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1. Obecné informace o organizaci                  
Název:   TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek 
Sídlo:   Sokolská 497, 756 61 Rožnov p.R. 
IČ:   00534439 
DIČ:   CZ00534439     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 23 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
TJ Rožnov pod Radhoštěm má svoji hlavní činnost vymezenou Stanovami. Ve sledovaném období 
realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační 

podmínky pro činnost jednotlivých oddílů.  
b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu  
c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – areál skokanských můstků na 

Bučiskách, tělocvičnu Sokolovnu a sportovně rekreační areál Camp Sport (tribuna a kemp). Snahou 
bylo vytvořit adekvátní podmínky pro užívání sportovišť nejen pro členy TJ, ale i pro obyvatele 
města a širokou sportovní veřejnost.  

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi a 
sportovními svazy. 

 
TJ Rožnov pod Radhoštěm provozuje vedlejší činnost na základě živnostenských oprávnění: 
a) Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti turistiky, sportu pro všechny – 

rekreačního sportu, sportovní gymnastiky, trampolín, lyžování, plavání 
b) Hostinskou činnost 
c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona – obory živnosti 

volné: 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- velkoobchod a maloobchod 
- potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a tech. činnosti v dopravě 
- ubytovací služby  
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

 
 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Rožnov pod Radhoštěm vedlejší činnost. Ve 
sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu 
sportovních zařízení pro nečleny klubu a z provozu středisek Ubytovna Sokolovna, Kemp a Hotel Sport. 
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3. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem TJ Rožnov pod Radhoštěm je Konference TJ. Nejvyšším výkonným orgánem je 
Výkonný výbor. TJ Rožnov pod Radhoštěm organizačně zahrnuje 20 sportovních oddílů:  Badminton, 
Basketbal, Bruslařský klub, Cyklistika, Házená, Judo, Kulturistika, Sev.kombinace a skoky na lyžích, 
Lyžování - běžecké disciplíny, Plavání, Stolní tenis, Sportovní gymnastika, Softbal, KČT, Volejbal, Sport 
pro všechny, Karate - kobudo, Sebeobrana - Asiagymsport, Trampolíny a Skateboarding. Jednotlivé 
oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti v zájmu TJ Rožnov 
pod Radhoštěm jako celku. 
 
TJ Rožnov p.R.  je členem zastřešující sportovní organizace ČUS, prostřednictvím které má zmíněných 
20 sportovních oddílů a klubů vazbu i na jednotlivé sportovní svazy daných sportovních odvětví. 
 
Statutární zástupce TJ: Mgr. Jan Fiedler, předseda 
Místopředseda TJ: Petr Míček 
Výkonný výbor TJ: ing. Ljuba Blinková, Jiří Borák, Mgr. Jan Fiedler, Mgr. Jana 

Kantorková, Petr Míček, Jan Pavlica, Richard Turza  
Kontrolní komise TJ: Petr Kučera,  Michaela Perutková, Ing. Martin Hrnčárek 

4. Členská základna          
TJ Rožnov pod Radhoštěm evidovala na konci sledovaného období 1654 členů, co je ve srovnání 
s předchozím rokem nárůst o 67 osob. Členská základna je stabilní a již 4 roky zaznamenáváme nárůst.  
Struktura členské základny dle oddílů:  

 
Oddíl 

 
Mládež 

(do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 
CELKEM 

Badminton 26 4 30 

Baseball 0 10 10 

Basketbal 52 27 79 

Cyklistika 0 14 14 

Karate 26 14 40 

Bojové sporty – Asiagymsport 2 19 21 

Házená 224 252 476 

Judo 25 6 31 

Krasobruslení 14 1 15 

Kulturistika 0 17 17 

Lyžování – SK-SL 21 15 36 

Lyžování – BD 14 6 20 

Plavání 23 11 34 

Sport pro všechny 54 360 414 

Sportovní gymnastika  148 17 165 

Stolní tenis 23 20 43 

Trampolíny 39 26 65 

KČT 12 66 78 

Volejbal 52 8 60 

Skateboarding 0 0 0 

Nezařazení 0 6 6 

CELKEM 755 899 1654 
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5. Hospodaření organizace  

Financování provozu TJ Rožnov pod Radhoštěm je vícezdrojové. Tak jako v jiných sportovních 
organizacích jsou základem finanční prostředky z dotací a grantů místní samosprávy (Město Rožnov, 
Zlínský kraj), ze státního rozpočtu (MŠMT, Sportovní svazy), dále pak z členských příspěvků, příjmy 
z darů a reklamy a z vlastní hospodářské činnosti. 
 
Organizace za období roku 2019 dosáhla hospodářského výsledku: 

 2017 2018 2019 

NÁKLADY: 13 415,- tis. Kč 14 972 ,- tis. Kč 16 744 ,- tis. Kč 

VÝNOSY: 13 104,- tis. Kč 14 930 ,- tis. Kč 16 658 ,- tis. Kč 

Hosp.výsledek: -   311,- tis. Kč - 42 tis. Kč - 87 tis. Kč 

 
V členění dle složek Oddíly / tělovýchovná zařízení / hospodářská činnost:         

            

 ODDÍLY T.V.Z. H.Č. 

Náklady 5 665 tis.Kč 4 999 tis. Kč 6 078 tis. Kč 

Výnosy 5 708 tis.Kč 3 983 tis. Kč 6 967 tis. Kč 

Zisk/ztráta + 43 tis. Kč - 1 016 tis. Kč + 886 tis. Kč 

 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této 
výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  

 

6. Činnost TJ Rožnov pod Radhoštěm 
a) sportovní činnost oddílů TJ je svým rozsahem velice pestrá. TJ svou členskou základnou patří 

k největším sportovním organizacím v okrese a nejpočetnější a rozsahem sportovní činností 
nejvýznamnější sportovní organizací ve městě. Jednotlivé oddíly navštěvují obyvatelé města, 
ale i z celé spádové oblasti okolních obcí a měst. Jednotlivé oddíly vykonávají svou činnost na 
všech výkonnostních úrovních od rekreačních forem sportu, zdravotních cvičení až po 
výkonností a vrcholový sport. Oddíly trampolín a SK-SL mají své svěřence zařazeny v SpS a SCM. 
Jednotlivé oddíly také pořádají závody a turnaje na regionální, národní a mezinárodní úrovni.  
 
ODDÍL BADMINTONU 
Trénuje na ZŠ 5.května. Funguje zde přípravka a žákovská družstva pod vedením R. Cábové a 
dalších trenérů.  Zúčastňují se soutěží v severomoravské oblasti. Oddíl se dlouhodobě potýká 
s problémem nevyhovujících tréninkových prostor a nedostatku tréninkových hodin. 
  
ODDÍL BASKETBALU 
V sezoně 2019 – 2020 byly přihlášeny do soutěží celkem 2 družstva a to U11 – nejmladší 
minižákyně a U15 – starší žákyně. Chlapci U13 sice trénovali v Rožnově, ale již hráli spojení pod 
hlavičkou Valašského Meziříčí. Všechny družstva byly ke konci srpna na soustředění na Hutisku 
(U15) a ve Valašské Bystřici (U11).  Poté jsme trénovali a hráli v slibně se pro nás rozvíjejících 
soutěžích. U15 byly do té doby na 2. místě nadregionální ligy, soutěž v jarní části sezóny 2020  
však nebyla dohrána a celá soutěž se anulovala.  
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V červnu jsme uspořádali první ročník venkovního streetbalového turnaje – „Radegastův 
streetball“ v areálu sportovního hřiště Dany Zátopkové, za nezbytné podpory města Rožnov 
pod Radhoštěm. Turnaje se zúčastnilo víc jak 50 streetbalových družstev z celé republiky.  
  
BRUSLAŘSKÝ  KLUB 
Krasobruslení funguje pod vedením Ireny Petersen na Zimním stadioně. Trénuje zde skupina 
14 dětí, které se učí základům a technice bruslení a následnou taneční pohybovou postupují 
do Tanců na ledě s krasobruslařskými prvky. 
 
ODDÍL CYKLISTIKY 
Předsedou oddílu je Jiří Vinklárek. Jednotliví členové se připravují individuálně a také soutěží 
se účastní individuálně. 
 
ODDÍL HÁZENÉ  
Oddíl házené je nejpočetnějším oddílem v TJ Rožnov. Činnost oddílu je velice pestrá a 
rozsahem družstev napříč všemi věkovými kategoriemi. Mladší družstva se účastní Zlínské ligy, 
dorost a muži II. Ligy SM. 
8. června oddíl uspořádal celodenní akci na hřišti Dany Zátopkové v rámci oslav 100 let 
existence oddílu. V rámci akce proběhl turnaj v házené a exhibiční utkání s extraligovým 
celkem HC Zubří a také utkání „staré gardy“. 
Družstva mladších žáků a dorostenců byly nominovány v anketě Sportovec Města Rožnova. 
  

 
 
ODDÍL JUDA 
Činnost oddílu již několik let intenzivně roste. Pavel Kubík, zajišťuje organizaci i tréninky oddílu. 
Trénuje se na ZŠ pod Skalkou a na ZŠ Záhumení. 
Mezi nejzajímavější výsledky můžeme řadit 8.12. turnaj “O pohár starosty obce Dobrá”, kde 
Matouš Liška získal první místo a bratr Šimon Liška 3. místo 
17.11. - Mezinárodní Velká cena včetně Judu města Martin (SVK), kde Matouš Liška vybojoval 
3. místo z 22 soupeřů a se skóre 4 výhry 1 prohra. Viktor Komárek v prvním zápase soupeři na 
zemi nedal šanci a vítězil.  
V srpnu oddíl uspořádal příměstské soustředění. 
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ODDÍL KULTURISTIKY 
O činnost oddílu se stará Ladislav Polášek. Své působiště má v prostorách tribuny Stadionu. Ve 
spolupráci TJ a oddílu se úspěšně daří rozvíjet prostor posilovny. Na Mistrovství ČR  v 
kulturistice Dan Karlík obsadil 3.misto. 
 
ODDÍL KARATE – KOBUDO 
Vedení tréninku dorostu dospělých a pokročilých dětí Robert Vychodil, II.trenérská třída, 2.Dan 
černý pás. Vedení tréninku začátečníků Pavel Polášek, 1.Kyu hnědý pás a Lenka Labajová, 1.Dan 
černý pás. 
Závodníci se pravidelně účastní soutěží a posbírali řadu medaili: 
1.kolo Národního poháru, Brno. 
Martin Kuzan, 1.místo Sanbon kogo kumite žáci D 
 
2.kolo Národního poháru, Bystřice pod Hostýnem 
Ondřej Obšívač, 1.místo Kogo kumite senioři B 
 
2.Světový šampionát  v Budo karate. 26.11.2019 (Mistrovství světa pro děti, kadety a juniory) 
David Chýlek, 3.místo kumite junioři 
 
Členové se dále zúčastnili mezinárodních seminářů: 
26.-27.1.2019, Mezinárodní seminář karate, Ostrava. 
Vedení Justo Goméz (Argetina), 6.Dan černý pás,  sedminásobný mistr světa v tradičním karate 
s asistencí Sergio Romero Lopez. 
13.-14.4.2019, Mezinárodní seminář karate, Bystřice pod Hostýnem. 
Vedení Avi Rokah (Izraelec působící v USA), 7.Dan černý pás, světový šampión karate v roce 
1994 a čtyřnásobný šampión Spojených států. 
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ODDÍL BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ 
Předsedou oddílu je Jiří Borák. Ve své činnosti úzce spolupracuje s Klubem Biatlonu.  
 
ODDÍL SKOKŮ NA LYŽÍCH A SEV. KOMBINACE 
Předsedou oddílu je Jan Pavlica. Oddíl svou činnost zaměřuje nejen na skoky, ale i severskou 
kombinaci. V uplynulé sezóně oddíl uspořádal celou řadu významných akcí. 
- 30. ročník Beskydského turné – závod mládeže ve skoku 
- Republikové kvalifikační závody 
- 60. ročník mezinárodního závodu „O pohár starosty“ 
Závodníci se účastní krajských, republikových a mezinárodních závodů. Mezi nejúspěšnější 
závodníky patří: 
Filip Křenek  -  MS žáků kategorie 2004-2005 - 7 místo v Hintercátnu- Německo 

6. místo v Českém poháru ve skoku na lyžích, 1. místo Místrovství ČR ,1 místo 
v Beskydském turné-čtyři závody – 1x první a 2x druhé místo,účastník  18 
závodu v Česku. 3 místo v LOTOS CAPU – Polsko, 2x vítěz mezinárodní závody 
ve Wisle kategorie 13-14let. 

Daniel Škarka –   1. místo v Českém poháru ve skoku na lyžích, 
 3. místo v seriálu Místrovství ČR ,  
 1. místo v Beskydském turné-čtyři závody – 3x první a 1x třetí místo 

    Mistr Slovenska ve skoku na lyžích a třetí místo v severské kombinaci.  
2x 1.místo v LOTOS CAPU - Polsko 

 
 
SEBEOBRANA  - ASIAGYM 
Oddíl trénuje na ZŠ Videčská a na Sokolovně. Závodníci dosahují celé řady úspěchů na českém 
i mezinárodním poli. Důkazem je Miroslav Godža, Reprezentant ČR - ČSFu a CWF 

8. místo MS Shanghai; 5. místo ME Budapešť 
3 x titul MČR kickboxing, bronzová medaile MČR olympijský box 
2x vítěz Slovak Open, vítěz Czech Open, 2 x vítez Advent Cup 
Stříbrná medaile Národní pohár, stříbro - Gla LFL a WUSHU 
Bronzová medaile Germany Open a Austria Classic 



Výroční zpráva  
TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek. 

za rok 2019 

 
 

 

ODDIL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY 
Oddíl již 7 sezónu trénuje na Sokolovně. Rozsahem činnosti zabírá od nejmladších věkových 

kategorií (gymnastická přípravka), přes závodní družstva žákyň a žáků, družstev kondiční 

gymnastiky a také závodní družstva TeamGym. Kromě sportovní činnosti se oddíl intenzivně 

podílí na opravách v tělocvičně. Došlo k instalaci nového rozběhu na přeskok a nové 

trampolíny a ozvučení celé haly. 

Rok 2019 byl velice pestrý na výsledky. Zúčastnili jsme se v průběhu sezóny celkem 17 

závodech. Mezi nejlepší výsledky patří přebornice ZL kraje v kategorii VS5 a nominace 

Michaely Juříčkové na Olympiádu dětí a mládeže. Milena Thurnher získala 3. místo na MČR 

žákyň C. Juniorské družstvo TeamGym úspěšně absolvovalo sérii závodů Českého poháru a 

MČR a z Prahy si odvezlo 3. místo.   

O prázdninách oddíl uspořádal 2 příměstská soustředění a pro závodní družstva Letní tábor 

v Říčkách u Brna.   

   

 

 
ODDIL SKATEBOARDINGU 
Přesto, že se jedná o nově vzniklý oddíl, zhostili se nelehkého úkolu a uspořádali 14. září 

v prostorách rožnovského skateparku „Český skateboardový pohár“. Z pohledu hodnocení 

Národního svazu závod patřil k těm nejvydařenějším v republice nejen atmosférou, 
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závodními výkony, ale i diváckou účastí. V rámci dopoledne závodila třicítka jezdců v 

kategoriích U9 až U14. A v kategoriích street a bowl. V odpoledním programu se představila 

celá česká špička, která v sérii českého poháru bojuje a získává body pro postup na OH. Takže 

to byla velká podívaná!  

 

 

  
ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
Předsedou oddílu je Petr Míček. Oddíl trénuje v prostorách ZŠ 5. května.  
V uplynulé sezoně startovaly v soutěžích celkem 3 družstva mužů a mládeže. V rámci oddílu 
funguje přípravka mládeže, ve které mají možnost trénovat, pod odborným vedením 
dospělých členů oddílu, mladí zájemci z Rožnova a okolí ve věku od 7 do 18 let.  
Nejúspěšnějším žákem okresu Vsetín  se stal Daniel Círek. Jednotlivá družstva hrají Okresní a 
Krajskou soutěž. 
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SOFTBALL – BASEBALL 
Předsedou oddílu je Libor Pavelka. Oddíl již před 30-ti lety v začal používat označení CAMELS 
Rožnov a pod tímto názvem vystupuje dodnes. Každoročně v areálu Bučiska pořádáme akci 
„Old Stars Game“, určenou pro všechny aktivní i bývalé členy a příznivce včetně jejich 
rodinných příslušníků. Jedná se o celodenní akci, která má svou turnajovou část a společenskou 
část. Pravidelně se tak scházívá 50 až 70 osob. 

 
 
 
ODDÍL PLAVÁNÍ 
Plavecký oddíl se zaměřuje na činnost v mládežnických kategoriích. Účastní se nemistrovských 
i mistrovských soutěží.  V uplynulé sezóně se plavci kvalifikovali na MČR, kde se umístili do 10 
místa. V kategorii nejmladších žaků jsme se opět začali umisťovat na medailových pozicích 
zejména díky práce Daniela Dohnálka, který se stal vedoucím přípravky a zároveň trénuje 
mladší žactvo. Dalšími aktivními trenéry jsou Petr Tiefenbach, Tomas Karola, Petr Šrámek a 
Zdenek Kaminski.  Mezi nejúspěšnšjší plavkyně patří Karin Dohnálková  -  

2 X 1. místo, 6. místo - letní MČR (část Morava) 11letých v plavání, 
1. místo, 3. místo, 5. místo - zimní MČR (část Morava) jedenáctiletých v plavání, 
6x 1. místo - jarní přebor Zl. kraje a Ol. Kraje v plavání, 
2x 1. místo, 2. místo, 3. místo - podzimní přebor ZK a OK v plavání 



Výroční zpráva  
TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek. 

za rok 2019 

 
 

 

ODDÍL TRAMPOLÍN 
Oddíl působí na ZŠ Pod Skalkou. Trenérsky zajišťuje činnost 5 trenérů a 6 pomocných asistentů. 
V uplynulé sezóně jsme dosáhli řady úspěchů:  
Mistrovství ČR  -  Dvůr Králové. n.L.:  11. Vachníková Šárka 
Mistrovství ČR družstva- Liberec: 4. místo (Vachníková Š., Juříčková M., Einšpigl J., Rottrová D) 
Mistrovství ČR Juniorů Dvůr Králové n.L: 2. místo Michaela Juříčková – jednotlivci 

3. místo synchron: Juříčková Michaela – Švábíková Apolena 
12. místo Filip Křenek 

Mistrovství ČR žactva – Olomouc:  
ml. žactvo: 3.místo V. Zvalený, 5.místo – Křenek Adam, 5.místo – Dohnálková Katrin, 
10.místo Juříčková Lucie, 16.místo Dohnálková Viktorie,  
St. žactvo: 1.místo Juříčková M., 4.místo Juříčková A., 5.místo Rottrová D. 

  3.místo Filip Křenek, 8.místo Einšpigl Jan  
Synchronní dvojice: 1. místo : Juříčková M- Švábíková A., 3.místo: Dohnálková K.- 
Dohnálková V. 1.místo Křenek F.- Einšpigl J. 
Družstva: 2.místo (Juříčková A., Juříčková M. Einšpigl J., Křenek F.), 4.místo: Diana 
Rottrová, Katrin Dohnálková, Lucie Juříčková, Vít Zvalený 

Olympiáda dětí a mládeže – Liberecký kraj: 
 Synchron chlapci:1.místo – Filip Křenek Jan Einšpigl 
Chlapci: 4.místo Křenek Filip 
Synchron dívky: 6.místo (Juříčková A.- Rottrová D.) 
Družstva Dívky: 5.místo (Dohnálková K., Juříčková A., Rottrová D.)  
Družstva chlapci:4.místo (Křenek F., Einšpigl J., Filip J.) 

Český pohár 2019 celkové pořadí:  
Žactvo (51 dívek, 20 chlapců):8. Juříčková Lucie, 18. Dohnálková Katrin, 21. Dohnálková 
Viktorie, 4. Vít Zvalený 9. Adam Křenek 
Junioři (30 dívek, 26chlapců):1.místo- Juříčková Michaela, 9.místo Rottrová Diana, 
14.místo: Juříčková Andrea, 8.Křenek Filip, 10. Einšpigl Jan, 21. Zvalený Filip 
Senioři: 5.místo: Vachníková Šárka 
Synchron junioři: 2. Juříčková M. – Švábíková A.,  5. Křenek – Einšpigl,  11. Juříčková A. 
– Rottrová D. 

Mezinárodní závod přátelství 2019 – Jablonec n.N. 
13-14: jednotlivci: 6.místo Juříčková M.,23. Einšpigl, Synchron: 4.místo Juříčková M. -
Švábíková A. 
Ženy :11. Vachníková Šárka  

Gym City 2019 – Cottbus (GER): 13-14 dívky: Michaela Juříčková 2.místo, Šárka Vachníková: 
V roce 2019 M. Juříčková zařazena do reprezentačního družstva ČR pro ME 2020. To 
bylo odloženo. Konalo se 29-2.5. 2021 v Soči (RUS), kde se Juříčková probojovala do 
semifinále a tam obsadila 19.místo. 

Utkání CZE- Hessensko: 3.místo Juříčková Michaela,  
Přebor Moravy – Olomouc ženy: 1. Vachníková Šárka,  

Nováčci: 2012: 1. Anna Růčková, Nováčci 2007-2011: 2. Opěla David, 4. Rotter Filip,5. 
Poruba Tadeáš, 6. Závorka Lukáš  
2009-2011: 1. Juříčková Lucie, 6- Karafiátová Eliška. 7. Mydlová Karolína, 1. Křenek 
Adam,  
2007-2008: 1. Dohnálková Katrin, 5. Dohnálková Viktorie, 8. Dedková Vendula, 13. 
Martinkovičová, 14. Ziková L., 15. Křenková A, 16.Krhutková G., 20. Ježová B., žáci: 2. 
Zvalený Vít, 5. Filip Jonáš 
2004-2006: 1. Juříčková M, 2. Rottrová D.,  3. Juříčková A.,  9. Petřvalská E., žáci: 1. 
Enšpigl. J., 2. Křenek F.,  5. Zvalený F.   
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Zlatý Radegast – Rožnov p.R.  
2009-2011: 1. Lucie Juříčková, 3. Nicol Churá. 4. Karafiátová Eliška/ 1. Křenek Adam, 2. 
Filip Rotter, 3. Závorka Lukáš 
2007-2008: 5. Dedková Vendula, 7. Martinkovičová Iva, 10. Ziková, 11. Krhutková, 14. 
Křenková, 15. Grossmannová, 16. Ježová 
2004-2006: 1. Rottrová D. 5. Juříčková A./ 1. Křenek F. 3. Zvalený F. , 8. Einšpigl J. 
Nováčci 2012: 1. Frňková V. 4. Růčková A., 5. Závorková B. 

 

 
 

 
 
 
ODDÍL VOLEJBALU 
Rožnovský volejbal funguje v tělocvičnách ZŠ Pod Skalkou a ZŠ 5. května. Pod odborným 
vedením trenérů: Dagmar Mikulajová (kadetky a juniorky), Petr Vidlička, Milan Šena, Aleš 
Poruba, Erika Malotová (mladší žáci a žákyně), Erika Malotová (přípravka) 
Juniorky hrají krajskou soutěž ve Zlínském kraji, mladší žáci a žákyně hrají minivolejbal v 
Moravskoslezském kraji. 
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SPORT PRO VŠECHNY 
Předsedkyní oddílu sportu pro všechny je Jana Kantorková. Jedná se druhý nejpočetnější oddíl 
v TJ Rožnov.  A přestože se nejedná o závodní sport, svou činností zasahuje všechny věkové 
kategorie. Od nejmladších dětí, ve cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolní žactva a žactva 
které získávají všeobecné dovednosti a sportovní základy. Další aktivity dospělých složek jsou 
cvičení žen (2x), volejbal (2x), cvičení mužů – nohejbal a gymnastika, zdravotní TV (2x), 
kalanetika a bodystyling, jóga. Cvičení probíhají na Sokolovně, Gymnáziu a ZŠ Záhumení. 
V průběhu roku jsme uspořádali řadu akcí z nichž nejvýznamnější byla organizace soutěže 
mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“. Akce proběhla v areálu Bučiska. 
 

   
 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Klub českých turistů pod vedením Zbyňka Vaňury. Svou aktivní činnost vykonávají nejen v 
oblasti turistiky, ale i karavaningu.  
V Kempu Sport uspořádali sraz tradiční sraz Karavanů „Frgálový sraz“, kterého se zúčastnilo 
přes 100 posádek. 

 
b) Organizace soutěží a turnajů – jak již bylo zmíněno, oddíly připravují celou řadu soutěží a 

turnajů. K těm nejvýznamnějším patří: 
- DOBIÁŠ CUP - Mezinárodní turnaj v házené mladších a starších žáků  
- Ve spolupráci s Městem Rožnov a Kopřivnicí – Běh rodným krajem Emila Zátopka 
- Český pohár ve skocích na trampolíně 
- 61. ročník Mezinárodních závodů ve skocích na lyžích „O pohár starosty města“ 
- 31. ročník Beskydského turné ve skoku na lyžích 
- Medvědí stezkou – soutěž mládeže ve sportu pro všechny 
- 31. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise 
- Závody ve sportovní gymnastice žákyň 
- Sportovní akce ke 100. letům házené 
- Valašský street – turnaj v basketbalu 

 
Řada akcí je uspořádána za podpory Města Rožnov pod Radhoštěm nebo Zlínského kraje. 
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c) Provoz TVZ – zajišťujeme provoz tělocvičny Sokolovna, Areálu Bučiska a Stadionu (tribuny). 
V letošním roce jsme zahájili přípravné práce pro rekonstrukci zázemí Sokolovny, které 
zahrnuje opravu přízemí, vstupu a šaten. Připravovala se projektová dokumentace, rozpočty a 
chystali se dodavatelé jednotlivých profesí, tak aby v roce 2020 zamýšlená rekonstrukce mohla 
proběhnout. 
 
  

d) Provoz HČ –  Areál Kemp sport nabízí ubytování a stravování včetně dalších služeb po celý rok. 
Svou charakteristikou a vybavením je vhodný pro sportovní soustředění (zejména fotbalové, 
gymnastické, skoky na trampolínách, plavecké, basketbalové a skoky na lyžích). Areál je  
využíván školami (školy v přírodě, školní výlety, kurzy). V prostorách kempu se uskutečnila řada 
významných akcí – Valašská zahrada, Moto sraz, Sraz karavanů, firemní akce ON 
Semiconductor, Myonic atd.  V prostorách tribuny má své zázemí oddíl Kulturistiky a přízemí 
využívá FC Rožnov, kde se nacházejí šatny, soc. zázemí, kanceláře a klubovna. I zde proběhla 
řada dílčích oprav. Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce pokojů – vybavení, vč. výměny 
radiátorů, podlahové krytiny, atd.   
 
 
Mezi nejvýznamnější realizace v roce 2019 byly: 

Oprava kanceláře sekretariát  171 384,-Kč  

Kemp, chaty - oprava teras, atd.  79 396,- Kč  

Posilovna - oprava vstupu, střechy  a šaten  75 923,-Kč  

Hotel Stadion, pokoje - reko vybavení    334 563,28 Kč  

Oplocení fotbalové části, včetně brán      83 228,88 Kč  

Oplocení skokanského areálu, včetně brán      72 661,94 Kč  

Můstek K 70 - reko nájezdu  36 058,- Kč  

Sokolovna, vstup a dveře do tělocvičny 2x 165 659,74 Kč 

  

              1 018 874,84 Kč  
 
 

7. Závěrem 
Mé poděkování patří zaměstnancům TJ Rožnov, že se nám úspěšně daří posouvat činnost celé 
organizace. Poděkování také patří členům Výkonného výboru za jejich dosavadní někdy nelehké 
rozhodování. 
A v neposlední řadě můj velký obdiv a respekt patří všem dobrovolným trenérům, rozhodčím, 
činovníkům a organizátorům, kteří svým sportovním disciplínám věnují mnoho času a úsilí. Jsem hrdý 
na Vaši práci a těší mě, když Vaše svěřence vidím jak se prosazují na turnajích a závodech nejen v ČR, 
ale i na mezinárodním poli.  
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za práci a popřál Vám mnoho sil do další činnosti a nejen 
sportovní úspěchy. 
 
 
 
V Rožnově p.R., 20. 6. 2020     Jan Fiedler 
        Předseda TJ 

 


