Tělovýchovná Jednota Sokol Sedlec-Prčice, z.s.

Výroční zpráva za rok 2019

Úvod
Rok 2019 byl pro Tělovýchovnou jednotu ve znamení ekonomické stability, sportovního
růstu ale také opětovný neúspěch při žádosti o dotaci na rekonstrukci šatnového objektu.
Přesto, dobrá spolupráce mezi všemi aktivními členy, činovníky i sportovci tak činí z našeho
spolku dobře fungující organizaci.
Výkonný výbor pracoval ve složení Petra Ratajová, Jana Kabíčková, Karel Pištěk, Petr Bouška,
Pavel Kobliha, Jakub Trnobranský a jako předseda Michal Davídek. Na jednotlivé schůze
pravidelně docházel také Josef Sládek, dispečer autobusů a vedoucí autobusové divize.
Na březnové schůzi se výkonný výbor jednomyslně shodl na každoročně upravovaném
Strategickém plánu pro fungování Tělovýchovné jednoty jak v krátkodobém, tak
dlouhodobém horizontu a tento plán se tak stal spolu se schváleným rozpočtem na rok 2019
zásadními dokumenty, podle nichž se výkonný výbor řídil ve svých rozhodnutích a činnosti.
Jako místopředseda TJ, ve fotbalové legislativě a trenérské oblasti působil Petr Bouška, jako
účetní Pavel Kobliha, Jakub Trnobranský měl na starosti především Dotační politiku, Jana
Kabíčková činnost volejbalového oddílu a zápisy ze schůzí, Petra Ratajová členskou základnu,
facebookovou stránku TJ a péči o členy TJ, sekretářem fotbalového oddílu byl Karel Pištěk,
který měl na starosti i správu Areálu Stadionu. A jako předseda spolku působil Michal
Davídek, který měl nad všemi oblastmi činnosti dohled.
Ve správě Areálu také pracovali Jaroslav Černohorský, Pavel Šít, Miroslav Prášek a Markéta
Molnárová.
Z organizace činnosti:
- B mužstvo a Dorost zorganizovali pod vedením Jaroslava Mařince a Jana Vodňanského
Ples mladých sportovců.
- Pod vedením Vlastimila Bosáka a ve spolupráci s fotbalovým oddílem jsme uspořádali
tradiční Posvícenské zábavy, které tradičně pořádáme ve spolupráci s Milanem Kaňkou.
Velmi pozitivně kvitována opětovná tombola pro podporu mladých fotbalistů a také Café
Bar Svět ze Sedlčan.
- Pod hlavičkou TJ a především zásluhou manželů Sládkových byl zorganizován Běh
Naděje. 224 účastníků přispělo na konto Běhu naděje částkou 20.510,- Kč.
- Hřiště byla pravidelně hnojena, vedlejší hřiště bylo prosypáno hlínou a v areálu probíhala
standardní údržba.
- Byla zakoupena nová profesionální lajnovačka a nově se lajnuje i vedlejší hřiště, což
pozitivně přispělo ke zkvalitnění tréninků všech mužstev.
- Obnovil propagační a upomínkové předměty (hrníčky, klíčenky, minidresy).
- Byl zakoupen 12 m kontejner na uskladnění věcí a techniky na údržbu areálu.
- Byla obnovena omítka a nátěr na tribuně.
- Na závěr roku jsme připravili plakát shrnující činnost spolku v roce 2019.

Členská základna
V rámci IS ČUS (k 31. 12. 2019) má TJ registrováno celkem 277 členů.
Z toho 242 členů (225 mužů a 17 žen) fotbalového oddílu a 35 členů (10 mužů a 25 žen)
oddílu SPV.
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Aktualizace členské základny TJ:
- oslovit všechny stávající členy (kromě aktivních sportovců soutěže), projednat s nimi jejich
členství v TJ
- znovu zavést placení členských příspěvků (návrh 200,- ročně)

Dotační politika
Za rok 2019 jsme se ucházeli o 2 dotační tituly a pravidelný příspěvek od města.
Právě dotací od města, která v uplynulém roce činila 300.000,- Kč jsme rok otevřeli. Za
vstřícný postoj při jednání i velmi včasné uhrazení bychom chtěli městu upřímně poděkovat.
Pro rok 2020 jsme pro naši činnost obdrželi od města částku navýšenou o 30.000,- Kč.
Již pravidelnou dotační událostí je pro nás program Můj Klub MŠMT. V jeho rámci jsme
v loňském roce žádali o 201 080 Kč. Tento dotační titul doznal oproti předchozímu roku
změn týkajících se výpočtu částky, o kterou může ten či onen klub žádat. Výsledkem bylo
uznání dotace ve výši 200 720 Kč, které byly poukázány na náš účet v průběhu prosince
2019. Pro rok 2020 jsme, opět na základě přepracované metodiky, vypracovali žádost
s rozpočtem ve výši 240 350 Kč. Částka je kalkulována čistě na základě velikosti členské
základny ve věku 0-23 let. Do budoucna je důležité tyto kategorie udržovat co nejpočetnější
a aktivní.
Dále zmiňme ještě přímou dotaci poskytovanou FAČR, která pro rok 2019 činila přibližně
70 000 Kč. Prostředky této přímé dotace jsou účelně fixovány na cestovní výdaje a odměny
rozhodčích.
Jako zcela zásadní musíme zmínit žádost na investiční dotaci na opravu šatnového objektu
podanou na MŠMT v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu. V roce
2018 jsme zpracovali a podali žádost o dotaci na rekonstrukci. V dubnu (2 měsíce po
plánovaném vyhlášení výsledků) 2019 nás MŠMT informovala o zamítnutí žádosti, která sice
formálně vyhověla podmínkám programu, nicméně se neumístila s bodovým ohodnocením
(obdrželi jsme 64 bodů) mezi žádostmi navrženými k financováním (68 bodů a více). V červnu
2019 nás MŠMT informovalo o tom, že díky odstoupením několika subjektů a vyřazením
dalších žádostí, které byly bodově před naší žádostí, jsme se dostali do pořadí k navržení
k financování. Po poradě s Městem Sedlec-Prčice jsme se rozhodli financování přijmout i
s rizikem napnutých termínů (nutnost vyčerpat dotační prostředky tj. 8.8 mil. Kč do konce
roku 2019 a celkovou rekonstrukci ukončit včetně kolaudace do 30. 6. 2020). Začali jsme
tedy finalizovat všechny nutné dokumenty pro konečné přidělení dotačních prostředků
včetně organizace výběrového řízení. Na konci srpna 2019 bylo ukončeno výběrové řízení a
vysoutěžená cena překračovala původní rozpočet o 3 mil. Kč (zvýšení cen stavebních prací).
Město Sedlec-Prčice se k rozdílu postavilo opravdu čelem a plánovanou spoluúčast navýšilo
z 5 mil. Na 8 mil. Kč. Po dodání všech náležitostí (v tištěné formě celkem 230 listů) ovšem
následovalo vystřízlivění. MŠMT vyhodnotilo náš projektový záměr tak, že jako uznatelné
náklady pro dotaci může tvořit pouze 1/3 objektu. K naší ubytovací kapacitě, kterou jsme
podle regulí již v žádosti vyjmuli z financování přidali ještě klubovnu označenou za „regulérní
restauraci“ a další místnosti, které nebyli uznány jako „sportovní“. Nejhorší na tom ovšem je,
že toto mělo být zkontrolováno a komunikováno již v prvním kole posuzování žádosti a to na
začátku roku 2019. To se ale nestalo (jednak díky poddimenzovanému personálu
ministerstva a jednak také díky rozdílu mezi psanými pravidly hodnocení a skutečností).
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Podle podmínek MŠMT, které přispívá pouze na sportovní části staveb tak výše dotace klesla
z 8.8 mil. na 5 mil. Kč. To už nebylo ani v našich ani v silách Města dofinancovat.
Z navrženého financování jsme tedy byli nuceni odstoupit a toužebně očekávaná
rekonstrukce se nekonala. Navíc jsme za organizaci výběrového řízení, administraci dotace a
další nutné náklady utratili cca 200.000,- Kč, které jsme si mohli ušetřit, pokud by se
v daných kolech hodnocení žádostí postupovalo v souladu s vypsaným programem.
V závěru roku 2019 byla vyhlášena nová investiční výzva na rok 2020, nicméně s ohledem na
prakticky nezměněné podmínky a výši skutečné dotace jsme se rozhodli o dotaci vůbec
neucházet, protože by to v nejlepším případě skončilo stejně jako pro rok 2019.
V roce 2020 bude investiční i neinvestiční dotace vypisovat místo MŠMT Národní sportovní
agentura, která, doufejme, zaujme příznivější postoj a hlavně bude účinně, věcně a včas
komunikovat a rozhodovat.

Autobusová divize
Autobusová divize činí v posledních letech významný ekonomický prvek, který přispívá na
činnost klubu a díky preciznímu vedení dispečera Josefa Sládka má skvělé výsledky.

V roce 2019 k nedošlo žádné změně v našem vozovém parku. Provozujeme stále dva
autobusy Renault ILIADE nazývané ALČA a ILČA. Oba autobusy jezdily v minulém roce
bez vážnějších problémů.
Autobusy v roce 2019 najezdily dohromady 56 772 kilometrů. Je to o něco méně než
v roce 2018 a to se také projevilo v tržbách a výsledném zisku, kde se také projevily
zvýšené poplatky, pojištění a náklady na servis a opravy.
Za celý tento vynikající výsledek je třeba poděkovat hlavně řidičům Jirkovi Lukšanovi,
Mírovi Práškovi, Pavlu Koblihovi a Františku Hrazánkovi a již zmíněnému dispečerovi
dopravy Josefu Sládkovi.
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Zpráva fotbalového oddílu
JARO 2018/2019
Mužstvo

Soutěž

Pořadí

Zápasy

Výhry

0

Prohry

Skóre

Body

Muži A

I.B.třída

2.

26

17

0

9

74:40

51

Muži B

III.třída

9.

26

13

0

13

63:61

37

Dorost

I.A.třída

11.

24

7

1

16

44:101

22

Starší žáci

Okr.
přebor

6.

14

4

0

10

31:67

12

Mladší žáci

Okr.
přebor

6.

12

6

0

6

51:34

18

u Přípravka: Jiří Dolejší, Petr Košař
Přípravka nastoupila do jarní části ve skupině A v soutěži Přeborník okresu. Zápasy ukázali, že
tým našich benjamínků se v klidu dokáže vyrovnat se silnějšími protivníky.
Střelci: Dan Rejholec a Petr Dušek 16, Michal Dvořák 7, Štěpán Bartoš 4, Jan Háša 3
u Mladší žáci: Julius Molnár, Pavel Kabíček
Tým na jaře šlapal a bylo vidět, že každý z hráčů šel po zimní přípravě výkonnostně nahoru.
Kluci si nakonec vybojovali šesté místo v soutěži. Nutno podotknout, že naši mladší žáci
zároveň plnohodnotně doplňovali i starší žáky. Nejlepším střelcem týmu se stal Jaroslav
Budějský s 19 brankami.
Nelze opomenout účast mladších žáků na akci Kába Cup, kde se tým dostal do finálového
turnaje v Horních Počáplech a nakonec obsadil 18.místo z 80 účastníků. Děkujeme týmu za
perfektní reprezentaci klubu.
u Starší žáci: Lukáš Tvrdý, Pavel Kobliha
Naši starší žáci hráli na jaře v těžší skupině o přeborníka příbramského okresu. Tuto skupinu
hrálo 8 týmů a kluci i přes bojovné výkony nakonec obsadili 6 místo s bilancí 4 výhry a 10
proher. Protože byl tým často doplněn o hráče mladších žáků a někdy i přípravky, jsme
směrem do budoucna optimisté a věříme, že se z kluků tvoří silná generace hráčů, která u
fotbalu vydrží a bude šířit dobré jméno našeho Sokola i dalších věkových kategoriích. Že kluci
mají o fotbal zájem vyplynulo také podle vysoké tréninkové účasti, za kterou jsme
samozřejmě rádi.
u Dorost: J. Vodňanský, J. Mařinec
Jarní část sezóny byla určitě lepší než ta podzimní. V některých utkáních byl znát určitý
pokrok ve srovnání s podzimní částí, kdy pro většinu kluků byl přechod mezi dorostence dost
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obtížný. Do mužstva se podařilo zapracovat kluky ze starších žáků, kteří určitě svými výkony
nezůstali za očekáváním. Co nás mrzí, je docházka některých jedinců. Bohužel jsme se na
některé zápasy scházeli s obtížemi a na hře, potažmo výsledku, to bylo znát. U týmu po
sezóně skončil Jan Vodňanský a touto cestou bychom mu chtěli ještě jednou poděkovat za
spolupráci.
u B-tým: J. Mařinec, L. Švagr, J. Jelen
Tým se do jarních zápasu stabilizoval a výsledky se pomalu začaly dostavovat. Navíc bylo
znát, že byl tým pravidelně doplňován o hráče z dorostu a A-Mužstva. Jaro se tak mužstvu
vydařilo a umístěni na 9 místě s 37 b mluví za vše (po podzimní části byl totiž tým na 13 místě
s 12body). B-tým po sezóně vyjádřil všem poděkování za podporu a nastavené podmínky pro
své fungování.
u A-Tým: trenér M. Čížek, ved. V. Davídek/M.Kaňka, masér J. Bouška, P. Jelen
Zimní přípravu na jarní boje A mužstvo zahájilo na konci ledna v domácích podmínkách a
vyjelo na třídenní soustředění do Kácova, kde našlo pro přípravu perfektní podmínky. V
přípravných utkáních se týmu dařilo, přehrálo všechny soupeře a dobře se naladilo na
mistrovská utkání. Tým zvládl utkání s Teplýšovicemi a spolu s dalšími 5 jarními a 2
podzimními zápasy natáhl vítěznou šňůru na 8 zápasů. Hráči v té době figurovali na prvním
místě tabulky a najednou se zdálo, že vysněný postup do I. A třídy nabyde reálných obrysů.
Jenomže přišli tři nevydařené venkovní utkání bez bodu a tým nakonec obsadil v soutěži
výslednou druhou příčku s 51 body.
Týden po skončení soutěží, jeden z celků ve vyšších patrech přihlásil pro následující sezonu
pouze I.B třídu a tak jsme na uvolněné místo byli dosazeni my. Po sestupu z I.A třídy v roce
1998 a tedy 21 letech, se vrátil tým dospělých sedlecko-prčického klubu zpět do I. A třídy.
Pro náš klub, tým, fanoušky i Město jde o velkou událost a splnění vysněného cíle. Úspěch je
o to větší, že se o něj zasloužili místní hráči, kteří prošli našimi mládežnickými týmy.
I když si uznání zaslouží celý tým, byl u týmu citelný přínos táborského trenéra Miroslava
Čížka, zapojení navrátilce z divizních Sedlčan Martina Hájka a střelecká potence dvou
nezastavitelných střelců Mariana Prchlíka a Michala Davídka. Poděkování patří samozřejmě i
celému realizačnímu týmu pod vedením vedoucího Milana Kaňky.
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PODZIM 2019/2020
Mužstvo

Soutěž

Pořadí

Zápasy

Výhry

0

Prohry

Skóre

Body

Muži A

I.A.třída

9.

15

6

2

7

26:20

22

Muži B

III.třída

5.

13

8

0

4

48:29

25

Dorost

I.A.třída

2.

11

7

1

3

35:26

22

Starší žáci

Okr.
přebor

2.

10

6

0

4

27:26

18

Mladší žáci

Okr.
přebor

1.

13

10

2

1

101:26

32

Přípravka

Okr.
soutěž

5.

12

8

0

4

95:53

24

Mini
Přípravka

N/A

N/A

MINIPŘÍPRAVKA
Trenér: Jan Špaček, Milan Mařík
V další sezoně opět pokračují naší nejmenší benjamínci v tréninku a každou středu dochází
na hřiště, kde se formou her seznamují s fotbalem. Od října se tým pravidelně přesouvá z
trávníku do tělocvičny ZŠ.
PŘÍPRAVKA: Okresní soutěž 5+1
Trenéři : Jiří Dolejší, Petr Košař
Přípravka nastoupila do podzimní části s mladými hráči. V brance byl oporou Adam
Chocholoušek, ale hlavně šlapal celý tým. Kádr opustili hráči ročník 2008, kteří přešli do
mladších žáků.
Mladší žáci: Okresní přebor 7+1
Trenéři: Julius Molnár, Pavel Kabíček
Podzimní část sezony se povedla a mladší žáci vedou skupinu A před Voticemi. Sešel se velice
silný ročník a je vidět, že kluci fotbalem žijí a baví je. Z pozice trenérů panuje spokojenost s
výkonem celého mužstva. Doufáme, že v těchto výkonech budou pokračovat i na jaře a
fotbalem se budou bavit co nejdéle. Střelcem se stal Leon Molnár, který ve 13 zápasech
nasázel soupeřům úctyhodných 62branek!!! Tým nastřílel 101 branek a pouze 26 branek
inkasoval. Po podzimní časti se soutěž rozdělí na dvě tabulky, kdy se bude hrát o přeborníka
okresu a o udržení.
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Starší žáci: Okresní přebor
Trenéři: Lukáš Tvrdý a Pavel Kobliha ml.
Oproti minulé sezoně, kdy jsme hráli přebor starších žáků na okrese Příbram, jsme letos
přihlásili okresní přebor starších žáků v benešovském okrese. Ačkoliv jsme se nevyvarovali
poklesům formy, skončili naši starší žáci na druhém místě tabulky z celkového počtu šesti
mužstev. Více než postavení v tabulce nás jako trenéry těší, že kluci mají do fotbalu chuť,
utvořili dobrou partu a baví je to. To se projevuje také na tréninkové docházce, která byla
dobrá. Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat trenérům mladších žáků, se kterými
funguje příkladná spolupráce.
Střelci: Jaroslav Budějský 10, Matěj Lukáš 4,Gabriel Szomszi 4,
Leon Molnár 3,Vilém Vnenčák 3
Muži A: I.A.třída Sport Invest
Realizační tým: Trenér - Miroslav Čížek
Vedoucí mužstva - Václav Davídek a Milan Kaňka
Asistent, hlasatel - Petr Jelen
Trenér brankářů - Jan Ryšavý
Masér – Josef Bouška
Po postupových oslavách jsme v létě absolvovali několik jednání o příchodu posil a podařilo
se nám přivést kvalitní hráče s návazností na sedlecko-prčický dolíček.
Příchody:
Ø František Nerad - Miřetice
Ø Ondřej Rataj - Benešov
Ø Tomáš Kabíček - Pacov
Během letní přípravy se zranil brankář Alex Gajdasz a následně prodělal operaci kotníku a tak
věříme, že naskočí do zimní přípravy a doplní tak náš kádr. Do soutěže jsme vstupovali s
cílem uhrát na podzim nejméně 20 bodů a především na domácí půdě hrát dobrý fotbal. To
se po kvalitní letní přípravě beze zbytku povedlo.
Mužstvo v domácích utkáních podávalo velmi dobré a hlavně kolektivní výkony, které
zároveň znamenaly i dobré výsledky. Ve venkovních utkáních jsme také nehráli špatně,
ovšem trpěli jsme na neproměňování vypracovaných gólových příležitostí, kde jsme
nedokázali úročit dobrou práci celého týmu. Hráčský kádr se díky posilám rozrostl o tři
kvalitní hráče, kteří přinesli pro trenéra větší možnosti a také zastupitelnost při různých
zraněních a neúčastech v jednotlivých utkáních. Celý tým se mohl opřít o
perfektní fanoušky, kterých chodilo v průměru nejvíce za všechny týmy v
naší skupině I. A třídy a patří jim tedy velký díky! Velmi dobře musíme
také hodnotit tréninkovou morálku většiny členů týmu, když na každém
tréninku bylo vždy nejméně 10 hráčů. Zimní přípravu máme připravenu. Začínáme 17.ledna a
budeme se připravovat v domácích podmínkách. Čeká nás standardní porce přípravných
utkání.
Stará garda
V našem výčtu nemůžeme samozřejmě opomenout na internacionály, kteří se schází
pravidelně dvakrát v týdnu a při mistrovských zápasech plní roli pořadatelů. DĚKUJEME.
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Závěr
Poděkování patří všem, kteří tělovýchovnou jednotu a její činnost reprezentují, podporují a
rozvíjejí. Děkuji všem sportovcům za velmi dobrou reprezentaci Tělovýchovné jednoty a
města Sedlec-Prčice.
Poděkování patří i všem trenérům a vedoucím fotbalových družstev.
Miroslavě Křížkové, Janě Jelenové, Heleně Opltové, Václavu Dikunovi za vedení družstev
ASPV.
Vlastovi Bosákovi, Jaroslavu Černohorskému za role pořadatelů fotbalových utkání.
Vlastovi Bosákovi za vedení organizace Prčického posvícení.
Petrovi Jelenovi za hlasatelství při fotbalových utkání.
Karlovi Pištěkovi za práci sekretáře fotbalového oddílu a vedení údržby Areálu Stadionu.
Josefu Sládkovi a řidičům za provoz autobusové dopravy.
Všem členům Výkonného výboru za pravidelnou a kvalitní činnost ve vedení spolku.
Jitce Koblihová, Václavu Dikunovi a Tomáši Pištěkovi za činnost v revizní komisi TJ.
Děkujeme také významný partnerům a sponzorům - Farma Prčice, Innera Benešov, Pivovar
Hubertus Kácov, HK Dřestav, Trigema a Monínec.
Tomáši Davídkovi za grafické práce na plakátech, diplomech, webových stránkách, stránkách
Prčického posvícení a všech dalších grafických pracech.
Mariánovi Prchlíkovi a jeho tiskárně Ocean Digital za tisk propagačních předmětů, plakátů,
pozvánek a veškerého dalšího tiskového materiálu.
Základní a mateřské škole i ZŠ Luční za perfektní spolupráci při organizaci zimních tréninků
v tělocvičně ZŠ.
Městu Sedlec-Prčice, pracovnicím městského úřadu a starostce Města Miroslavě Jeřábkové
za zásadní podporu TJ ve všech oblastech spolupráce.

V Sedlci-Prčici dne 15. února 2020

...................................................................
Michal Davídek
Předseda TJ
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