
 

VALNÁ HROMADA oddílu TT , TJ Spartak Třebíč 

Datum: 24. 1. 2019  

Účast:  25 účastníků – členů oddílu nebo jeho zákonných zástupců 

Program: 

1) Činnost oddílu v roce 2018 

-  soustředění: jaro (Nymburk, Nesměř) + podzim (Jalovec – 45 dětí, Nymburk – 18 dětí) 

 -  KCTM – podpořeno z KÚ Vysočina  

Členové oddílu se v roce 2018 opět aktivně účastnili závodů regionální a krajské úrovně (Mc RAI cup 

Třebíč, KP v triatlonu Kraje Vysočina, Běžec Vysočiny, Třebíčský běžecký pohár, ostatní běžecké a cyklo 

závody v kraji). Oproti roku 2017 se zvýšila účast závodníků na závodech ČP v triatlonu. Jejich výsledky 

jsou uvedeny v přehledu. 

Na základě výkonnosti bylo pro rok 2018 do KCTM zařazeno 37 mladých závodníků převážně z oddílu 

triatlonu TJ Spartak Třebíč.  

V oddílu byly rozvíjeny a zdokonalovány tréninkové fáze, zjišťována aktuální výkonnost, kladen důraz na 

metodiku tréninku a vyhodnocení závodní činnosti. 

Závěrem lze konstatovat nárůst výkonnosti u většiny členů, který je potvrzen i úspěchy na závodech. 

 

Úspěchy v roce 2018: 

- Tomáš Kříž (2000), český juniorský reprezentant v triatlonu, 2. místo na MČR v triatlonu a 3. místo na 

MČR v aquatlonu,závodil na ME v Estonsku a na 5 závodech Evropského poháru (nejlépe 15. místo 

Záhřeb) 

- Radka Březnová (1999), juniorka, stříbrná na MČR v duatlonu, 5. místo na MČR v aquatlonu a 6. místo 

na MČR v triatlonu 

- Michaela Mitisková (2005), mladší žákyně, nový třebíčský triatlonový talent - získala stříbrnou medaili 

na MČR v duatlonu a bronzovou medaili na MČR v triatlonu 

- Nikola Procházková (2002), dorostenka, momentálně nejlepší třebíčská běžkyně na dlouhých tratích (od 

1500 m) získala stříbrnou medaili na MČR v duatlonu a 6. místo na MČR v triatlonu 

- Matěj Března (2005), mladší žák, bronzová medaile na MČR v duatlonu 

- Jan Caha (2003), starší žák, 17. místo na MČR v triatlonu, celkově 10. místo v ČP v triatlonu 

- Adam Trojan (2004), starší žák, 18. místo na MČR v triatlonu, 13. místo v ČP v triatlonu 

- Ondřej Grulich (2001), dorostenec, 11. místo na MČR v triatlonu, 14. místo v ČP 

- Lukáš Coufal (2001), dorostenec, 15. místo na MČR, 17. místo v ČP 

 

KP Vysočiny v triatlonu 

1. místo: Ondřej Grulich (2001), Nikola Procházková (2001), Adam Trojan (2004), Tereza Teplá (2004), 

Jakub Auf (2005), Michaela Mitisková(2005), Jan Voda (2007), Nela Bednářová (2008), Martin Kalda 

(2009),  ZuzanaMezlíková (2009)  

2. místo: Coufal Lukáš (2001), Svobodová Eliška (2002), Roušová Natálie (2003), Matěj Března (2005), 

Simona Teplá (2006), Michael Tichý (2008), Lucie Mitisková(2007), Jan Voda (2007), Nela Bednářová 

(2008) 

3. místo: Lukáš Langer (2002), Ivana Jurová (2001), Šimon Kafka (2004), Natálie Tichá (2004), Jakub 

Caha (2005), Kateřina Juřičková (2006), Tereza Coufalová (2008) 

 

 



Týmy - mládež: 

- triatlonisté oddílu TJ Spartak Třebíč (členové KCTM) - tým složený převážně z úspěšných medailistů 

MČR (Kříž, Březnová, Procházková, Caha, Mitisková, Auf,  Března) se na soutěžích Českého poháru v 

triatlonu pravidelně umísťoval na 3. nebo 4. místě 

 

2) Hospodaření oddílu 

 

finanční zpráva od pí. Dobešové: 

Příjmy:  celkem 603 400,- Kč 

 Město Třebíč 200 000,- 

 KCTM   56 000,- 

 sponzorské příspěvky    21 000.- 

 (AGRO 2000 – 10 000, pbsvb – 3 000, Městys Budišov – 5 000, ATP Motor – 3 000)  

                               MŠMT                                            100 000.- 

 členské příspěvky 226 400.- 

 

Výdaje: celkem 549 200,- Kč 

 ztráta z roku 2017   19 200.- 

(soustředění, bazén, cestovné a startovné, doprava, příspěvek na dresy, mikiny, vaky, bidony, plavecké  

 pomůcky, nájmy a ostatní služby,…) 

  

 zůstatek k 1.1.2019   35 000,- Kč 

 

- členské poplatky děti 500 Kč, dospělí 1000 Kč, licence 100 Kč nebo 500 Kč 

- cestovné a startovné – z důvodu zapojení vyššího počtu členů do závodní činnosti byl nárůst finančních 

požadavků oproti roku 2017 o 100% (požadováno 141 200 Kč) 

- výbor oddílu rozhodl o úpravě vykazovaných částek - ponížení u dětí koeficientem 0,8 a u dospělých 0,5 

(vyplaceno 98 046 Kč), nutno zvážit, které závody budou v roce 2019  

- nutno zvážit, jak řešit vyplácení startovného a cestovného v budoucnu (jakou částku uvolnit, co 

proplácet,…) 

- inventarizace majetku – vyřazeno vše kromě stopek (důvod poškození, nefunkční materiál) 

 

 

3) Podpora členů:  

příspěvky na dresy – 600 Kč, soustředění odd. – 300 Kč, soustředění  KCTM – 900 Kč, startovné a 

cestovné (dle finanční rezervy), další materiál (rozšíření oddílového oděvu),….. 

 

4) Činnost v roce 2019: 

-  k 1.1.2019 – 77 členů (kmenových 75 z toho 55 dětí a 22 dospělých)   

- aktualizace členské základny a zapsání do agendy ČUS 

- tréninková činnost: pravidelné tréninky – bazén, výběhy, vyjížďky na kole, tělocvična, lyžování,… 

- tréninkové skupiny dětí a mládeže - J. Března, M. Procházka, V. Kaldová, D. Procházka, M. Man,          

S. Mitiska, M. Auf, M. Hanáček, R. Bednář, Z. Mezlík – plavání, cyklo a bežecké tréninky, tělocvična 

- jarní soustředění KCTM v SC v Nymburku 29. – 31.3.2019, oddílu v Křižanově ve dnech 16. – 19. 5. 

2019 

- McRAI cup – 13.4.běh na Hrádku, 4.5. horská kola, 1.6. triatlon, 8.6. časovka  

-  do KP -  dva závody (Triatlon Třebíč 1.6. a Duatlon Kamenná 14.9.) 



- LODM v Libereckém kraji od 23. – 28. 6. 2019,  TT v Jablonci (25. – 26. 6.), zařazeny jsou zde i štafety 

- podzim – dvě soustředění 

 

5) Ostatní: 

- Petr Mejzlík se vzdal postu ve výboru oddílu – návrhy: Kateřina Grulichová, Dušan Procházka 

– do výboru zvolen Dušan Procházka 

- doobjednání dresů (Vendy) do 1.2.2019 (kombinéza ve velkých velikostech cca 3 000 Kč – změna 

výrobce????) 

- na oddílovém webu rozpis pravidelných tréninků (bazén (po, st, pá), vyjížďky na kole, běžecké  

tréninky, tělocvična (ne) – trenéři dávají informaci těm dětem, kterých se to týká (email, WhatsApp,….) 

- účastníci na soustředění KCTM do Nymburku jsou vybíráni na základě celoročních výsledků a přístupu 

k tréninku dle jednotlivých kategorií, je dán i prostor mladým nadějím, za výběr je zodpovědný MP 

(vedoucí KCTM) a JB (hlavní trenér)   

- hlavní cíl: vytvořit tréninkové skupiny – hlavní trenér a další trenéři, nutná vzájemná komunikace 

===˃  je třeba nastavit systém tak, aby byl pro trenéry zajímavý (motivační) = DPP, tj. vyšší finanční 

zainteresovanost rodičů = vyšší oddílový příspěvek, …… 

- názory na Městě Třebíč ohledně víceúčelového tréninkového areálu s klubovnou  

- ples TJ Spartak – 8.2.2019 - Kozlovna na Alfě 

- webové stránky – úprava záložek, nové informace k závodníkům, termínovka (vkládá M. Procházka)  

- články pro tisk píše J. Března 

- podpora rodičů – pomoc s organizací závodů    

- fotodokumentace Grulichovi  

- profil členů na czechtriseries.cz pouze osoba nad 18 let nebo jeho zákonný zástupce 

 

 

 

 

 

     V Budišově  24. 1. 2019                                                                zapsala: Vendula Kaldová 

 

 

 

 


