ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané
dne 18.5.2018 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Přítomni: viz prezenční listina
paní Hrušková( určená jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítala
přítomné

1) Zahájení konference
Paní Hrušková uvítala všechny přítomné a zahájila konferenci

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: L.Hrušková, M.Riedl, M.Nechanický
PRO: 39

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
PRO: 39

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Konference schválila program konference

4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 39

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Konference schválila jednací řád konference

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: L.Hrušková
PRO: 39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Volba mandátové komise:
Návrh: J.Doubek, M.Holubcová, K.Brožíková
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PRO: 39

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3) Volba návrhové komise:
Návrh: B.Patočka, M. Šmídová, J.Samohel, ml.
PRO:

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zpráva mandátové komise
Jan Doubek: Pozváno 56 delegátů, přítomno 39 delegátů a 12 hostí.
70 % - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Pan Riedl – příloha č.1
Odešel p.Jína – delegát KČT ( 38 delegátů)

6) Zpráva o hospodaření – schválení roční účetní závěrky
Konference schvaluje výroční zprávu TJ Spartak za rok 2017.
Konference schvaluje roční účetní závěrku a převedení hospodářského výsledku ve výši
506 378,45Kč na účet vlastního jmění
PRO: 37

PROTI: 1 (Seidl M.)

ZDRŽEL SE: 0

7) zpráva kontrolní komise
Pan Braun – příloha č.2

8) Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
Pan Pražák - Hodnocení zimní sezony 2017 – 2018
Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se s vámi některými vidím poprvé,
dovolte, abych se nejdříve představil, jmenuji se Vít Pražák a do funkce ředitele
Spartaku Rokytnice, a.s. jsem nastoupil 1.prosince 2017 i když v podstatě v průběhu
listopadu už jsem se účastnil řízení společnosti a příprav na zimní sezonu. Letošní
začátek sezony byl pro managment společnosti velmi náročný, protože skoro na všech
důležitých postech se objevili noví zaměstnanci a tak těsně před zahájením lyžařské
sezony, jsme se všichni seznamovali s podmínkami střediska a jeho specifikou.
Nepodařilo se nám personálně obsadit půjčovnu lyží a tak těsně před zahájením
sezony se muselo vypisovat výběrové řízení na pronájem tohoto zařízení a také se
předávaly objekty gastronomických služeb, které nebyly v úplném pořádku pro
předání, chyběl sezonní leták, marketing nebyl standardně nastaven a tak managment
za pochodu řešil nejpodstatnější problémy, které zvládl a nastavil základní synapse
provozu tak, aby sezona byla úspěšně zahájena. Provoz jsme zahájili 16.12.2017,
středisko tento den jelo za jednotné snížené vstupné 300,-Kč na osobu. Nutno
podotknout, že velmi dobrou práci odvedli po čas sezony pracovníci zasněžování, i
přes několik oblev, které v průběhu zimy přišly, se nám dařilo držet sjezdové tratě ve
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velmi dobré kvalitě a také rolbaři si zaslouží plné absolutorium, na jejich práci máme
plno pozitivních reakcí a pochval. Pokud tedy mohu hodnotit sezonu, považuji ji za
úspěšnou, dokázali jsme udržet vysoký standard služeb až do 2.4.2018, kdy jsme
sezonu ukončili, poslední 4 dny jsem opět nabídli návštěvníkům bonus ve formě
sníženého jízdného. Zaznamenali jsme nárůst návštěvnosti přibližně o 15.000 lyžařů,
což se jistě projevilo i na výši tržeb. Celkový počet návštěvníků je pak včetně
střediska Studenov 264.654, oficiální čísla pro media však trochu nadsazujeme a
uvádíme 280.000 lyžařů. Co se týče obsluhujícího personálu vleků a lanovek mohu
konstatovat, že středisko má dobré a zkušené lidi na těchto postech, ale přesto jsme se
neubránili vzniku mimořádné události, kdy 22.2.2018 na lanovce Horní domky
vypadla mezi 12. a 13. podpěrou pětiletá holčička, měli jsem obrovské štěstí, protože
dotyčné se vůbec nic nestalo, byla jen letecky transportována do FN Hradec Králové
na pozorování a druhý den pak propuštěna z lékařské péče. Případ šetřila Police
České republiky se závěrem pochybení službu konající obsluhy jmenovitě J. Zuzánka
a M. Martina. Tímto incidentem, ke kterému jsem přijal opatření ve formě zvýšeného
dozoru na obou lanových drahách, se zabývalo i představenstvo společnosti. Na tomto
jednání J. Zuzánek svoji práci obhájil. S M. Martinem pak byl dohodou rozvázán
k 1.6.2018 pracovní poměr. Dnes probíhá setkání se zaměstnanci formou posezení,
poděkovali jsme jim za úspěšnou sezonu a vylosovali mezi ně jako odměnu 3 zájezdy
v hodnotě 15.000.-Kč. V současné době jsme již zahájili i letní sezonu, chystáme i
další zimní, tak abychom na vše měli více klidu a mohli vše přesně naplánovat a
uskutečnit bez časového presu, aby tomu nebylo tak jak před zahájením loňské
lyžařské sezony.
Pokud tedy mohu vše shrnout do jediného konstatování, je pro mne velkou ctí vést
tuto společnost a budu se snažit, aby další zimní sezona byla ještě lepší než ta letošní,
kolektiv lidí, kteří na kopci pracují na to určitě má.
Děkuji za pozornost.

9) Zpráva PŘ
R.Roštejnský – příloha č.3

Zpráva DR

10)

Pan Novotný – příloha č.4

11)












Zprávy oddílů za rok 2017:
Alpin club - příloha č.5 – J.Doubek
ASPV – příloha č.6 – S.Hartych
Florbal – nemá zprávu ( oddíl nefunguje)
Fotbal – příloha č.7 – M.Kousal
Kuželky – příloha č.8 – R.Stříbrný
KČT – příloha č.9 – L.Hrušková
Přišel p.Jína ( 39 delegátů)
Lyžařský klub – příloha č.10 - F.Trejbal + Jirman + Krejčí
Paraglide team – příloha č.11 P.Herberová
Silový trojboj – příloha č.12 J.Herber
Stolní tenis – příloha č.13- L.Nesvadba
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12)

Odešla p.Brožíková – 38 delegátů
Šachy – příloha č.14 – Z.Hollmann
Tenis – příloha č.15 – P.Doubek
Volejbal – příloha č.16 nedodali zprávu

Informace o GDPR

Paní Hrušková podala informaci o GDPR ( ONoOOÚ – Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Každý člen musí podepsat souhlas s tím, že budou jeho osobní údaje
uchovány v agendě TJ Spartak. Je třeba, aby Souhlas se zpracováním osobních údajů
podepsali všichni – dospělí i děti ( za děti pak zákonní zástupci)

13)

Diskuse:

Pan Nechanický Marek – chválí oddíl kuželek, že mají dětský oddíl. Všude se končí
pro nedostatek hráčů a v oddílu kuželek to funguje vzorně.
Pan Stříbrný – je to tím, že dospělí hráči berou své děti na zápasy a děti se zapojují.
Děti mají i kvalitní výkony, sami jsme se to učili, máme špatné návyky, naše děti se
to učí správně.
Pan Doubek Petr – chtěl bych to doplnit: hodně záleží na rodičích, pan Stříbrný to
řekl: hrají dospělí a přitáhnou k tomu sportu i děti.
Pan Málek – chodím na schůze již 40 let, tato místnost byla plná, je to škoda. Mělo by
se to do budoucna změnit.
V této místnosti jsme před 12 lety schvalovali Spartak, a.s., bývalý předseda nám
slíbil, že do 6 let budeme mít splaceny všeho dluhy a bude dál pokračovat rozvoj TJ.
Dluhy zaplacené nejsou. Co s tím chcete dělat? Všichni ostatní investují, rozvíjejí se,
my ne. Nemáme děti, nemáme fotbal, nemáme volejbal, nemáme spoustu jiných věcí.
Diskutujeme, co by se mělo, všecko je málo
Pan Nechanický Marek – vyslovuje svůj názor: jednotlivé oddíly požádaly rozpočty,
byly schváleny. Pokud oddíl funguje, finanční prostředky na činnost má. Nefunkční
florbal a špatně fungující fotbal není důvodem nedostatku peněz.
Pan Málek – potkávám různý členy, všichni mi říkají: ..dej mi pokoj se Spartakem,
mě nezajímá…je to pořád stejné, pořád jsou tam stejný lidi…,nic se tam neděje, jsou
tam stejní lidé… přímá kritika se nenosí… přímá kritika je nejlepší.
Připravil jsem návrh do Usnesení, doufám, že se to do Usnesení zařadí
Pan Seidl – jedná se o to, že nás seznámil se zprávou DR. Máme tady problém RRR
vs.Matoušek – jeden zavinil ztrátu 700 tis.Kč. další věc: došlo k porušení vnitřních
předpisů o nákupu dlouhodobého majetku. Pan Balcar je dlouhodobý známý rodiny
Hruškových. Koupili rolbu, která má najeto spoustu motohodin.
Rolba za 1,8Mil.Kč nevydrží víc jak 2 000 Motohodin, ta se totálně rozpadne…
Paní Hrušková – mohl byste položit otázku?
Pan Seidl - Jak se vyřešila pokuta – 700 tis.Kč :
Pan Roštejnský - vznikla škoda, kterou jsme spočítali z rozdílu, kdyby byla
el.energie objednána – rozdíl je cca 200 tis.Kč, panu Matouškovi bylo sebráno osobní
ohodnocení a odměny po dobu 3 měsíců, je to cca 220 tis.Kč
Pan Roštejnský – co se týká rolby, tak investici schválila jak banka, tak i akcionář i
PŘ, tam si nemyslím, že bychom…
Pan Seidl – proč neproběhlo výběrové řízení?
Pan Riedl požádal p.Pražáka, aby se vyjádřil k technickému stavu pořízené rolby
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Pan Pražák – rolba se kupuje při nějaké příležitosti, rolba má nejsilnější motor
z celého autoparku, toto je rolba s navijákem.
Pan Seidl – podstata je to, proč jste porušili vnitřní předpisy, kvůli kterým jste
naháněli bývalého ředitele a kvůli tomu jste ho vyhodili..
Pan Riedl – odkup rolby: byla možnost, která nebyla dlouho v platnosti, nabídla se
možnost odkoupit starou rolbu ze střediska a nákup této rolby, která je v dobrém
stavu. Jednalo se pod časovým tlakem, proto se neprovedlo výběrové řízení.
Pan Seidl – neměli jste jediný důvod ji kupovat – neměli jste bouračku, neměli jste
důvod to koupit.
Pan Riedl – napadáte zde práci vedení společnosti, které odvádí velmi kvalitní práci
Pan Pražák – nechám připravit zprávu o současném rolbovém parku, kolik mají najeto
motohodin, napíšu zprávu a zdůvodnění, proč došlo k nákupu rolby, která je
v současné době nejlepším strojem, který ve středisku máme. pokud bychom měli 10
mil. Kč na nákup nové rolby, pak by bylo vypsáno výběrové řízení. Protože se
naskytla možnost zakoupení této rolby a protože bylo zájemců více, snažili jsme se za
tuto výhodnou cenu rolbu získat. V tomto směru jsme se zachovali jako správný
hospodář.
Pan Seidl Pan Novotný – ohradil se proti nařčení ze skipasy…nařkl mne z manipulace se
skipasy.
Pan Novotný – my jsme si ověřili, co je v nabídce, a jaká se nám naskytla příležitost.
Výběrové řízení neproběhlo standardním způsobem, protože jsme si analýzu nabídek
na trhu provedli a vyhodnotili sami. Proběhlo schválení akcionáře a PŘ.
Paní Krejčí – návrh: navrhují změnu voleb do V TJ ( viz příloha č.17)
Pan Nechanický – toto se týká Stanov a museli bychom Stanovy změnit…
Holubcová – tyto návrhy, pokud by prošly, by změnili Stanovy, musela by se svolat
Konference, projednat změny, schválit, a pak by tyto změny byly platné pro volby na
podzim.
Pan Málek – V TJ by měl tento návrh přijmout a začal s tím pracovat. Měl by dát
všem členům možnost, aby mohli pracovat v oddíle. Aby se dostali do jednotlivých
klubů nebo i do V TJ.
Pan Doubek – diskuse před volbami: na volby by zde nezůstal nikdo
Pan Málek – diskuse nemusí být 2 hodiny, stačí 30 minut.
Pan Patočka – změna Stanov – jak to zařadit do Usnesení?
Pan Nechanický – zařadíme do usnesení, bude to podnět k tomu, aby každý člen si
stanovy přečetl a zamyslel se, zda není potřeba upravit i jiné odstavce.
Pan Seidl – mám dotaz na partu vlekařů
Pan Nechanický – dle jednacího řádu již nemá pan Seidl možnost diskusního
příspěvku. Pokud chce mít nějaké další dotazy, nechť je předá písemně.
Pan Riedl – informace ohledně Spartak, a.s. Z P ČR přišla Žádost o poskytnutí
součinnosti: dodání všech nájemních smluv o pronájmu nemovitostí. Některé
nemovitosti nejsou v majetku Spartak, a.s., ostatní, které se týkají Spartak, a.s. vedení
společnosti samozřejmě dodá. Jen je to další práce navíc, která zdržuje od běžné práce
a příprav na letní sezónu. Součinnost bude zachována a doufám ( sám za sebe)
výsledky šetření budou co nejlépe prošetřeny.
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Další věc ohledně stavebního řízení – prosím o shovívavost ohledně vysvětlení,
nejsem stavař – výstavba Lovčenky a využití vodních zdrojů. V tomto se řízení bude
dotýkat pozemků Spartak a.s. i pozemků TJ Spartak. Proto jsme požádali o
součinnost. Spartak, a.s. je přímým účastníkem řízení, má všechny informace, může
se k tomu vyjadřovat. TJ Spartak byla vyrozuměna, že v tuto chvíli není důvod, aby
byla přímým účastníkem jednání. Pokud bude potřeba, bude TJ Spartak přizvána.
Spartak,a.s je účastníkem řízení a bude dohlížet na to, aby nedošlo k újmě práv TJ
Spartak nebo Spartak, a.s.
Pan Seidl – mohl byste mi za to alespoň poděkovat a říct, kdo to zinscenoval a že
z toho bude těžit TJ?
Pan Riedl – ano, pan Seidl poslal TJ Spartak elaborát, který na toto upozorňoval,
bohužel tento dokument nebyl použitelný, protože byl špatně vyhotovený. V té době
ale již Spartak, a.s. podnikala kroky vedoucí k zajištění účasti v tomto řízení.
Pan Seidl – všichni kolem toho chodili jako kolem svátosti
Pan Riedl – poděkujme panu Seidlovi, že nám zachránil a.s. a my jdeme dál
Pan Patočka – Studenov?
Pan Pražák – v současné době se takhle těžký vlek nevyrábí, co se týká komfortu
zákazníka, jsme hodně za hranou. V letošním roce se pokusíme, abychom ještě pro
letošní rok dostali revizi, pokud ne, tento vlek ukončíme, sneseme z kopce a pro příští
rok uděláme všechno pro to, abychom mohli postavit LD odpojitelnou 4 sedačku.
Pan Riedl – ještě připomínka: ve zprávě ing.Roštejnského zaznělo, že v letošním roce
propadly územní plány: nepropadly v letošním roce, ale v roce 2016
Paní Krejčí – každý by si zasloužil slovo. Utínání není správné, je nás tady 50,
všichni jsou zticha. Když chce jeden něco říci, měl by se nechat mluvit.
Pan Nechanický – na začátku Konference byl schválen jednací řád. Stačí přednést
návrh na změnu jednacího řádu, jinak je k ničemu, když se podle něj neřídíme. Máte
pravdu, ale pojďme to dělat tak, jak se to dělat má.
Hrbek Tomáš – odvolání p.Hrbka: pan Hrbek byl člověk, který zastával stejnou
strategii, jako pan ředitel Kopecký a byl v rozporu se zbytkem PŘ. Pan Hrbek odjel
na dovolenou, pan Kopecký byl na nemocenské, pracoval zbytek PŘ v čele s ing.
Roštejnským. Když se pan Hrbek vrátil z dovolené a začal fungovat na pozici
předsedy PŘ, připravené věci před dokončením se začaly zdržovat a oddalovat
termíny. Ptali jsme se na důvod, nebylo odpovězeno. Při setkání v Praze s panem
Hrbkem ( já, ing.Roštejnský, p.Hrbek) jsme diskutovali, ujasňovali jsme si situaci,
zajímalo nás, v čem je problém a vyplynulo z toho, že představa p.Hrbka je úplně jiná
než představa zbytku PŘ a akcionáře. Potřebujeme mít tým, který má společné cíle.
Akcionář se rozhodl podpořit vize a cíle p.Roštejnského, na základě toho nastaly
změny ve statutárních orgánech.
Pan Málek – mluvíme stále o demokracii, ale tady se nesmí nikdo projevit.
V minulém režimu jsme se vyjadřovat mohli, nechte nás vyjádřit.
Paní Vrdlovcová – já jsem jednací řád nečetla, ale přečetla jsem si, že příspěvek
oddílu má být cca 2 minuty, přitom někteří měli příspěvek 8-10 minut. Chceme být
inteligenti, tak dodržujeme všechno.
Pan Nechanický – na stejný problém jsme narazili na Konferenci LK.
Pan Seidl – kolik lidí se vás zeptá na nepříjemné otázky? Nezeptají se, protože to jsou
všichni kamarádi. Další věc: na podzim, když byla Konference, jsem přišel za vámi a
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řekl jsem Vám, že vyřeším pana Schinera. Vy jste řekl ano, přivítáme to. Já jsem si
s tím dal takovou práci, oslovil jsem KRNAP, potažmo až po zveřejnění, že to dám na
web, tak pak to 3 týdnech na to reagoval Spartak. Já jsem vám to připravil. Mělo to
trochu jinou formu, než bylo potřeba. Paradoxně to upravila paní Slavíková do nějaké
formy a teď se to všechno snáší na její hlavu. Místo toho, abyste řekl, pane Seidl,
děkujeme, dotáhl jste to do takové podoby, že máme v ruce nástroj, jak vyřešit
nájemní smlouvy nahoře, ne, chodíte kolem toho jako okolo horké kaše. Neřeknete
pravdu.
Pan Riedl – pane Seidl, děkujeme, že jste připravil nástroj pro Tj, který nebyl vůbec
potřeba. To, co vy jste vynaložil, mne těší, že máte takový zájem, ale někdy by bylo
lepší se nejdřív o všem informovat, než vynaložíte takové úsilí.
Pan Málek – TJ byla založena v roce 1952, je zde 65 let, vy si myslíte, že když jste
tady 4 roky, že jste to tady vybudoval? Je třeba se podívat do historie, my jsme
chodili na ty brigády…
Paní Hrušková – děkujeme za vaše slova…
Pan Jirman – ztratil jsem chuť cokoliv dělat, protože když pak chodím vysvětlovat na
P ČR, jsem vyslýchán, nebaví to. Vše bylo řádně prošetřeno… opět je tady napadání,
tamhle trestní oznámení, tamhle to děláte špatně. Podívej se, Vladimíre, na Tvých
závodech vždy byla minusová částka, nemůžeš se divit, že tímto stylem nechceme,
aby se pořádaly závody.
Paní Hrušková – ukončuji diskusi a prosím o přednesení návrhu Usnesení
Pan Seidl – odešel – (37 delegátů)

14)

Návrh a schválení Usnesení

Pan Patočka přečetl návrh Usnesení.
PRO: 37

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Konference schvaluje Usnesení

15)

Závěr

Paní Hrušková poděkovala všem přítomným, rozloučila se a konferenci ukončila.
Ještě upozornila, že pokud má někdo nějaký dotaz, a´T ho podá buď písemně nebo se
obrátí na členy V TJ…

Zapsáno v Rokytnici n. Jizerou dne 18.5.2018
7

Zapisovatel: ………………………….

Ověřovatel zápisu:………………………….
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Příloha č.1

KONFERENCE TJ
(18.5.18)

1. Za rok 2017 se výbor TJ, k dnešnímu dni, sešel 23x
2. Výše členského příspěvku TJ se pro rok 2018 nemění.
3. Podmínky získání zlevněného skipasu se pro rok 2018 upravily následujícím způsobem:
a. Dospělí potřebují 20b.h. pro získání zlevněného celosezonního skipasu (děti pak 15h)
b. Pro 50% slevu v rámci jednodenních jízdenek (i bodových) je nutné odpracovat 50%
b.h.
c. Brigádnické hodiny lze odpracovat v rámci oddílových brigád. Ty musí předseda
oddílu nahlásit min. 1 týden předem a to tajemnici TJ.
4. Za loňský rok bylo čerpáno 397.123,- Kč na dotačních programech (svazy, kraj, město atd.)
5. Rozpočty oddílů TJ byly pro rok 2017 schváleny v celkové výši 1.846.200,- (požadováno
1.926.200,-). Pro rok 2018 je schváleno pro rozpočty oddílů čerpání finančních prostředků
v celkové výši 1.808.100,- Kč.
6. Realizován nákup nového 9místného vozidla Renault Trafic 1,6D twin turbo za cenu
642.120,-Kč s DPH.
7. V rámci LK vznikl nový kroužek zaměřený na parkur = překonávání překážek. Trenérem je
Jana Machačová (trénink zaměřený na běh, skákání, přeskakování, šplhání + základy
gymnastiky a akrobacie). Pomáhá Jan Pacák ml. Děkujeme 
8. Ve volejbalovém oddíle začala s pomocí trenérovi Karolína Hnyková. Děkujeme 
9. Na cvičení rodičů s dětmi chodí pomáhat cvičitelce Ellen Počinková. Děkujeme 
10. Pokud mají jednotlivé oddíly potřebu nakoupit materiál, pošlete (předejte) požadavky
tajemnici TJ.
11. V TJ pracuje dlouhodobě na zlepšování podmínek v rámci TJ a budování dobrého jména TJ ve
společnosti. Členy TJ žádáme o trpělivost a podporu při naší společné práci. Případné náměty
či připomínky prosím předávejte tajemnici TJ.
12. V rámci jednotlivých oddílů neváhejte žádat o pomoc V TJ skrze tajemnici TJ při náborech
nových členů TJ (děti i dospělí) stejně tak i při hledání nových trenéru či asistentů trenérů atd.
13. Děkuji za činnost všem předsedům oddílů, trenérům a všem aktivním členům TJ.
14. Dne 21 – 22.4. proběhla brigáda na Lysé hoře a Studenově. Účast, byla nadstandardní za oba
dva dny se sešli desítky dětí i dospělích.
15. Dnes 18.5. bylo předáno staveniště pro rekonstrukci sportovního areálu Pěvín. Termín
dokončení rekonstrukce je stanoven na ½ září 2018. V tomto termínu nebude možné využívat
sportovní areál Pěvín ke sportovní činnosti.

AKCIONÁŘ
1.
2.
3.
4.
5.

Za rok 2017 se akcionář, sešel 18x
Vyhověl žádosti p. Stránského o ukončení funkce člena PR (osobní důvody)
Schválil investici do odkupu testovacích zasněžovacích zařízení v hodnotě 4.612.862,- Kč.
Schválil zakoupení nového sekacího traktoru značky Agrotes Starjet
Odvolal člena PR Tomáše Hrbka s účinností od 27.9.2017
9

Odebral prokuru p. Kopeckému k 27.9.2017
Předsedou PR se stal p. René Roštejnský s účinností od 5.10.2017
Odvolal p. Jiřího Fischera z DR s účinností 27.9.2017
Jmenoval p. Jiřího Fischera za člena PR s účinností od 28.9.2017
Místopředsedou PR se stal p. Jiří Fischer s účinností od 5.10.2017
Jmenoval p. Jana Doubka za člena DR s účinností od 1.11.2017
V současné době probíhá výběrové řízení na pozici člena PR. Přihlášky lze zasílat tajemnici
TJ do 31.5. Více informací na webu TJ a AS.
13. Další informace o proběhlé zimní sezóně podají zástupci AS
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Příloha č.2:

Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
Kontrolní komise ve složení předseda – Slavomil Braun a členka Jana Černá –
provedla kontrolu, zda byly u všech oddílů provedeny inventury. Vše bylo
splněno a doklady s tím související jsou řádně podepsány a založeny u
tajemnice TJ.
Dále byla provedena kontrola, jak probíhá hospodaření a dodržování čerpání
schválených rozpočtů oddílů. Zde bylo vše v pořádku. Vše je pod kontrolou
tajemnice Martiny Holubcové. V případě žádosti oddílu o změnu v rozpočtu
tajemnice požadavek předá Výboru Tělovýchovné jednoty k projednání.
Dále byly kontrolovány smlouvy trenérů a vyplácení odměn za vykonanou práci.
Všechny předložené výkazy trenérů byly od předsedy před vyplacením odměny
řádně podepsány.
Osobně se zúčastňuji každé schůze Výboru TJ Spartak jako člen Kontrolní
komise. Výbor nemá stanovený přesný termín v měsíci, schůzi svolává předseda
TJ dle potřeby a členové Výboru jsou včas informováni i s programem jednání.
Bez připomínek.

V Rokytnici nad Jizerou 15.5.2018
Slavomil Braun

Příloha č.3: - k nahlédnutí v kanceláři TJ (bude jako samostatná příloha v dokumentech)
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Příloha č.4:
Zpráva DOZORČÍ RADY a.s. Spartak Rokytnice za rok 2017
přednesená na konbferenci TJ Spartak Rokytnice dne 18.5.2

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva
a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná
opatření, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření
valné hromadě .
Dozorčí rada pracovala v roce 2017 ve složení:
Václav Novotný , předseda
Martin Hruška, místopředseda
Jiří Fišer, člen DR
Po jmenování p. Fišera do představenstva byl ve VŘ vybrán nový člen DR. Současná
dozorčí rada pracuje od října 2017 , ve složení :
Václav Novotný, předseda
Martin Hruška, místopředseda
Jan Doubek, člen DR
DR se zúčastňuje schůzí představenstva a.s. a některých jednání s obchodními partnery ,
pořizuje si z nich vlastní zápisy a v některých případech předkládá akcionáři svůj komentář
k rozhodnutím představenstva a vlastní doporučení.
Dále je kontrolní činnost DR zaměřena na :
Kontrolu příjmů a výdajů společnosti, a to jak po stránce účetní, tak po stránce věcné.
Kontrolu majetku společnosti a spolupráci při inventarizaci majetku
Kontrolu nájemních smluv a jejich finanční plnění
Náklady na opravy a investice
Náklady na marketing, příjmy z reklamy a smlouvy s reklamními partnery
Náklady na mzdy
Ceny jízdného, ceníky a sezónní jízdenky
Výběr dodavatelů
Zápisy z kontrol včetně návrhu řešení jsou k dispozici akcionáři a jsou k nahlédnutí u
tajemnice TJ Spartak.
Konstatujeme, že a.s. Spartak. dokázala překročit plán tržeb za zimní sezonu 2016 /17 a
splatit část investičního úvěru.
Oceňujeme konsolidaci personální situace ve vedení a.s..
Rezervy vidíme zejména v:
- nízkých příjmech z reklamy
- absenci dlouhodobé marketingové strategie
- absenci schváleného dlouhodobého plánu rozvoje střediska a z něj plynoucího plánu
investic
V současné době, kdy jsou naše možnosti investic omezené, by se dle našeho názoru mělo
pracovat zejména na přípravě budoucích investic. Dále by se mělo pracovat na zvyšování
zákaznické přívětivosti střediska pomocí finančně méně náročných opatření, například
zlepšováním kultury prostředí a přístupu k návštěvníkům.
V Rokytnici nad Jizerou, dne 20.2.2018
Zapsal:

Václav Novotný – předseda DR
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Příloha č.5:
Činnost Alpin clubu v roce 2017 v bodech:


Uspořádali jsme Český pohár ve skialpinismu – závod O dřevěného Krakonoše proběhl 4.
března 2017. Byl to 16. ročník a zúčastnilo se ho 75 závodníků.



Na jaře proběhla akce Otevírání skal. Proběhla na Skalách u Fejkla nad Letní stranou a
věnovali jsme se úklidu a čištění skály, na které postupně vznikají nové lezecké cesty.



Alpin club se již tradičně podílel na pořádání Dětského dne, a to oblíbeným přelaněním.



Podařilo se postavit několik nových horolezeckých cest ve skalních oblastech Českého ráje a
také na rokytnicku.



Člen Alpin clubu Zdeněk Hák se zúčastnil expedice na osmitisícovku Gasherbrum 8080 m. n.
m. Spolu s Markem Holečkem se jim podařil prvovýstup v jihozápadní stěně této hory. Výstup
je celosvětově uznáván a je nominován na ocenění o nejlepší světový výkon za rok 2017
v oblasti výškového horolezectví. V České republice dostali ocenění Výstup roku od Českého
horolezeckého svazu a také od společnosti Alpy.cz.



Stále probíhají přípravy na vydání horolezeckého průvodce po skalách na rokytnicku. Tato
práce obsahuje tvorbu nových horolezeckých cest, čištění skal a jejich okolí, pořizování
fotodokumentace, získávání informací o historii lezení na rokytnicku atd.
V roce 2017 zasedala Názvoslovná komise KRNAPu, která se mj. zabývala názvy zdejších
skalních útvarů. Před vydáním průvodce, bychom chtěli některé informace o horolezeckých
cestách zveřejnit na internetu. Toto by mělo proběhnout do léta 2018.



Proběhly oddílové brigády na skalách: 26.5.2017 – účast 8 členů; 16.9.2017 – účast 4 členů;
28.9.2017 – účast 13 členů; 4.11.2017 – účast 9 členů.



21.10.2017 jsme uspořádali oddílový výlet, při kterém jsme lezli na skalách a via ferratě Vodní
brána v Semilech.



Proběhlo každoroční cvičení evakuace z lanové dráhy a aktualizace svolávacího plánu.
Tentokrát na lanové dráze Horní Domky.



V listopadu proběhla oddílová akce Poslední slanění, tradičně na Strážníku.

Zapsal : Jan Doubek, 14.5.2018
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Příloha č.6: - činnost ASPV: oddíl nedodal zprávu
Příloha č.7:

Zpráva fotbalového oddílu 2017
Zpráva není vůbec optimistická. Je to tak, jak řekl minulý rok na valné hromadě pan Málek:
„Kde skončil fotbal, chcípnul pes:“
Posledním mužstvem Rokytnice bylo družstvo mladších žáků, které svým 3.místem
v okresním přeboru na jaře ukončilo činnost z důvodu nedostatku nových hráčů i přes
organizovaný nábor.
Zájmy mladých jsou jiné a přístup většiny rodičů není také na místě. Bohužel ani bývalí hráčo
se nijak nezapojují,.
Muži po zrušení divize v Jablonci nad Jizerou dali dohromady mužstvo s Jabloncem, aby
mohli pokračovat v 1.B třídě, takže některá utkání se hrají v Rokytnici. Že fotbal diváky
táhne: návštěvy na utkáních jsou v průměru kolem dvou set diváků.
Ve dnech 22.-24.6.2018 proběhne u nás v Rokytnici Setkání Rokytnic České republiky, jehož
hlavní náplní je Fotbalový turnaj. V roce 2018 je to 45.ročník. Tímto zveme vás všechny a
doufáme, že se nám akce zdaří.
Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť.
Zapsal: M.Kousal
Příloha č.8:

Oddíl kuželek - podání zprávy za rok 2017
Oddíl kuželek v roce 2017 změnil výkonný výbor, byla naplánována koncepce klubu a oddíl
jako takový hned v první soutěžní sezóně získal několik skvělých výsledků. Je to odraz naší práce,
tímto proto děkuji výkonnému výboru oddílu kuželek, všem našim hráčům, výboru Rokytnické
neregistrované ligy, správci kuželny a zejména TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, jelikož bez těchto
spojených nádob bychom toto zcela jistě nedokázali. TJ Spartak vytváří pro náš oddíl, a myslím si, že
nejenom pro náš oddíl, opravdu výborné podmínky, které nám ostatní kuželkářské kluby závidí.
Naše mladé naděje se skvěle prezentovali v podzimní Rokytnické neregistrované lize a díky
tomu, že mládež přirozeně stárne, budeme v soutěžním ročníku 2018/2019 uvažovat o přihlášení
nové kategorie dorostu do registrované soutěže.
Díky tomu, že se do registrovaných soutěží podařilo získat více hráčů a soupisky jednotlivých
družstev se nemusely skládat na poslední chvíli, tak se všechna naše družstva umístila lépe, nežli
tomu bylo rok předtím.
Oddíl kuželek v uplynulém soutěžním ročníku po dlouhé době přihlásil svá družstva do
kuželkářského poháru PRO - TEC Cup, kdy tento pohár stále pokračuje. Rokytnické Áčko doma rovněž
ještě neztratilo, navíc vozí body i z odvetných utkání a výsledkem je fakt, že je mezi posledními 8
týmy v poháru. První rozehrané čtvrtfinálové utkání naši borci doma opět zvládli a do odvety si vezlo
vítězství 4:2. Odveta na půdě 1. ligových Trnovan však byla pro naše hráče konečnou, prohra 1:5 tak
znamenala pro Rokytnici nad Jizerou konečné 6. místo v letošním poháru. Mezi posledními 8 týmy
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bylo 5 týmů z Interligy ( nejvyšší mezinárodní soutěž ČR / SR ), 2 prvoligové týmy a již zmiňovaná naše
3. ligová Rokytnice. Myslím, že tento výsledek je skvělá reklama našeho kuželkářského oddílu.
Do příštího soutěžního ročníku oddíl kuželek opět přihlásil 3 naše družstva, budeme hrát 3.
ligu, východočeskou divizi a krajskou soutěž. Bohužel díky pracovním a rodičovským povinnostem
dochází ke změnám na soupiskách a proto je naším přáním zejména přihlášené soutěže udržet. Jak
jsem již uvedl výše, máme přislíbené hostování 2 cizích hráčů. Dotažení jejich startu za Rokytnici nad
Jizerou ještě bude složité, ale pokud by se nám toto podařilo, lze naopak opravdu reálně uvažovat o
postupu do 2. ligy, protože družstvo by bylo opravdu silné.
Díky výkonnému výboru RNL se nám při společném jednání podařilo nastavit podmínky pro
vyzkoušení nových doposud neregistrovaných hráčů v registrovaných soutěžích, což je skvělá
příležitost pro všechny hráče, kteří na sobě chtějí zapracovat a kteří chtějí hrát kuželky i na jaře,
protože registrované soutěže pokračují jarními odvetami, zatímco RNL se hraje pouze na podzim. V
RNL je minimálně 10 % hráčů, kteří svými výkony na registrovanou soutěž zcela určitě mají. Je jenom
na nich, jestli kuželkám věnují více svého volného času. Na závěr musím uvést, že díky viditelnému
nadšení našich mladých hráčů lze s uspokojením konstatovat, že kuželky v Rokytnice nad Jizerou mají
budoucnost. Kdo máte zájem si tuto skvělou hru vyzkoušet, přijďte mezi nás.

Roman Stříbrný - organizační pracovník
Příloha č.9:

Výroční zpráva KČT-TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 2017
Vážení sportovci.
Klub českých turistů v Rokytnici nad Jizerou má 65 členů.
V roce 2017 jsme uspořádali pro turisty a širokou veřejnost 40 turistických akcí, kterých se
celkem účastnilo 681 turistů. Nejvíce účastníků se sešlo již v tradičním termínu 1. 1. 2017 na
Strážníku. V tento den jsme napočítali 148 účastníků. Na HETOSu byla účast 126 turistů. Na
krásy našich vesniček se přišlo podívat 48 turistů. Týdenní cykloexpedice v okolí Písku si
nenechalo ujít 46 turistů atd.
Pro malý zájem se nedaří obsadit zvláštní autobusy, proto více jezdíme do okolí, např. na
Turnovsko, Jilemnicko, Semilsko, Hořicko, Rýchory a Český ráj a jiné, dříve opomíjené kraje.
Pracovali jsme s rozpočtem, který nám TJ schválila v plné výši tak jak byl navržen. Dále se
nám podařilo úspěšně řešit finanční granty z města Rokytnice nad Jizerou.
Stále se také věnujeme značení turistických cest. V roce 2017 byla provedena obnova na 105
km pěších značených trasách a údržba směrovníků. Mimo jiné se naši instruktoři značení
podílejí i na školení vedoucích značkařů z celé republiky, které probíhá v Liberci.
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Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří dál rozvíjejí turistickou činnost v Rokytnici nad
Jizerou.
Antonín Sajdl
místopředseda KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Příloha č.10 a):
Výroční zpráva činnosti oddílu LK:
Tréninková skupina žáku se skládala ze 14 lidí, z toho 1. předžáků a 2. junioři. Občas s námi
trénoval i Patrik Benc a někteří členové kategorie Masters. Letní příprava byla zahájena
v květnu 3-4 tréninky v týdnu. O prázdninách jsme absolvovali 3. soustředění po 5 dnech. 2
krát v Rokytnici a jednou v Bechyni. Od 15 října pak začala příprava na lyžích, střídavě týden
doma a týden na ledovci až do moznosti trénovat v Čechách. Odjeli jsme 4 vydařené ledovce
na Rakouskem Kaunertalu, z toho první 2 byli věnovány technice a volné jízdě. Od 16.12 pak
začala sezona závodní. Závodnici se účastnili až 30 závodu všech kategorií:
UKZ,RKZ,MCR,ODM a mezinárodních závodů. Pro nadcházející sezonu je plán podobný,
přibude jarní ledovec opět na Rakouskem Kaneurtalu. Palmová, Hrušková a Sadílek budou
odcházet z žákovské kategorie a přestoupí do juniorů. Skupina předžáků pod vedením Jany
Machačová a Ivoše Hrbka trénovala a fungovala v areálech v Rokytnici a blízkém okolí. LK
pořádal dvoje závody RKZ a MMČR tělesně postižených. Všechny 3. závody byli
z pořadatelského hlediska velice chváleny.
Palmova Marie:UKZ-2.RKZ-4.MCR-5-5-7,účast na mezinárodním závodu ve Slovinsku
Patočková Anna:4 x první,1 x druha a 2 x třetí na RKZ.MCR-4 a 8,ski interkriterium 2.ucast na
mezinárodních závodech v Italii a Francii
Sadílek Adam:UKZ-6.RKZ-5.MCR-5.ODM-11 a 4
Svatoš Lukáš:RKZ-4.UKZ 11.MCR-8 a 14
Zlámalová Karolína:UKZ-5.RKZ-14.ODM-18
Patrik Benc:MČR-3 a 10,JMČR-1 a 4, celkové umístění v Českém poháru 2místo
Příloha č.10 b):
Závodníci SKI KLUBU MASTERS v letošní sezoně opět nezaháleli!
(Plné znění)
Vystupujeme tu jako Ski klub Masters již od roku 2008 a Vy to víte!
Stále máme výborné výsledky a i letos jsme byli velmi úspěšní.

15

S „odnoží“, kterou tu VLK prezentuje také jako masters , nás prosím nespojujte. Ono
když dva dělají totéž, není to totéž.
To, že jsme kategorie Masters neznamená, že by naše výkony měly být
znehodnocovány. Trénujeme , závodíme s touhou vyhrávat a být nejlepší. Mezi
jednotlivými kategoriemi v LK podáváme již po deset let nejlepší výsledky. Každý
závod je o velkém adrenalinu a snaze zvítězit. Ano, je to radost obzvláště, když je
umocněná třešničkou na dortu v podobě stupňů vítězů.
Ať si říká, kdo chce, co chce, ale ten kdo prezentuje, že výsledky v závodech
Masters nic neznamenají, doporučujeme, ať si jde zkusit sjet Super-G v délce
„minutapatnáct“, slalom se 60 brankami a obřák se 40 bránami. Možná, že pak
pochopí, jak velmi neobjektivní a neznalý věci je!
Pro naše Masters závodníky jsou nejdůležitější závody Světového poháru a závody
pod SLČR.
Závody, které organizuje Šimon Mastný jsou pro nás méně důležité, přesto se i
těchto závodů zúčastňujeme.
V letošní závodní sezoně 2017/2018 jsme opět posbírali medaile a důležité body ze
světových pohárů Master.
Vlaďka Krejčí si získala v závodech světového poháru na Štrbském Plese,
Cerknu, v Peci p. Sn. a finále SP v Serre Chevalier 6 x 2.místo a 1 x 3.místo.
V závodech Šimona Mastného v Jablonci n.Jiz. zvítězila 3x , a to v OS, SL,
Super-G a v kombinaci obsadila též první místo. V Rokytnici n.Jiz. obsadila 1.místo
v obřím slalomu. Slalom se zrušil pro silný vítr, kdy nejezdil jediný vlek. V celkovém
pořadí poháru SSM skončila druhá.
Honza Čermák st. si dojel na světovém poháru ve Štrbském plese a Peci pod.Sn.
pro dvě 5. místa a dvě 6.místa.
V závodech Šimona Mastného také nezahálel a v Jablonci n.Jiz. 3x zvítězil v OS,
SL, Super-G a v kombinaci obsadil též první místo.
V Rokytnici nad Jiz. si v obřím slalomu dojel pro 1.místo. V celkovém pořadí
poháru SSM byl druhý.
Jirka Prousek byl na základě návrhu Ski klubu Masters, z.s. uveden v soutěži
Sportovec roku za Semilský okres do Síně slávy- ještě jednou mu moc
gratulujeme. Vážíme si ho za jeho urputnost a bojovnost nic nevzdávat.
Přes své velké zdravotní problémy, kdy si loni v lednu po pádu poranil operovanou
kyčel, letos znova stoupnul na lyže a začal opět trénovat.
Jan Samohel st. se nám bohužel zranil hned v úvodu sezony, ale věříme, že příští
sezonu se opět na lyže postaví, protože i Honza patří mezi velké bojovníky.
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Jindra Málek v poháru SSM si v Rokytnici n.Jiz. vyjel krásné 4.místo.

Matěj Ponocný- velmi šikovný a všestranný závodník
I letošní zimu nám dělal velkou radost.
Obrovským úspěchem letošní zimy je, že si svými výsledky vyjel nominaci na Deaf
olympiádu a závodníci Ski klubu Masters jsou na něj patřičně hrdi.
Z Deaf evropských pohárů v Itálii a Rakousku si za juniory přivezl 3 x 3.místo
v obřím slalomu a super-G , na MR ČR v Koutech nad Desnou obsadil za st.
žáky v obřím slalomu 1. místo a ve slalomu 1.místo. Dále se zúčastnil veřejných
závodů v Peci pod Sněžkou a tam obsadil 2x 1.místo v kategorii starších žáků.
Na základě návrhu Ski klubu Masters, z,s, byl vyhlášen v soutěži Sportovec
roku za okres Semily za nejlepšího hendikepovaného sportovce a své
prvenství zopakoval v této soutěži i za Liberecký kraj.
Matěj nám dále dělá ohromnou radost na poli atletickém a fotbalovém. Je to
velmi všestranný závodník a sportovec.
Výbor LK byl požádán ze strany pana Málka a pak i paní Ponocné o finanční
podporu na jeho závodní činnost.
Tento požadavek však nebyl výborem LK schválen !
Přesto si myslíme, že především s ohledem na jeho výsledky, by se mu mělo
dostat finanční podpory jak od VLK, tak i od TJ.
Vždy se tu podporovali výborní závodníci a Matěj výborným závodníkem je, a
proto si podporu zaslouží!
O příspěvek bude opět zažádáno!
Závodníci Ski klubu Masters Matějovi vyjadřují velkou GRATULACI!
Ski klub Masters udělal 6.ročníků závodu FIS Masters Memoriál Dr. Jana
Vedrala. Tento závod propagoval nejen středisko Horní Domky, TJ, ale i naše
město. Další ročník se měl uskutečnit začátkem února, ale výbor LK a ani
výbor TJ tento závod nepodpořili, tudíž musel být zrušen. Toto rozhodnutí VTJ
a VLK považujeme za velmi krátkozraké.
Komise Masters FIS a SLČR z tohoto rozhodnutí radost neměli. Prosadit závod
takovéhoto světového měřítka je složitá záležitost a nedokáže to každý, ale
zrušit ho, ano, to je velmi snadné!
Ski klub Masters je tu od roku 2008 a od samého počátku byl pod vedením
Vladimíra Málka velmi dobře organizován a rozvíjen.
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Mluvila a mluví za nás především naše práce a výsledky našich členů.
Mistrovské medaile v podání Honzy Čermáka, Romana Dědečka, Vlaďky Krejčí,
Hanky Ledvinové, medaile ze Zimních her Masters Honzy Čermáka, Honzy
Samohela ml. , křišťálové globusy za celkové hodnocení světového poháru
Vlaďky Krejčí, medaile ze svěťáků a Mistrovství ČR, uspořádání 6.ročníků Fis
Masters závodu na počest pana Vedrala, a to vše financované především
z vlastních a sponzorských příspěvků Ski klubu Masters.
Všem našim členům stálým i bývalým , všem našim sponzorům patří za
všechny roky spolupráce velké DĚKUJEME!
Děkujeme patří i těm, kteří nám fandí a nepodráží nám nohy.
Za naše skvělé Masters
Vladimír Málek

Příloha č.11:
ČINNOST PARAGLIDING CLUBU ZA ROK 2017
-Účast na MS v extrémních vzdálenostech ve snowkitingu v Rusky – TOKE – Trans Onego Kite Enduro
-

Účast 32 teamů – Rusko, Finsko, Norsko, Švédsko a ČR
Za 3 dny najeto celkem 297 km (přímá trať vyměřena na 225 km)
Závod dvojic – my smíšená
4. Účast a tomto závodě (pro tento rok jsem byla jediná z ČR, mým partnerem byl závodník
z RU)

Dita Nechanická a kolektiv
-

Organizování a účast na historickém lyžařském závodě – Vo zlámanou grešli
Zázemí zajistil Hotel Krakonoš s celou rodinou Hákovi, závod se odehrával na Studenově,
areál U Koupaliště – Udatný

Organizování přednášky o kitingu a snowkitingu v Norsku a Rusku pro veřejnost a ZŠ v Rokytnici nad
Jizerou
-

Obecné informace o kitingu a snowkitingu
Snowkiting v Norsku a Rusku
Přednáška pro veřejnost a žáky 8. a 9. Třídy

Aktivní létání v průběhu roku některých členů oddílů
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Příloha č.12:

Zpráva oddílu silového trojboje za rok 2017
Českomoravský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů žen
Kat.-83kg Medek Vladimír 5. místo
Otevřené Mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu masters
M1 -93kg Pustaj Radek 3. místo
M2 -74kg Plesar Pavel 2. místo
M2 -83kg Medek Vladimír 1. místo
Otevřené Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji masters
M2 -93kg Medek Vladimír 1. místo

Příloha č.13:

Zpráva o sportovní činnosti oddílu stolního tenisu v sezoně 2016-2017
Družstvo A Spartaku Rokytnice ve složení Lutz Jan,Pfeifer Miroslav,Nesvadba
Luboš,Machačka Martin,Zuzánková Monika,Štens Petr,Erbanová Jana a Erban Zdeněk,hrálo
okresní přebor první třídy a umístilo se na prvním místě bez ztráty bodu.
Našimi nejlepšími hráči v soutěži dle úspěšnosti byli:
na 1. místě Pfeifer Miroslav 96,8%
na2.místě Zuzánková Monika 96%
na3.místě Lutz Jan 96%
na 5.místě Machačka Martin 84%
na 8.místě Nesvadba Luboš 79%
Naše družstvo se zúčastnilo turnaje u příležitosti setkání Rokytnic ČR v Rokytnici v Orlických
horách kde se umístilo na 3.místě z 8.účastníků.
Sportu zdar
Příloha č.14:

Zpráva šachového oddílu za rok 2017
1.Soutěže družstev se hrají vždy sezonně .V ukončené sezoně 2016/2017 obsadila naše “A” mužstvo v
KP 10 místo z 12 ti oddílů. “B” mužstvo obsadilo v KS- východ 7 místo z 8 oddílů.
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2. Pro obě mužstva již v dubnu skončila soutěžní sezona 2017/2018.”A” mužstvo obsadilo v KP 9
.místo z 12.oddílů. “B” mužstvo 7.místo z 8.oddílů.
3. Soutěže jednotlivců za rok 2017: v dubnu pořádal náš oddíl “Jarní krkonošský turnaj v rapid šachu”
startovalo 19 hráčů z 8.oddílů.Z našich hráčů obsadil Z.Lenc 2.místo, Z.Hollmann 4.místo,J.Wunsch 6
a Joukl 7.místo. V první desítce J.Kubát na 8.místě.
4.Naši tři hráči se zúčastnili v květnu turnaje v rapid šachu v Liberci”Memoriál Pavla Šimíčka”
.Startovalo 26 hráčů,dařilo se Z.Hollmannovi,který obsadil 2.místo,další naši 2 hráči obsadili 21 a 23
místo.
5.U příležitosti Valdštejnských slavností ve Frýdlantu v květnu 2017 byl pořádán i turnaj v rapid šachu.
Startovalo 41 hráčů včetně 4 hráčů z Polska.Z.Hollmann obsadil 3.,Z.Joukl 5., Z.Lenc 19., a J.Hanuš 29
.místo
6.Open Liberec seniorů se konal u příležitosti “Dne Seniorů” 1.10.2017. Z našich hráčů obsadil
Z.Hollmann 2.,J.Hanuš 9. a J.Veverka 11.místo. Startovalo 12 hráčů.
7. V listopadu se konal v Liberci “OPEN Liberec” v rapid šachu .Zde startovala rekordních 66 hráčů,
nejen z Libereckého kraje.Dařilo se Z.Jouklovi,který obsadil 2.místo.a Z.Hollmann 12.místo.
8.Náš oddíl pořádal 26.12.již tradiční vánoční turnaj v rapid šachu.Zúčastnilo se 23.hráčů z 9.oddílů.
Našim hráčům se dařilo ,když obsadili prvá 3.místa. V pořadí Joukl,Kostlán,Wunsch. Z.Lenc obsadil 5.,
Z.Hollmann 8. a v prvé polovině tabulky J.Kubát 11.místo.
9.V roce 2018 bychom opět rádi uspořádali oba turnaje.
I v příští soutěžní sezoně budeme mít dvě osmičlenná družstva “A” mužstvo v KP a “B” mužstvo v KS –
východ
Rádi bychom v mužstvu uvítali zájemce z řad mládeže .

15.5.2018.

Zdeněk Hollmann

Příloha č.15:

Zpráva tenisového oddílu na konferenci TJ
dne 18.5.2018
Tenisový oddíl má v současné době 32 řádných členů: 26 dospělých a 6 dětí.
Již několik let se zúčastňujeme meziokresní soutěže dospělých nad 40 let. V současné době
ve složení Kučera Karel, Vocel Martin, Štens Petr, Doubek Petr a Machačka Martin.
V loňském roce jsme na našich kurtech za sportovní halou uspořádali již 10. ročník
tenisového turnaje čtyřher Rokytnice Open pro 16 dvojic kde zvítězila dvojice z Malých
Svatoňovic.
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Též jsme pořádali druhý ročník tenisového retro turnaje jednotlivců s dřevěnými pálkami
Kuba Cup 2017, kde nakonec ve finále těsně zvítězil domácí Pavel Šetka nad dalším našim
hráčem Karlem Kučerou.
Dále jsme též pořádali na našich kurtech za sportovní halou 4. ročník tenisového kempu pro
děti 1. – 5. tříd, kterého se letos zúčastnilo 9 dětí, z toho 6 z Rokytnice.
Mimoto tuto sportovní činnost se podílíme na přípravě a údržbě kurtů a to hlavně na
začátku a následně i v průběhu celé tenisové sezony.
Zapsal Petr Doubek předseda TK 29.5.2018

Příloha č.16:
Výroční zpráva oddílu Volejbal – nedodal zprávu

Příloha č.17:
Návrhy do usnesení konference TJ ze dne 18.5.2018
1) Navrhuji, aby byl výbor TJ složen z předsedů, nebo zástupců, jednotlivých klubů
Tzn. že výbor TJ by se rozšířil na počet 13 členů, čímž by se zamezilo ovlivňování
výboru TJ ze strany silných klubů, kde tento klub zastupují např. dva členové. Jsem
přesvědčen o tom, že tento způsob by začal znovu podporovat rozvoj sportu v TJ
v Rokytnici nad Jizerou
2) Navrhuji, aby před nadcházejícími volbami, které proběhnou v listopadu letošního
roku, členové stávajícího výboru TJ zpracovali podmínky pro vypsání výběrového
řízení na předsedu TJ
3) Navrhuji, aby členové výboru TJ a jednotlivých klubů měli omezené volební období, a
to max. na 8 roků. Každý kandidát by měl sdělit svou vizi ohledně řízení TJ a
jednotlivých klubů
Vypracování podmínek pro volbu by měla provést nezávislá komise
4) Navrhuji, aby při každé konferenci TJ i jednotlivých klubů, byla diskuse před volbami.
Po volbách je to již k NIČEMU!
Málek Vladimír
Člen LK
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