
 

 

 

 

 

 

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

2017 

 

 

 

 



2 
Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 2017 

 

 

 

 

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

od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.  

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 9. května 2018 
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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 2017 až do 31. prosince 2017 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.. 

 

Nové oddíly 

 

V roce 2017 došlo k rozšíření oddílové základny naší TJ o dva nové oddíly - šipky a 

lakros. 

Dne 16. března 2017, na schůzi výkonného výboru TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. bylo 

schváleno přijetí oddílu šipek (vedoucí Martin Horváth). Přijetí následně schválila i valná 

hromada, jež se uskutečnila 31. května 2017.  

Tato valná hromada odhlasovala vstup do TJ také oddílu lakrosu (vedoucí Věra 

Buchová). Oddíl lakrosu bude používat název Fabiáni Strašice. 

Naše členská základna se tudíž rozšířila o další členy z řad dospělých, ale i dětí. 

 

Inovovaný výkonný výbor TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Dne 16. března 2017, na schůzi výkonného výboru TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. byla 

přijata do výboru Pavlína Dostálová Zechovská, která pomáhá TJ s vyřizováním dotací, 

administrativou. 

K dalšímu rozšíření výkonného výboru TJ došlo po vstupu oddílu lakrosu a oddílu šipek 

do TJ. Novými členy výboru se, po schválení valnou hromadou 31. května 2017, stali Martin 

Horváth (oddíl šipek) a Věra Buchová (oddíl lakrosu). 



8 
Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 2017 

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 

Martin Horváth vedoucí oddílu šipek 

Pavlína Dostálová Zechovská dotace, administrativa 

Revizní komise 

Veronika Klásková předseda revizní komise 

Petr Hojsák člen revizní komise 

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 2017 se naší TJ podařilo získat 

mnoho nových členů a to i z řad dětí.  

Mnoho již stávajících členů TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. se navíc nevěnuje pouze 

jednomu sportu, ale hned několika. Jsou i tací, kteří zvládají i tři sporty najednou a rozvíjí tak 

svou všestrannost. Škoda jen, že instituce rozdělující dotace na sport s tímto nepočítají. 

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. ke konci roku 2017 čítala 313 členů v následujícím 

složení:  
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Rozdělení: 1 člen = 1 sport. 

 
DĚTI  

do 15 let 

MLÁDEŽ 

15 - 18 let 

DOSPĚLÍ 

nad 18 let 

FOTBAL 58 21 48 

NOHEJBAL 0 0 11 

VOLEJBAL 0 0 10 

TENIS 11 1 14 

STOLNÍ TENIS 4 1 15 

ASPV 33 3 23 

LAKROS 14 1 26 

ŠIPKY 0 0 16 

OSTATNÍ 0 0 3 

Celkem 120 27 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 2017 

Část III.  -  Informace o činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Akce v roce 2017 

 

Únor 

 18. 2. Sportovní ples 

Duben 

     3. 4. Okresní soutěž žactva ve všestrannosti (tělocvična) 

Květen 

     8. 5. Dětská kopaná a tenis ve Strašicích (7. ročník fotbalového  

  turnaje mladších a starších přípravek a 1. ročník tenisového 

  turnaje neregistrovaných hráčů) - v rámci programu ČUS  

  "Sportuj s námi" 

 20. 5. Tradiční 2. ročník jarního turnaje ve čtyřhře tenisu 

 31. 5. Valná hromada 

Červen 

 10. 6. Akce BAHNA 2017 - pomoc při zajištění parkování v obci 

  Strašice  

 12. 6. 1. krajský nácvik na Všesokolský slet 2018 a Světovou  

  gymnaestrádu 2019 (tělocvična) 

Srpen 

  12. 8. Tradiční posvícenský turnaj ve čtyřhře tenisu 

  13. 8. Posvícenský turnaj v nohejbale trojic 

   30. 8. - 1. 9. Soustředění žáků kopané ve Sportcentru Věšín 

Září 

    20. 9. Měsíc náborů pod záštitou FAČR 

  23. 9. 3. ročník podzimního turnaje ve čtyřhře tenisu 
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Prosinec 

 25. 12. Vánoční turnaj v nohejbale (tělocvična) 

 31. 12. Silvestrovský turnaj v kopané (tělocvična) 

 

 

Oddíly TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Kopaná 

 

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

18. února 2017 v PDA ve Strašicích za hojné účasti nejen fotbalových příznivců.    

Další velkou akcí, které se zhostil náš oddíl, byl 7. ročník Turnaje mladších a starších 

přípravek 8. května 2017. Poprvé byl tento turnaj organizován v rámci celodenní akce 

"Dětská kopaná a tenis ve Strašicích" za podpory ČUS v rámci programu "Sportuj s námi" 

(viz příloha č. 4). Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev z Plzeňského a Středočeského kraje, 

bohužel však, z důvodu deště, byly zápasy mladších a starších přípravek předčasně ukončeny. 

Nicméně i tak většina přítomných byla s organizací a kvalitou turnaje spokojena. Poděkování 

patří zejména členům oddílu a také rodičům za pomoc při organizaci turnaje, který se stal 

tradiční akcí. 

Mužstvo mužů „A“ pod vedením trenérů Martina Sadílka a Ivana Peterce vyhrálo 

Okresní přebor a postoupilo do 1. B třídy Plzeňského kraje. Ve vyšší soutěži se podzimní část 

mužstvu už tolik nevydařila a končí po ní na 14. místě. 

Mužstvo mužů „B“ pod vedením Jana Sovadiny a Viléma Šlapáka hraje v horní 

polovině tabulky Okresní soutěže. V rámci mužstva jsou také zapojováni i hráči dorostu. 

V jarní části obsadilo mužstvo 4. místo a po podzimu si jej nadále udržuje. 

Mužstvo dorostu působí v Krajské soutěži dorostu. Trenéry jsou Martin a Šimon 

Hutterovi, Petr Pospíšil. Umístění mužstva bylo na jaře na 8. místě a i po podzimu tomu není 

jinak. 
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Mužstvo žáků pod vedením Zdeňka Rohlince a Štefana Bartíška vyhrálo v sezóně 

2016/2017 Okresní přebor žáků. Po přechodu hlavních opor do dorostu ukončilo podzimní 

část na 4. místě. 

Mužstva starších a mladších přípravek vedou Václav Vildmon  a Miroslav Havel ml., 

s nejmladšími dětmi pracují Gabriela Štychová a Natálka Plešmídová.  

Z pohledu umístění tak patřila sezona 2016/2017 k velmi úspěšným v historii klubu. 

V rámci Strašického posvícení proběhly na hřišti přátelské zápasy mužů, dorostu a žáků v 

kopané, na nohejbalovém hřišti se konal turnaj trojic. 

Před zahájením sezóny 2017/2018 se uskutečnilo ve Sportovním centru Věšín soustředění 

žáků, v jehož rámci byla sehrána 3 přátelská utkání. Hráčům se při té příležitosti zároveň 

naskytla možnost zúčastnit se ukázkového tréninku grassroots trenéra mládeže Pavla 

Hudečka, který byl oživením soustředění. Celá akce se dětem líbila a přispěla k dobrému 

vstupu do nadcházející sezóny. 

V rámci projektu Měsíc náborů, za přispění FAČR, uspořádal oddíl 20. září 2017 na 

fotbalovém hřišti tuto akci za účasti 220 dětí z 6 základních a mateřských škol ze Strašic a 

okolí. Pro děti a jejich doprovod bylo připraveno celkem 12 stanovišť, na kterých plnily různé 

sportovní úkoly. Organizace se na stanovištích skvěle chopili členové TJ SPARTAK 

STRAŠICE, z.s., jejichž odměnou byla spokojenost a nadšení většiny zúčastněných dětí. 

Akce splnila účel a s její pomocí se nám podařilo rozšířit počet dětí v oddílu mladších 

přípravek. 

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

ze Strašic a okolí. Tímto turnajem byl ukončen úspěšný rok 2017. 

V roce 2017 byla, po ukončení jarní sezony, za přispění dotací z Plzeňského kraje 

provedena regenerace hřišť a výměna branek a střídaček na hlavním hřišti. 

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

Sadílek, Martin Huttr, Šimon Huttr, Radek Štych, Gabriela Štychová, Zdeněk Rohlinec. 

Oddílu velmi pomáhají předseda TJ Josef Štych a Pavlína Dostálová Zechovská.  
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Tenis 

 

Jako každou sezonu začal rok 2017 jarní brigádou zaměřenou na zprovoznění tenisových 

kurtů a zvelebení celého areálu tenisového klubu Spartak Strašice. Jarní brigády se zúčastnilo 

deset členů a během celého roku bylo odpracováno mnoho dalších hodin, které jsou potřebné 

pro udržení našich kurtů.  

Na jaře se též splnil náš sen - osadit kurty novými lajnami. Vše se uskutečnilo za velké 

podpory TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. a jeho předsedy pana Josefa Štycha.  

V roce 2017 náš oddíl čítal 26 členů, 14 dospělých a 12 dětí.  

Rok 2017 byl také bohatý na celou řadu turnajů pořádaných naším tenisovým oddílem. 

Sezóna začala 8. května 2017 1. ročníkem akce Dětská kopaná a tenis ve Strašicích za 

podpory ČUS v rámci programu Sportuj s námi. Tato akce se skládala ze 7. ročníku  

fotbalového turnaje mladších a starších přípravek a 1. ročníku dětského turnaje 

neregistrovaných hráčů tenisu do 13 let, tzv. babytenis. A náš oddíl  se zhostil organizace 

právě tenisové části. Akce byla organizačně dobře naplánovana, ale počasí je mocná 

čarodějka a turnaj musel být ukončen pro nepřízeň počasí. Dohrávalo se následující týden.  

Další, již tradiční turnaj, byl Jarní turnaj za účasti 16 tenistů. Po něm nasledoval Turnaj o 

posvícenský koláč, kterého se zúčastnilo též 16 tenistů a jako poslední v řadě se uskutečnil 

Podzimní turnaj, kde soupeřilo sedm dvojic o ceny v posledním turnaji sezóny roku 2017.  

Na podzim roku 2017 byla vystavěna terasa před naší klubovnou a v roce 2018 máme 

v plánu namontovat na terasu zábradlí a dokončit finální vzhled celého projektu vybudování 

kvalitního zázemí pro náš tenisový oddíl.  

Jako každý závěr roku využíváme tělocvičnu k tréninkům dětí a dospělých, krátíme si tím 

čekání další tenisovou sezónu 2018. 

 

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 

soutěžích vedených Českou asociací stolního tenisu. 
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Spartak Strašice A nastupuje v Okresním přeboru ve složení Jarka Janečková, Jarda 

Šlapák, Jarda Janeček a Míra Havel. Tým se umístil na 2. místě a hraje baráž o postup do 

Krajské soutěže. 

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

Havel st., Honza Páv a Honza Halbych. V soutěž skončili na pěkném 3. místě. 

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 z OS III. třídy soutěž udrželi i pro příští rok. Umístili se na 7. místě. 

Cílem oddílu je v příští sezóně 2018/19 zajistit dostatek hráčů, aby mohly přihlásit opět 3 

celky do okresních soutěží. 

Ve spolupráci s TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. se podařilo do tělocvičny zakoupit 2 

nové, velmi kvalitní pingpongové stoly. 

Těší nás, že na tréninky chodí pravidelně i děti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nohejbal 

 

 Nohejbalisté absolvují skupinu okresního přeboru. Naši hráči se umístili na 5. místě a 

sestupují do 2. výkonnostní skupiny.  

Startovalo celkem 5 mužstev, zápasy byly poměrně vyrovnané, ale bohužel vše se 

prohrálo.  

Naše mužstvo hrálo v sestavě: V. Benda, P. Vlach, V. Vildmon, J. Vildmon, V. Benďák, 

Ciganek, Š. Huttr., M. Huttr ml., J. Cibula a Krátký.   

Trenérem a zároveň vedoucím družstva je V. Vildmon. Družstvo trénuje na antukovém 

hřišti, přes zimu hraje v tělocvičně. 

Oddíl uspořádal 13. srpna 2017 nohejbalový turnaj trojic v rámci Strašického posvícení. 

 Hrací systém:   4 trojice, hraje každý s každým dvojkolově 

  hraje se na dva sety  

  trojice se losují z příchozích a k nim se dolosují nohejbalisté 
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Výsledky : 1.   Huttr Martin, Vaidiš Michal, Šlapák Vilém 

 2. Klír Petr, Šimek Michal, Ciganek Bohumil 

 3. Cibula Jan, Lacko Martin, Velek Jiří   

 4.   Benďák Vojtěch, Mudrová Andrea, Turek 

První prosincový Vánoční svátek proběhl Vánoční turnaj v tělocvičně. Sešlo se 6 dvojic, 

které se opět losovaly. Zápasy se hrály v klidné atmosféře systémem každý s každým na dva 

sety. 

Výsledky : 1.   Huttr Martin, Cibula Jan 

 2. Vlach P., Klír Petr 

 3. Hůla P., Štych R.   

 4.   Vildmon V., Benďák V. 

 5. Vildmon J., Lacko M. 

 6.  Benda V., Mrvová A. 

Hodnocení po turnajích následně probíhá vždy v klubovně na fotbalovém hřišti                          

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hráči nohejbalového oddílu odpracovali každý rok na svých kurtech mnoho hodin 

zdarma. V letošním roce proběhla malá generálka antukového hřiště. 

Všichni hráči, kteří byli součásti sezóny, si zaslouží poděkování za výkony, ale i za práci 

kolem antukového kurtu. 

 

Sport pro všechny 

 

Oddíl SPV zajišťuje především cvičební hodiny pro žactvo a dospělé cvičence.  

Nejmenší kategorií je cvičení rodičů s dětmi. Pod vedením zkušené a dlouholeté cvičitelky 

p. učitelky Pavly Hrazdilové jsou hodiny hojně navštěvovány dětmi (od 2 do 6 let) s rodiči. 

Cvičební hodiny žákyň ve věku od 6 let do l5 let, které vedou cvičitelky Eva Kroupová a 

J. Andrlíková, jsou vzhledem k věkovému rozpětí dívek dosti náročné. Děvčata je nutné nejen  

zabavit, ale je nutné  naučit je gymnastickým prvkům, atletice a plněním disciplín v přírodě.  
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3. dubna se konala v tělocvičně ZŠ Karla Vokáče Strašice okresní soutěž všestrannosti - 

překážková dráha na čas, přeskok přes kozu, akrobacie na žíněnkách a přeskoky přes 

švihadlo. Žákyně získaly tři 1. místa: Julie Balounová, Tereza Nodžáková, Eliška 

Doskočilová. 

Děvčata se také zúčastnila soutěže v atletice v Rokycanech a to v disciplínách: běh sprint, 

skok daleký, hod míčkem a běh vytrvalý. Jedna z žákyň, Nikol Dovicová, postoupila do 

krajské soutěže.  

Další soutěží v roce 2017 byla Medvědí stezka ve Volduchách - poznávání  jehličnanů, 

práce s buzolou, znalost měst, řek a pohoří, uzlování. Hlídka soutěžila ve složení              

Nikol Dovicová a Tereza Nodžáková. 

Nedílnou složkou cvičící v oddíle SPV jsou ženy – pod vedením  J. Andrlíkové. Cvičení 

při hudbě je zaměřeno na celkovou pohybovou výchovu, strečink a posilování. Některé 

cvičenky se věnují nácviku hromadných a podiových skladeb, které jsou předváděny nejen 

v ČR, ale i v zahraničí.   

 

Lakros 

 

Fabiáni Strašice muži 

V sezóně 2016/2017 odehráli 18 ligových zápasů a umístili se na 6. místě v První Pražské 

lakrosové lize, ve které bylo letos přihlášeno 10 týmů. 

Šestým místem si tak zajistili postup na mistrovství republiky, kde své síly změřilo šest 

nejlepších týmu z První pražské lakrosové ligy a dva nejlepší týmy z moravské lakrosové ligy. 

Na mistrovství konaném ve dnech 24. a 25. června 2017 v Královicích u Prahy se jim však 

příliš nedařilo a obsadili až 8. místo. 

V září a říjnu odehráli část podzimní části na sezonu 2017/2018. 

Fabiánky Strašice ženy 

V sezóně 2016/2017 odehrály 14 ligových zápasů a umístily se na 3. místě v První ženské 

a žákovské lakrosové lize z celkových 8 týmů. 

Také si zajistily postup na mistrovství republiky mezi 4 nejlepší ženské týmy. Na 

mistrovství v Královicích u Prahy neměly konkurenci a obhájily loňský titul Mistryň 

republiky v českém lakrose. 
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V září a říjnu odehrály část podzimní části na sezonu 2017/2018. 

Fabiáni děti 

V roce 2017 se dětský tým zúčastnil dvou turnajů v rámci dětské ligy. Květnového 

turnaje v Srbsku o Putovní lakrosku, kde obsadili Fabiáni druhé místo a zářijového turnaje 

v Praze, kde byli Fabiáni opět stříbrní. Nejlepší hráči týmu (Terka Dezortová, Jan Dezort a 

Fanda Lang v bráně) byli nominováni do „all star“ týmu a zahráli si v červnu v Praze na Letné 

Dětskou lakrosovou exhibici. 

 

Šipky 

 

Spartak Strašice A 

V sezoně 2017/2018 jsme vstoupili do ligové skupiny C - Plzeňsko - Severní divize. 

Sestava na toto období čítá 7 hráčů: Červenka Michal, Havel Miroslav, Mareš Lukáš, 

Medek Petr, Zeman Tomáš, Šmucrová Veronika, Přerovský Vladimír. 

Pod taktovkou kapitána Přerovského jsme zahájili sezonu 17. září 2017 v Plzni a první 

část základní skupiny ukončili 27. ledna 2018 na domácí půdě v derby proti Spartak Strašice 

C, na 7. místě. 

Tato sezona byla spíše průměrná. Zápasy skončily v 80% těsně a z 60% ve prospěch 

soupeřů. Občas byl problém se sejít (práce, rodina, nemoc, ...), ale to je u všech sportů asi 

stejné. Důležité je zahrát si, pobavit se a uvolnit se ze všedního dne. A to pivo také není k 

zahození ;-). Sportu zdar a Spartaku Strašice A obzvlášť. 

Spartak Strašice B 

Do letošní sezony jsme museli nastoupit oslabeni o dva členy našeho týmu. Jednalo se 

Hanu Milotovou a Alenu Titlovou, které se rozhodli již dále nepokračovat.  

Na začátku sezony se tak na soupisce nacházelo pouze 6 aktivních hráčů. Jednalo se o 

kapitána Martina Horvátha, Darka Titla, Václava Milotu, Tomáše Krákoru, Šimona Huttra a 

Petra Klíra. 

Již před sezónou jsme věděli, že tento počet hráčů není příliš velký a tak jsme v průběhu 

sezony přibrali do svého týmu nového hráče, kterým se stal Oldřich Kozlík. Do základní části 

ligové skupiny B - Plzeňsko - Východní divize jsme vstoupili velmi vlažně a také výsledky 

tomu i odpovídaly.  
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Během sezony jsme se však museli potýkat i s absencí některých hráčů  

z důvodu fotbalových utkání strašického týmu, za který nastupují naši dva hráči.  

Po základní části jsme se tak se 14 body umístili na krásném pátém místě, které nám do 

tabulky o udržení dalo důležité dva body.  

Na první utkání skupiny o záchranu jsme se museli vydat do vzdálených Klatov. Tým 

hrající o postup do vyšší soutěže byl velmi soustředěný a z výrazu hráčů byla cítit veliká chuť 

do hry a tak jsme ze svého prvního utkání druhé části sezony odjíždeli domů s prázdnou.  

V dalším průběhu sezony jsme však ukázali, že rozhodně nemáme v plánu opustit 

skupinu B a body se začaly hromadit. Předvedené výkony celého týmu šly výkonostně 

nahoru, což se ukázalo i na atmosféře v týmu mezi hráči. Hráči začali více trénovat, ať už v 

místních zařízeních či v domácím prostředí. Huttr Šimon se dokonce rozhodl objíždět týdenní 

turnaje, které se konají každý týden v plzeňském podniku Oko, kde sídlí klub Poster Guys 

OKO Plzeň. Na tomto hráči bylo vidět velké zlepšení a větší klid na šipkách a tak se rozhodl 

10. března vyrazit na regionální master do plzeňského Oka, kde se umístil v konkurenci 45 

hráčů na krásném děleném 9. místě. 

O týden později se Šimon rozhodl vyrazit na další regionální master a to do dalekého 

Starého Klíčova, kde zatím předvedl svůj největší úspěch, když se v konkurenci kvalitních 

hráčů plzeňského kraje umístil na úžasném děleném 5. místě z 53 zúčastněných.  

Velké zlepšení je také vidět u nejnovějšího hráče Oldřicha Kozlíka, který předvádí krásné 

výkony.  

Po první polovině skupiny o udržení si tak držíme krásné 4. místo. 

 

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 2017 se podařilo TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. získat finanční prostředky z 

různých dodačních titulů. 

 

MŠMT 

 

Z Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech byla TJ přidělena finanční 

dotace ve výši 278 000,- Kč.  

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

od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Konkrétně na pořízení tréninkových pomůcek a 

sportovního oblečení pro děti a mládež, sportovního vybavení oddílů TJ pracujících s dětmi a 

mládeží, atd.. Finanční dotace MŠMT také  pokryla náklady na srpnové fotbalové soustředění 

žáků a mzdové náklady na celoroční trenérskou činnost. 

 

ČUS 

 

V rámci programu Sportuj s námi  byl TJ poskytnut finanční dar 10 000,- 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 2017 (viz příloha č. 4). 

 

FAČR 

 

20. záři 2017 se oddíl kopané TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. vůbec poprvé zúčastnil akce 

Měsíc náborů pod záštitou FAČR. Na pořádání akce přispěla Fotbalová asociace České 

republiky finanční dotací ve výši 10 000,- Kč. 
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Plzeňský kraj 

 

V roce 2017 jsme také získali dotace hned ze tří dotačních titulů vypisovaných Plzeňským 

krajem. 

 Bezpečné branky 2017  

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

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. a ZŠ Karla Vokáče Strašice. Schválená částka 45 000,- Kč 

posloužila ke koupi 2 ks mobilních bezpečných fotbalových branek 5x2 m, včetně příslušných 

síti. 

 

 Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 

Projektem Sportem k lepší fyzické a duševní kondici dětí, mládeže a dospělých ze Strašic a 

okolí 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.. 

 

 Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 

Finanční dotací ve výši 200 000,- Kč, která byla TJ přidělena na projekt Modernizace 

fotbalového hřiště TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s., se zafinancovala aerifikace travnatého 

hřiště, pořídily se fotbalové střídačky a nové hliníkové fotbalové branky na hlavním hřišti. 

 

Obecní úřad Strašice 

 

Z finanční dotace spolkům obce byla TJ poskytnuta čáska ve výši 232 000,- 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 2017 financovala svoji činnost, vedle 

výše zmiňovaných dotací, zejména z členských příspěvků, z dotací z rozpočtu místní 
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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 2017 
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Příloha č. 4   -   Dětská kopaná a tenis ve Strašicích 

 

 


