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Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. byla vypracována za období                             

od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.  

Podstatu tvoří vyhodnocení činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. za uvedený časový 

úsek a jednotlivá ustanovení této zprávy byla předmětem jednání valné hromady                              

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s., která se konala dne 29. května 2019. 
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Část I.  -  Profil TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Charakteristika 

    

 TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. (dále TJ) vznikla 21. února 1991.  Jedná se, dle zákona         

č. 89/2012 Sb., o samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, 

osvětovou a vzdělávací činnost.  

TJ vytváří materiálně technické a tréninkové podmínky pro sportovní aktivitu dětí, 

mládeže a dospělých ze Strašic a okolí. 

 

Základní údaje 

 

Název TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

Sídlo Strašice 683, 338 45  

Datum vzniku 21. únor 1991 

IČO 18242219 

Telefon 602 343 672 

E-mail spartakstrasice@seznam.cz 

WWW prezentace www.spartakstrasice.eu 

Právní forma spolek 

Spisová značka L 377 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Předseda Josef Štych 
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Část II.  -  Specifikace TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

Základní účel a hlavní činnost TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. je vymezena jejími 

stanovami. 

Sportovní činnost zajišťuje celkem v osmi oddílech - fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, 

stolní tenis, ASPV, lakros a šipky. 

V období od 1. ledna 2018 až do 31. prosince 2018 TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

realizovala veškerou hlavní činnost, a to: 

a) Provozovala sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit. Tuto činnost organizovala a vytvářela pro 

ni materiální, organizační a tréninkové podmínky.  

b) Provozovala, udržovala a opravovala sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá - fotbalové hřiště včetně kabin, tenisové a volejbalové kurty. 

c) Vytvářela široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnost, 

zejména mládeže. 

d) Vedla své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel. 

Dalšími formami své činnosti napomáhala rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví v místě své působnosti. A to zejména formou další veřejně prospěšné 

činnosti a osvětovou činností. 

e) Hájila zájmy svých členů, za tímto účelem spolupracovala s orgány státní správy a 

samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.   

   

Pro účel financování hlavní činnosti byla provozována TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. i 

vedlejší činnost. V daném období spolek získal příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, 

z pronájmu sportovních zařízení nečlenům klubu. 
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Struktura spolku 

 

Nejvyšším orgánem TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. je valná hromada. 

Výbor TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. je nejvyšším výkonným orgánem. 

Statutárním orgánem je předseda TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. - Josef Štych. 

Základní organizační články TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. tvoří oddíl fotbalu, 

nohejbalu, volejbalu, tenisu, stolního tenisu, ASPV, lakrosu a šipek. Tyto oddíly samostatně 

zajišťují a vytváří podmínky pro rozvoj sportovních odvětví, která provozují. Nicméně v 

duchu společných cílů a zájmů střešní organizace TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s.. 

 

Změny ve výkonném výboru TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

V oddíle šipek došlo v letošním roce ke změně ve vedení oddílu. Novým vedoucím se 

stal Tomáš Zeman, který tak nahradil Martina Horvátha. 

Současná sestava výkonného výboru: 

Josef Štych předseda TJ, vedení hospodářských deníků 

Jaroslav Vaněk místopředseda TJ, jednatel, vedoucí oddílu 

 volejbalu 

Václav Vildmon vedoucí oddílu nohejbalu, hlavní administrátor 

Miroslav Havel ml. vedoucí oddílu stolního tenisu 

Jana Andrlíková vedoucí oddílu ASPV 

Pavel Studnička vedoucí oddílu tenisu 

Tomáš Kunc vedoucí oddílu kopané 

Věra Buchová vedoucí oddílu lakrosu 

Tomáš Zeman vedoucí oddílu šipek 

Pavlína Dostálová Zechovská dotace, administrativa 

Revizní komise 

Veronika Klásková předseda revizní komise 

Petr Hojsák člen revizní komise 
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Eva Kroupová člen revizní komise 

 
Podvojné účetnictví TJ  

Monika Brabcová podvojné účetnictví vedeno na základě podkladů  

 z pokladny TJ  

 

Členská základna 

 

Díky několika sportovním akcím pořádaných v roce 2018 se naší TJ podařilo získat 

mnoho nových členů a to i z řad dětí.  

Naše TJ Spartak Strašice, z.s. zajišťuje sportovní činnost pro 323 aktivních členů v 

celkem 8 sportovních oddílech: fotbal (mladší přípravka, starší přípravka, žáci, dorost, muži 

A, muži B), nohejbal, volejbal, tenis (dospělí a mládež), stolní tenis (muži a žáci), ASPV 

(ženy a mládež), lakros (muži, ženy, mládež), šipky. Přičemž děti a mládež do 18 let (v počtu 

165 členů) dochází na pravidelné tréninky do oddílů: fotbal, lakros, ASPV, tenis, stolní tenis. 

Řada členů TJ se navíc nevěnuje pouze jednomu sportu, ale hned několika. Jsou i tací, kteří 

zvládají i tři sporty najednou a rozvíjí tak svou všestrannost. 

 

Rozdělení: 1 člen = 1 sport. 

 
DĚTI  

do 15 let 

MLÁDEŽ 

15 - 18 let 

DOSPĚLÍ 

nad 18 let 

FOTBAL 74 22 48 

NOHEJBAL 0 0 11 

VOLEJBAL 0 0 10 

TENIS 13 1 15 

STOLNÍ TENIS 4 1 16 

ASPV 33 2 16 

LAKROS 14 1 24 

ŠIPKY 0 0 15 

OSTATNÍ 0 0 3 

Celkem 138 27 158 
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Část III.  -  Informace o činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Akce v roce 2018 

 

Únor 

 17. 2. Sportovní ples 

Březen 

 3. 3. Fotbalový turnaj žáků - tělocvična 

     26. 3. Okresní soutěž žactva ve všestrannosti - tělocvična 

Duben 

     7. 4. Fabiánův lakrosový turnaj pro děti do 15 let – viz příloha č. 5 

 9. 4. Cvičenky za Plzeňský kraj se sešly k dalšímu nácviku hromadné 

  skladby na XVI. Všesokolský slet 2018 - tělocvična 

Květen 

     8. 5. Dětská kopaná a tenis ve Strašicích (8. ročník fotbalového  

  turnaje mladších a starších přípravek a 2. ročník tenisového 

  turnaje neregistrovaných hráčů) - v rámci programu ČUS  

  "Sportuj s námi" – viz příloha č. 4 

    9. 5. Valná hromada 

 12. 5. Tradiční 3. ročník jarního turnaje ve čtyřhře tenisu 

Červen 

 21. 6. Rozloučení se sezónou - přípravky a žáci fotbalu  

Červenec 

 5. 7. Účast členek ASPV na XVI. Všesokolském sletu v Praze  

Srpen 

  11. 8. Tradiční posvícenský turnaj ve čtyřhře tenisu 
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  12. 8. Posvícenský turnaj v nohejbale trojic 

   30. 8. - 2. 9. Soustředění žáků kopané ve Sportcentru Věšín 

Září 

    11. - 22. 9. Účast 2 členek ASPV na 6th Golden Age Gym Festival v Pesaro 

  22. 9. 4. ročník podzimního turnaje ve čtyřhře tenisu 

Prosinec 

 25. 12. Nohejbalový turnaj pro občany Strašic a okolí - tělocvična 

 31. 12. Fotbalový turnaj pro občany Strašic a okolí - tělocvična 

 

 

Oddíly TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Kopaná 

 

 Nový rok zahájil oddíl kopané pořádáním Sportovního plesu, který se konal dne                  

18. 2. 2018 v restauraci Na Poště za hojné účasti příznivců. 

 8. 5. 2018 proběhl už 8. ročník turnaje mladších a starších přípravek v rámci akce Dětský 

fotbal a tenis ve Strašicích (viz příloha č. 4), pod záštitou programu Sportuj s námi ČUS, za 

účasti 20 mužstev z Plzeňského a Středočeského kraje. Turnaj proběhl bez problémů a 

s organizací a kvalitou turnaje vládla spokojenost zúčastněných. Poděkování patří členům 

oddílu a rodičům za pomoc při organizaci turnaje, který je již tradiční akcí. 

 3. 3. 2018 se v tělocvičně základní školy uskutečnil halový turnaj žáků za přítomnosti                 

7 mužstev. Na základě pozitivních ohlasů bylo dohodnuto pořádání turnaje každý následující 

rok. 

 Mužstvo mužů „A“ pod vedením trenérů Martina Sadílka a Ivana Peterce hrálo 1. B 

třídu Plzeňského kraje. S počátkem jarní sezony došlo ke změně trenéra, kdy Martina Sadílka 

nahradil Jakub Loub. Mužstvu se nedařilo a skončilo na 14. místě, sestoupilo do Okresního 

přeboru, ve kterém po podzimu skončilo na 3. místě. Cílem mužstva je postup zpět do 1. B 

třídy.  
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 Mužstvo mužů „B“, pod vedením Jana Sovadiny, hraje Okresní soutěž. V podzimní části 

skončilo mužstvo na 7. místě, na jaře bylo na 9. místě. 

 V letošním roce se podařilo také oživit mužstvo „starých pánů“, které sehrálo dva 

přátelské zápasy s mužstvem Mýta. O organizaci se starají Roman Paur a Petr Klír, za což jim 

patří velký dík. 

 Mužstvo dorostu působí v Krajské soutěži. Trenérem je Šimon Huttr. Umístění mužstva 

bylo na jaře na 8. místě, po podzimu obsadilo 11. místo. Mužstvo dorostu je doplňováno žáky, 

zároveň jsou hráči dorostu začleňovány do mužstev mužů. 

 Mužstvo žáků pod vedením Zdeňka Rolince a Štefana Bartíška skončilo v Okresním 

přeboru žáků po jarní části na 2. místě, po podzimu jsou na 1. místě s náskokem 6 bodů. 

 Mužstva starších přípravek vede Miroslav Havel, mladší přípravky vede František 

Lúčka. Přípravky hrají od této sezony systémem turnajů. 

 Na Strašické posvícení proběhlo na hřišti přátelské zápasy mužů, dorostu a žáků. 

 Před zahájením sezóny 2018/2019 proběhlo ve Věšíně soustředění žáků, v jehož rámci 

byla sehrána 3 přátelská utkání. Zároveň proběhl ukázkový trénink Grassroots trenéra 

mládeže Pavla Hudečka, který byl oživením soustředění. Soustředění se dětem líbilo a 

přispělo k dobrému vstupu do sezóny. 

 Závěr roku patřil tradičnímu Silvestrovskému turnaji v tělocvičně ZŠ, za účasti mužstev 

ze Strašic a okolí. Tímto turnajem byl ukončen rok 2018. 

 V letošním roce pokračovala úprava areálu TJ SPARTAK STRAŠICE, podařila se 

vybudovat dlážděná plocha před šatnami. Z dotací se pořídily dvoje bezpečné branky pro 

přípravky. Mužstvo mužů se připojilo do akce Gambrinus – „Kopeme za fotbal“. Jako vstupní 

bonus byla získána sada dresů.  

 Výbor kopané pracuje ve složení Tomáš Kunc, Václav Vildmon, Míra Havel ml., Jakub 

Loub, Martin Huttr, Šimon Huttr, Radek Štych, Gabriela Štychová, Zdeněk Rolinec. Oddílu 

velmi pomáhají Josef Štych a Pavlína Dostálová Zechovská. 
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Tenis 

 

Po zimní přestávce, kdy naši členové navštěvovali tělocvičnu a připravovali se, došlo 

konečně, pro nás tenisty, k vytouženému a očekávanému zahájení další tenisové sezony. 

 Jako každým rokem se musely kurty správně po zimní pauze připravit a uvést do 

hratelného stavu, což obnáší mnoho odpracovaných hodin a hlavně velkou ochotu a 

spolupráci nás tenistů. Na kurtech TJ SPARTAK STRAŠICE bylo odpracováno 110 

brigádnických hodin a výsledek, dle mého mínění, byl vidět. Každý návštěvník našeho areálu 

mohl toto posoudit osobně. 

 Rok 2018 začal, jako už předcházející sezonu, turnajem dětí ve dvouhrách. Turnaj se 

uskutečnil v rámci akce Dětský fotbal a tenis ve Strašicích, pod záštitou programu Sportuj 

s námi ČUS. Tenisového klání se zúčastnilo 12 dětí, které byly rozděleny do tří skupin 

(chlapci, dívky a ml. dívky). 

 Touto cestou bych chtěl poděkovat za pomoc při tréninku dětí panu Jiřímu Hruškovi. 

Jako v každém sportu představuje právě práce s dětmi důležitou část činnosti. A nejinak tomu 

bylo i v letošním roce. 

 O letních prázdninách se na našich kurtech konal také příměstský tábor pod vedením naší 

členky Katky Culkové a kolegyně Brožové. 

 Následující část sezony 2018 byla vyhrazena již převážně nám „seniorům“. První akcí 

v pořadí byl už tradiční Jarní turnaj ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo 12 párů a hrálo se ve 

dvou skupinách. 

 Během letních prázdnin se uskutečnil tradiční turnaj o Posvícenský koláč, kterého se 

zúčastnilo 28 párů a po domluvě vedení klubu byl rozdělen na tři skupiny, aby došlo 

k urychlení hry. 

 Ke sklonku léta se konal další, tentokrát Podzimní turnaj. Tato akce byla poznamenána 

menším počtem dvojic, ale nic to nemění na faktu, že i přes účast 8 dvojic se turnaj nesl 

v bojovné, leč férové náladě. 
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 V listopadu náš oddíl uspořádal závěrečné posezení na hřišti TJ SPARTAK STRAŠICE a 

při této příležitosti se volilo nové vedení tenisového klubu pro rok 2019. Vše zůstalo jako rok 

předchozí. 

 Staronové vedení klubu: předseda - Studnička Pavel, místopředseda - Velek Jiří,        

pokladní - Klásková Veronika. 

 Zároveň bych také chtěl poděkovat všem, kteří se kolem strašického tenisu motají a 

zvláště Jiřímu Velkovi za perfektní přípravu všech turnajů. 

A to bylo takové malé ohlédnutí za tenisovým rokem 2018. 

 

                                                                                           Předseda oddílu: Pavel Studnička 

 

Stolní tenis 

 

Oddíl stolního tenisu se schází pravidelně ve středu a v neděli v tělocvičně ZŠ. Sportují 

žáci, dospělí a senioři, celkem kolem 20-ti hráčů. Všechna družstva startují v okresních a 

krajských soutěžích vedených Českou asociací stolního tenisu. 

Spartak Strašice A v loňské sezóně postoupil z okresního do krajského přeboru ve 

složení Jarka Janečková, Jarda Šlapák, Jarda Janeček a Míra Havel. Do týmu přišel v létě 

nový hráč Petr Krátký, který v obci dlouhodobě bydlí a měl by pomoci s udržením ve vyšší 

soutěži. 

Spartak Strašice B hrál v Okresní soutěži I. třídy ve složení Vláďa Bergman ml., Míra 

Havel st., Honza Páv a Honza Halbych. V soutěž skončili na pěkném třetím místě. V příští 

sezóně přichází do týmu Jarda Šlapák z „áčka“, družstvo by mělo hrát o postup do okresního 

přeboru. 

Spartak Strašice C reprezentuje v okresní soutěži II. třídy Karel Šlapák, Vladimír 

Bergman st., František a Jiří Velkovi, Vladimír Ševčík a Zdeněk Studnička. po loňském 

postupu soutěž udrželi i pro příští rok. Umístili se na sedmém místě. Týmu přichází pomoci 

Míra Havel st. z „béčka“, úkolem týmu je hrát v horní polovině tabulky. 
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 Cílem oddílu je v příští sezóně 2019/20 zajistit dostatek hráčů, aby mohl přihlásit opět 3 

celky do okresních a krajských soutěží. 

Ve spolupráci se Spartakem se podařilo do tělocvičny zakoupit 2 nové, velmi kvalitní 

pingpongové stoly. 

Těší nás, že na tréninky chodí pravidelně i děti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nohejbal 

 

Nohejbalisté hrají soutěž neregistrovaných ve skupině A Rokycanska.  

I v letošním roce oddíl nohejbalu uspořádal 12. 8. 2018 tradiční turnaj trojic během 

Strašického posvícení pro občany Strašic.  

Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 trojic, dvě skupiny po čtyřech - každý s každým. Trojice 

byly losovány z příchozích a k nim byli dolosováni nohejbalisté. Do finále postoupily             

3 trojice. Výsledky ve skupinách se přenášely do finálové skupiny. Hrálo se na dva sety.  

Výsledky: 1.   Vlach Pavel, Benďák Vojtěch, Šlapák Vilém 

 2.   Huttr Martin, Velek Jiří, Studnička Pavel 

 3.   Vildmon Jan, Kotnauer Josef ml., Halaška Tomáš 

 4.   Vildmon Václav, Horváth Martin, Klír Petr 

 5.   Cibula Jan, Lacko (Macan), Paur Roman 

 6.   Benda Václav, Šimek Michal, Krákora Tomáš 

Ve skupinách vypadli:  Huttr Šimon, Kuneš Radek, Hrabal Miroslav - Krátký Petr,  

 Milota Václav, Laibl 

  

Sport pro všechny 

 

Oddíl SPV zajišťuje především cvičební hodiny pro rodiče a děti, žactvo a ženy.  

Žákyně se pravidelně zúčastňují vyhlášených soutěží.  

V březnu se konala v tělocvičně ZŠ okresní soutěž všestrannosti zaměřená na všestrannou 

pohyblivost a předvedení jednoduchých gymnastických prvků. Mladší žákyně se umístily na 
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prvních třech místech. Starší žákyně obsadily 1. a 2. místo, starší žák rovněž získal 1. místo.  

Ještě jedno 1. místo vybojovala předškolačka. 

Další soutěží byla Medvědí stezka, kde získávají žákyně znalosti práce s buzolou, 

poznávají jehličnany, města, pohoří a řeky. Medvědí stezka se konala ve Všenicích. Čtyři    

žákyně postoupily do krajského kola a 2 se zúčastnily celorepublikové soutěže. 

V květnu se děvčata zúčastnila okresní soutěže v atletice v Rokycanech. Mladší žákyně 

získaly opět první 3 místa a starší 1. a 2. místo a postoupila do krajské soutěže v Plzni. 

V červenci se konal v Praze XVI. všesokolský slet, kterého se zúčastnilo také 9 členek 

naší TJ a to v hromadné skladbě ČASPV „Gymnastický sen“. 

Ve dnech 16. 9. - 21. 9. 2018 se konal 6th Golden Age Gym Festival 2018 v Itálii 

ve městě Pesaro. Této mezinárodní přehlídky pohybových skladeb se zúčastnilo 17 zemí 

Evropy a za naši TJ se zúčastnily 2 cvičenky ve skladbách „Gymnastický sen“ a „Per noi“.    

 

Lakros 

 

Nový rok zahájil dětský lakrosový tým turnajem Rampouch v pražských Vršovicích, který 

se konal v sobotu 27. 1. 2018. V silné konkurenci 9 týmů skončil strašický tým Fabiáni na 7. 

místě, především kvůli absenci starších a zkušenějších hráčů. Přesto však přivezl tento mladý 

tým cenné tři body do celkové dětské lakrosové ligy, které mu prozatím zajistily 5. místo, a 

ztrácel tak pouze jeden bod na čtvrté a třetí místo.  

V sobotu 7. 4. 2018 se na fotbalovém hřišti ve Strašicích konal dětský lakrosový turnaj 

(viz příloha č. 5), který byl součástí jednoho z turnajů konaného v rámci dětské lakrosové 

ligy. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, z toho dva týmy patřily do lakrosového oddílu TJ 

SPARTAK STRAŠICE – Fabiáni A a Fabiáni B. Zbytek účastníků byly pražské týmy. Na 

dvou hřištích bylo během slunné soboty odehráno celkem 18 zápasů. 

V odpoledních hodinách byl turnaj završen finálovým zápasem mezi domácími Fabiány A 

a pražským týmem Bobři. Přesto, že v základní části ani v semifinále Fabiáni nezaváhali, ve 

finále na nejlepší tým dětské ligy nestačili a zasloužili si alespoň stříbrné medaile. Milým 

překvapením bylo umístění nezkušeného mladého týmu Fabiáni B na 6. místě. 
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Posledním kolem dětské lakrosové ligy 2017/2018 byl tradiční turnaj o putovní lakrosku, 

který se vyjma pár ročníků konal každoročně od roku 1967. Strašičtí Fabiáni opět vytvořili 

dva týmy, tentokrát rozdělené na dívky a chlapce. Turnaj se konal za slunného teplého počasí 

a oba týmy musely absolvovat 5 náročných zápasů, včetně jednoho vzájemného. Chlapecký 

tým Fabiánů se umístil na třetím místě, čímž si zajistil poslední cenné body do Dětské 

lakrosové ligy pro sezonu 2017/2018.  

 Druhý strašický tým Fabiánek skončil na posledním šestém místě, přestože dokázal 

několikrát sehrát vyrovnaný zápas i se staršími chlapeckými týmy. 

 Během čtyř turnajů rozložených rovnoměrně během celého roku nasbírali Strašičtí 

Fabiáni celkem 26 bodů, které jim zajistily celkové třetí místo z deseti dětských týmů.  

 V půlce sezóny se Fabiáni rozdělili na dva týmy, tým B tvořili většinou mladší, méně 

zkušení hráči a díky účasti jen na dvou turnajích získali pouze 4 body, které jim stačily jen 

poslední místo. 

Oddíl českého lakrosu, dospělí, se již pravidelně umístěním v lize kvalifikuje 

na závěrečný turnaj lakrosové sezóny - Mistrovství ČR.  

Tentokrát MČR proběhlo v Holešově ve dnech 23. a 24. června 2018. Strašické Fabiánky 

nepřekvapily a po suverénním vítězství v ženské lize získaly v Holešově i potřetí v řadě titul 

Mistryň republiky. Naproti tomu mužský tým Fabiánů, který se na turnaj kvalifikoval až z 

pátého místa v pražské lize, překvapil na mistrovství druhým místem, když si nedokázal 

poradit pouze s vítězi moravské ligy, a odvezl si tak z Holešova stříbrné medaile. 

 

Šipky 

 

V průběhu roku došlo k výměně na pozici vedoucího oddílu šipek. Novým vedoucím se 

stal Tomáš Zeman, který tak nahradil Martina Horvátha. 

Šipkařský oddíl má v soutěži západočeské šipkařské ligy 3 družstva, která se umístila ve 

spodní části tabulky. Soutěže hrají a trénují v restauraci TJ v areálu hřiště.  

. 
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Volejbal 

 

Oddíl volejbalu ke konci roku 2016 ukončil svoji činnost pro malou členskou základnu. 
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Část IV.  -  Hospodaření TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Dotace 

 

V roce 2018 se podařilo TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. získat finanční prostředky z 

různých dodačních titulů. 

 

MŠMT 

 

Z Programu "Můj klub 2018" byla TJ přidělena finanční dotace ve výši 339 000,- Kč.  

Uvedená částka byla beze zbytku účelně využita na celoroční sportovní činnost v období         

od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Konkrétně na odměny za trenérskou práci (37,76%), 

náklady spojené s údržbou zařízení 10 %; opravu čerpadla na stříkání hřiště; opravy a 

náhradní díly k sekačce; drobnou údržbu a opravu budovy TJ; hnojivo k udržení travnaté 

plochy; antuku na kurty tenisu; vodu a stočné do areálu TJ. Dále byl zakoupen notebook pro 

potřeby TJ; hrazena doprava mládeže k utkáním kopané; soustředění žáků kopané v srpnu 

2018; ceny na turnaj žáků; pronájem hřišť a tělocvičny; rozhodčí na přátelská utkání mládeže; 

potřeby nutné k činnosti mládeže tenisu, fotbalu, lakrosu a cvičení dětí v ASPV (dresy, míče, 

rukavice, trenky, stulpny, helmy, tréninkové pomůcky atd.). 

 

ČUS 

 

V rámci programu Sportuj s námi  byl TJ poskytnut finanční dar 12 000,- Kč na pořízení 

odměn, diplomů a pohárů na akci Dětská kopaná a tenis ve Strašicích, která se konala na 

fotbalovém hřišti a tenisových kurtech ve Strašicích dne 8. května 2018 (viz příloha č. 4). 

 

Plzeňský kraj 

 

V roce 2018 jsme také získali dotace ze dvou dotačních titulů vypisovaných Plzeňským 

krajem. 
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➢ Bezpečné branky 2018  

V rámci tohoto dotačního titulu jsme podaly projekt Bezpečné branky pro děti a mládež 

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. a ZŠ Karla Vokáče Strašice 2018. Schválená částka 30 000,- 

Kč posloužila ke koupi 2 ks mobilních bezpečných fotbalových branek 5x2 m, splňujících 

normu ČSN EN 748:2013. 

 

➢ Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 

Projektem Sport versus digitální zábava jsme získali dotaci 70 000,- Kč. Celkový obnos 

byl beze zbytku využit na pořízení sportovních a trenérských potřeb, na nákup dresů, na 

dopravné, startovné a nájemné, atd.. 

 

Obecní úřad Strašice 

 

Z finanční dotace spolkům obce byla TJ poskytnuta čáska ve výši 250 000,- Kč, která 

byla použita převážně na financování údržby strojů, zařízení TJ a platbu energií TJ. 

 

Finanční bilance 

 

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. v průběhu roku 2018 financovala svoji činnost, vedle 

výše zmiňovaných dotací, zejména z členských příspěvků, z dotací z rozpočtu místní 

samosprávy, z příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních 

zařízení.  

Spolek v časovém úseku od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 dosáhl výsledku 

hospodaření + 276 000 Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) korespondují s 

plánem na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své 

hlavní činnosti i v následujícím období. 

Bližší informace o hospodaření TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. v daném období jsou 

uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  

Příloha č. 2 – Rozvaha  
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PŘÍLOHY 
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Příloha č. 1   -   Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha č. 2   -   Rozvaha 
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Příloha č. 3   -   Využitelnost fotbalového hřiště v roce 2018 
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Příloha č. 4   -   Dětská kopaná a tenis ve Strašicích 
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Příloha č. 5   -   Fabiánův lakrosový turnaj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


