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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 2022 

2.1. Sportovní činnost 

Rok 2022 nám nepřinesl mnoho sportovní radosti. A-tým po dlouhých letech 
sestoupil z krajské 1.B třídy do Okresního přeboru. To mělo za následek velký 
exodus hráčů, kteří šli do vyšších soutěží nebo se vrátili do svých mateřských oddílů. 
To způsobili, že jsme řešili nedostatek hráčů pro 2 mužské týmy a jako následek toho 
jsme byli nuceni zrušit náš B-tým. Nedostatek hráčů jsme řešili i v týmu dorostu. 
Rozhodli jsme se tedy pro sezónu 2022/23 spojit síly s SK Poříčany a přihlásit 
sdružené družstvo. Bohužel i v týmů žáků došlo k většímu počtu neočekávaných 
odchodů, kdy hráči vyslyšeli nabídky z vyšších soutěží.  
 
Po perném létě, kdy jsme řešili odchody a příchody a složení všech týmů jsme mohli 
ohlásit, že do sezóny 2022/23 vstoupíme s jedním mužským týmem v Okresním 
přeboru Kolín, sdruženým dorosteneckým týmem v Okresním přeboru Nymburk a 
týmem žáků v Okresním přeboru Kolín. Dále máme starší a mladší přípravku, které 
hrají své turnaje na okrese Praha-Východ. A nesoutěžní tým Ministars 
(předpřípravka). 
 
V aktuální sezóně se A týmu nedaří jak jsme si představovali a nachází se na 12. 
místě Okresního přeboru. Bohužel je to způsobeno velkým počtem změn v létě a 
budováním nového týmu. I dorostu vznikl v létě nový tým a chvíli mu trvalo, než si na 
sebe zvykl, ale v druhé části podzimu se již začala ukazovat tvrdá práce všech hráčů 
a trenéra a začali porážet i mužstva z prvních míst tabulky. Ale vzhledem k několika 
zbytečným ztrátám to stačilo jen na 7. místo a na jaře budou hrát jen ve skupině o 
umístění.  
 
Jak bylo zmíněno výše, tak v týmu žáků došlo k neočekávaným odchodům, a to i 
v poslední den přestupního období. Bohužel to se negativně podepsalo na týmu. Ve 
spojení s nemocemi hráčů odehrál tým často své zápasy s minimem hráčů nebo jim 
museli pomoct hráči ze starší přípravky. Jsme si plně vědomi této situace a její 
vyřešení je jedna z priorit pro zimu 2023. Jediné týmy, u kterých nedošlo k žádným 
velkým změnám v létě 2022, jsou týmy přípravek. Jsme rádi, že tyto týmy jsou 
stabilizované a hráči se mohou soustředit na svůj vývoj. 
 
Protože naším prvotním cílem je výchova mládeže, tak jsme hrdí, že je o naše hráče 
zájem z vyšších soutěží, ale průvan, co proběhl v našich týmech v létě 2022, byl moc 
velký a může to demotivovat hráče co zůstali. Cílem pro letošní rok pro všechny týmy 
je tedy stabilizace a nastavení správných procesů abychom se vrátili na úspěšnou 
cestu. 
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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. V roce 2023 se nám podařilo vybudovat přístupovou 
cestu ke hřišti s UMT, která zároveň slouží jako přístup k lavičkám podél hřiště. I 
jejich počet se nám podařil rozšířit. Zároveň jsme zrenovovali dětské hřiště, které 
máme v našem areálu. Odbornější práce provedli externí firmy, ale velký podíl na 
těchto změnách mají i naši členové, kteří se účastní brigád.  
 
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.  
 
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 i v létě 2022 proběhlo v našem areálu promítání 
letního kina a koncert, který byl součástí oslav 95 let od založení našeho klubu. 
Myslím, že toto výročí jsme oslavili důstojně. Všechny týmy odehráli přátelská utkání 
a večer byly koncerty. Současní hráči měli možnost se potkat s hráči z let minulých a 
pobavit se a užít si tento den. 
 
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 a Národní sportovní 
agentura. 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 tým do 30.06.2022: 
o Petr Samek – trenér, Radek Lanc – asistent, Tomáš Liga – asistent, Jiří 

Pospíchal – vedoucí 

• Dospělí A tým od 01.07.2022: 
o Tomáš Liga – trenér, Radek Lanc – asistent, Jiří Pospíchal – vedoucí 

• Dospělí B tým do 30.06.2022: 
o Robert Schovanec – trenér, Michal Řípa – vedoucí 

• Dorost do 30.06.2022: 
o Marek Vosecký – trenér, Jakub Hejda – asistent, Petr Aschenbrenner – 

vedoucí 

• Dorost 01.07.2022: 
o Petr Bláža – trenér, Jiří Pospíchal – vedoucí 

• Žáci: 
o Miroslav Bártl – trenér, Pavel Kraft – trenér, Jiří Psutka – trenér 

• Starší přípravka do 30.06.2022: 
o Vítězslav Malý – trenér, Marek Buček – trenér 

• Starší přípravka do 01.07.2022: 
o Jan Martinec – trenér, Marek Buček – trenér 

• Mladší přípravka a Ministars: 
o Martin Vaněk – trenér, Jan Adámek – trenér 

 
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. 
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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 
 
 

Počet členů k 31.12.2022 

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

72 

Dorost a dospělí aktivní (16-26 let): 50 

Dospělí aktivní ostatní: 52 

Celkem:  174 

Podíl členů do 26 let na všech 70,11 % 

 

mailto:tjliblice1927@gmail.com
http://www.tjliblice.cz/
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4. Sportovní výsledky sezony 2022/23 
Okresní přebor mužů, okr. Kolín 

 
 
 
Okresní přebor dorostu, okr. Nymburk – Sdružené družstvo s SK Poříčany 
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Okresní přebor žáků, okr. Kolín 

 
 
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 2022 jsme dosáhli celkového výsledku hospodaření ve výši -12 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že naším účelem není generování zisku a nemáme výrazné 
sponzory tak se jedná o dobrý výsledek. Tuto malou ztrátu pokryjeme z minulých 
úspěšnějších let. 
 
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 17 mil. Kč, spíše výrazně více. 
 

Náklady  964 tis. Kč 

Výnosy 952 tis. Kč 

Celkový výsledek hospodaření: - 12 tis. Kč 

 

6. Závěr 
 
Rok 2022 nepřinesl moc sportovní radosti pro naši organizaci, a ještě nás čeká 
hodně práce abychom se vrátili zpět na úspěšnou cestu. Jsme si toho vědomi a tvrdě 
na tom pracujeme. Věříme, že v roce 2023 nám fotbal bude přinášet zase radost a 
zábavu skrz všechny naše týmy. Těšíme se na viděnou na našich zápasech nebo 
trénincích. 
 
V Liblicích, dne 20.02.2023 

 
 

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

 
 
 

7. Přílohy (Výsledovka) 
 






