
Výroční schůze 15.12.2012 
 
Program: 
1)schválení programu 
2)Zpráva o činnosti TJ 
3)Sportovní činnost-trenéři 
4)Hlasování o podpoře současnému výboru 
5)Volba výkonného výboru OFS 
6) Zpráva o výdajích a příjmech 
7)Diskuse 
8)Závěr 
 
 
 
ad1) Program byl schválen hlasováním – pro 100%  
 
ad2) Zpráva o činnosti TJ-předseda S.Faltus 
 
Spolupráce s obcí na úrovni let minulých,dotace 80.000 na 2013 schválena,dotace na 
elektriku(posílení hlavně na větší akce)-zamítnuto 
Žádost o dotace na vybudování multifunkčního hřiště – zamítnuto 
Zhodnocení péče o hrací plochu „starou gardou“-  v pořádku 
Zajištění sponzorů pro TJ SOKOL Rudoltice - 1.sponzor Alianz – pojištění celého areálu 

- další jsou v jednání 
Akce na rok 2013                                  -     nutná  výměna oken dole v kabinách+výčep 

-    střídačky(nutné) – hrozí úraz 
- Foreziáda 
- Pouť   - na obě tyto akce potřeba větší počet lidí 

                                                               -    Čarodějnice 
 
                                                               -    19.1.2013  Sportovní ples 
Předseda vyjádřil nespokojenost s malou účastí na výroční schůzi 
 
ad3) Sportovní činnost:    
 
                                       starší přípravka- ing Tejkl Jan 
 
v týmu cca 7 hráčů – realizační tým ing.Tejkl - trenér 
                                   tréninky probíhají v Rudolticích hřiště + tělocvična 
             hrají pod hlavičkou Dobrouče- umístili se poslední ,ale mají zájem  
                                   chodí na tréninky.S ohledem na pracovní vytížení trenéra p.Tejkla,je 
potřeba zajistit asistenta,který tréninky zastřeší při nepřítomnosti hl.trenéra.Vpočátcích 
osloven Milan Minář,Michal Minář ,ale nefungovalo to.Je smutné, že se nenajdou nadšenci 
v našich řadách,kteří by pomohli. 
Dále je zájem nabrat další hráče této věkové kategorie a přihlásit vlastní tým.Nábor si zajistil 
p.Tejkl sám,prostřednictvím letáků 
Požadavek na větší podporu od vedení – materiálové zabezpečení apod. 
Poznámka p.Tejkla k dotaci od obce – výše dotace není samozřejmostí,dotace mají jít na 
podporu mládeže,obec má pocit,že pro mládež se toho mnoho nedělá. 
 



                                  
 
 
                                          Starší žáci – p. Mach Petr 
V týmu cca 17 hráčů -realizační tým – Jílek Vilém vedoucí mužstva 
        Mach Petr-trenér 
           Tribula Zdeněk- asistent trenéra  
 průměrná účast na trénincích je 13hráčů  
cíl  nebýt poslední, se v podzimní části podařilo splnit pouze o skóre,je vidět zájem a chuť 
hrát . 
Proběhl nábor – 1 zájemce z Damníkova 
Zimní příprava probíhá v tělocvičně -   10-12hráčů  
15-17.2.2012 proběhne zimní soustředění 
 
                                           „A“ tým -   p. Kocanda  

 
V týmu cca 17 hráčů-realizační tým – Kocanda Martin-trenér 
Umístění v podzimní části- 8.místo 
Trenér- vyjádřil zklamání z týmu-kádr je nutno doplnit,s těmi co nemají zájem je potřeba se  
rozloučit.Je problém hráče nemotivovat. 
V týmu není parta,ukončení sezony se zúčastnilo 10 hráčů 
Kritika přípravy dorostenců na přechod do A-týmu,chodí pouze 4 hráči 
Kritika výkonného výboru –vynášení interních informací 
           -pomluvy 
                      -nestanovení cíle v soutěži pro A- tým   
Tým je potřeba omladit,doplnit realizační tým. 
Chybí golman,pouze L.Hajnovič-zdravotní problémy  
Naznačeno možné ukončení činnosti L.Nastoupila,J.Tejkla  
Současně si trenér vzal čas do ½ ledna zda bude pokračovat nebo ne, jako trenér u A-týmu 
Řešit financování dopravy – hráči 
           - trenér 
 
ad 4) Podpora výboru v další činnosti 
                       -odloženo pro malou účast 
 
ad 5) Volby do VV OFS- 
 
             5.1.2013 se uskuteční řádná valná hromada  OFS Ústí nad Orlicí 
-volba nového výkonného výboru 
o oslovil nás p.Žďárský (TJ Libchavy)-má naši podporu 
 
Úkol: p.Mach –odeslat potvrzení o účasti na VH 
 
 
 
 
Zpráva o příjmech a výdajích: 
 



 
 
 
 
Poznámka:   Z.Stránský chce ukončit působení ve výkonném výboru TJ Sokol Rudoltice 
 
Diskuse 
Závěr 
 
15.12.2012     Mac Petr          


