Z valné hromady TJ Slavoj Český Brod
Letošní valná hromada TJ se konala 18.5. Podle stanov a klíče počtu delegátů za oddíly
pozval VV TJ 35 delegátů. 27 zvolených zástupců oddílů se sešlo na VH v nové klubovně
nohejbalistů. Počet byl s ohledem k velikosti klubovny tak „akorát“…, ale chtěli jsme, aby se i
ostatní oddíly podívaly do zrekonstruovaného areálu nohejbalu.
Bilance roku 2016 je velmi uspokojivá a to nejen nejen ve sportovní části, ale i v nárůstu
členské základny a realizaci investičních akcí.
Zaměřím – li se na sportovní část družstvo nohejbalistů se vrátilo do extraligové soutěže,
družstvo žen s každoroční pravidelností pobralo všechny tituly, které lze v nohejbalových
soutěžích pobrat a velmi dobře si vedli v krajském přeboru i dorostenci. Basketbalisté zvládli
pořádání Národního finále v kategorii U 12 dívek. Atletům se podařilo zorganizovat závody
pro děti nejen v kryté běžecké dráze, ale i na Kutilce. Družstvo tenistů v kat. dospělých
obsadilo 6. místo v druhé lize a dalších deset družstev se účastnilo dalších tenisových soutěží.
Muži basketbalu a volejbalu hráli krajské přebory. Podpora trenérské práce přinesla zlepšené
podmínky pro činnost a následně i nárůst dětí a mládeže do oddílů, např. atletika 199, tenis
168, basket 104, nohejbal 45. Celkem máme v TJ 663 členů do 26 let z 902 členů celkově.
Pro srovnání uvádím rok 2010, kdy TJ měla 595 členů z toho 374 do 18 let.
V oblasti financí naše celkové příjmy ( souhrnně) byly 8 359 956,02Kč a celkové výdaje
8 691006,24Kč. Hodnota majetku ve stavbách byla 39 537 656,52Kč. Celková výše členských
příspěvků činila 1 093 719Kč. V oblasti investic s přispěním dotačních titulů jsme vloni
proinvestovali: sauna a wellness 2 259 347,02Kč, tenis 394 484,20Kč nohejbal 8 718
881,20Kč.
VH vyjádřila poděkování za podporu především Městu Český Brod a MŠMT. Kritičtější jsme
byli vůči bývalé reprezentaci kraje, od kterého jsme již 5 let neobdrželi žádnou dotaci a
rovněž vůči České unii sportu (ČUS), která přerozdělením dotace MŠMT zaslala na činnost a
provoz TJ 104 tis. Kč. Jsou-li kritérii MŠMT pro přidělení výše dotace: počet členů, hodnota
majetku a výše členských příspěvků, z výše uvedených čísel je částka od ČUS alarmující.
Pokud byste se chtěli o naší činnosti dozvědět více, potom doporučuji www.tjslavojcb.cz a
v sekci dokumenty Výroční zprávu.
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