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Zpráva o činnosti TJ a výboru TJ Sokol Libřice za uplynulý rok 2016 

  
Vážené dámy a pánové, vážení hosté. 

 

Dnešní valná hromada se schází v době, kdy nás na štěstí v ČOS nepotkaly 

další nepříjemné změny. Ke smůle ale zatím ty minulé zůstaly beze změny. A to 

přesto, že výbor naší tělocvičné jednoty zaujal ke zjištěným nedostatkům a 

chybám stanovisko a zaslal připomínky a urgence na Župu Jungmannovu a se 

starostou župy i o nich jednal. Zatím jediným výsledkem však je zcela 

nekonkrétní  odpověď starosty župy. Ale budeme pokračovat v řešení této 

problematiky. Nedostatky práce v ústředí, způsobují problémy především 

tělocvičným jednotám a přisuzují neoprávněné nároky ČOS  na majetek 

tělocvičných jednot v rozporu s platnými zákony.  

Nyní  k naší vlastní praktické činnosti. Seznámím Vás se zprávou 

o činnosti TJ a výboru TJ Sokol za rok 2015.  

 

  

Nyní Informace o členské základně a činnosti výboru v minulém období 

 

  V naší jednotě je v současné době  evidováno 220 členů, což v porovnání 

s minulým rokem představuje nárůst  o 4 členy. Tento nárůst nastal především 

v odboru všestrannosti mužů a oddílu házené. 

Členové tělocvičné jednoty jsou stejně jako v předcházejících letech 

organizačně začlenění do pěti sportovních oddílů a dvou odborů. Mezi oddíly 

patří box se 17 členy (+1), házená s  54 členy (+17), stolní tenis se 18 členy (-4), 

tenis s 32 členy(+0) a karate s 23 členy(-2). Mezi odbory potom patří 

všestrannost mužů spolu s gymnastikou a flórbalem se svými 51 (+4) a aerobik 

žen a dětí  s 40 členkami (-9).  Všichni  přispívající členové, většinou senioři,  

jsou začleněni do jednotlivých oddílů a odborů, kde dříve působili. Na minulé 

valné hromadě jsme si libovali nad zlepšením práce s mládeží alespoň ve 

všestrannosti a karate. To úspěšně pokračuje a po několika letech se přidala i 

házená, kde trénuje 19 – 21 dětí. Horší je to s ostatními sportovními oddíly – 

boxem, stolním tenisem a tenisem, tam  je práce s mládeží naprosto 

neuspokojivá.  A přitom některé ty sporty jsou poměrně atraktivní. Vysvětlení 

zbývá pouze jedno – nikdo se o získání mládeže nesnaží s větší intenzitou a 

zájmem. 

V činnosti sportovních oddílů je zapojeno 10 kvalifikovaných trenérů, 10 

kvalifikovaných cvičitelů a 6 kvalifikovaných rozhodčích. V pravidelných 

mistrovských soutěžích jsou zapojena 4 družstva a 45  jednotlivců 

v individuelních sportech.       

 Nyní něco o výboru jako takovém. Na poslední valné hromadě byl zvolen 

devítičlenný výbor  a  tříčlenná kontrolní komise.  V tomto složení také výbor i 

kontrolní komise pracují.  
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 Podle plánu práce výboru,  který byl na základě usnesení poslední valné 

hromady výborem zpracován a  schválen se od poslední do dnešní valné 

hromady konalo 15 jednání výboru. Z toho 12 jednání podle plánu práce a 3 

mimořádná jednání, na kterých  jsme řešili  některé operativní problémy týkající 

se údržby,  problémy související s pronájmem hostince a hlavně problémy 

vyplývající z rozporů mezi stanovami a řídícími normami ČOS a platnými 

zákony.  

 

   Činnost výboru koncipována do plánu práce, který vycházel  jednak 

z usnesení poslední valné hromady, ale i z momentálních organizačních, 

sportovních a ekonomických potřeb naší tělocvičné jednoty.  

Ekonomické zajištění chodu a činnosti celé TJ je v posledních letech sice 

čím dál náročnější, ale  díky pochopení a přímé finanční pomoci města Libčice 

se nám podařilo tuto oblast naší činnosti stabilizovat. Za uplynulý rok jsme od 

města obdrželi příspěvek v celkové výši 586.840, Kč. Z toho bylo, 300 tis. Kč 

na realizaci vybraných investičních a neinvestičních akcí, 150 tis. Kč byl 

příspěvek na účast házenkářů ve 2. lize a zbývajících 136.840,-Kč obdrželi naše 

odbory a oddíly v grantovém řízení města. V návaznosti na tyto skutečnosti 

bych rád znovu zdůraznil,  jak velký význam pro nás v současné době má dobrá 

spolupráce  s městem Libčice a jeho finanční podpora. Rád bych využil 

přítomnosti zástupců města p. starosty Bartoše a p. Hudka  a za tuto významnou 

pomoc jim poděkoval. 

Oproti minulým obdobím jsme ale byli méně úspěšní  při získávání příspěvků z 

grantových programů Středočeského kraje a vlastní ČOS. Od Středočeského 

kraje jsme  v minulém roce neobdrželi příspěvek žádný, i když jsme žádost 

podali.  

Další finanční příspěvek jsme potom v roce 2016 obdrželi od župy 

Jungmannovy a odboru sportu ČOS. Od župy Jungmannovy to bylo 44 tis. Kč, a 

od odboru sportu pro oddíl házené jako oddíl zařazený do skupiny 

preferovaných díky jeho účasti ve 2. Lize 16.400 Kč.  Pokud se jedná o 

příspěvek od župy, tak se jedná o příspěvky na různé grantové programy 

MŠMT. Tento příspěvek byl zcela konkrétně určen pro odbory a oddíly 

všestrannosti, házené a tenisu. Ostatní oddíly se bohužel těchto grantových akcí 

nezúčastňují. 

Nezanedbatelným zdrojem financí jsou pro nás i různé druhy pronájmů,  ale i 

vybírané členské a oddílové příspěvky. To nám do rozpočtu za minulý rok 

přineslo částku 385 tis.Kč. z toho členské a oddílové příspěvky činí 161 tis. Kč a 

pronájmy a vstupné činí 224 tis. Kč. Nabízí se ale otázka, zda s ohledem na 

zvyšující se nároky členů a rostoucí potřeby jednotlivých oddílů,  ale i v 

porovnání výše oddílových příspěvků s nejbližším okolím by nebylo vhodné 

oddílové  příspěvky  po deseti letech zvýšit.  U členských příspěvků se tak již 

stalo z rozhodnutí předsednictva ČOS u kategorie  mládeže, seniorů a studentů, 

kde byl členský příspěvek zvýšen ze 100 na  200,- Kč. Nespravedlivé se nám 
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zdá pouze rozdělení příspěvku mezi ČOS, župu a TJ. Pro ČOS připadne 

25%(nabízí se otázka za co?), pro župu 15% a nám zůstane 60%.  

 Zastaralost interiéru sokolovny i některých částí exteriéru totiž vyžaduje 

daleko více prostředků na provoz, údržbu a obnovu, než se nám daří zajistit a 

než do majetku a provozu vkládáme.  

S čistým svědomím můžeme ale konstatovat, že i za těchto podmínek se 

nám zatím daří realizovat plánované akce a postupně  stav a vybavenost naší TJ 

zlepšovat. Dlouhodobě máme zpracovaný soupis prací – akcí, které jsou 

nezbytné z pohledu údržby a provozu a  které by přispěly k dalšímu zvelebení a 

zatraktivnění celého sportovního areálu naší TJ a hlavně přispěly k větší 

spokojenosti našich cvičenců, organizací v nájmu, ale i dalších hostů. Ten 

seznam akcí každý rok aktualizujeme  podle momentálních potřeb. V 

 uplynulém roce se nám realizace akcí celkem podařila, protože jsme měli 

k dispozici příspěvek od města na rok 2016. I proto se z plánovaných prací 

podařilo realizovat vše, co dostalo od výboru prioritu. Jednalo se o následující 

práce: 

1. Dokončení přístřešku na kočárky a kola    24.944,- Kč 
2. Tenisové kurty – zabudování vjezd.brány, odvoz materiálu    13.194,- Kč 
3. Oprava oplocení nad kurty a oprava vodovodní šachty  20.284,- Kč 
4. Instalace časomíry na šplh        3.626,- Kč 
5. Izolace základů sokolovny-stěna u předzahrádky  47.192,- Kč 
6. Likvidace starých kov. konstrukcí,zhotovení kabel.nástavce 11.219,- Kč 
7. Oprava rozvodu vody na tenis. kurtech a zhotovení šachtičky  8.150,- Kč 
8. Dokončení hlavní vodovodní šachty a propojení vody  27.803,- Kč 
9. Oprava lavic a laviček pro diváky     24.700,- Kč 
10. Rozvod elektroinstalace do nové šatny-tenis     4.984,- Kč 
11. Oprava 3 místností v sokolovně – klubovny a archiv          110.185,- Kč 
12. Nákup antuky na tenisové kurty     13.271,- Kč 
13. Revize nářadí v tělocvičně a na hřišti      3.207,- Kč 
14. Revize komínů a plynových zařízení       5.433,- Kč 
15. Drobné opravy a nákupy      23.731,- Kč 

Celkem                    341.923,- Kč  

Na druhé straně ale existují i práce, které se nám realizovat nepodařilo. Sem 

patří hlavně výsadba nové zeleně, rekonstrukce předzahrádky, úprava terénu pro 

vrh koulí, přemístění hrazdy na jeviště, nátěr rovné střechy a položení nášlapné 

dlažby na terasu apod. Něco se nepodařilo zorganizovat nám, něco je však 

nákladnější než naše dostupné finance.  

Pokud se jedná o organizační záležitosti, tak jedna určitě stojí za to ji 

připomenout. V uplynulém roce jsme se rozhodli poprvé vyhodnotit mezi 

našimi členy nejlepšího sportovce v kategorii žáků, nejlepšího sportovce 

v kategorii dospělých a nejlepšího trenéra nebo cvičitele. Nejlepšími se stali 
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žákyně Natálka Hudáčková, v dospělých Karel Janda a mezi trenéry a 

cvičiteli Jarda Novák. Všem vyhodnoceným k dosaženému výsledku 

blahopřeji a autorovi tohoto nápadu Jirkovi Hodíkovi za nápad děkuji. 

Další myslím zdařilou akcí je zprovoznění webových stránek Sokola. Jsou na 

něm přehledně sporty i oddíly včetně kontaktů, ale především informace o 

činnosti oddílů, o jednotlivých akcích pořádaných sokolem, včetně jejich 

hodnocení. Veřejnost má možnost seznámit se s činností Sokola, včetně 

práce výboru, s připravovanými akcemi pro členy i veřejnost, stejně jako s 

investicemi či našimi záměry. Největší díl této práce patří Petrovi Česákovi – 

za zřízení i provoz. Poděkovat zaslouží především on, spolu s ním ale i 

ostatní  pravidelní přispívatelé. 

 

Vím, že je to již otravné, ale prakticky pořád řešíme problém 

neoprávněného vstupu mládeže do uzamčené části areálu TJ Sokol, zejména do 

prostoru nového víceúčelového hřiště,  chování určité skupiny mládeže na 

lavičkách na volně přístupném hřišti a likvidaci jejich alkoholických dýchánků. 

A doufejme, že jen alkoholických. Řešení vyvěšením tabulí se zákazem vstupu 

na pozemek TJ vůbec nepomohlo. Na to, co by pomohlo jsme zatím nepřišli. 

 

Tak jako v předcházejících letech se nebudu detailně zabývat hodnocením 

sportovních výsledků našich oddílů a členů. Po dohodě s vedoucími 

jednotlivých oddílů a odborů přenechám podrobnější hodnocení a podání 

informace o sportovních aktivitách odborů a oddílů na nich. Přesto bych se ale 

rád o některých oddílech ve zprávě zmínil a těm NEJ alespoň poděkoval. Jedná 

se především o sportovní výsledky ve šplhu party okolo Jardy Nováka a 

karatistů okolo Jirky Hodíka. Za opakující se dobré  sportovní výsledky i 

v minulém ročníku 2. ligy zaslouží uznání i naši házenkáři.  

Bylo by ale ode mne nespravedlivé  se nezmínit i o záslužné mravenčí práci 

ostatních, kteří jsou zapojení v oddílech boxu,  stolního tenisu, tenisu i odboru 

všestrannosti děvčat a žen. I oni přinášejí hodně obětí a času ve prospěch našich 

cvičenců i celé tělocvičné jednoty. A vůbec nevadí, že to mnohdy není 

v pravidelné soutěži nebo že to není vidět někde na tabuli výsledků. Stejné 

uznání určitě zaslouží i pravidelně cvičící seniorky i rodiče a cvičitelky 

s předškoláky.  Nejsou sice všechny našimi členkami, ale cvičí. A to je důležité. 

 

  4. Cíle a náměty činnosti pro další období   

Zpráva by nebyla zcela vyčerpávající, kdyby nenaznačovala některé další 

konkrétní úkoly pro následující období.  

 Pokud se jedná o ty organizační, tak   prvořadým úkolem by mělo být 

narovnání vztahů se župou a ČOS, ne ale cestou ústupků. Naší prioritou musí 

zůstat vždy zákon.  Zároveň  bychom se ve všech oddílech i odborech měli, ve 

spolupráci se školou i nadále zaměřit na získávání nové mládeže. A to hlavně ti, 

kteří mají v tomto směru resty. Ti, kterých se to týká to určitě ví. Možná, že by 
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bylo vhodné zabývat se nápadem finančního zvýhodnění těch, kteří se o mládež 

starají. Měli bychom při tom pamatovat na to, že kromě vlastních zájmů 

významně pomůžeme řešit i problém volného času dětí a mládeže, ale i jejich 

pohybovou vyspělost.  Oba tyto úkoly jsou důležité nejen pro nás, ale i pro celou 

naší společnost. 

Pokud se jedná o ekonomické nebo chcete-li finanční zajištění příštího 

roku, tak mohu prohlásit, že na sportovním úseku je vše zatím zajištěno. Pokud 

se jedná o provoz a údržbu, tak tady je zajištěnost zhruba na 50%. O dalším se 

jedná a dál se žádá. Výsledek by měl být znám až v květnu , kdy se dozvíme 

konečný výsledek. 

To ovlivní hlavně  akce, které byly zahrnuty do tzv. plánu investic na rok 

2016. Ten je k dnešnímu dni zpracovaný a výborem schválený. Naplánované 

akce mají celkovou hodnotu  1.661 tis. Kč.(bez nákladů na přípravu výstavby 

sportovní haly). Jsou sem zařazeny  tyto významnější akce : 

- Víceúčelová sportovní hala       zatím 0 

- Rekonstrukce předzahrádky a obnova zeleně v areálu   620 tis. Kč 

- Připravit návrh na účelné využití kotelny a její oprava  410 ¨ 

- Úprava terénu pro vrh koulí           5 ¨ 

- Přemístění hrazdy na jeviště         27 ¨ 

- Nátěr rovných střech a položení nášlapné izolace na terasu    15 ¨ 

- Oprava podlahy v házenkářské klubovně       40 ¨ 

- Odvětrání WC v šatnách         30 ¨ 

- Zhotovení ochranné klece na žíněnku tatami      25 ¨ 

- Nákup velké žíněnky na šplh        20 ¨ 

- Nalajnování hřiště na miniházenou       15 ¨ 

- Úprava okolí nové tenisové buňky        20 ¨ 

- Zastřešení venkovního posezení        70 ¨ 

- Propojení vody z nové jímky ke kurtům,vodoměr, úpravy    17 ¨ 

- Oprava plotů u kurtů          10 ¨ 

- Nákup antuky           10 ¨ 

- Položení dlažby na chodník u kurtů podle házenkářského hř.   15 ¨ 

- Natření venkovní konstrukce ne šplh       10 ¨ 

- Oplocení pronajatého prostoru pro šplh na koupališti     25 ¨ 

- Rekonstrukce restaurace a WC u restaurace    180 ¨ 

- Údržba WEBu sokollibcice            1 ¨ 

- Přívod a zapojení internetu do sokolovny      11 ¨ 

- Oprava beton plochy pod sezením venku       40 ¨ 

- Pravidelné revize-kotle,plyn,komín,elektro,PO,nářadí     15  

 

To jsou akce, které již byly schváleny výborem v lednu 2017. Jak jste si 

určitě všimli, jsou tam zařazena přání a potřeby všech našich oddílů. Jsou 

tam ale i akce, které jsou nutné pro pořádání některých společenských akcí 

pořádaných různými spolky a organizacemi. Zatím se v našem areálu konaly 
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poslední ročníky libčického masopustu, country setkání, libčické hašlerky, 

libčické prakiády apod.  Protože finance zatím máme ve výši 300 tis. Kč, 

bylo nutné udělat výběr a některé akce upřednostnit. Pozn. – zatím jsou to ty 

označené xx. O dalších se rozhodne postupně. Na ty nákladnější požádáme o 

grant Středočeské hejtmanství a další organizace, které granty nebo 

příspěvky poskytují. Potřeba je velká, peněz a lidí málo. Proto je nezbytné 

využívat všechny možnosti.  

Samostatně bych se v této části zprávy chtěl zmínit hned první z plánovaných 

akcí, a tou je víceúčelová sportovní hala. Zatím to byl námět, který měl být  

podroben široké diskuzi účastníků valné hromady a funkcionářů naší TJ.. 

Důležitým závěrem bylo rozhodnutí valné hromady, že se do této akce máme 

pustit.  Motivuje nás  hlavně to, že vlastní halu nemáme a házenkáři jezdí 

hrát do Břví a pro další naše oddíly je sportovním obdobím pouze duben – 

září. Potom jsou nuceni jezdit jinám. 

 

V současné době dostal konkrétní podobu i dotační program MŠMT, týkající se 

výstavby sportovních zařízení. Takže již je na čem pracovat. První kroky jsme 

udělali. Další přijdou. Postupně Vás budeme informovat prostřednictvím 

WEBových stránek sokollibčice. Konečné rozhodnutí provedeme společně na 

společné schůzce. 

Jen pro Vaší základní informovanost bych chtěl uvést, že by se mělo jednat o 

sportovní halu víceúčelovou. Velikost haly by byla  více méně dána velikostí 

házenkářského hřiště 40x20-hrací plocha, a měla by určitě  mít technické 

zázemí, malé hlediště , moderní šatny, sociální zařízení a další. Já si myslím, že 

bychom si takovou halu spolu s Městem Libčice určitě zasloužili. 

 

 A úplně závěrem  bych rád poděkoval všem, kteří se na dosažených 

výsledcích naší tělocvičné jednoty jakkoliv podílejí a věřím, že tato spolupráce 

bude stejně  úspěšně pokračovat i  v období následujícím.  

Současně bych rád poděkoval všem přítomným za aktivní účast i na 

dnešní valné hromadě a rád bych využil této příležitosti a všechny přítomné, ale 

i ostatní členy naší jednoty pozval na sobotu  8.dubna dopoledne na „sokolák“, 

kde bychom se i my chtěli zapojit do akce města a uklidit brigádně náš areál a 

některé prostory uvnitř budovy 

 

 Děkuji za pozornost. 

 Zpracoval : Josef Nováček 

 

 

                        


