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1. Úvod 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
Naší výroční zprávou se chceme nejen našemu okolí, ale i svým členům, prezentovat jako 
subjekt, o jehož činnosti mohou získat srozumitelné a přehledné informace.  

 
2. Hodnocení činnosti za rok 2018 
 
Co se týká sportovní stránky v roce 2018 v Liblicích působilo polovinu sezóny šest 
družstev: dvě družstva dospělých, jedno žáků, jedna starší a jedna mladší přípravka, a 
navíc jedno neformální, tzv. „ministars“.  
 
A týmu dospělých stále působí v krajské I. B třídě aktuálně v šestém ročníku v tomto 
století. V podzimní části nového ročníku si tým pohoršil oproti minulý rokům a je na 
nelichotivé třinácté pozici v tabulce. Rezervní tým si na druhou stranu vede nad 
očekávání ve třetí třídě a po podzimní části je na krásném druhém místě. Hráčů je 
opticky dostatek, ale na druhou stranu ne všichni mohou chodit pravidelně, tedy 
v kolizních termínech jsou problémy se složením obou týmů.  
 
Nejdůležitějším prvkem činnosti je však trvalé rozšiřování základen týmu žáků a 
přípravek, zejména těch nejmladších. Znamená to též příjemné zapojení dospělých do 
činnosti kolem všech družstev, zapojení se i do činností obecně spojených s fungováním 
celého oddílu a jeho podpora nefinanční povahy (doprava, materiál atp.).  
 
V rámci tréninku pomalu zapojujeme i ty nejmenší „ministars“ do hry, ale prioritně mají za 
úkol dostat do sebe zábavnou formou úplné základy kolektivní hry a fotbalové prvky.  
 
Rok 2018 byl komplikovaný z pohledu několika souběžných akcí a s ohledem na pozdní 
získání provozní dotace od MŠMT.  
 
Největší akcí, která se udála, bylo získání dotace na stavbu hřiště s UMT a zahájení 
stavebních prací. Do konce roku proběhla část zemních prací hrazených z dotace s tím, 
že nám MŠMT vyhovělo s rozložením akce do dvou etap. V areálu nám roste krásné 
hřiště a je velkým přínosem pro budoucí generace.  
 
Další akcí, na kterou jsme získali dotaci od Středočeského kraje, byla výměna 
nevyhovující střechy nad částí kabin. Zde jsme se potýkali s nechutí dodavatelů v účasti 
na nabídce. Nakonec jsme dodavatele ve výběrovém řízení získali a mohli jsme počítat 
s realizací v prvních měsících roku 2019. 
 
V dubnu u nás proběhlo i pálení čarodějnic, kde se opět setkaly desítky dětí, jejich 
blízkých a strávili zde hezký večer u ohně a opékáním buřtů. 



 
Během roku jsme uspořádali v prostorách hřiště v pořadí devátý dětský den. Dětský den 
byl podle ohlasu účastníků i pocitu samotných pořadatelů vydařenou akcí. Dětského dne 
se účastnilo kolem stovky dětí a podobný počet doprovodu dospělých. 
 
Všechny realizované projekty a činnosti související s provozem TJ Liblice jsou dalším 
krokem z celkového záměru na vytváření hezkého místa, zlepšení sportovního prostředí 
TJ Liblice a udržení činnosti občanského sdružení fungujícího na území Liblic. 
 
Realizované projekty a akce za minulý rok zvýšily kladné povědomí o TJ Liblice. 
Významným prvkem je zlepšené vnímání kvality sportovního areálu, zejména ze strany 
místních obyvatel, ale i soupeřů, se kterými se naše mužstva střetávají. 
 
Kvalitní vybavení sportoviště pomůže ke kvalitnějšímu životnímu stylu, povede obyvatele 
k žádoucím životním aktivitám, mezi které kolektivní sport bezesporu patří. 
 
Mezi naše nejvýznamnější finanční podporovatele, z pohledu provozu, kterým bych tímto 
vyslovil velké poděkování, za uplynulý rok patřilo Město Český Brod, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a akciová společnost Jatky Český Brod. Samozřejmě 
významnou roli v našem rozpočtu hrají i další subjekty – Obec Chrášťany, která 
podporuje své obyvatele hrající u nás.  
Kromě nich zaslouží uznání i další subjekty, které nás podpořily, jako společnosti Náš 
NET, s.r.o., Briard s.r.o. a řada fyzických osob (nejvíce Jana Kulhánková, Alena Brčková, 
Petr Holeček, ale i další, kteří chtějí zůstat v anonymitě) podílejících se finanční a 
materiální podporou na akcích typu dětského dne. 
 
Jejich významná podpora se dostala do povědomí skupiny místních a okolních obyvatel 
a zvyšuje tím jejich prestiž jako subjektů, který se vyznanou měrou podílí na udržování a 
rozvoji naší tělovýchovné jednoty.  
 
Kromě finanční podpory musím též ocenit dobrovolnou práci všech členů, kteří se 
mravenčí a často veřejnosti ne zcela viditelnou činností podílí na chodu tělovýchovné 
jednoty. Nutné je zejména ocenit práci trenérů či vedoucích všech mužstev.  
 
Jmenovitě u: 

 A týmu dospělých Petra Samka, Radka Lance a Jiřího Pospíchala,  
 B týmu Radka Lance, Jiřího Pospíchala a Josefa Nekolného,  
 starších žáků Martina Píchy, Miloše Čiháka a Petra Aschenbrennera 
 starší přípravky Mirka Bártla a Jana Vondráška  
 mladší přípravky Martina Vaňka, Miloše Ciniburka 
 „ministars“ Jiřího Psutky a Jana Adámka. 

 
Dále bych vyzdvihl práci Josefa Palusky ve správě celého areálu a v údržbě vybavení. 
Mohl bych vyjmenovat řadu jmen dalších členů, všem patří velké uznání a dík za 
podporu fungování naší TJ. 
 
Osobně mi bude ctí přivítat u nás každého, kdo má upřímný a opravdový zájem o sport, 
ať již aktivně či ve formě jakékoliv pomoci, o rozvoj TJ Liblice a chce přispět svým dílem. 
 
 
Ing. David Hybeš,  
předseda TJ Liblice, z.s. 

 



3. Statutární údaje a členská základna spolku 
 
Název organizace: TJ Liblice, z.s. 
IČ:  14800764 
Registrace organizace č.j.:  VSP/1-3965/91-R 
Registrace organizace datum: 7.1.1991 
Název banky:  Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:  2000613674/2010 
Sídlo organizace:  U Hřiště 252, Liblice, Český Brod, 282 01 
E-mail: tjliblice@volny.cz  
Internetové stránky: fkliblice.cesbrod.cz   
 
Statutární zástupce 
Ing. David Hybeš, předseda 
 
Výkonný výbor 
Ing. David Hybeš, předseda 
Zdeněk Bruthans, místopředseda 
Ing. Miloš Čihák, hospodář 
Petr Samek, člen 
Martin Pícha, člen 
Ing. Michal Fott, člen 
Ing. Jiří Pospíchal, člen 
 
Revizní komise 
František Samek, člen 
Robert Schovanec, člen 
Josef Nekolný, člen 
 
 
Počet členů k 31.12.2018 
Žákovský věk včetně přípravek a ministars 
(6-15 let): 89 
Dospělí aktivní (16-26 let): 17 
Dospělí aktivní nad 65 let: 1 
Dospělí aktivní ostatní: 44 
Dospělí neaktivní: 13 
Celkem:  164 
Podíl členů do 26 let na všech 72 % 
Podíl členů nad 65 let na všech 1 % 
 
Podíl nákladů na hlavní činnost na jednoho člena do 26 let: 3.450,- Kč 
Částka nákladů na hlavní činnost na všechny členy mladší 26 let: 369.000,- Kč 

 



4. Sportovní výsledky v polovině sezony 2018/2019 

I. B třída, skupina C dospělí 

 

III. třída skupina B dospělí 

 
 



Okresní přebor starších žáků skupina A  

 

Okresní přebor starší přípravky 

 

Okresní přebor mladší přípravky 

 



Ministars 
Převážně si jen hrají a občas i hrají nějaké adekvátní turnaje. 
 

 
 



5. Výsledky hospodaření 
 
V roce 2018 jsme dosáhli celkového výsledku hospodaření ve výši +3149 tis. Kč, což je velmi 
pozitivní stav, ale je potřeba za ním vidět zejména přijaté dotace na UMT a na rekonstrukci 
střechy. Výdaje na realizaci UMT v roce nevstupují do nákladů. V případě očištění 
hospodářského výsledku o tyto dotace (2.984 tis. Kč) je provozní výsledek z hlavní činnosti 
ve výši +165 tis. Kč. To je způsobeno zejména tím, že jsme provozní dotaci od MŠMT 
obdrželi až v prosinci 2019 a nemohli s ní počítat během roku na provozní výdaje.  
 
Při hodnocení hospodářského výsledku je nutné si zejména uvědomit, že kromě zajištění 
sportovní činnosti pro 6 resp. 5 soutěžních mužstev a jedno nesoutěžní mužstvo, jejich 
materiální vybavení, dopravu, jednorázových akcí pro veřejnost se také staráme o nemovitý 
majetek (pozemky a zařízení), který by se jistě v dnešní době v pořizovacích cenách nezískal 
za méně než 10 mil. Kč, spíše výrazně více. 
 
Náklady na hlavní činnost:  566 tis. Kč 
Náklady na vedlejší činnost:  31 tis. Kč 
Výnosy z hlavní činnosti: 3.661 tis. Kč 
Výnosy z hospodářské činnosti: 85 tis. Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:  +3.095 tis. Kč 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti:  +54 tis. Kč 
Celkový výsledek hospodaření: +3.149 tis. Kč 
 



 



 
 



 



 
 
 



 


