poděkování za reprezentaci města, výsledky jsou výborné, turnaj Rokytnic: TJ Spartak se v letošním roce
nezúčastnila, je to škoda.
Poslední věc: spolky jsou dobrovolné organizace, měly by se věnovat činnostem, kvůli kterým byly
založeny. Nikdy se nesetkal s tím, že by se členové takovéto dobrovolné organizace s organizací soudili.
Přeji vám, ať se vše v nejbližší době vyřeší a TJ Spartak se bude opět věnovat pouze sportu…

19)

výsledky voleb

Pro shodný počet hlasů na 9. A 10.místě muselo být vloženo 2.kolo voleb, kde se rozhodovalo
mezi dvěma kandidáty ( Z.Neumann, R.Pohořalý)
Výsledky voleb – viz příloha č.8
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Odešli: Mařas Petr, Mařas Jiří, Vrdlovcová Jaroslava, Seidl Michal

20)
PRO: 50

návrh a schválení usnesení
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje Návrh usnesení

V Rokytnici dne 21.11.2014
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina
Ověřovatel zápisu:………………………….
Renata Žalská
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Konference TJ Spartak 21. 11. 2014

příloha č.1

Dámy a pánové vážení hosté, dovolte mi, abych i já vás všechny srdečně pozdravil a přivítal již na třetí
konferenci tělovýchovné jednoty v tomto roce. Proč 3 konference v jednom roce vysvětlím později. Jsem
potěšen, že zde mohu přivítat zástupce ASPV. Dle platných stanov musí být na konferencích oddílu
přítomna jedna čtvrtina členů. Toto ASPV nesplnila a tím se nemohli zástupci ASPV zúčastnit na druhé
konferenci jako delegáti s právem hlasovat. Mohli se zúčastnit pouze jako hosté. Velice nás to mrzelo, ale
stanovy výjimku nepřipouští. Jsem rád, že na dnešní konferenci, která je zároveň volební, jsou zde delegáti
všech 13 oddílu. Všechny oddíly předaly zápisy ze svých konferencí včetně navržených delegátů na dnešní
volební konferenci dle stanoveného klíče výborem TJ. Tím je zajištěna účast všech oddílů na konferenci TJ.
Vše bylo tajemnicí zkontrolováno a nebyly zjištěny žádné závady. Dle informace mandátové komise je vše
v pořádku, takže konference je svolána dle stanov a je usnášeníschopná. Všem členům, kteří se o to
zasloužili, děkuji.
Tolik na úvod.
Nyní vysvětlím, proč v letošním roce jíž 3. konference.
Začátkem roku 2010 nabídl Pozemkový fond Tělovýchovné jednotě, odprodej pozemku na Studenově (17,5
hektarů za 22.200.000 Kč). Tyto pozemky měla Tělovýchovná jednota v nájmu, tím získala i předkupní
právo na tyto pozemky. Začalo jednání o možném snížení ceny s Pozemkovým fondem, které bylo
neúspěšné. Jelikož jsou tyto pozemky existenční pro další provoz zimního střediska na Studenově, bylo na
konferenci roku 2010 rozhodnuto pozemky koupit. Nemohla je však koupit akciová společnost, neboť
předkupní právo znělo na TJ. Tím nastaly problémy se zajištěním potřebných finančních prostředků. Žádný
finanční ústav nám nebyl ochoten půjčit tak vysokou částku. Proto jsme se museli obrátit na nebankovní
sféru. Nabídky byly dvě. S oběma se jednalo. Rozhodnutí padlo na pana Dubského, který se osobně znal s
ředitelem akciové společnosti s Ing. Cee. Tím byla zajištěna záruka pro pana Dubského, že se požadovaný
úvěr bude řádně splácet. Dne 3. února 2011 byla s panem Dubským sepsána smlouva na částku 22.000.000
Kč, s úrokem 9.8% na 3 roky, se splácením pouze úroků. Jistina až po prvním roce.
Na konferenci v červnu roku 2012 bylo odsouhlaseno, že se půjčka za pozemky panu Dubskému zaplatí
prodejem nemovitostí. Navrhnuty byly tři nemovitosti (chata Akuma, obytný dům č. 92 a chata Studánka).
Na č. 92 a Studánku byli kupci a určené ceny za jednotlivé objekty. Konference odsouhlasila tyto dvě
nemovitosti prodat. Na Akumu nebyl znám kupec, proto bylo rozhodnuto, že se bude prodávat, až se
přihlásí zájemce a bude určena cena. Aby mohla být zaplacena půjčka panu Dubskému, a.s. si vzala úvěr ve
výši 15 mil. Kč a společně s utrženými finančními prostředky z prodeje dvou nemovitostí splatila za TJ úvěr.
Chata Akuma byla i nadále inzerována k prodeji. Když se na začátku roku 2014 přihlásil zájemce o koupi
Akumy, musela být svolána na 23. 5. 2014 konference k získání souhlasu k prodeji. Konference byla
dodatečně prohlášena za neplatnou, neboť delegáti některých oddílů nebyli zvoleni dle Stanov TJ. Po
následné poradě s naším právníkem byla svolána na 4. 7. 2014 další konference, v pořadí druhá, která
prodej Akumy potvrdila. Třetí konference v letošním roce je řádná a zároveň volební, neboť funkční období
výboru TJ a Kontrolní komise trvá maximálně 4 roky. Tím jsem vám vysvětlil, proč jsou 3 konference
v jednom roce. Bylo to od roku 1972 poprvé.
Konference je důležitý orgán v tělovýchově. Stanovy nám přikazují svolat tento orgán minimálně jednou
ročně a informovat delegáty všech 13 oddílů o práci výboru TJ za uplynulý rok, připravit plány na příští
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období jak ve sportu a zároveň předložit požadavky akciové společnosti k údržbě sportovních zařízení.
Proto mimo delegátů jsou zde i přítomni zástupci akciové společnosti, představenstva a dozorčí rady.
V diskusi se jich můžete zeptat na problémy, které vás zajímají. Je jistě pořád lepší diskutovat o problémech
zde, s odpovědným pracovníkem než v hospodě, či řešit problémy prostřednictvím právníků, nebo přes
soud. Na dnešním setkání musí výbor TJ zhodnotit svoji práci za čtyřleté období a informovat delegáty o
její činnosti. Jistě každý pochopí, že nelze v tak krátké době, co zde máme k dispozici, podat podrobnou
zprávu o všem, co musel výbor TJ za 4 roky řešit. Pokusím se vysvětlit to nejdůležitější. Pokud vás bude
zajímat něco, co jsem ve své zprávě neuvedl, máte možnost se zeptat v diskusi. Výbor je devíti členný, je
usnášení schopný v 6 členech. Scházel se jednou za měsíc dle potřebí i více krát. Pouze 5 krát za celé
funkční období se výbor nesešel v počtu, aby mohl přijmout usnesení. Na omluvu uvádím, že někdy je
příčinou zaměstnání, nemoc, nebo osobní důvody.
Rok 2010
Volební konference 22. 10. 2010 mimo voleb do výboru TJ a RK schvaluje nákup pozemků na Studenově.
Výbor TJ hledá možnost získání finančních prostředků na nákup pozemků. Koncem roku se připravuje 3.
ročník Memoriálu Dr. Vedrala ve sjezdovém lyžování, které se bude konat v roce 2011. Pan Málek
informuje o přípravách.
Rok 2011
Podepisuje se smlouva o půjčce s panem Dubským… Výbor TJ svolává konferenci na květen 2011… Výbor
dodatečně schvaluje rozpočty s drobnými úpravami na rok 2011…TJ přispívá na opravu kuželkářských drah
částkou 100.000 Kč… Jsou zvýšeny členské příspěvky pro dospělé na 250,-Kč… Schvaluje rozpočet na rok
2012 a systém čerpání (každé čtvrtletí se uzavírá).
Rok 2012
Vypracování formuláře pro uspořádané závody (evidence závodu pořádaných pod hlavičkou TJ včetně
vyúčtování). Přislíbena dotace na opravu zázemí fotbalového hříště ( slíbeno panem Peltou částka 5
milionu Kč). Z naší strany bylo vše řádně připraveno, dotace ale nedopadla
… Výběrové řízení na ředitele a.s… Schvaluje podání žádosti na pořádání MS Masters v roce 2016… Na
konferenci odsouhlasen prodej dvou nemovitostí… Výbor TJ se zajímá o možnost pronájmu čtyřdráhy
v budovaném objektu Rotextile… Uzavřena dohoda o nákupu zboží s firmou IREMA SPORTS za zvýhodněné
ceny… Zavedení elektronických pokladních knih… Rozpočty na rok 2013.
Rok 2013
Vybírá se povrch do sportovní haly (nový umělý povrch nebo přebroušení stávajícího povrchu)… Mgr. Beran
pracuje na korekci Stanov TJ…. Doplňuje se DR za odstupujícího člena pana Mgr. Berana (pracovní
důvody)… Od roku 2010 do roku 2013 se sportovalo bez problémů. Akciová společnost plnila své finanční
závazky vůči svým věřitelům i vůči tělovýchově. Sportovní činnost ve všech oddílech běžela bez problému.
Pouze lyžařský oddíl začal mít problémy s panem Seidlem a panem Málkem. Oba jmenovaní kritizovali
špatné hospodaření, požadovali odstoupení předsedy LK, pana Jirmana. Následně bylo panu Saidlovi
zrušeno členství za chybné přijetí do klubu LK. Byl přijat pouze předsedou panem Jirmanem. Zde došlo
k pochybení předsedy. Dle Stanov musí přijetí nového člena schválit výbor oddílu… Pan Málek byl vyloučen
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z LK za soustavné napadání předsedy pana Jirmana a následně všech členů výboru LK. Nebyl však vyloučen
z Tělovýchovné jednoty. Výbor TJ na své schůzi dne 12.12.2013 rozhodl, že zůstává členem Tělovýchovné
jednoty do 31. 1. 2014, do této doby má možnost zajistit si členství v jiném oddíle. Pan Málek si zajistil
členství ve fotbalovém oddíle a členství mu zrušeno nebylo. Pan Málek z TJ vyloučen nebyl.
Rok 2014
Začal velmi špatně… Propad v tržbách 55 milionů Kč… Složitá finanční situace pro oba subjekty… Čerpání
finančních prostředků pro oddíly zastaveno… Složité jednání s bankou…
Zrušení závodu MS Masters ve sjezdových disciplínách z důvodu špatné zimy—složitá finanční situace pro
oba objekty…
Jednání o pronájmu kiosku na fotbalovém hřišti.
Dvě mimořádné konference na prodej Akumy…
Časté jednání s našim právníkem k případům pana Saidla a pana Málka….
Pan Málek a Pan Saidl podali žalobu na TJ. Na základě předběžného opatření soudu byli oba pánové vzati
zpět do oddílu LK. Za neoprávněný postup vůči nim požadují odškodnění každý ve výši 150.000,-Kč…Pan
Saidl žádá pracovní předsednictvo mimořádné konference konané dne 23.5.2014 o zařazení bodu do
programu jednání o okamžitém odstoupení výboru TJ pro neschopnost řízení a špatné hospodaření.
Delegáti svými hlasy rozhodli tento bod do programu nezařadit. V současné době je soud s panem Saidlem
po dohodě obou stran ukončen. TJ zaplatila advokátní kanceláři zastupující pana Seidla 20 140,- Kč.
S panem Málkem soudní spor ještě trvá pro jeho z našeho pohledu neoprávněné finanční požadavky. Na
tomto místě bych rád zdůraznil, že za 50 let mé existence jsem byl několikrát u soudu jako předseda TJ a
hájil zájmy Spartaku. Ale nikdy jsem se nesetkal s tím, aby byl soudní spor vyvolán členem TJ proti
tělovýchovné jednotě. Doufám, že rok 2014 je i v tomto směru ojedinělý a už se nebude opakovat…..
Jednání s komisí k problému Studenova, která byla ustavena na základě rozhodnutí mimořádné konference
konané dne 4.7.2014. Na základě zjištěných skutečností dospěla komise k následujícímu závěru, který vám
přednese předseda komise ve své zprávě.
Vážení delegáti vážení hosté.
V dnešní době dokážeme zázraky ve zdravotnictví, v technice a dalších odvětvích, ale co neumíme a nikdy
nebudeme umět, zastavit čas. Tím nám uplynuly 4 roky práce nynějšího výboru tělovýchovné jednoty.
Stanovy nám přikazují, že po uplynutí čtyřleté činnosti musí být volby a zvolen nový výbor. Dnešním dnem
koončí činnost stávajícímu výboru a kontrolní komisi
Dnes delegovaní zástupci oddílu zvolí nové zástupce do těchto orgánů. Zde je moje přání: „Volte takové
lidi, které znáte, kterým důvěřujete, kteří neprosazují osobní zájem, ale spravedlivě budou hájit
tělovýchovu jako celek a jsou zárukou poctivé práce v těchto orgánech pro nastávající volební období“
Na úplný závěr přijměte mé ujištění, že celý výbor včetně mé osoby vždy pracoval a činil veškeré
rozhodnutí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch TJ. Všem členům končícího výboru a
kontrolní komise děkuji za jejich nelehkou práci a přeji jim zdraví, vše dobré v osobním i pracovním životě.
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Zvlášť bych chtěl poděkovat tajemnici pani Martině Holubcové za příkladnou a svědomitou práci pro naši
TJ. Svým šarmem, znalostmi a příjemným vystupováním je schopna jednat se všemi lidmi různého
postavení. Je štěstí pracovat v kolektivu na který se můžete spolehnout. Já jsem to štěstí měl.
Z důvodu svého vysokého věku, již do výboru TJ kandidovat nebudu. Jsem ochoten svými zkušenostmi
pomoci novým členům výboru na jiném úseku. Přeji celé TJ, aby delegáti měli šťastnou ruku při volbě
nového výboru. Už to nebude dlouho trvat a budou tu Vánoce. Tak vám všem i vašim rodinám přeji
příjemné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví a štěstí v novém roce. S posledním mým přáním budete
jistě souhlasit: ať mrzne a napadne spousta sněhu!
Tím se s vámi loučí ještě několik málo hodin předseda Spartaku – Slávek Braun. Děkuji za pozornost…
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Zpráva o hospodaření – zkrácená verze za rok 2013!!

Příloha č.2

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. sdružuje 13 oddílů, k 31.12.2013 měla TJ 926 členů, z toho: 424 mužů,
344 žen, 44 dorostenců, 30 dorostenek, 51 žáků a 33 žaček.
Pro zajímavost: k dnešnímu dni má TJ Spartak celkem 793 členů, z toho 655 dospělých ( 363 mužů a 292
žen) a 138 mládežníků (30 dorostenců, 10 dorostenek, 60 žáků a 38 žaček).
Oddíly pro rok 2013 požadovaly původně 2 731 370,- Kč, výbor TJ přehodnotil požadavky a celkový rozpočet
snížil na 2 294 100,- Kč. Rozpočty byly pouze lehce korigovány dle potřeby minulých let.

Pro rok 2013 nebyla nastavena úsporná opatření – čerpání bylo schváleno 2.5.2013 do 100% rozpočtu.
Výbor TJ odsouhlasil, že nebude poskytovat oddílům žádné mimořádné příspěvky ke konci roku.
Náklady na provoz fotbalového hřiště dosáhly částky 217 958,-Kč, výnosy dosáhly částky 8 430,-Kč

TJ v současné době disponuje dvěma účty :
Účet pro sportovní činnost u České spořitelny, a.s………….k 31.12.2013……….64 924,90 Kč
Účet pro hospodářskou činnost u Komerční banky, a.s… ….k 31.12.2013………. 1 812,87 Kč

Příjmy pro zajištění činnosti TJ Spartak jsou zajištěny pronájmem pozemků na Horních Domkách. Další
příjmy jsou finanční a věcné dary, členské příspěvky a dotační a grantové programy hlavně z Libereckého
kraje a z Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou.

Hospodářský výsledek TJ po zdanění za rok 2013: 285 858,11

Kč.

Konference TJ dne 21.11.2014 schválila / neschválila převedení
hospodářského výsledku na účet vlastního jmění.

( Celá verze k nehlédnutí v kanceláři TJ )
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Zpráva RK za rok 2014

příloha č.3

1.Komise se sešla 4x za rok,schůzí výboru se členky RK zúčastnily v průměru 7x.
2. Členská základna TJ byla snížena z 926 na 788 členů.Vyřazeni byli ti,kteří neplatili členské příspěvky.Předsedové
oddílů mají za úkol dle pokynů tajemnice kontrolovat ,zda jejich členové tuto povinnost plní.
TJ má 43 hostujících členů,z toho nejvíce lyžařský oddíl – skupina mládeže 19 a skupina masters 9,florbal 4,silový
trojboj 3,tenis 3,fotbal a volejbal 2,ASPV 1.
3. Stanovy TJ –
Vzhledem k připravovaným změnám Občanského zákoníku v příštím roce byly navrhované změny
stanov odloženy na rok 2015 a rozhodovat o nich bude nový výbor TJ.
4. Čerpání finančních prostředků oddíly –
Pro letošní rok odsouhlasil výbor TJ čerpat ve výši 20 procent ze schváleného
rozpočtu..Toto rozhodnutí oddíly dodržovaly.Všechny předložené doklady byly v pořádku.Rozpočet zatím nečerpaly
tyto oddíly – Alpin club,florbal,fotbal,paragl. a stolní tenis.
5. Byly kontrolovány veškeré doklady týkající se toku peněz v TJ.Závady nebyly shledány.
6. Řešení zadluženosti TJ a její oddlužení –
-

3.2. 2011 uzavřela TJ uvěrovou smlouvu na nákup pozemků na Studenově ve výši 22 mil.se soukromou
osobou.
V letech 2011 a 2012 se splácely jen úroky,a to ve výši 190 tisíc měsíčně.
V červnu 2012 rozhodla Konference o prodeji nemovitosti Studánka a domku čp.92 v celkové hodnotě 8
mil.korun.
V 2. polovině roku 2012 si vzala a.s. Spartak úvěr 15 mil.u KB.Spolu s odprodejem zmíněných nemovitostí to
bylo 23 mil.,kterými doplatila a.s. úvěr TJ panu Dubskému.
Jako protihodnotu převedla TJ pozemky na Studenově na a.s.Spartak.
V současné době nevykazuje TJ žádné dluhy.

7. Prověření darovacích smluv za rok 2014 –
Svízelnou finanční situaci řeší některé oddíly právě těmito sponzorskými
dary,které pak využívají na sportovní činnost.Nejvíce aktivní byli lyžaři,kteří z těchto peněz např.platí trenéry
mládeže .Tyto finanční prostředky byly řádně doložené a darovací smlouvy jsou bez závad.

V Rokytnici nad Jizerou 12.11.2014

Vypracovaly členky revizní komise,
Zapsala Eva Martínková
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Příloha č.4

Zpráva pro konferenci TJ Spartak Rokytnicenad Jizerou dne 21.11.14
1. Zhodnocení vývoje společnosti za období říjen 2013 - září 2014
Zimní sezóna 2013/14 byla v mnoha ohledech výrazně odlišná od předchozích. Provoz byl v omezeném
rozsahu zahájen 13. 12. 2013. Z důvodu nedostatku přírodního sněhu byl provoz rozšiřován postupně s
cílem zajistit nejvyšší nabídku tratí a zařízení v době vánočních svátků. Toto období jsme překonali hlavně
díky práci zaměstnanců. Takovýto vývoj počasí ukázal na nutnost budoucích investic do rozvoje systému
zasněžování, tak abychom se přiblížili optimálnímu stavu – tj. během dvou týdnů před vánočními svátky
vysněžit celý areál.
Provoz areálu Studenov se v podstatě nepodařilo v plné míře rozjet a trval pouhé 3 dny o vánočních
svátcích. Provoz areálu Horní Domky byl i přes maximální úsilí v období od 11. do 24. ledna přerušen a pro
absolutní nedostatek kvalitního sněhu k datu 12. března 2014 definitivně ukončen.
Vývoj tržeb se v porovnání s minulými sezónami výrazně lišil a dosažené tržby ve výši 31,7 mil. Kč bez DPH
znamenají propad oproti předchozímu období o 56,6 mil. Kč. Výpadek tržeb se podařilo pouze částečně
kompenzovat úsporami v oblasti provozních a finančních nákladů, o 20 mil. Kč. V podstatě již od ledna
vedení společnosti většinu své energie věnovalo intenzivnímu jednání s bankami, leasingovými společnosti,
ostatními finančními institucemi, dodavateli služeb a majiteli pronajímaných pozemků. Díky tomu se
podařilo snížit objem splátek úvěrů a leasingů o 27,5 mil. Kč. Zbývající propad se podařilo kompenzovat
prodejem objektu Akuma v celkové hodnotě 8,8 mil. Kč. To vše s hlavním cílem – zajistit likviditu
společnosti do začátku další lyžařské sezóny. Přesuny splátek však znamenají zvýšenou finanční zátěž pro
další období a bude třeba věnovat ještě mnoho úsilí jejich proporcionálnímu rozložení zejména jednáními s
hlavním věřitelem - Komerční bankou a.s. Praha.
Grafy průměrných měsíčních teplot

Grafy vývoje tržeb bez DPH v zimních sezónách 2007/8 až 2013/14
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Porovnání celkových ročních tržeb

2. Předpokládaný budoucí vývoj
Zaplacení závazků splatných v příštím účetním období předpokládá tržby s provozu vleků a lanovek na
úrovni 90 mil. Kč. V případě, že se tyto tržby nepodaří realizovat, nastává několik variant:
a) tržby na úrovni 80 mil.
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V tomto případě budeme nuceni dramaticky snížit náklady na opravy, náhr. díly, mzdy, služby a tím
výrazně omezit akceschopnost areálu na příští období a zároveň se pokusit jednat s KB a.s. o snížení splátky
úvěru.
b) tržby v rozsahu 70 – 80 mil.
Výše uvedená opatření stačit nebudou, bude třeba přistoupit k odprodeji majetku, který bezprostředně
neohrozí fungování areálu do budoucnosti.
c) tržby pod 70 mil.
Pro stabilizaci nevidím jiné schůdné řešení než prodat areál Studenov.
Výše zmíněné varianty řeší situaci v horizontu celého hospodářského roku 2014/15. Ale aktuální finanční
situace je natolik napjatá, že nás může velice ohrozit i pozdní zahájení zimní sezóny. Pokud se nepodaří
zajistit provoz o vánocích, od nového roku budeme muset opět řešit priority pořadí plateb a hrozí vznik
platební neschopnosti.
V Rokytnici nad Jizerou 21.11.2014
Jiří Krtička – ředitel Spartak Rokytnice, a.s.
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Zpráva DOZORČÍ RADY na konferenci TJ konané dne 21.11.2014

příloha č.5

Dobrý večer.., do dozorčí rady a.s. jsme byli zvoleni zhruba před půl rokem letos v květnu stávajícím výborem TJ.
Jelikož jsme za tu dobu nebyli nijak konkrétně výkonným výborem zaúkolováni, zaměřili jsme se v tomto období
především na dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost vedení společnosti.
Zúčastníme se též pravidelně všech zasedání představenstva a průběžně kontrolujeme veškeré zápisy a smlouvy. Při
své činnosti se řídíme občanským zákoníkem, rozhodnutími valné hromady a stanovami společnosti. Pro vaši
informaci podotýkám, že dle zákona jsou povinné pouze tři zasedání představenstva, nicméně letos se sešlo již téměř
dvacetkrát a tato zasedání jsou vždy velmi náročná a několikahodinová, což samozřejmě v tomto krizovém období
velmi oceňujeme.
V práci představenstva ani ředitele jsme za tuto dobu nezaznamenali žádná vážná pochybení a zároveň
konstatujeme, že současné představenstvo, ani ředitel a.s. nenesou žádnou vinu na současné složité situaci, která
vznikla špatným ekonomickým odhadem budoucího vývoje v minulosti zhruba v období před deseti lety.
Jisté výhrady máme pouze k současnému marketingu a k externím poradcům vedení a.s., na což se chceme zaměřit
v následujícím období mimo své běžné kontrolní činnosti.
Jakýmsi cílem, či naším přáním je 1.) úplné oddlužení společnosti tak, abychom se vyvázali z vlivu KB a došlo ke
zrušení zástavních práv na naše majetky a 2.) je to koncepční rozvoj zasněžování , což se zvláště v loňské špatné
zimě ukázalo jako veliký problém a naprosto nezbytná záležitost.
Na poradě DR jsme se též zabývali strukturami a vztahy mezi TJ a a.s. a jednoznačně navrhujeme do budoucna přejít
k monistickému vedení společnosti a tedy k přechodu od představenstva k vytvoření správní rady jejíž funkci by
plnilo vedení TJ, tedy VV.
..děkuji za pozornost
Petr Doubek

předseda DR Spartak Rokytnice, a.s.
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příloha č. 6 – na stránkách TJ Spartak, www.spartak-rokytnice.cz
Vážení členové TJ Spartak
příloha č.7
Tento projev bude asi na dlouhou dobu můj poslední, tak pozorně poslouchejte. Vzhledem k tomu co jsem si
prožil a vydalo by to na tři životy, tak si mohu dovolit pomáhat lidem, aniž to někdo okamžitě ocení.
Možná, že na vás můj vstup do dění Spartaku byl moc rychlý a agresivní. Mrzí mně, že máte nedůvěru ke
mně a mým krokům. Měli byste mít především nedůvěru k současnému vedení jak A.S tak TJ. Kteří
zneužívají toho, že se všichni znáte, a vzájemně si neublížíte. Mým malým drobným úspěchem, kterého
jsem již dosáhl je, že děti DDM můžou opět chodit do tělocvičny Spartaku za normální peníze a je mi jedno,
jak to bude A.S vysvětlovat.
Ještě jedna věc mne v poslední dnech mile překvapila a to je zpráva z komise o Studenovu, kde se zrcadlí
stejné názory na hospodářský stav, kterými vás zásobuji již minimálně rok. Dá se říci, že ani svým vlastním
lidem A.S neposkytla ekonomické údaje. Jejich vpupnost se projevila opět v plné síle.
Dále vám musím sdělit, že jsem prostřednictvím mých advokátů podal 11.8 trestní oznámení na pana
Jirmana ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného podnikání, porušení povinnosti při
správě cizího majetku, podvodu a podílnictví. Dne 13.8 to bylo postoupeno polici k prověření.
Současný stav výdělečné části našeho majetku, tedy lyžařského areálu, je tak odhadem pět let za vývojem
ostatních lyžařských areálů a díky celkovým úrokům a podílu zadlužení minimálně ještě dalších 5 let se
tento vývojový propad bude dále zvyšovat. Otázka je, co budeme pak vůbec moct nabízet. Již dnes nejsme
konkurence schopni. Návštěvnost v současnosti klesá a tím budou klesat i příjmy, tedy možnost cokoliv
splácet a na rozvoj nebude nic. Stane se z nás nejzaostalejší velké středisko v republice bez života a motivací
k návštěvě. Do budoucna se prostě nedá existovat na zašlé slávě tohoto střediska.
Nevím, mají ji lide zde krátkou paměť, ale viníci jsou zde mezi vámi, jsou to lidé, kteří byly při zadlužení
Rokytnice a i zadlužení Spartaku. Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. To se zde v plné míře
projevuje. Za negativní vývoj v Rokytnici i ve Spartaku mohou plnou mírou. V podstatě to zde pohřbili. V
historii poslední personou, která byla významná pro rozvoj Spartaku a Rokytnice, byl pan Udatný nejstarší.
To jenom pro srovnání osobností.
Pokud budete chtít tento vývoj zvrátit a já v to už ani nedoufám, volte lidi, kteří nemají nic společného se
současnou vládnoucí třídou. Negativní hospodářský vývoj ohrožuje především vás zvolené představitele z
oddílů i nájemce a zaměstnance. Pouze nestrannost může něco zaručit.
Když si mne zvolíte, tak vám můžu jako jediný z kandidátů zaručit totální nestrannost, díky postižení
sociální porozumění a své 45 leté zkušenosti. A dále mohu slíbit, že se pokusím s tímto stavem něco udělat.
I když si myslím, že se z toho ledovce špatných zpráv řítíme dolů. K tomu všemu si musíte zvolit, silný
ekonomický nezávislý výbor. Boj s akciovkou bude velmi těžký, musí se zkontrolovat podrobně jejich
hospodaření a najít chyby, které tento negativní vývoj způsobily, při silném výboru to půjde lehce a rychle.
Mé osobní ambice jsou, že bych se rád podílet na těchto změnách a stal se garantem těchto pozitivních změn
ve Spartaku i Rokytnici. Další osud a vývoj TJ je závislí na všem co jsem řekl.
Tomáš Baťa kdysi řekl: Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní
síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu.
A ještě něco pro mladé a ambiciózní ode mne „ život se nedá přeskočit, musíte si ho prožit.“
Omlouvám se za češtinu, berte z toho podstatu, sloužilo to k ústnímu projevu.
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Příloha č.8
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Příloha č.9
Alpin club pořádal druhý prosincový víkend 2013 oddílovou akci Zahájení skialpové sezóny na Dvoračkách.
Programem bylo promítání fotografií, videí a přednášek z lezeckých výprav. Součástí byl i skialpový výlet po
západních Krkonoších.
Díky umělému sněhu se nám podařilo uspořádat Český pohár ve skialpinismu – závod O dřevěného Krakonoše se
konal 8.3.2014 na sjezdových tratích Horní Domky – 13.ročník, 44 závodníků. Kvůli nedostatku sněhu se z pěti
závodů českého poháru podařilo uskutečnit pouze dva.
Oddílová brigáda byla letos spojená s každoročním Otevíráním skal. Proběhla na skále nad Letní stranou a věnovali
jsme se úklidu a čištění skály, na které postupně vznikají nové lezecké cesty.
Alpin club se již tradičně podílel na pořádání Dětského dne, a to oblíbeným přelaněním.
Podařilo se v čele se Zdeňkem Hákem postavit 16 nových prvovýstupů ve více skalních oblastech – namátkou
jmenujeme ty nejznámější : Český ráj – Hruboskalsko a Jizerské hory.
Členům Alpin clubu se letos podařilo vystoupat na tyto významné vrcholy : Gerlachovský štít a Vysoká ve Vysokých
Tatrách; Grossglockner a Grandes Jorasses v Alpách a Elbrus na Kavkaze.
Alpin club se poslední dva roky intenzivně připravuje na vydání horolezeckého průvodce po skalách na rokytnicku.
Tato práce je časově i fyzicky náročná. V čele se Zdeňkem Jiroušem objevujeme skály vhodné k horolezecké činnosti
a stavíme na nich lezecké cesty. Jsme si jisti, že touto cestou výrazně zviditelníme Rokytnici nejen u lezecké
veřejnosti.
Oddílová akce Poslední slanění byla letos na podzim zrušena.
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Výroční zpráva o činnosti ASPV v roce 2013

příloha č.10

Oddíl ASPV se v r. 2013 opět zaměřil na cvičení pro širokou veřejnost a různé věkové kategorie. Věnovali jsme se a
stále věnujeme cvičení pro:
nejmenší děti (1 rok až 5 let) pod vedením Zuzany Počinkové
předškolní děti pod vedením Michaely Hnykové
starší žáky pod vedením Miroslava Štajera
Dále:
cvičení nejen pro ženy BOSU pod vedením Ivany Tadrové
bodyforming pod vedením Sylvy Martínkové (ukončeno v r. 2014)
SM Systém pod vedením Aleny Setunské
Yoga pod vedením Jitky Řehákové (nově Katky Liškové)
A nově ještě: Power Flow pod vedením Petry Chárové

V r. 2013 byl náš rozpočet cca 80.000,-. Z toho bylo vyčerpáno cca 50.000,- na školení cvičitelů, nákup BOSU,
podložek na Yogu a CD. Zbytek byl použit na odměny cvičitelů, přičemž více než půlku těchto prostředků cvičitelé do
rozpočtu zase vrátili z vybraného vstupného. Přesná čísla jsou k dispozici u paní Martiny Holubcové.

Za ASPV

Stanislav Hartych – předseda oddílu
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Výroční zpráva florbalového oddílu

příloha č.11

V uplynulém roce jsme odehráli celkem 20 zápasů v liberecké lize mužů. Během
těchto zápasů jsme dohromady nastříleli 155 gólů a obdrželi 146. Z 11 účastnických
mužstev, této ligy jsme obsadili konečné 7 místo. Celkem jsme vyhráli 8 zápasů, 4
remizovali a 8 prohráli.
Z individuálních statistik je třeba vyzvednout hlavně Jana Novotného, který odehrál 18
zápasů během nichž nastřílel 45 gólů a přihrál na 21. Z 66 kanadskými body obsadil ze všech
hráčů ligy konečné, krásné 6. místo. Mezi naše další úpěšné hráče patří Leoš Kopáček, který
obsadil 19. místo za 41 bodů (8 gólů, 33 asistencí) z 10 zápasů. A také Josef Novotný a jeho
21. místo za 40 bodů (24 gólů a 16 asistencí) z 18 zápasů. Další naši hráči již tak úspěšní
nebyli.

Za florbalový oddíl
Vojtěch Šír
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Zpráva fotbalového oddílu pro valnou hromadu 21. 11. 2014.

Příloha č.12

Vážení sportovní přátelé.
Fotbalový oddíl k dnešnímu dni má dvě družstva což je oproti minulým létům pokles, který ovlivnila hlavně součastná
doba, a také vzrůstající počet dalších oddílů v TJ.
Svoji soutěž což je okresní přebor hraje starší přípravka, což jsou chlapci , ale i děvčata od šesti do deseti let. Mužstvo
nově vzniklo před dvěma léty, po jarní části nakonec obsadilo páté místo ze třinácti mužstev, když dovedlo porážet
mužstva z větších měst, jako Semily, Jilemnice i Lomnice. Do podzimní části mužstvo nastupovalo, již bez pěti hráčů,
který svým věkem překročilo hranici možnost hrát za součastné mužstvo. Přesto nastupující benjamínkové se drželi a
jsou zatím po podzimní částí na sedmém místě ze čtrnácti mužstev.
Je zde třeba se zmínit i o některých rodičích, kteří v tíživé finanční situaci TJ dopravovali ochotně bez náhrady děti
k mistrovským utkáním na hřiště soupeřům.
Družstvo mužů hraje již čtvrtou sezónu v řadě krajskou 1. B třídu. Po skončení jarní sezóny obsadilo čtvrtou příčku ze
čtrnácti mužstev, čímž vyrovnalo umístění tehdejšího mužstva z roku 1969. Do podzimní části mužstvo vstoupilo
posílené o další hráče z Jablonce nad Jizerou. Finanční vyrovnání jejich hostování se pro nepříznivou situaci v TJ řešilo
tím, že byla umožněna příprava a některé tréninky jejich divizního mužstva na našem hřišti. Mužstvo mělo dobrý
úvod v soutěži. Bohužel postupem času a posilování jiných mužstev se mu již tolik nedařilo. Obsadilo v podzimní části
se šestnácti body osmé místo, a protože je na jaře čeká horší vylosování bude to mít těžké v boji o udržení, i když by
mělo lepší jaro než podzim mohlo by zaútočit na přední umístění.
Tolik stručná zpráva o fotbale.
Sportu zdar a fotbalu zvlášt´
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Výroční zpráva KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

příloha č.13

Vážení sportovci.
Klub českých turistů v Rokytnici nad Jizerou má 51 kmenových členů a dalších 15 členů hostujících z jiných
oddílů TJ Spartak.
V letošním roce jsme oslavili 60 let vzniku organizované turistiky v Rokytnici nad Jizerou. Zde je nutné
připomenout, že právě turistický oddíl byl 2. oddílem ve vznikající organizaci TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou. Prvním oddílem byli fotbalisté. Za celou dobu trvání turistiky musím vzpomenout alespoň několika
jmen turistických činovníků, keři nechali v turistickém hnutí svoji stopu. Určitě se nedá jmenovat všechny,
kteří se zasloužili o Rokytnickou turistiku, tak alespoň pány Oldřicha Metelku, Jiřího Bureše, pana učitele
Jana Macha a Miroslava Kocourka, pány Jiřího Platoše a Karla Šaldy. Při ohlednutí na činnost turistů
v minulých letech jsem velmi rád, že pokračujeme v odkazu těchto turistických nadšenců. Zde mám na
mysli hlavně turistické akce, které mají dnes již čtyřicetiletou tradici, jako je Přejezd Krkonoš a HETOS, ale i
akce s kratší tradicí, jako vlastivědná vycházka Za krásami našich vesniček a i relativně novodobé tradice –
Novoroční výstup na Strážník a Jarní týdenní cykloexpedice. Možná to vyznívá jako jednoduchá záležitost,
ale za každou takovouto akcí je spousta práce konkrétního vedoucího akce.
Jako KČT nejsme nějaká uzavřená skupina, ale právě naopak, mámě zájem umožnit i ostatním obyvatelům
Rokytnice účast na našich akcích. Zde jsme bohužel v roce 2014 zůstali za svými plány, neboť minimální
finanční podpora za strany TJ ( pro špatnou 2013 -2014 zimu ) nám neumožnila zajistit každoroční 4 zájezdy
do vzdálenějšího okolí. Prostě bez standardní finanční podpory není možno řešit jízdné ve výši nad 400,- Kč
na osobu, když s námi jezdí i vícečlenné rodiny. Vzhledem k této situace jsme řešili i financování i z jiných
zdrojů, podařilo se nám získat dva granty z Města Rokytnice nad Jizerou ve výši cca 4000,-Kč. Naopak se
nám dařilo pořádat jednodenní výlety do blízkého okolí, kam se dá jakš-takš dojet linkovými autobusy.
Nechci zde řešit detailní statistiku, co vše jsme uspořádali, ale každoročně máme v zimě cca 15 akcí a v létě
také asi 20 akcí. Za uplynulé roky to jsou stovky výletů strávených s turistikou a přáteli. A vo tom to je.
Stále se také věnujeme značení turistických cest. Za dobu této činnosti jsme již omalovali turistickými
značkami republiku kolem dokola.
V říjnu jsme v Rokytnici zajišťovali seminář cvičitelů a činovníků KČT Libereckého kraje. Samozřejmě jsme si
nechtěli udělat ostudu nějakým malým výletem, a tak jsme účastníky ( bylo jich více než 50 ) vyvezli na
Zlaté návrší a provedli po Labské louce. Někteří tam byli poprvé. Předsedkyně KČT Libereckého kraje paní
Marková nám tlumočila poděkování za dobře zvládnutou dvoudenní akci. Účastníkům se v Rokytnici líbilo a
určitě zde nebyli naposledy.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří dál rozvíjejí turistickou činnost v Rokytnici nad Jizerou.
Ještě poznámka, jsem přesvědčen, že turistika v Rokytnici nezanikne z důvodu finančních problémů, je zde
mnoho turistů, kteří bez nároků na finanční ohodnocení budou dál organizovat výlety do blízkého i
dalekého okolí.
Jaroslav Hejral
předseda KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

21.11.2014
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příloha č.15

Od března letošního roku funguje nový V LK. První sezóna je tak trochu zkušební, zatím snad ale nový V
LK zvládá všechny činnosti jak by měl.
Všechny teamy (Kučera, Samohel, Hrbek) se připravují v letních měsících na 100%. Jak veškerá příprava,
materiál a permice, tak platy trenérů nám pomohli zajistit rodiče dětí, které reprezentují TJ Spartak.
V letních měsících jsme požádáli o 2 granty z libereckého kraje, které bohužel letos nevyšli.
Velký dík patří Lucii Hruškové, která zatím sama připravuje podklady a prostor pro jednání se Základní
školou, ohledně vzniku sportovní třídy v budoucích letech.
Na nadcházející zimní sezónu jsou plánovány 2 závody (FIS dospělí, RKZ žactva)
Vzhledem k nelichotivým vyhlídkám v A.S. je budoucí fungování přímo závislé na dotaci ze společnosti a
na ochotě rodičů dál se podílet na lyžování svých dětí.
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Zpráva o činnosti Paraglide clubu za rok 2013

příloha č.16

V roce 2013 jsem měli na závodech jediného zástupce ( B.Patočka), který na
štafetovém závodě Adrenalin Cup v Beskydech obsadil se svým týmem 9. Místo.
Další závodníci se neúčastnili žádné větší soutěže, pouze se věnovali volnému
létání. I to byl jeden z důvodů, proč se náš oddíl rozhodl zastavit čerpání
rozpočtu pro rok 2013. Tento přístup Paraglide Club uplatňuje i v roce 2014, kdy
o žádné finanční prostředky nepožádal – uvedli jsme, že chceme náš rozpočet
věnovat těm oddílům, které pracují s mládeží.
Nadále spravujeme startovací plochy v Rokytnici, pečujeme o oddílový web,
který nabízí celou řadu užitečných informací i zajímavostí. Nadáke také
zprostředkováváme tandemový paragliding a školul létání.
Kromě sportovní činnosti se snažíme aktivně zapojovat i do společenského
života, především pomocí na různých akcích ( den dětí, sportovní činnost
mládeže, Skialpinistické závody,…) nebo například tím, že aktivně vedeme
jednání o letním provozu lanové dráhy na Lysou horu.
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Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu
V sezoně 2013-2014

příloha č.18

Družstvo A Spartaku Rokytnice ve složení Lutz Jan, Zuzánková Monika,Pfeifer
Miroslav, Štens Petr , Nesvadba Luboš , Erbanová Jana,Erban Zdeněk,hrálo
krajský přebor 2 třídy a skončilo na 5. místě z 12 účastníků.
Našimi nejlepšími hráči v soutěži byli dle úspěšnosti:
na 10. místě Lutz Jan se 72%
na 15. místě Nesvadba Luboš se 67%
na 19. místě Zuzánková Monika se 64%
na 22.místě Pfeifer Miroslav s 58%
Sportu zdar
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Šachy

příloha č.19

1.„A“ mužstvu se start do nového ročníku KP 8 členných družstev docela vydařil,když po
dvouch kolech je na 4.místě ziskem 4.bodů/ 1výhra + 1 remiza/.
„B“ mužstvo v KS skupina východ zatím sehrála 1utkání a je dez bodů. Do tohoto mužstva
jsme zařadili také 2 žáky ,kteří zatím sbírají zkušenosti.
Oddíl také připravuje trdiční vánoční turnaj v rapid šachu na 26.12.2014.
2.Také se diskutovalo o současné situaci v TJ Spartak.
Finanční situace má vliv na naši činnost,jelikož polovina našich zápasů se hraje venku.Na
příklad „A“ mužstvo hrálo v minulém kole až v Krásné Lípě. Nutno také zmínit,že jsme
rozpočet oddílu min. 10 let nezvyšovali. Doufáme,že v příští sezoně nebude rozpočet tak
drsně krácen. Uvědomujeme si,že na rozpočtu bude mít vliv i následující zimní sezona.
Jsme si vědomi,že jsme v minulosti měli vždy dobré zázemí u TJ Spartak.K dispozici máme
pěknou hrací místnost.
Doufáme,že se následující zimní sezona vydaří

Z.Hollmann
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Příloha č.20

Zpráva TENISOVÉHO ODDÍLU na konferenci TJ konané dne 21.11.2014
V letošním roce do našeho oddílu vstoupilo několik nových členů jak z řad mládeže, tak i dospělých a i díky tomu
jsme se po letech opět mohli přihlásit do II. ligy veteránů severočeské oblasti . Tuto soutěž se nám podařilo po letech
neúspěchů a proher letos suverénně bez jediné prohry vyhrát !!! a to především díky našim novým hráčům, panu
Kučerovi a zvláště pak panu Šetkovi, jež se k nám přistěhoval do Rokytnice do bytu, který koupil od zde
předsedajícího pana Zbyňka Najmana a tomu zde musím veřejně poděkovat, protože vlastně díky němu se nám
podařilo letos zvítězit. Za námi zůstala i družstva Jilemnice, Lomnice, Paky či Bělohradu.
Velkou radost máme z toho, že se nám podařilo v létě uspořádat tenisový kemp pro mládež, kterého se zúčastnilo
celkem 13 dětí, z toho 9 z Rokytnice a zájem dětí i rodičů o pokračování do budoucna nás velice mile překvapil. Rádi
bychom otevřeli pravidelný tenisový kroužek pro děti a tak se snažíme sehnat na příští rok trenéra.
Na závěr sezony jsme uspořádali již 7. ročník tenisového turnaje Rokytnice OPEN, kterého se letos zúčastnilo 16
mužů a 1 odvážná žena. O ještě lepší účast jsme přišli jen díky tomu, že v tomto termínu probíhá i jakýsi turnaj US
OPEN v Novém Yorku, takže na příští rok plánujeme posunutí termínu a zvýšení dotací. V letošním ročníku zvítězil a
obhájil loňské 1. místo Michal Svoboda z Berouna před domácím Karlem Kučerou a odnesl si mimo jiné i hlavní cenu,
víkendový pobyt pro celou rodinu na penzionu Helena v Horní Rokytnici, dar jednoho z našich sponzorů pana Štense.
Na příští rok plánujeme nábor nových dětí do oddílu a do budoucna stále věříme ve vybudování odpovídajícího
zázemí a v zastřešení alespoň jednoho z kurtů abychom mohli prodloužit poměrně krátkou sezonu zde u nás na
horách.
Na závěr bych chtěl popřát novému výboru, jež bude za chvíli znám, aby se opět mohl zabývat sportovní činností a
rozvojem sportu v Rokytnici, tedy tím k čemu naše TJ kdysi vznikla a ne jen pomluvami a problémy v a.s.
..děkuji

Petr Doubek předseda TK
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Příloha č.22

Příspěvek klubu Masters –konference 21.11.2014

Tým Masters v letošní sezoně 2013/2014 opět dokázal, že medaile získávat umí.
V závěru této zprávy jsou jednotlivá umístnění ze závodů, která se nakonec podařilo
s ohledem na nedostatek sněhu odjet a z ní je patrné, že naši Masters si vedli velmi
dobře doma i v zahraničí.

Na medailových pozicích se umísťovali Honza Čermák, Roman Dědeček, Petr
Udatný, Tomáš Vaněk, Jindra Málek, Vlaďka Krejčí, Hanka Ledvinová a Renata
Hornová.

Za tyto výkony jim velmi gratuluji!

Ze zdravotních důvodů nemohli letos závodit někteří členové. Doufám, že se do
příští sezony jejich zdravotní stav zlepší.

Klub Masters je samofinancující se klub- tak jak bylo v TJ schváleno. Od TJ a LK
z rozpočtu žádné peníze nečerpáme a tudíž TJ ani LK nezatěžujeme. Vše si
hradíme z vlastních zdrojů a faktury jsou adresovány na klub Masters.
Peněžní prostředky získáváme od svých členů a sponzorů a všem bych chtěl za
tuto pomoc velmi poděkovat. V tuto chvíli máme na kontě kolem 30.000,-Kč a měly
by přicházet další peníze za příspěvky od členů Masters a od sponzorů. Peníze
používáme na závody a materiální vybavení. Neevidujeme žádnou nezaplacenou
fakturu! Vše máme uhrazené!

V roce 2013 bylo prezentováno, že Masters vyčerpali peníze na závody MR ČR.
Byly to soukromé závody pana Mastného, Klub Masters s nimi neměl nic
společného a žádné peníze nečerpal. Dle slov pana Jirmana náklady na tyto
31

závody platil LK a startovné vybíral p. Mastný. Pan Braun se k tomuto problému
vyjádřil slovy, že to byl podvod na a.s..

Za šest let jsem spolu se členy Masters, odvedl kus poctivé práce. Stál jsem u
zrodu klubu Masters a stál jsem i u zrodu závodu Memoriál Dr. Vedrala. Uspořádali
jsme již pět ročníků Memoriál Dr. Vedrala, prosadil jsem Mistrovství světa
Masters v Rokytnici 2016, které bylo zase pak zrušeno předsedou S.Braunem a
výborem TJ, což jsem dodnes nepochopil. Na takto výjimečném závodě mohla
profitovat nejen TJ, ale celá Rokytnice. Jsem ale nesmírně rád, že se tento
ojedinělý a významný závod podařilo zachovat v Čechách ve Špindlerově
Mlýně a jsem rád a vážím si toho, že mi za toto mé úsilí poděkovali v Praze na
SLČR a zařadili mne do organizačního týmu.

Memoriál DR. Vedrala se v letošním roce zrušil kvůli nedostatku sněhu. Budu
pracovat na zachování tohoto závodu, na který jsem před prvním ročníkem dostal
svolení od paní Vedralové a díky tomuto závodu se o nás a Rokytnici mluvilo
v zahraničí i doma jen v superlativech a závodníci nám psali dopisy plné
chvály.

Mezi nejvýznamnější úspěchy za jednotlivé roky patří bezesporu účast v roce
2010 na Zimních hrách Masters ve Slovinsku.
Honza Samohel ml. zde získal druhé místo v obřím slalomu a na první mu
chyběla pouhá 0,01 setina sekundy.

V roce 2011 Vladimíra Krejčí v celkovém hodnocení Světového poháru
Masters získala křišťálový globus za 2. místo.

V roce 2012 jsme odjeli na Mistrovství světa v USA, kde Roman Dědeček získal
bronzovou medaili v Super obřím slalomu.

V roce 2013 získala bronzovou medaili ve slalomu Hanka Ledvinová na
Mistrovství světa Masters ve francouzském Megeve.
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Přivezli jsme mnoho medailí a pohárů ze světových i domácích závodů, které jsme
vystavovali ve výloze u pana Jiřičky a Brauna v zelenině na náměstí.

Pravidelně jsme přispívali na stránky Spartaku a do Rokytnického zpravodaje, kde
jsme informovali o závodech a výsledcích našeho týmu.

Klub Masters se prezentoval formou plakátů v dolní stanici sedačkové lanovky a tato
prezentace byla velmi kladně hodnocena širokou veřejností.

Další hezkou a pozitivní akcí klubu Masters bylo navržení a předání plaket za
dlouholetou práci v TJ pro 8 zasloužilých členů ( S.Braun, J. Čermák, J.
Samohel st., P. Setunský, O.Udatný, M.Žalský, J.Jonová a L.Žalská).
Předávání proběhlo 11.7.2013 v Liberci v hotelu Zlatý lev za přítomnosti
náměstka hejtmana Libereckého kraje pana Vladimíra Mastníka, starosty
města Rokytnice pana Petra Matyáše, předsedy krajského výboru ČUS pana
Vladimíra Boháče a bylo zakončeno slavnostním obědem, který hradil klub
Masters. V této započaté činnosti hodláme i nadále pokračovat.

Závodní tým Masters , má nyní 17 členů. Závodníci se pravidelně zúčastňují
významných závodů doma i v zahraničí , kde reprezentují TJ.
Podařilo se mi tým vybavit nejen lyžemi Head, ale i sjednotit oblečení od firmy
VIST, máme svůj klubový odznak, vytvořili jsme dvě krásné fotoknihy mapující
naši činnost a výsledky za předchozí roky, kterými se prezentujme u sponzorů.

Rok 2014 je téměř za námi a nebyl to jednoduchý rok. Mé účelové a neoprávněné
vyloučení v prosinci 2013 bývalým předsedou J.Jirmanem a některými členy výboru
LK, narušilo a zastavilo úplně všechno. Jeden ze členů dokonce hlasoval po
telefonu a já jsem neměl ani možnost být tomu přítomen a hájit se. Ač jsem osobně
žádal a psal odvolání k výboru TJ, závodníci týmu Masters psali petice a dopisy,
petici psali i závodníci Masters ze Slovenska a Čech, nic z toho nebylo vyslyšeno.
Proto jsem se musel začít bránit právní cestou. Nic jiného mi totiž nezbývalo. Teprve
až na základě vydaného předběžného soudního opatření došlo k revokaci mého
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vyloučení. Soudní spor stále trvá, POUZE SE BRÁNÍM, protože se cítím velmi
poškozen a poškozena se cítí i má rodina! Je to tak těžké k pochopení?!
Přes všechny překážky, troufám si říci, že to jsou klády, které nám jsou v našem
rozvoji kladeny do cesty, stále hledím dopředu. Nejsem člověk, který by jen tak
něco vzdal. Vždy jsem věci dotáhnul do konce a ostatně i činnost pro Klub Masters
je toho důkazem. Vše co jsem řekl, jsem také splnil!

V naší činnosti budeme pokračovat. Lyžování je naše láska a zastavit se
nenecháme. Věřím, že nový výbor LK a TJ nám dají „zelenou“, protože ve
světě ji Masters již má!

V nadcházející sezoně 2014/2015 nás čeká mnoho závodů. Plánujeme, že by se
mělo odjet na Mistrovství světa v Abetone, na světový pohár nejen v Pianccavalu,
finále SP, FIS závod na Slovenku kde jsme byli loni a samozřejmě v českých
závodech především Mistrovství republiky.
Byl bych rád, aby se odjelo i do Kanady do Qebecu na Zimní hry Masters. Zde
záleží, kolik peněz vysponzorujeme.

Trenéra M.Jona si budeme muset hradit z vlastních finančních prostředků. Trénovat
se musí, jinak to nejde.

Firma Opel bude pro Masters opět poskytovat auto za sponzorovanou cenu a je
ochotno ho poskytovat i pro jiné kluby. Informace u mne.

Výsledky Masters - závodní sezona 2013/2014
Výsledky jsou průběžně zvěřejňovány na http://spartak-rokytnice.cz/masters
Fotky najdete na : http://skimasters.rajce.idnes.cz/

Mistrovství republiky Masters v Karlově- Malá Morávka. 22.-23.2.2014.
Závodilo se ve Ski areálu Klobouk.
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Mistrem republiky v obřím slalomu se stal Honza Čermák, Roman Dědeček a
Vlaďka Krejčí, stříbro obsadil Tomáš Vaněk a bronz si odnesl Petr Udatný.
Slalom - Honza Čermák a Vlaďka Krejčí obhájili zlato z předešlého dne a stali se
dvojnásobnými mistry České republiky. Roman Dědeček měl krásně rozjeté
první kolo, po kterém byl první, ale druhé kolo bohužel nedojel. Tomáš Vaněk
obsadil druhé místo a Petr Udatný třetí místo.
ČPM v Peci pod Sněžkou - 1.-2.3.2014, 2x GS
Honza Čermák přivezl 2x první místo,
Roman Dědeček získal také 2 x první místo,
Tomáš Vaněk byl 1x druhý a 1x třetí,
Petr Udatný získal 1x třetí místo a
Vlaďka Krejčí obsadila 2x první místo
Světový pohár Masters, Forni di Sopra, 8.-9.3.2014, GS, SL
Účast Hanka Ledvinová- Ve slalomu 4. místo, obří slalom 6. místo.
Světový pohár Masters v Peci pod Sněžkou - 15.-16.3.2014.
Naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili a opět obsadili medailové pozice.
Po oba dny se závodilo v obřím slalomu a tady jsou výsledky:
15.3.20114

16.3.2014

Honza Čermák

3. místo

5. místo

Roman Dědeček

4.místo

3. místo

Udatný Petr

10.místo

-

Vaněk Tomáš

7. místo

4. místo

Málek Jindřich

4. místo

4. místo

Krejčí Vladimíra

1. místo

1. místo

Ledvinová Hana

2. místo

2. místo

Hornová Renata

-

1. místo
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Ve dnech 24.3.-29.3.2014 se konalo Mistrovství světa Masters v rakouském
Göstlingu. Přihlášených účastníků bylo 601, tudíž konkurence byla opravdu
vysoká. Tratě byly krásné a náročné, organizátor měl vše výborně připravené a
technická četa fungovala na jedničku.
Výsledky

SG

GS

SL

WC GS

Honza Čermák

17

20

15

20

Petr Udatný

28

39

8

28

Vlaďka Krejčí

7

6

4

5

Hanka Ledvinová

8

8

6

-

Foto naleznete na :
http://skimasters.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_sveta_Masters%2C_GostlingHochkar%2C_24.3.-29.3.2014%2C_foto_Vladka_Krejci/
Ke všem výsledkům závodníkům klubu Masters ještě jednou gratuluji.
I přes nepřízeň počasí, kdy se nedalo ani potrénovat, jsme dosáhli krásných
umístněních.
Členům klubu Masters děkuji za jejich pomoc. Největší dík patří těm, kteří
mne stále podporují a podrželi mne v dobách,kdy jsem byl neoprávněně a
účelově vyloučen.
Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáš přítele!
Jirko Prousku, děkuji, že bez ohledu na tvoje zdraví mi tolik pomáháš se
sponzory, děkuji za všechnu Tvoji práci a obdivuji, že i přes vážné
onemocnění stále lyžuješ a snažíš se závodit. Jsi velký bojovník s velkým
lyžařským srdcem.
DĚKUJI !
Přeji všem členům Masters do nadcházející sezony hodně sportovních úspěchů a
hlavně jim přeji hodně zdraví a ať se jim daří v jejich osobních a profesních životech.
Děkuji sponzorům a věřím, že nás budou i nadále podporovat.
Vladimír Málek
Předseda klubu Masters
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P.S.
S ohledem na krátký časový limit na konferenci jsem nemohl tuto zprávu celou
prezentovat. Byl bych rád, aby nový výbor TJ zrušil limit příspěvku dvou minut.
Konference se koná zpravidla jednou za rok a lidé by měli mít možnost vyjádřit se
k jakékoliv problematice. Navíc příspěvků není nikdy mnoho.
Děkuji za pozornost.
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