Zpráva o činnosti TJ Sokol Řepy za rok 2017
Vážení členové Tělovýchovné jednoty, vážení hosté a sportovní přátelé.
Činnost výboru TJ i všech členů TJ Sokol Řepy se odvíjela od úkolů stanovených v Usnesení
ze VH v loňském roce a ze zvolené strategie činnosti, která je pro TJ již léta neměnná
a směřuje k zajištění co nejširší sportovní nabídky na všech výkonnostních úrovních a všech
věkových kategorií.
Výbor pracoval ve složení: L. Malinkovičová, J. Rosenbaumová, V. Sedláčková, P. Žmolil,
J. Kočovský, L. Baloun, J. Honzík.
Jednání výboru se pravidelně zúčastnili členové revizní komise: K. Schlosser, P. Svoboda,
místostarosta M. Marek a účetní spolku E. Neužilová a správce objektu D. Remiš.
Tímto bych jim chtěla velice poděkovat za celoroční práci, která vůbec není jednoduchá.
Berou na sebe zodpovědnost zajištění možnosti sportovat velkému počtu lidí napříč
věkem i výkonností. V neposlední řadě je to práce nejen pro lidi – ale s lidma!
Když to vezmu pěkně popořádku - Usnesení uložilo výkonnému výboru TJ tyto úkoly:
a) Zajistit uvedení změny statutárního zástupce ve spolkovém rejstříku TJ Sokol Řepy,
z.s.
Tento úkol jsme splnili. U městského soudu v Praze jsme podali návrh na změny statutárního
zástupce v zápisu spolku. Žádost jsme podali dne 8. května 2017 a ke dni 6. června 2017 byl
J. Honzík vymazán ze spolkového rejstříku jako statutární zástupce a zapsán byl Petr Žmolil,
člen oddílu fotbalu.
b) Vést vyrovnané účetnictví TJ a jednotlivých oddílů a odboru, s přihlédnutím na
schválené granty a dotace.
Tento úkol byl do písmenka (koruny) taky splněn, a to zejména díky Městské část Prahy 17
a vyhlášenému grantovému programu, který nám zajistil velkou část finančních prostředků na
naši činnost. Samozřejmě jsme nespoléhali jen na MČ, ale postarali jsme se o příspěvky
i z ostatních grantových programů jakými jsou: MŠMT – program VIII, přes střešní
organizaci PTU na provoz a údržbu, FAČR – na činnost mládeže, ČASPV.
c) Pokračovat ve spolupráci se všemi partnerskými organizacemi a institucemi v Řepích.
Tato spolupráce byla nastavena již před několika lety a my každý rok na tuto dobrou tradici
navazujeme. Spolupracujeme s MČ při pořádání akcí, jakými jsou Řepy v pohybu,
MoveWeek – Řepy se hýbají nebo např. Babí léto. S KC Průhon jsme v kontaktu z důvodu
přístupu k sokolovně a některým požadavkům pořadatelů při využití sokolovny – jakými jsou
Sportovní zábava a první Ples volejbalistů. Pravidelně se účastníme akcí, které pořádají jiné
řepské společnosti a spolky.
d) Zajistit pravidelnou propagaci činnosti TJ na internetových stránkách a jejich
průběžnou aktualizaci.
Co se týká propagace – nejvíce informací o činnosti TJ a jednotlivých oddílů i odboru se
občané Řep mohou dozvědět na webových stránkách www.sokolrepy.cz, kde je rozcestník na
jednotlivé oddíly a odbor a na část se všeobecnými informacemi o činnosti TJ. Pravidelně
jsou zde ukládány zápisy z jednání výkonného výboru TJ. Na volejbalovém i fotbalovém
hřišti jsme umístili banery s informacemi o podpoře sportu MČ P17. Oddíl fotbalu instaloval
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informační vitrínu na křižovatce ulic Na Chobotě a Engellmülerova, kde jsou vkládány
informace o mistrovských zápasech a akcích pořádaných oddílem fotbalu. Oddíl fotbalu
pravidelně informuje o své činnosti na stránkách časopisu Řepská 17.
e) Informovat oddíly a odbor TJ jednou za čtvrtletí o ekonomické situaci TJ.
O ekonomické situaci informuje výkonný výbor své členy pravidelně – ve spolupráci
s jednotlivými členy výboru. Konkrétní požadavky na informace o ekonomické situaci
a finančních možnostech jsou řešeny individuálně, ve spolupráci s účetní TJ.
f) Pokračovat ve snahách o rekonstrukci volejbalových kurtů.
I tento úkol jsme beze zbytku splnili. V rámci grantového programu MHMP jsme podali
žádost o rekonstrukci volejbalových kurtů v celkové výši 2 mil. Kč, s přislíbeným
dofinancováním MČ P17 ve stanovené výši 20%. Bohužel, v letošním roce – pro změnu - dle
oficiálního sdělení, dle přidělených kreditních bodů, jsme se nedosáhli požadované výše pro
přidělení financí a kreditní body nám scházely zejména u rozpočtu, který bychom měli dle
doporučení MHMP upřesnit, rozpoložkovat a uvést do souladu s časovým harmonogramem.
Oddíl volejbalu již začal tento stav řešit – výběrem a následnou poptávkou firem, zabývající
se výstavbou volejbalových hřišť na zpracování položkového rozpočtu akce.
g) Pokračovat v postupné rekonstrukci a zvelebování objektu tesko.
I v letošním roce jsme pokračovali v opravách a modernizaci technického zařízení objektu
tesko. Dokončili jsme výměnu otopných těles (kromě Klubu sportovců). Chceme pokračovat
v modernizaci osvětlení – zejména výměnou starých osvětlovacích těles za svítidla s menším
nárokem na spotřebu elektřiny a instalací pohybových nebo časových čidel.
Takže toto byly stěžejní úkoly uložené výkonnému výboru TJ.
Nyní vás seznámím ve stručnosti s problémy, které jsme řešili ve spojitosti s běžným
provozem celé TJ:
– zajištění standardního provozu objektu tesko, fotbalového hřiště a antukových
kurtů:
o hřiště a pozemky - jedná se o pravidelnou údržbu travnaté a antukové plochy
a starost o přilehlý pozemek kolem objektu tesko, kde se nám jen s velkým
úsilím daří zajišťovat sjízdnost vjezdu, velké problémy jsou také spjaty
s počasím, kdy při větších deštích se před objektem tesko vytvoří malá laguna,
která velice ztrpčuje život nejen všem sportovcům ale i diváků a návštěvníkům
Klubu. Funkci správce fotbalového hřiště převzal pod svá křídla Petr Žmolil
a myslím, že to byl dobrý počin, taky se velice osvědčila instalace TOI TOI
zařízení na volejbalové kurty, na hřištích byly vyvěšeny banery s upoutávkou
na činnost TJ,
o objekt tesko – řešeny problémy s vytápěním, které byly způsobené poklesem
tlaku v systému, v návaznosti na porušení spojů a připojení otopných těles,
byla instalována GSM brána pro hlášení poruch a možnost neprodlené opravy
byla provedena výměna části osvětlení a opravena kanalizace v místnosti
prádelny, včetně podlahové vpustě, dále byla provedena oprava zásobníků pro
přípravu teplé vody a instalace nových hlavic a sprchových rohoží,
o úklid – byly řešeny nedostatky v úklidu společných prostor a zejména
sociálního zařízení, stále se nám stále nedaří uhlídat dodržování zákazu vstupů
psů do objektu a zákazu kouření (zejména na toaletách),
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– zajištění pronájmu: na školách MČ - zde jsme museli řešit rozdělení smluv nejen
podle data (do nového roku a od nového roku) ale i pro koho jsou pronájmy určeny,
tak abychom mohli případně tyto smlouvy a pronájmy zahrnout do vyúčtování
grantových programů pro mládež, v loňském roce jsme poprvé pronajali pro družstvo
mužů „A“ pronájem sportovní haly na Ruzyni, která je důstojným sportovním stánkem
pro nejvyšší mužskou pražskou soutěž ve volejbale,
– ochranné sítě fotbalové hřiště – řešili jsme neustále problémy s poškozováním
ochranných sítí sousedících se skateboardovým hřištěm, ustaly problémy
s využíváním objektu tesko jako sociální zázemí pro uživatele skateboard hřiště –
s instalací TOI – TOI,
– řešeno financování - výbor TJ podal pro financování roku 2017 několik žádostí
o grant a dotace. Podařilo se nám získat finanční prostředky z:
o Grantu MČ Praha 17,
o dotací Pražského fotbalového svazu pro sezónu 2017/2018,
o grantu MŠMT - neinvestiční akce Program VIII na rok 2017, na činnost oddílů
mládeže,
o grantu ČUS – přes PTU na údržbu a provoz zařízení (náhrada za program IV –
z MŠMT, který byl zrušen),
o grantu SPV - na odměny cvičitelům a školení trenérů,
Dále jsme se zaměřili na komplexní evidenci členské základny na portále ČUS
a včasné vybírání členských i oddílových příspěvků.
– pořádání a účast na akcích:
o Move week – Řepy v pohybu,
o Řepy se hýbají,
o volejbalové turnaje, fotbalové a nohejbalové turnaje,
o organizace soustředění všech oddílů a odboru SPV,
o sportovní zábava, první plec sportovců
o Babí léto,
o AVL Praha
– řešeno majetkové vypořádání restitučních nároků na pozemky kolem objektu
tesko, na MČ P17 byla zaslána žádost TJ o zřízení obslužnosti (věcného břemene),
která byla odborem…… zamítnuta, podrobnější informace nám určitě sdělí pan
místostarosta M. Marek.,
V loňském roce nemuseli řešit žádné důležité záležitosti týkající se činnosti TJ – zejména ty
existenční, přesto si troufám říct - za celý výkonný výbor, revizní komisi a ostatní členy TJ –
kterými jsou naše ekonomka a správce objektu, že jsme se, jak se říká „nezastavili“ a svou
prací jsme zabezpečili činnost celé TJ, která má široké spektrum, zejména co se týká
různorodosti nabízených sportovních aktivit a rozsahem úrovně a věkových kategorií. Tímto
bych jim chtěla za celoroční, nezištnou práci, kterou vykonávají nad rámec své práce velice
poděkovat.
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 a budeme se snažit zvelebovat naše okolí
a zařízení. Důležitým úkolem bude taky spolupráce s MČ a novým provozovatelem sportovní
haly, kterou bychom chtěli v budoucnu využívat pro sportovní činnost oddílů a odboru TJ.
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Mimo to nás čeká „administrativní boj“ se směrnicí o ochraně osobních údajů, kde musíme
znovu získat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokusíme se provést změnu zápisu
v katastru nemovitostí a změnu bankovní instituce.
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 25. dubna 2018
Zpracovala:
Ing. Lenka Malinkovičová
předsedkyně TJ SOKOL Řepy
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