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Tělocvičná jednota Sokol Písek

1.charakteristika organizace

Tělocvičná jednota Sokol Písek je pobočný spolek České obce sokolské zaregistrována ke dni
L4.1991,J ejí h lavn í ná pl n í je sportovn í či n nost.Ve 14 sportovn ích odd ílech

/aerobik,atletika,basketbal,bojové sporty,florbal,házená,kanoistika,kuželky,sportovní
gymnastika,sportovní tance,stolní tenis,šerm,volejbal,všestrannost/ sportuje 1568 členů z toho 1]_34

mládeže do 18 let a 434 dospělých.Kromě sportovních oddí|ů je součástí jednoty fotografický spolek
Terifoto.Podíl mládeže na sportovní základně tvoří 73% a je jednou z největších jednot v České
republice,která pečuje o sportovní mládež,Ta využívá sportovníareálTj v 85% z ce|kového
využití.Sportovní areál TJ tvoří historická budova sokolovny,sportovní hala pro basketbal,volejbal
apod.,oblouková hala pro sálové sporty,venkovní antukové kurty a areál loděnice u řeky Otavy.

2.Struktura organizace

Pod|e stanov ČOS riOi TJ devítičlený výbor volený Valnou hromadou na tříleté volební období. Ve
volebním období 2013-201,6 řídí TJ výbor v tomto složení:

Milan Kučera - starosta TJ

Bc.Přemysl Janovský - místostarosta TJ

M U Dr.Rudo lf Žaba- jednatel TJ

Jiřina Ničová - hospodářka TJ

lng.Josef Velát - náčelník TJ

Zuzana Saidová - náčelnice TJ

MUDr.Jan Musil- předseda odboru sportu

Ladislav včelička - člen

Jaroslav Dušek - člen

kontrolní komise :

lng.Marie Lukešová - předsedkyně KK

Bc.Jaroslav Rapant - člen KK

Gustav Kučera - člen KK

Činnost sportovních oddílů pak řídí výbory jednotlivých oddílů.

Statutárními zástupci TJ jsou starosta,místostarosta,jednatel a hospodář.



3.činnost v roce 2015.

Na Poli legislativním se nám Podařilo Úspěšně vyřešit zapsání jednoty do spolkového rejstříku což
není zrovna jednoduchý Proces a vŠem Členům výboru a kontrolní komise děkuji za spolupráci
a trpělivost.

A nYní ke zhodnocení uPlYnukého roku na poli sportovním.S radostí ostatně jako každý rok musím
konstatovat,že výsledky našich sportovců jsou nadstandartní.v kolektivních sportech si nadále udržujívYnikající výsledkY oddílY basketbalu a házené a jsou proto zařazenydo státní podpory

sPortU SCM a SZM,Basketbalisté hrají extraligu ve všech věkových kategoriích U-].9-9.místo,

u'17 - 9,místo,U-ls na MČR 3.místo alJ-'],Ana MČR 2,místo,muživyhráli l1,|igu a postoupili
do 1,1igY,navíc ÚsPěŠně reprezentovali na tradičním turnaji v Borgatoru ltálii,úžasné výledky,
Také házená Potvrdila vysokou Úroveň z minulých let.Ženy stejně jako v loňské sezoně obsadily
v WHlL 10,místo a na mezinárodním turnaji ve francouzké Anecy 2.místo,Juniorky obsadily
v 1,|ize celkově 5,místo.Dorostenkám se tolik nedařilo a po 4.místě v základní části hráli druhou

Polovinu sezonY v druhé lize.ZÚčastnily se i tradičního turnaje v německém Duseldorfu.

DalŠÍ kolektivní sPortY jako florbal a volejbal hrají se střídavými úspěchy v soutěžích na krajské
a meziregionální úrovní.

V individuálních sPortech dominují stejně jako v posledních letech kanoisté a bojové sporty.
Největším individuálním Úspěchem je 5.místo na Ms v Miláně mladého kanoisty Davida
Macháčka.Bronzové medaile z vČn pak ještě přidalijeho kolega Petr Mára /na Skm/a Anna
Zástěrová ve sjezdu a sPrintu na divoké vodě.V kategorii masters vyhrálo naše družstvo včn
oddílů a z Ms Gyoru v maratonu přivezli2 stříbrné a2bronzové medaile, z ME ze slovinského
jezera Bohinj dva tituly mistra Evropy/vladimír pikl,Tom ášzástěra/a dvě stříbrné medaile.
výkonnostní Úroveň si zachoval také oddíl bojových sportů, kde tituly mistrů české republiky
získali Simona Buchtelová a Kateřina Tušilová v kategorii dospělých,v mládežnických katrgoriích
ondřej Polanecký,Adam Polanecký,Martin Kukrál,Hana Lipová,petr Roth,stříbrné medaile
Michal Berenda,David Polanecký,Gabriela HoŠková,Matěj Šperl,v dospělých Vojtěch Včelička,MichalPolanecký,František Veselý,Eva Lusková,bronzové medaile Vojtěch Včelička,

Ladislav VČeliČka,Václav Lid a Jakub Kodad.Významného úspěchu dosáhli též na Mistrovství Bavorskaodkud Přivezli řadu medailí.Nejstarším sportovcem a reprezentantem čR naší jednotyje
lrena Cendelínová, která na MS v country tancích v Berlíně obsadila úžasné čtvrté místo. před

tímto výkonem lze pouze smeknout.své pozice si nadále udržujíšermíři a mezivelmi úspěšné



patří oddíl aerobiku manželů Šťastných,který patří k nejlepším v České republice v kategorích

mládeže,kdy z vrcholných domácích podniků vozí řadu ocenění.Tyto výsledky se jistě projeví

v ocenění v různých anketách vyhlašující nejlepší sportovce SŽJ,ČOS.

lnvstičníakce v roce 2015.

Pomocí dotací z města a sponzorů se podařilo provést výměnu světel v obloukové hale,vyměnit
nevyhovujícístrop v kuželně,opravit sociální zařízení a šatny na loděnici a v neposlední řadě
především díky oddílu basketbalu dokončit rekonstrukci prostor bývalého bytu.

4.Hospodaření TJ - rozvaha a výkaz zisků a ztrát

HospodařeníTJ probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2015.

Vyjádření kontrolní komise /ze zápisu zprávy KK na VH/.

Dne 29.2.2016 byla provedena kontrola hospodaření v naší tělocvičné jednotě za rok2OI5,

Závér: Při kontrole nebyly zjištěny závady administrativního charakteru ani nebylo zjištěno
nehospodá rné vynakládání finančních prostředků.

Kontrolní komise proto doporučuje valné hromadě schválit roční učetní uzávěrku našítělocvičné
jednoty.

V příloze zprávy Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát.,

Sestavil : Milan Kučera starosta TJ Sokol Písek
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DlouhodobÝ nehmotný majetek celkem (součet A.1.1. až A.1.7.)

Nehmotné výsledky qýzkumu a vývoje
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Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
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Podíly v ovládaných a řízených osobách
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Dluhové cenné papíry džené do splatnosti

Zápůjčky organizačním složkám

Ostratní dlouhodobé ápůjěky

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek

Poňzovaný dlouhodobý finanění majetek
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Smluvní pokuty a rlroky z prodlení
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Odpisy, prodaný majetek, fuoĎa rezerv a opravnYch položek celkem
(součetA. Vl,25. až A. Vl. 30.)

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Tvorba opravných položek

Poskytnuté příspěvky celkem (A, Vll. 31 . + A. Vll. 32.)

Poslrytnuté příspěvky zúčiované mezi organizačními složkami

Poskytnuté ělenské příspěvky

Daň z příjmů celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM (A,|. + A.ll. + A.lll. + A.lV, + A.V, + A.Vl. + A,Vll. + A.Vlll.)
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Výnosy z krátkodobého íinančního majetku

zúčtování rezerv

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčlov ání opravných položek
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