Výroční zpráva TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. za rok 2019
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem
31. prosince 2019 a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady.
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1. Identifikace spolku
Název spolku:
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
IČ: 61984388
DIČ: CZ61984388
Se sídlem Mosty u Jablunkova, č. p. 700, PSČ 73998
Spisová značka: L 2028 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen TJ)

2. Struktura spolku
Statutární orgán :
Předseda:
Ing. INGRID LEGIERSKÁ
Den vzniku funkce: 7. dubna 2017
Místopředseda:
Bc. PAVEL KANTOR
Den vzniku funkce: 7. dubna 2017
Způsob jednání:
Předseda, místopředseda je statutárním orgánem TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. Oba dva
jednají jménem TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. samostatně, a to v souladu s rozhodnutím valné
hromady a výkonného výboru.
Kontrolní orgán - Kontrolní komise:
Předseda revizní komise:
PAVLA RUCKÁ,
člen kontrolní komise:
Ing. RICHARD KOHUT, Czepiec Jaromír
Výkonný výbor ve složení:
Ing. Ingrid Legierská, Bc. Pavel Kantor, Marián Turek, Bc. Lenka Szotkowská, Karel Bilko, PaedDr.
Michal Bulawa, Karel Bury, Martin Jopek, Jiří Rucki, Karel Kohout, Ing. Alexandra Svobodová

Členská základna spolku
Stav členské základny TJ ke dni 31. 12. 2019
Celkem členů
497
Z toho dospělých
281
Z toho mládež do 18let včetně
216

Oddíly TJ:
Fotbalový oddíl
Lyžařský oddíl
Volejbalový oddíl
Šachový oddíl
Horolezecký oddíl
Turistický oddíl
Oddíl kulturistiky
Oddíl aerobiku

předseda oddílu p. Jan Kovalovský
předseda oddílu p. Ing. Richard Kohuty
předseda oddílu p. Karel Kohout
předseda oddílu Bc. Pavel Kantor
předseda oddílu Bc. Lenka Szotkowská
předseda oddílu Ing. Karel Bilko
předseda oddílu Ing. Mariausz Hlisnikowski
předseda oddílu Ing. Alexandra Svobodová

Počet členů v jednotlivých oddílech
Název sportu
fotbal (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
jiná odvětví (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
horolezectví (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
kulturistika (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
lyžování (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
šachy (ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova)
turistika (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
volejbal (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
aerobic (TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.)
Součet

Počet
oddílů Muži
1 104
14
1
53
1
37
1
1
78
69
1
15
1
25
1
0
1
395
9

Ženy
1
6
27
3
44
15
11
12
38
157

Celkem
105
20
80
40
122
84
26
37
38
552

3. Zpráva o činnosti spolku
Zprávu o činnosti spolku přednesla Ing. Ingrid Legierská.
TJ má svoji hlavní a vedlejší činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období
realizovala veškerou činnost spolku, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a
organizační podmínky v ustavených oddílech TJ.
b) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – budovu sokolovny, fotbalové
hřiště včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty
c) provozovala vedlejší činnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, Hostinská činnost“ za účelem financování hlavní činnosti TJ.
Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu
sportovních zařízení pro nečleny klubu.

Uskutečněné akce TJ Sokol Mosty u Jablunkova v roce 2019
TJ Sokol Mosty u Jablunkova je jedním z největším zájmovým spolkem v obci. Během loňského
roku pořádala řadu sportovních akcí a účastnila se sportovních soutěží.
Sportovní akce
Únor

- Veřejné lyžařské závody TJ Sokol Mosty u Jablunkova – 43. ročník, lyžařské závody
pro děti, dospělé a seniory

Květen

- Young chess stars – šachová simultánka mládeže, přeshraniční projekt ve
spolupráci se šachovým oddílem TJ Slávia Caissa Čadca
- Mostecká věžička – 15. ročník, šachový turnaj pro děti
- Mostecká věž – 18. ročník, šachový turnaj pro veřejnost
- Fotbalový turnaj - součást akcí Mosteckého léta
- Běh od Tatier k Dunaju – štafetový běh na Slovensku za účasti členů horolezeckého
oddílu
- horolezecký tábor pro děti na Porubce
- Turistický výšlap na Skalku
- Běh do vrchu Mosty – Skalka „Memoriál Milana Podešvy“ – 25. ročník
- Mikulášský turnaj přípravek a ml.žáků fotbalového oddílu

Červen
Srpen

Listopad
Prosinec

Sportovní soutěže
Kopaná
Březen – červen
Srpen - říjen
Duben – červen, srpen – říjen
Volejbal
Květen – listopad
Leden – březen, říjen - prosinec

- Okresní přebor mužů
- 1. B třída - muži
- Okresní přebor žáků a dorostenců

- Okresní přebor mužů 1.A třídy, Beskydská liga smíšených
družstev
- Krajský přebor kadetů

Šachy
Leden - duben

- Krajská soutěž družstev v šachu, Okresní přebor družstev
v šachu
Říjen – prosinec
- Krajská soutěž družstev v šachu
Leden – duben, listopad – prosinec - Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Lyžování
Leden - březen,prosinec

– Závody FIS , Masters v alpských disciplínách

Výkonný výbor TJ Sokol Mosty u Jablunkova děkuje všem organizátorům a účastníkům všech
sportovních akcí a sportovních soutěží. Sport byl a je součástí života v obci. Má řadu stálých
příznivců a aktivních vyznavačů.

Z činnosti jednotlivých oddílů
Fotbalový oddíl
Z celkového počtu 104 členů je zapojeno do aktivní činnosti zhruba 80 členů oddílu. 3 družstva
hrají soutěže na úrovni okresního přeboru. Přípravka není zapojena do soutěže, ale utkává se s
týmy z našeho regionu.
V ročníku 2018-2019 se družstvo mužů umístilo v soutěži na 12 místě. Dorost v soutěži Okresní
přebor dorostu skončil na 3.místě. Naši žáci v soutěži v soutěži Okresní přebor st.žáků zaujali
4.Přípravka bojovala v zimní Třinecké fotbalové lize, kde se probojovala do finále a skončila na
krásným3.místě. Dík patří trenérům a rodičům.
Kulturistický oddíl
Kulturistický oddíl se v roce 2019 rozrostl
na ustálený stav 37 členů, z toho je osm členů mladších
osmnácti let. V minulém roce se nám podařilo zakoupit
nové zařízení, které jsme financovali z vlastních zdrojů.
Dále v rámci rekonstrukce sokolovny se naše posilovna
posunula na vyšší úroveň a přináší mnoho radosti
sportovcům. Tato skutečnost do našich řad přilákala velký
počet cvičenců. Až kolem třiceti lidí. Většinou se jedná
o mladé lidi, které chceme získat pro aktivní sportování.
Naši členové se zúčastnili mnoha klání v silových
disciplínách a byli velmi úspěšní. Zde bych chtěl hlavně
vyzvednout Antonína Turka, jenž se stal mistrem České
republiky, a jeho výkony byly úžasné. Mimo jiné pokořil i
český rekord v Bench press equipped ve své váhové
kategorii. Poděkování za sportovní reprezentaci oddílu
zaslouží rovněž Vlastimil Benek.
Výsledky členů oddílu:
Antonín Turek
2. místo Bench press raw do 82,5 kg výkonem 155 kg
MČR ve Vsetíně 7. 4. 2019
Kde Antonín obsadil první místo a vytvořil Nový národní rekord 183kg
Antonín Turek 3. místo váha 83 kg výkon 165 kg muži do 100 kg
Lyžařský oddíl
Tréninková příprava od začátku roku 2019 probíhala v lyžařském areálu pod vedením Richarda
Kohuta, Tomáše Muchy, Kamila Buly a Karla Burého. Byly zakoupeny permanentky a pronájem
lyžařského svahu za účelem tréninku, které z části sponzorovala firma Maflex. Děti se účastnily
lyžařských závodů pro veřejnost. Soutěží FIS a Masters, v rámci Svazu lyžařů České republiky se
účastnila Kateřina Burová.. Letní příprava pak začala v srpnu a pokračovala až do prosince, kdy
začala zase zimní sezóna na lyžích.

Lyžařský oddíl organizoval sérii lyžařských závodů.
Dne 23. 2. 2018 se uskutečnil již 43.
ročník veřejných lyžařských závodů
TJ Sokol Mosty v obřím slalomu,
které pořádal lyžařský oddíl TJ Sokol.
Dvoukolový obří slalom proběhl na
prostřední sjezdovce skiareálu, kde jej
absolvovalo v šestnácti kategoriích 98
závodníků. Závodilo se od těch
nejmenších až po dospělé - seniory.
Tři
nejlepší
závodníci
z každé
kategorie obdrželi medaile, diplom,
pohár a věcné ceny v podobě
poukázek
na
bobovou
dráhu
v místním areálu. Akce se vydařila, a
zážitek závodníků z uskutečněné akce
byl hodně potěšující.
20.3.219, kdy lyžařský oddíl organizoval lyžařské závody pro žáky základních škol z regionu
Jablunkovska pod názvem „Beskydská lyže – 22. ročník“. V minulosti tuto akci pořádalo Sdružení
Obcí Jablunkovska (SOJ). V roce 2019 tuto akci převzala pod patronát Obec Mosty u Jablunkova
Vysoká účast žáků jak v kategorii slalomu, tak v běhu na lyžích a příznivé ohlasy zástupců
jednotlivých škol na tuto akci. Již po skončení závodů jsme si vyměnili náměty, jak tuto akci
v následujícím roce zlepšit a
umožnit tak většímu počtu
žáků zúčastnit se těchto
závodů. Závody ve slalomu a
snowboardu proběhly na
prostřední sjezdovce, kde
měli účastníci možnost využít
nové lanové dráhy. Běžecké
závody proběhly na běžeckém
okruhu nad hotelem Grůň.
Celkem se zúčastnilo 180
závodníků v obřím slalomu,
snowboardu a v běhu na
lyžích.
23. 2. 2019 členové
lyžařského oddílu pomáhali
při školních lyžařských závodů pořádaných Obecním úřadem Mosty u Jablunkova a místní ZŠ.

Šachový oddíl
Pod vedením Pavla Kantora a Lýdie Bojkové začalo fungovat pět šachových kroužků na základních
školáchv Mostech u Jablunkova, Jablunkově a Návsí. Zájemci o další zdokonalování v šachovém
umění mohli navíc navštěvovat tréninky v sokolovně. Počet členů 84, z toho bylo 61 mladších
osmnácti let.
Rok 2019 zahájil náš oddíl ve dvou soutěžích družstev. V Krajské soutěži obsadil páté místo a
v Okresním přeboru zakončil sezónu na třináctém místě. V nové sezóně jsme se rozhodli přihlásit
pouze do Krajské soutěže, kde jsme po pěti odehraných kolech byli se ziskem devíti bodů
na čtvrtém místě. Naši mladí talenti se účastnili různých turnajů v regionu a sbírali první úspěchy.
Zejména se dařilo v dívčí kategorii Adéle Škulcové, která dokázala přivézt medailová ocenění
z Krajských přeborů mládeže v rapid šachu.
V roce 2019 šachový oddíl
zorganizoval pro své členy i
veřejnost celkem tři akce.
Oba tradiční turnaje na start
přilákaly rekordní počet účastníků.
Mostecké věžičky pro žáky
základních škol se zúčastnilo 96
mladých šachistů. Soutěžilo se
v pěti věkových kategoriích a
vítězi se stali:

Na Mosteckou věž dorazilo 168 soutěžících
z České republiky, Slovenska, Polska a
Ukrajiny.
V roce 2019 jsme i nadále pokračovali
v rozvíjející se práci s mládeží, dále
vylepšovat organizaci našich turnajů a
hlavně se dobře bavit šachovou hrou, která
je naším koníčkem.

Volejbalový oddíl
Volejbalový oddíl v roce 2019 měl 19 dospělých členů a 17 členů mladších osmnácti let. Oddíl má
v soutěžích volejbalového svazu dvě družstva, muži hrají Okresní přebor a Beskydskou ligu.
V dětské a juniorské kategorii se nám podařilo rozehrát Krajský přebor kadetů MS-KTI, kdy ve
spolupráci s partnerskými družstvy RED volej Frýdlant nad Ostravicí a GRENN volej Frýdek - Místek
se naši kadeti zúčastnili celé soutěže. Nejlepším hráčem soutěže byl vyhlášen kapitán našeho
družstva Adam Bazgier. Tímto bychom jemu i všem dalším chtěli velmi poděkovat za reprezentaci
oddílu. Z našich nepodařených volejbalových předsevzetí bychom uvedli, že se nám nedaří dát
dohromady ženské družstvo, které v Mostech vždy působilo, ale taková je dnešní doba. Zároveň
bychom chtěli poděkovat trenérovi kadetů panu Aleši Martynkovi za aktivní přístup k tréninkům a
zápasům. V letošním roce jsme začali používat novou palubovku v naší sokolovně, takže doufáme,
že i výsledky a rozšíření členské základny se zlepší. Dveře volejbalového oddílu jsou otevřeny všem,
hlavně mládeži.
Oddíl Aerobiku
Oddíl aerobiku pod vedením cvičitelky Alexandry Svobodové funguje už 23 let. Má celkem 38
stálých členek, z toho je 8 mladších účastnic. Cvičení, které probíhá dvakrát týdně, je otevřeno
zájemcům všech věkových kategorií.
V nabídce jsou různé formy cvičení od Cardio
tréningu, body formu na problémové partie a
zároveň posílení celého těla až po kruhové
tréningy, strečink i nejnovější druhy cvičení
jako je Tabata.
Během roku se pořádají pro cvičenky různé
„Výzvy“, „Mikulášské šou“ nebo výšlapy po
okolních kopcích. Oddíl by rád nalákal do
svých řad i více mladších účastnic a rád by
rozšířil svou činnost o další možnosti cvičení.
Turistický oddíl
Celkem je v tomto oddíle registrováno 26 členů. Oddíl je spojován s chatou na Skalce, která je dá
se říct jejich základnou. Dne 11. 12. 2019 již podruhé pořádal turistický oddíl podzimní výšlap na
Skalku. Akce se zúčastnilo více jak 40 členů Tělovýchovné Jednoty Sokol Mosty u Jablunkova.
Počasí bylo přímo ideální pro podzimní
turistiku.. Na chatě vládla pohodová, až
sváteční atmosféra. Pevně věřím, že za rok se
všichni sejdeme znova, a to ještě ve větším
počtu.

Horolezecký oddíl
V uplynulém roce bylo v oddíle celkem 80 členů. V únoru znovu proběhlo školení členů v
bezpečnosti pohybu v horském terénu v zimě.
Zároveň v únoru proběhla dvoudenní zimní oddílová akce na Rysech, které se zúčastnilo 23 členů.
V únoru začala také letní příprava na skalách,. Na jaře podnikli členové oddílu tradiční první lezení
na Porúbce, které bylo věnováno především juniorce, která v tomto roce byla velmi aktivní.
Celkem se této akce zúčastnilo 35 členů. V létě se konala další hromadná oddílovka. Této akce se
zúčastnilo celkem 29 členů. Programem obou těchto soustředění byl trénink lezeckých technik na
cvičných skalách a školení metodiky pohybu v horách, postupového jištění, činnosti družstva po
pádu lezce a zásady první pomoci v horách. Členové podnikli několik individuálních, hodnotných
lezeckých výprav do Vysokých Tater a dalších slovenských a českých hor.
V roce 2018 jsme navázali spolupráci se slovenskou horskou službou a díky této spolupráci vyjeli
v roce 2019 do slovenských hor členové mládeže na tábor společně se dvěma instruktory našeho
oddílu. V prosinci zahájili skialpinisti své první výstupy v nízkých tatrách.
Samostatnou kapitolu tvoří 7. ročník extrémního závodu Od Tatier k Dunaju 2019, který se konal
na Slovensku. Před 12člennými družstvy
čekal přes 300 km dlouhý závod a na každého
běžce celkem 3 zhruba desetikilometrové
úseky.
Celý závod byl dlouhý a náročný , extrémně
náročný na logistiku a zajištění.
Již dvacáté páté narozeniny letos oslavil běh
do vrchu Mosty-Skalka, memoriál Milana
Podešvy. Tradiční závod, který se koná vždy
29. prosince se těší velké popularitě nejen u závodníků, ale i u diváků, kterých fandilo okolo trasy
závodu opravdu mnoho. Letos byla trať velmi obtížná, ale zato krásnější

4. Zpráva o hospodaření spolku
Zprávu přednesla Ing. Ingrid Legierská a obsahuje:
1) Výkaz zisku a ztrát
2) Rozvaha
3) Příloha k účetní uzávěrce
4) Výsledovka - přehled příjmů a výdajů jako celek TJ za rok 2019
5) Přehled příjmů a výdajů za rok 2019 za jednotlivé oddíly
6) Stav účtů a pokladen
7) Stav pohledávek a závazků
8) Návrh rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 8

Rozpočet TJ Sokol Mosty u Jablunkova na rok 2020
Stav hl. účtu a pokladny k 1.1.2020
Celkem plánované příjmy v roce 2020
Celkem plánované výdaje v roce 2020
Rozpočtová rezerva

549 119 Kč
1 415 000 Kč
1 784 000 Kč
180 119 Kč

Provoz a údržba majetku
Příjmy 2019
Tržby z prodeje služeb – nájem sokolovny, místnosti apod
Vybrané členské příspěvky dle stanov
Provozní dotace od obce na provoz
Dotace ČUS + MŠMT
Přijaté dary
Ostatní příjmy z reklamy

1 415 000 Kč
65 000 Kč
130 000 Kč
190 000 Kč
730 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč

Výdaje 2019
Rozhlas, odpady, pojištění, internet
Spotřeba energie,plyn,vodné a stočné
Náklady na provoz vozidla transportér
Provoz sokolovny, hřiště
Souhrné náklady oddílů
Opravy (malby, oprava vstupního schodiště, oplocení a nátěr- hřiště,
antuka)

1 784 000 Kč
10 000 Kč
260 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
994 000 Kč

Osobní – mzdové náklady (úklid, správce sokolovny a hřiště)
Správa
Daně finančnímu úřadu

200 000 Kč
240 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Návrh rozpočtu na jednotlivé oddíly:
Příjmy 2019
TJ jako celek
Kopaná
Lyžování
Kulturistika
Horolezci a skialpinismus
Volejbal
Turisté
Aerobic
Šachy

1 415 000 Kč
661 000 Kč
341 000 Kč
120 000 Kč
2 000 Kč
135 000 Kč
41 000 Kč
3 000 Kč
12 000 Kč
100 000 Kč

Výdaje 2019
TJ jako celek
Kopaná
Lyžování
Kulturistika
Horolezci a skialpinismus
Volejbal
Turisté
Aerobic
Šachy

1 784 000 Kč
1 030 000 Kč
341 000 Kč
120 000 Kč
2 000 Kč
135 000 Kč
41 000 Kč
3 000 Kč
12 000 Kč
100 000 Kč

Zpracoval Ing. Ingrid Legierská
ekonom spolku
Dne 30.3.2020

Velké poděkování patří nejvýznamnějším sponzorům
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
Výkonný výbor TJ Sokol Mosty u Jablunkova děkuje všem sponzorům a dárcům, kteří v roce 2018
finančně podporovali činnost, provoz a investiční akci naší tělovýchovné jednoty. Zvláště pak
děkujeme za finanční podporu OÚ Mosty u Jablunkova, MŠMT, ČUS, bez kterých by se řada soutěží
a akcí nemohla uskutečnit.

Dalšími sponzory, kteří podporují TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. jsou:

