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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 2021 

2.1. Sportovní činnost 

Pro sezónu 2021/22 jsme kvůli menšímu počtu dětí přihlásili opět jen jedno družstvo 
žáků. V současnosti máme tedy 5 mládežnických družstev – dorost, žáci, starší a 
mladší přípravka a Ministars. K tomu máme 2 družstva dospělých.  
 
První půl rok 2021 byl bohužel ještě ovlivněn probíhající pandemii COVID-19. 
Soutěže byly zrušeny a tréninky mohly probíhat jen individuálně anebo online. 
V tomhle ohledu musím poděkovat všem trenérům za jejich ochotu a nasazení v této 
nelehké situaci. Na začátku léta se opatření rozvolnila a všechny týmy se mohli vrátit 
k tréninkům na hřišti a odehrát přátelská utkání. Mládež o prázdninách odjela i na své 
tradiční soustředění v Heřmanicích v Podještědí. 
 
V sezóně 2021/22 působí A tým dospělých stále v krajské I. B třídě. Bohužel se nám 
nepovedl začátek a několik proher v řadě nás poslalo na konec tabulky. Díky 
zlepšení v druhé polovině podzimu jsme uhráli nějaké body a A tým přezimuje na 12. 
místě tabulky. Rezervní tým ukazuje, že patří k elitním týmům 3. třídy na okrese 
Kolín, a i přes posílenou konkurenci se držíme v dosahu medailovým umístěním. 
Oba týmy mají úzkou spolupráci a hráči mezi týmy rotují podle potřeby. I tak se při 
kolizních termínech stane, že rezervní tým má problém se složením týmu a tímto 
bychom chtěli poděkovat našim členům, kteří nám v těchto situacích vypomůžou. 
Také jsme rádi, že se do B týmu stále více zapojují naši dorostenci a zvykají si na 
dospělý fotbal. Dalším krokem bude posunutí nejnadějnějších dorostenců do A týmu.  
 
Naším primárním cílem je ale výchova mládeže a jsme rádi, že po všech vládních 
omezeních se většina našich mládežnických hráčů vrátila a dále hrají fotbal. Stále 
tedy máme týmy od těch nejmenších, tzv. Ministars, až po dorost. U nejmenších jde 
hlavně učení se základům sportování a o pohybu. Přípravky již hrají turnaje, a ačkoliv 
výsledek není to nejdůležitější, tak jsme rádi, že se týmy pohybují v popředí na 
turnajích. Je to hlavně známka pro trenéry, že svoji práci dělají dobře a hráči se 
zlepšují. Pro sezónu 2021/22 jsme spojili družstva mladších a starších žáků do 
jednoho týmu a ten hraje Okresní přebor Kolín. Vzhledem k tomu, že jádro týmu tvoří 
mladší žáci, tak máme jedno z nejmladších družstev v soutěži. To se podepsalo na 
umístění v tabulce, ale věříme, že nasbírané zkušenosti kluky a holky posunou 
v následujících letech. V dorostu se utvořila dobrá parta a kluci měli dobrý vstup do 
soutěže. Pak sice nastal útlum, ale i přesto tým přezimuje na krásném 4. místě 
Okresního přeboru. Jsme hlavně rádi, že se dorostenci zapojují i do dění v B týmu a 
někteří byli i v nominaci za A tým. 
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2.2 Materiálně technická činnost. 

V současné době můžeme využívat v areálu 3 hřiště, a to je pro náš klub velký posun 
v tréninkovém procesu. Jedná se o hlavní hřiště s přírodní trávou, tréninkové hřiště 
s přírodní trávou a hřiště s umělou trávou. Vzhledem k této situaci můžeme šetřit 
hlavní travnaté hřiště a na jeho kvalitě je to znát. Přesto se mu chceme i nadále 
věnovat a zlepšovat péči o něj. 
 
Jako každý rok jsme se soustředili na to, aby všechny týmy měli kvalitní tréninkové 
vybavení a v dostatečném počtu. Takže jsme se věnovali obnově starých nebo 
poničených pomůcek, případně nákupu nových a rozšíření našeho tréninkového 
vybavení. Mohu tedy s čistým svědomím říct, že vybavení pro trénink by nám mohli 
závidět i některé větší kluby.  
 
Kromě aktivit souvisejících s naší hlavní činností, tj. fotbalem, se snažíme i 
vylepšovat celý areál, aby se u nás všichni členové a návštěvníci cítili příjemně. 
V roce 2021 jsme obdrželi dotaci od Fondu životního prostředí na výsadbu 26 
stromů. Tato akce se nám podařila zrealizovat na podzim. Jsme si také vědomi 
nevyhovujícího stavu sociálního zařízení v našem areálu, tak během roku probíhali 
práce na projektové dokumentaci a získání stavebního povolení, abychom v nejbližší 
budoucnosti mohli přistoupit k rekonstrukci. Další větší akcí, která proběhne na jaře 
2022 je výstavba přístupového chodníku k hřišti s UMT. Také k tomuto projektu 
probíhali v roce 2021 intenzivní přípravné práce. 
 
Všechny realizované nebo připravované projekty a činnosti související s provozem 
TJ Liblice mají za cíl zlepšit sportovní prostředí v areálu TJ Liblice a vytvořit z areálu i 
hezké místo na trávení volného času. Rádi bychom do areálu přivedli život i mimo 
fotbalové zápasy a tréninky. Proto v roce 2021 proběhl v prostoru tribun koncert a 
promítání letního kina.  
 
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, patří Město Český Brod, Národní sportovní agentura 
a akciová společnost Jatky Český Brod. Kromě nich zaslouží uznání a poděkování i 
řada fyzických osob (nejvíce Jana Kulhánková, Alena Brčková, ale i další, kteří chtějí 
zůstat v anonymitě). 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 našeho 
klubu. Nutné je zejména ocenit práci správců, trenérů, vedoucích či funkcionářů 
všech mužstev.  
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Jmenovitě u: 

• Dospělí „A“ – Petr Samek, Jiří Pospíchal, Radek Lanc, Tomáš Liga 

• Dospělí „B“ – Robert Schovanec, Michal Řípa 

• Dorost – Marek, Vosecký, Petr Aschennbrenner, Jakub Hejda 

• Žáci – Miroslav Bártl, Pavel Kraft, Jiří Psutka 

• Starší přípravka – Vítězslav Malý, Marek Buček  

• Mladší přípravka + Ministars – Martin Vaněk, Jan Adámek 

• Hlavní pořadatel většiny utkání dospělých – Josef Nekolný 

• Vedoucí mládeže – Marek Vosecký 

• Správce areálu – Josef Paluska, Jiří Bubník 

• Sekretář, dotační administrativa: Jiří Pospíchal 
 
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. 
 

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: tjliblice1927@gmail.com  

Internetové stránky: www.tjliblice.cz  

 
Výkonný výbor 
Ing. Jiří Pospíchal, předseda (statutární zástupce) 
Ing. Michal Fott, místopředseda 
Ing. Miloš Ciniburk, hospodář 
Petr Samek, člen 
Marek Vosecký, člen 
Tomáš Vávra, Dis., člen 
Jan Vondrášek, člen 
 
Revizní komise 
Martin Pícha, člen 
Robert Schovanec, člen 
Josef Nekolný, člen 
 
 

mailto:tjliblice1927@gmail.com
http://www.tjliblice.cz/
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Počet členů k 31.12.2021 

Žákovský věk včetně přípravek a ministars (4-15 
let): 

87 

Dorost a dospělí aktivní (16-26 let): 58 

Dospělí aktivní nad 65 let: 1 

Dospělí aktivní ostatní: 58 

Celkem:  204 

Podíl členů do 26 let na všech 71,08% 

Podíl členů nad 65 let na všech 0,49% 
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4. Sportovní výsledky sezony 2021/22 
I. B třída, skupina C dospělí 

 
 
 
III. třída skupina B dospělí 
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Okresní přebor dorostu 

 
 
 
Okresní přebor žáků 

 
 
Okresní přebor starší přípravky 
Nejsou k dispozici 
 
Okresní přebor mladší přípravky 
Nejsou k dispozici 
 
Ministars 
Nehrají oficiální turnaje, hlavně trénují a hrají si 
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5. Výsledky hospodaření 
 
V roce 2021 jsme dosáhli celkového výsledku hospodaření ve výši +203 tis. Kč, což 
je pozitivní stav, ale je to hlavně způsobeno tím, že naše činnost byla značně 
omezena vládními opatřeními kvůli pandemii koronaviru. Areál byl prvních 5 měsíců 
roku 2021 zcela uzavřen a nehráli se žádné zápasy a neprobíhali tréninky. Až přes 
léto a během podzimu jsme se vrátili k běžnému provozu. Ušetřili jsme tedy na 
nákladech za sportovní činnost. Přesto jsme ale museli areál udržovat a fixní náklady 
za údržbu nám zůstali v plné výši. Jinak jsme se snažili fungovat hospodárně 
vzhledem k plánovaným větším investičním akcím v nejbližší budoucnosti. 
 
Při hodnocení hospodářského výsledku je nutné si zejména uvědomit, že kromě 
zajištění sportovní činnosti pro 7 resp. 6 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 17 mil. Kč, spíše výrazně více. 
 

Náklady  1.094 tis. Kč 

Výnosy 1.297 tis. Kč 

Celkový výsledek hospodaření: +203 tis. Kč 

 

6. Závěr 
 
Jsme rádi, že v průběhu roku 2021 se alespoň sportovní život vrátil trošku do 
normálu, i když jsme byli stále hodně ovlivněni vládními nařízeními. Nakonec se ale 
podařily odehrát všechny plánované soutěžní zápasy podzimní části všech soutěží. 
Věřím, že situace bude mít jen zlepšující se tendenci a že se s Vámi všemi budu 
moci potkat ve zdraví na trénincích a našich zápasech. 
 
V Liblicích, dne 15.02.2022 

 
 

Ing. Jiří Pospíchal  
předseda TJ Liblice, z.s. 

 
 
 

7. Přílohy (Výsledovka) 
 






