Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2015
Vážení členové Tělovýchovné jednoty, vážení hosté a sportovní přátelé.
Činnost výboru TJ i všech členů TJ Sokol Řepy se odvíjela od zvolené strategie, kterou jsme
si schválili na loňském Sdružení delegátů. Hlavní činnost se samozřejmě týká pravidelné
pohybové aktivity ve sportovních oddílech a odboru SPV a účasti v pravidelných
i jednorázových sportovních soutěžích, které pořádají jednotlivé svazy.
Přestože to může vypadat, že v loňském roce jsme nemuseli řešit žádné důležité záležitosti
týkající se činnosti TJ, opak je pravdou. Ano, nemuseli jsme řešit žádné důležité existenční
starosti, protože díky vstřícnosti Městské část Prahy 17 a vyhlášenému grantovému programu
jsem měli zajištěné finanční prostředky na naši činnost.
Ale činnost celé TJ je velice rozsáhlá, zejména co se týká různorodosti nabízených
sportovních aktivit a rozsahem úrovně a to napříč celým věkovým spektrem (tuto frázi mám
obzvlášť ráda).
Vybrala jsem zde proto několik důležitých kauz a problémů, které jsme museli (a některé ještě
musíme) řešit:
– zajištění standardního provozu:
o sportovních zařízení – hřišť - údržby, opravy, řešeny problémy s poruchovostí
traktoru, které vyústily v rozhodnutí koupit traktor nový,
o objektu tesko – osvětlení, vytápění, příprava TV,
o zajištění pronájmu na školách MČ, uzavírání smluv,
– běžná údržba - bylo provedeno vymalování prostor, výměna otopných těles, úklid
centrální chodby, rozšíření skladových prostor, nový prostor pro archiv TJ,
– činnost řádného hospodáře – jak vyplývá z povinnosti vlastníka objektu, snažili jsme
se zvelebit prostory našeho jediného majetku a pokračovali v zateplení několika
místností,
– provádění revizí – dle legislativních požadavků:
o revize elektro a elektrokotelny
o revize hromosvodu,
o kontrola bezpečnosti práce,
– úklid – řešeny nedostatky v úklidu společných prostor a zejména sociálního zařízení,
zpracovány dodatky ke smlouvám správce objektu, klubu sportovců a kustoda fotbalu,
s konkrétně stanovenými povinnostmi,
– vandalismus
o řešeny problémy s uživateli skateboardového hřiště a využívání toalet v objektu
tesko – neustále v řešení,
o řešeny problémy s parkováním na volejbalových kurtech – řešeno ve
spolupráci s KS Průhon,
– příjezdová komunikace + plocha u fotbalového hřiště – byl řešen problém s výtluky
na příjezdové komunikaci (vyřešeno prozatímně oddílem fotbalu) a zaplavování vodou
(zejména po deštích) prostranství u fotbalového hřiště (řešeno ve spolupráci s MČ –
zavezením štěrkopískem,
– ochranné sítě volejbalových kurtů – jejichž instalaci finančně i realizací zajistila MČ
Praha Řepy,
– změna správce fotbalového hřiště – došlo k výměně na pozici správce fotbalového
hřiště,
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– změna stanov - naše organizace je dle nového občanského zákoníku – spolkem a je
nutné zaregistrovat se do spolkového rejstříku, tato povinnost přinesla požadavek na
změnu stanov – jejichž schválení je na programu tohoto sdružení,
– webové stránky - aktualizovali jsme tak, aby jejich prostředí bylo pohodlné pro
všechny uživatele – ať už ze strany členů TJ, tak ostatních lidí, mající zájem dozvědět
se podstatné informace o činnosti TJ – kdo není na internetu, jako by nebyl..
– požadavek na restituce – řešeny problémy vyplývající ze vznesených restitučních
nároků na pozemky v okolí objektu tesko (pozastavení jakékoliv činnosti do doby
vyřešení požadavků – např. požadavku oddílu fotbalu na instalaci dětského hřiště),
– financování: výbor TJ podal do tohoto dne několik žádostí o grant – s výsledkem:
o Grant MČ Praha 17 – přiděleno na rok 2015 = 1 010 tis. Kč
o účelová dotace Pražského fotbalového svazu sezóna 2015/2016 – 299 tis. Kč
na trenéry, materiálové vybavení mládeže
o MŠMT – PTU - investiční akce 2015 – zateplení stropu, následně upraveno –
dotace 42 tis. Kč na částečné zateplení obálky budovy,
o MŠMT – neinvestiční akce Program VIII na rok 2016 (žádost 2015) –
přiděleno 140 tis Kč na podporu činnosti trenérů mládeže a vybavení a výstroje
pro mládež,
o MHMP – žádost o dotaci na rekonstrukci volejbalových kurtů – žádost
zamítnuta s odůvodněním
– pořádání akcí:
o Move week
o Řepy se hýbají
o Memoriál Vlasty Pöschlové
– účast na akcích:
o Babí léto
o AVL Praha
Tak to jsou ve zkratce nejdůležitější body činnosti výboru TJ Sokola Řepy od posledního
Sdružením delegátů, které bylo v dubnu roku 2014. Tímto sdružením bylo uloženo výboru TJ
několik dalších důležitých úkolů:
a) Na nejbližším jednání výboru zvolit předsedu, místopředsedu a tajemníka výboru.
splněno
b) Dodržovat schválenou strategii činnosti TJ pro cvičební rok 2015/16.
splněno
c) Pokračovat ve spolupráci se všemi partnerskými organizacemi a institucemi v Řepích.
splněno
d) Zajistit pravidelnou propagaci činnosti TJ na internetových stránkách a jejich
průběžnou aktualizaci.
splněno
e) Informovat oddíly a odbor TJ jednou za čtvrtletí o ekonomické situaci TJ.
plněno na základě žádostí zástupců oddílu a odboru
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Úkoly byly uloženy jak výboru TJ, tak i výborům jednotlivých oddílů:
a) Zaštítit a podpořit všechny aktivity oddílů, odborů i členů, vedoucí k získání
grantů či jiných forem podpory TJ a jejích složek.
plněno – ze strany výboru TJ, ze strany výboru jednotlivých oddílů a odboru bych
chtěla požádat o větší aktivitu v získávání finančních prostředků.
b) Podporovat oddíly při reprezentaci TJ a městské části Řepy doma i v zahraničí.
plněno
Loňský rok byl volební a minulé SD zvolilo poprvé sedmičlenný výbor TJ. Tento výbor se
scházel pravidelně jednou za měsíc, většinou v plném obsazení, včetně revizní komise,
správce objektu a účetní. Bohužel člen výboru Pavel Racek odstupuje k dnešnímu dni ze své
funkce člena výboru. Před výbor je tedy postaven další úkol – kooptovat nového člena.
Doufám, že se nám podaří najít nástupce v co nejkratším termínu. Tímto bych chtěla Pavlovi
Rackovi poděkovat za jeho pětiletou činnost ve výboru TJ.
A teď co nás teda čeká:
K důležitým činnostem kromě té hlavní, kterou je zabezpečení účasti všech družstev a oddílů
v přihlášených soutěžích a reprezentace MČ Praha Řepy, budou patřit zejména práce na
zajištění a údržbě sportovišť, zejména těch venkovních. Nevzdáme snahu o rekonstrukci
volejbalových kurtů ve spolupráci s MČ P17.
Jako každoročně bych chtěla touto cestou požádat nás všechny, kterým není stav majetku TJ
lhostejný, aby zasáhli, pokud budou svědky jakéhokoliv ničení či poškozování našeho
společného majetku a zároveň pokud mohou jakkoliv přispět na provádění těchto prací – ať
už fyzicky, materiálně nebo i finančně – přivítáme jakoukoliv iniciativu.
Myslím, že toho není málo, co jsme loni dokázali a co máme naplánováno na letošní rok.
Dovolte mi také touto cestou poděkovat všem partnerům – zejména MČ za jejich podporu –
ať už finanční nebo organizační a ujistit je, nesložíme ruce do klína a budeme se dle zásad
správného hospodáře starat nejen o vlastní majetek, ale i o majetek, který máme od MČ
v zápůjčce.
Na závěr popřeju nám všem jen samé dobré zprávy o činnosti v TJ a v jednotlivých oddílech,
hodně sportovních úspěchů ve všech soutěžích, kterých se účastníme, hodně zdraví pro
úspěšné zdolávání dalších sportovních cílů.
Děkuji za pozornost.
V Praze 13. dubna 2016
Zpracovala:
Ing. Lenka Malinkovičová
předsedkyně TJ SOKOL Řepy
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