
 Zpráva předsedy TJ Holásky z. s. pro valnou hromadu konanou dne 25. 6. 2020

Vážené členky, vážení členové a vážení hosté
předkládám vám zprávu předsedy TJ od poslední mimořádné valné hromady, která se konala dne 19. 
12. 2019, která mimo jiné řešila nové stanovy a výši členských příspěvků na rok 2020. 

Na začátku mé zprávy mi dovolte, abych vám sdělil, že trestní oznámení na p. Vladíka bylo policií ČR 
odloženo a že k žádnému trestnému činu nedošlo. Toto odložení vnáší nové světlo na činnost 
bývalých členů p. Vodáka, p. Pospíšila, p. Klímu. Místo toho, aby se p. Pospíšil p. Vladíkovi omluvil tak 
obvolává členy, mne bombarduje nesmyslnými maily i když již není předsedou ani členem. Minulý 
týden po několika mých urgencích a výzvě našeho právního zástupce agendu konečně předal 
zadržovanou agendu spolku. Audity za rok 2014, 2015, 2016, o kterých se p. Pospíšil vyjádřil, že je 
nemá a nikdy neviděl, i když jejich vypracování proplatil z prostředků TJ, náš právní zástupce po 
písemné výzvě p. Vodáka, dnes osobně převzal a předal je před VH předsedovi spolku. VH bude 
informována o obsahu těchto auditů na příští VH.
Jelikož trestní oznámení bylo podáno za TJ, dovolte, abych se tímto za TJ p. Vladíkovi a p. Vladíkové 
omluvil za p. Pospíšila za nepříjemnosti spojené s trestním oznámením.

Jak jsem na minulé valné hromadě informoval, došlo koncem roku k podpisu nové nájemní smlouvy 
s restaurací Orlovna. Nájemné bylo stanoveno na 20 000,- Kč/měsíčně s tím, že 4 000,- Kč/měsíčně 
jsou restaurací odepisovány na investice, které restaurace vložila do úprav prostor. Služby jsou 
stanoveny na 19 000,- Kč/ měsíčně, které restaurace platí jako paušál. Dále restaurace platí měsíčně 
2 000,- Kč za reklamní poutače. Smlouva je uzavřena na dobu 5 let tedy do roku 2024.

Po novém roce jsme spustili platbu členských příspěvků podle nových stanov. Po počátečním mírném
tempu se výběr příspěvků podařil. Celkem se na členských příspěvcích vybralo 149 400,- Kč. Musím 
vás informovat, že celkem 16 členů si nesplnilo svoji členskou povinnost a ke dni 30. 4. jim zaniklo 
členství dle stanov článek VI. Odst. 1, 4 stanov.
Mezi těmi, kteří svou povinnost nesplnili, jsou mimo jiné, p. Pospíšil, p. Klíma, p. Vodák a další.
V průběhu jara jsme přijali deset nových řádných členů. Takže nyní má TJ celkem 109
členů, z toho 26 členů v oddílu kulturistiky, 42 členů oddílu stolního tenisu, přičemž z toho je 10 členů
jako mládež stolního tenisu. Dále máme v tomto období 13 řádných členů bez zařazení do oddílu a 28
členů ve statusu přidruženého členství. Konečně se podařilo udělat jasno kolik členů TJ má. 
Posledním úkolem ohledně stavu členské základny je provést patřičné změny v databázi ČUS.
Prosím členskou základnu, aby se zamyslela nad tím, zda by jejich rodinní příslušníci, známí nebo 
kamarádi nevstoupili do TJ jako přidružení členové.

Nyní musím vzpomenout situaci s pandemií COVID - 19. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášeného 
vládou ČR došlo k uzavření našeho areálu včetně sauny a restaurace. Výkonný výbor vyšel vstříc 
restauraci, které byla v tomto období odpuštěna platba nájemného. Za služby v tomto období platila 
restaurace 6 000,- Kč. V současnosti platby již nabíhají na standartní sumy.
COVID - 19 vystavil naší TJ krutý účet a to bezmála cca 160 000,- Kč za ušlé tržby sauny, pronájmů a 
plateb restaurace mínus oproti rozpočtu. Jistě se ptáte, jak tyto příjmy nahradíme. NSA vypsala 15. 6. 
2020 výzvu Covid - sport a tam jsem požádal 18. 6. 2020 o dotaci. Náklady byly 134 439,- Kč a 
podpora z dotace by měla činit 67 219,- Kč za předpokladu, že tyto náklady budou uznatelné dle 
výzvy k programu.
Pro doplnění musím uvést, že jsme již obdrželi provozní dotace od města Brna a také i MČ a to 
v celkové sumě 96 000,- Kč.

Nyní ke sportovní stránce naší tělovýchovné jednoty. Jistě jste zaznamenali náš úspěch na poli 
stolního tenisu. Náš A - tým stolního tenisu slaví v těchto dnech mimořádný úspěch. Stolním tenistům
TJ Holásky se podařilo postoupit do třetí nejvyšší české soutěže a to 2. Ligy. Družstvo ve složení,  



Roman Chrást mimo jiné druhý hráč soutěže, Pavel Hort osmý hráč soutěže, Ondřej Ságl desátý hráč 
soutěže, Jiří Palbuchta a Petr Babák se celou dobu soutěže drželo v popředí tabulky. Nakonec po 
odehraných dvaceti kolech soutěže se vyhouplo na první příčku, kterou už nepustilo a slavilo tak 
postup do 2. ligy. Na tomto úspěchu má nezanedbatelný podíl Zdeněk Grulich manažer a trenér týmu
za což mu patří velké poděkování. Je to nejvyšší soutěž, jaká se kdy v Tuřanech hrála a zato patří 
stolním tenistům velké poděkování, že i v podmínkách menšího oddílu a v podmínkách na „Orlovně“ 
dokázali tak velký úspěch. Tento úspěch nás zavazuje, abychom všichni přispěli k tomu, že tato soutěž
u nás zakotví na co nejdelší dobu a také se tento úspěch stal motivací pro náš mládežnický oddíl 
stolního tenisu.
STATISTIKA NAŠICH NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ:

Roman Chrást 20 zápasů odehraných 84% úspěšnost   2 hráč soutěže
Pavel Hort 14 zápasů odehraných 71% úspěšnost   8 hráč soutěže
Ondřej Ságl 16 zápasů odehraných 68% úspěšnost 10 hráč soutěže
Jiří Palbuchta 14 zápasů odehraných  45% úspěšnost
Petr Babák 15 zápasů odehraných 30% úspěšnost

Náš oddíl stolního tenisu slaví další úspěch. Po postupu A – týmu do třetí nejvyšší české soutěže, 
navázal tentokrát na tento úspěch i náš B – tým, který postoupil do Divize, což je nejvyšší krajská 
soutěž. Družstvo TJ Holásky B hrálo Krajskou soutěž I. třídy B. Družstvo hrálo ve složení Ján Fábo, 
Martin Javůrek, Radka Babáková, Ondřej Mach a Petr Babák. V této skupině bylo letos 12 oddílů, TJ 
Holásky B se umístily na 3. postupovém místě za Lednicí a Mikulovem. Zvláštní poděkování patří 
Petru Babákovi, který nás svými výkony celou sezonu udržoval v boji o postup, i když je kapitánem A 
týmu, se kterým letos slavil postup do třetí nejvyšší soutěže 2. Ligy.

Děkujeme oběma družstvům a hráčům za úspěšnou reprezentaci TJ Holásky a přejeme hodně zdaru i 
v příští sezoně.

Malou kaňkou na tomto úspěchu je, že se nám i vzhledem ke karanténě a nouzovému stavu 
nepodařilo zaregistrovat mládežníky a odehrát alespoň dva turnaje. Z tohoto důvodu jsme dostali 
pokutu 6 000,- Kč, ale ještě jednáme, zda by nám pokuta nebyla odpuštěna. Také musím konstatovat,
že po minulém vedení z éry p. Pospíšila nezbyla žádná mládež vůbec a jsou svědci, jak za p. Pospíšila 
probíhali či spíše neprobíhali tréninky mládeže.

Ještě si vás dovolím informovat, že v průběhu dubna došlo k údržbě zeleně v areálu především pak 
ořez tújí a každým dnem čekáme na revitalizaci dětského hřiště. Z bezpečnostních důvodů musíme 
vyměnit pískoviště a provést úpravu terénu. Zároveň bude doplněn návštěvní řád a hřiště tak bude 
splňovat vše dle revizí a norem a hřiště bude bezpečné pro naše nejmenší.

Abych zabránil všem spekulacím tak vás musím informovat o tom, že nájemci restaurace k 31. 8. 2020
u nás končí. Nehledejte prosím zatím prosím žádnou senzaci. Je to rozhodnutí p. Matuly jako 
nájemce, nic jiného za tím není. V současnosti hledá pan Matula za sebe náhradu. Pokud se mu to 
nepodaří, tak budeme muset ve výkonném výboru najít řešení této situace.

Na závěr mojí zprávy mě dovolte poděkovat členům VV a KK za plodnou spolupráci a věřím, že se 
nám společně podaří TJ udržet funkční a ve prospěch nás všech. 

Děkuji za pozornost

Bc. Aleš Jakubec
předseda TJ Holásky z. s.


