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

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  

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 11. června 2020. 
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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 2019 až do 31. prosince 2019 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 roce 2019 opět ke změně ve vedení oddílu. Novým vedoucím 

oddílu šipek se stal Martin Huttr, který tak nahradil Tomáše Zemana. 

Na valné hromadě TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. dne 29. května 2019 se své funkce 

místopředsedy TJ vzdal pan Jaroslav Vaněk. Funkce místopředsedy TJ byla tímto zrušena. 

Zároveň byla do pozice jednatele TJ zvolena Pavlína Dostálová Zechovská, která již nějakou 

dobu částečně zajišťuje administrativu TJ a podílí se na přípravě dotací pro TJ. 

Současná sestava výkonného výboru: 

Josef Štych předseda TJ, vedení hospodářských deníků 

Pavlína Dostálová Zechovská jednatel, administrativa, dotace 

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 Huttr vedoucí oddílu šipek 

Jaroslav Vaněk vedoucí oddílu volejbalu 
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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 2019 se naší TJ podařilo získat 

mnoho nových členů a to i z řad dětí.  

Naše TJ Spartak Strašice, z.s. zajišťuje sportovní činnost pro 351 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 

179 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 68 19 57 

NOHEJBAL 0 0 11 

VOLEJBAL 0 0 2 

TENIS 10 0 14 

STOLNÍ TENIS 4 1 20 

ASPV 53 1 14 

LAKROS 21 2 31 
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ŠIPKY 0 0 20 

OSTATNÍ 0 0 3 

Celkem 156 23 172 
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Část III.  -  Informace o činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Akce v roce 2019 

 

Únor 

 23. 2. 3. sportovní ples 

Březen 

    16. 3. Fotbalový turnaj žáků - tělocvična 

Duben 

     1. 4. Okresní soutěž žactva ve všestrannosti - tělocvična  

   6. 4. Fotbalový turnaj mladších přípravek OFS Rokycany - hřiště 

Květen 

     8. 5. Dětská kopaná a tenis ve Strašicích (9. ročník fotbalového  

  turnaje mladších a starších přípravek a 3. ročník tenisového 

  turnaje neregistrovaných hráčů) - v rámci programu ČUS  

  "Sportuj s námi" – viz příloha č. 4 

    11. 5. Fotbalový turnaj starších přípravek OFS Rokycany - hřiště 

 18. 5. Tradiční 4. ročník jarního turnaje ve čtyřhře tenisu 

 29. 5. Valná hromada 

Červen 

 14. 6. Rozloučení se sezónou – přípravky 

 22. 6. Pomoc s dopravním omezením na akci Bahna 2019 

 29. - 30. 6. Mistrovství České republiky v českém lakrosu - Strašice 

Červenec 

 7.  - 13. 7. Účast členek ASPV na 16. světové gymnaestrádě v rakouském 

Dornbirnu 
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Srpen 

    4. 8. II. ročník retroturnaje ve stolním tenise 

 10. 8. Tradiční posvícenský turnaj ve čtyřhře tenisu 

  Turnaj dospělých v lakrosu 

  11. 8. Posvícenský turnaj v nohejbale trojic 

   24. - 28. 8. Soustředění žáků kopané ve Sportcentru Věšín 

 28. - 30. 8. Soustředění dětí ve Sportcentru Věšín - lakros 

Září 

      29. 9. 5. 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 3. sportovního plesu, který se konal dne                  

23. února 2019 v restauraci Pošta ve Strašicích za hojné účasti nejen fotbalových příznivců.    

16. března 2019 se v tělocvičně základní školy uskutečnil halový turnaj žáků za 

přítomnosti 6 mužstev. Turnaj se setkal s dobrými ohlasy od zúčastněných. 

Další velkou akcí, které se zhostil náš oddíl, byl 9. ročník Turnaje mladších a starších 

přípravek 8. května 2019. Tento turnaj byl organizován v rámci celodenní akce "Dětská 

kopaná a tenis ve Strašicích" za podpory ČUS v rámci programu "Sportuj s námi". Turnaje se 

zúčastnilo 19 mužstev z Plzeňského a Středočeského kraje, naše mužstva se umístila 

v kategorii U9 na krásném 3. místě a v kategorii U11 na 6. místě. Ohlasy přítomných 

s organizací a kvalitou turnaje byly pozitivní. Poděkování patří zejména členům oddílu a také 

rodičům za pomoc při organizaci turnaje, který je tradiční akcí a bude pokračovat i v dalším 

roce. 
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Mužstvo mužů „A“ pod vedením trenérů Jakuba Louba a Ivana Peterce se umístilo 

v Okresním přeboru na 2. místě, bohužel nám unikla baráž o postup do 1.B třídy. Na podzim 

muži Okresní přebor vedou a útočí na postup do 1.B třídy Plzeňského kraje.  

Mužstvo mužů „B“ pod vedením Jana Sovadiny a Viléma Šlapáka hraje Okresní soutěž. 

V rámci mužstva jsou také zapojováni hráči dorostu. V jarní části obsadilo mužstvo 5. místo a 

po podzimu je na 10. místě. 

Mužstvo dorostu působí v Krajské soutěži dorostu. Trenéry jsou Šimon Hutter a Štefan 

Bartišek. V ročníku 2018/2019 dorost uhrál 12 místo, po podzimu jsou na 6. místě. 

Mužstvo žáků pod vedením Zdeňka Rolince a Jana Vostatka vyhrálo v sezóně 

2018/2019 Okresní přebor žáků a to zcela dominantním způsobem bez ztráty bodu. V sezóně 

2019/2020 hraje mužstvo žáků Krajskou soutěž a po podzimu jsou na skvělém 7. místě. 

Mužstvo mladších žáků, které bylo založeno v sezóně 2019/2020, hraje Okresní přebor 

mladších žáků. Po podzimní části jsou na 6. místě. Trenéry jsou Bohumil Mikulík a Petr Klír. 

Mužstva starších a mladších přípravek vedou Lučka, Chodora, Harčarik, Jíra, 

Doskočil, Stenzl. Tato mužstva hrají turnajovým systémem.  

Rok 2019 nelze jinak než hodnotit pozitivně a opět se ukázalo, že dokážeme organizovat 

turnaje a úspěšně pracovat s mládeží. 

V rámci Strašického posvícení proběhly na hřišti, tak jako každý rok, přátelské zápasy 

mužů, dorostu a žáků v kopané. 

Před zahájením sezóny 2019/2020 se uskutečnilo ve Sportovním centru Věšín soustředění 

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

naskytla možnost zúčastnit se ukázkového tréninku okresního grassroots trenéra mládeže 

Matěje Spěváčka, který byl oživením soustředění. Celá akce se dětem líbila a přispěla 

k dobrému vstupu do nadcházející sezóny. 

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

ze Strašic a okolí. Tímto turnajem byl ukončen úspěšný rok 2019.  

V sezoně 2018/2019 jsme se zapojili do projektu společnosti STES a GAMBRINUS 

„KOPEME ZA FOTBAL“, v rámci této soutěže mužstva mužů získala mnoho hodnotných 
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cen, mimo jiné zimní soustředění týmu mužů „A“. Tento projekt hodnotíme jako úspěšný a 

pokračujeme v účasti i v sezoně 2019/2020. 

Výbor kopané pracuje ve složení Tomáš Kunc, Václav Vildmon, Martin Huttr, Šimon 

Huttr, Radek Štych, Gabriela Štychová, Zdeněk Rolinec. Oddílu velmi pomáhají předseda TJ 

Josef Štych a Pavlína Dostálová Zechovská.  

Předseda oddílu: Tomáš Kunc 

 

 

Tenis 

 

Už je tady začátek roku 2019, musíme přiložit ruku k dílu a opět naše sportoviště 

připravit pro nastávající sezonu. 

Na kurtech bylo odpracováno celkem 130 brigádnických hodin. 

V roce 2019 čítala naše základna 14 členů dospělých a 10 dětí. Tréninky dětí, pod 

vedením Pavla Studničky a Jirky Hrušky navštěvovalo v průměru 6 - 8 dětí.  

Sezona byla zahájena dětským turnajem neregistrovaných hráčů a to v počtu 11 dětí. Poté 

následovaly turnaje dospělých ve čtyřhře. Jarního turnaje se zúčastnilo 6 párů, Posvícenského 

turnaje 15 párů a Podzimního turnaje 9 párů. 

Na našich kurtech se v létě pořádal sportovní kemp pod vedením naší členky Katky 

Culkové s kolegyní. 

Na konci tenisové sezony náš klub uspořádal pro děti a rodiče zábavné odpoledne 

s tenisem. Dle toho, jak se někteří rodiče s chutí a aktivitou vrhly do bojů na antukových 

kurtech, jsem usoudil, že to byl dobrý nápad a chceme v této akci pokračovat. 

Pro rok 2019 se vedení našeho klubu nezměnilo a pracovalo v tomto složení: 

                          Předseda - Studnička Pavel 

                          Místopředseda - Velek Jiří 

                          Pokladní - Klásková Veronika 

Na závěr roku jsme uspořádali posezení na hřišti Spartaku Strašice a zhodnotili jsme 

tenisovou sezonu 2019. Něco na zub a pivíčko je pro takovéto akce příjemným zpestřením. 

Chtěl bych všem, kteří se kolem tenisu motají a pomáhají udržet tento sport v kurzu, 

poděkovat. Další velké díky patří vedení Spartaku a jmenovitě předsedovi panu Štychovi, se 

kterým je vždy dobrá spolupráce. Díky všem.  



14 
Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 2019 

Těšíme se na první tréninky v tělocvičně a na další sportovní rok 2020. 

 

                                                                                       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 25 hráčů. Všechna družstva startují v okresních a 

krajských soutěžích vedených Českou asociací stolního tenisu 

Spartak Strašice A, po postupu do krajského přeboru v roce 2018, obsadil pěkné sedmé 

místo a soutěž bez problémů udržel i pro sezónu 2019/2020. Tým nastupuje ve složení Jarka 

Janečková, Petr Krátký, Jarda Janeček a Míra Havel. Cílem týmu je dobře reprezentovat obec 

v regionu a obhájit své postavení v soutěži i pro následující ročník. 

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

Jaroslav Šlapák, Honza Páv a Honza Halbych. Hráči v soutěži skončili na deváté pozici a 

soutěž pro příští ročník s odřenými zády zachránili. V příští sezóně by rádi své postavení v 

tabulce zlepšili a posunuli se do klidnějšího středu. 

Spartak Strašice C reprezentovali v okresní soutěži II. třídy Míra Havel st., Vladimír 

Bergman st., František a Jiří Velkovi, Vladimír Ševčík, Zdeněk Studnička a nejstarší hráč 

široko daleko pan Karel Šlapák. Umístili se ve středu tabulky na šestém místě. Stejné ambice 

mají i pro sezónu příští.  

 Do oddílu přišli 4 noví hráči a hráčky. Pro sezónu 2019/2020 jsme tedy založili Spartak 

Strašice D, který bude nastupovat v nejnižší okresní soutěži III. třídy ve složení Karel Šlapák, 

Jiří Velek, Tomáš Brada, Šárka Krátká, Dagmar Svobodová, Miroslav Vild, Adam Bergman a 

Jakub Havel. Cílem družstva je dobře si zasportovat. 

Ve spolupráci se Spartakem se podařilo zakoupit pro celý oddíl stolního tenisu nové 

dresy. 

Předseda oddílu: Miroslav Havel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nohejbal 

 

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

sestupují do 2. výkonnostní skupiny. Zápasy byly vyrovnané, ale bohužel vše prohrané až na 

jednu remízu s Mešnem. V přeboru startovalo celkem 5 mužstev.  
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Strašičtí hráli v sestavě: V. Benda, P. Vlach, V. Vildmon, J. Vildmon, V. Benďák, Ciganek Š., 

P. Brejcha., M. Huttr ml., J. Cibula a Krátký.   

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

hřišti, přes zimu se hraje v místní tělocvičně.  

Oddíl uspořádal turnaj trojic na Strašické posvícení 2019 (4 družstva, trojice se losovaly, 

hrálo se dvojkolově). 

 Systém:     4 trojice, každý s každým dvojkolově 

 Hraje se na dva sety 

 Trojice se losují z příchozích a k nim se dolosují nohejbalisté 

 

Výsledky: 1. Huttr Martin, Velek Jiří, Šlapák Vilém 

 2. Benda Václav, Zavadil, Andrlík (Litohlavy) 

 3. Vildmon Václav, Lacko Martin, Kuneš Radek 

 4. Vildmon Jan, Laibl, Klír Petr 

Na první vánoční svátek proběhl Vánoční turnaj. Sešlo se 6 dvojic. Dvojice se losovaly. 

Zápasy se hrály v klidné atmosféře systémem každý s každým na dva sety. 

A zde jsou finálové výsledky:  

 1. Huttr Martin, Vildmon Václav  

 2. Benda, Hůla  

 3. Cibula, Štych R.  

 4. Vildmon J., Benďák  

 5. Vlach, Paur  

 6. Velek Jiří, Velek Jiří ml.  

Hodnocení po turnajích proběhne vždy v klubovně na fotbalovém hřišti Spartaku 

Strašice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hráči nohejbalového oddílu odpracovali každý rok na svých kurtech mnoho hodin 

zdarma. V letošním roce proběhla malá generálka antukového hřiště. 

Všem hráčům, kteří byli součásti sezony musím poděkovat za výkony, ale i za práci 

kolem antukového kurtu. 

 

Předseda oddílu: Václav Vildmon 
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Sport pro všechny 

 

Rodiče s dětmi 

Cvičební hodiny rodičů a dětí navštěvuje téměř 30 dětí ve věku od 2 - 6 let. Děti se 

seznamují s pohybem na nářadí a novými cvičebními pomůckami. Pod vedením zkušené 

cvičitelky Pavly Hrazdilové je pohyb dětí doprovázen dětskými písničkami. 

Žákyně a žáci 

Žákyně i žáci pod vedením cvičitelek E. Kroupové a J. Andrlíkové se zaměřují na 

základní gymnastické prvky, atletiku, hry v tělocvičně a orientaci v přírodě. 

11. - 24. 3. 2019 se žactvo zapojilo do soutěže vyhlášené Komisí žactva a mládeže MR 

ČASPV s názvem Zápolení na dálku. Soutěž byla zaměřena na plnění disciplín – skok 

z místa, hod míčem v sedu, přeskoky přes švihadlo za 30 s a přesun po lavičce na čas 

(nohama na lavičce a rukama na zemi). Všichni soutěžící byli nadšeni, soutěž je bavila a 

změřili svoji zdatnost celorepublikově. Naše děti se umístily ve svých kategoriích v první 

polovině soutěžního pole. Nejlepší se umístila E. Doskočilová a to na 14. místě z celkového 

počtu 326 soutěžících. 

Dne 1. 4. se v tělocvičně ZŠ Strašice konala Okresní soutěž všestrannosti. Tato soutěž už 

má dlouholetou tradici. I zde uspěli žáci a žákyně na předních místech: 

Žáci:  2. místo Senčák Jan 

 3. místo Hodek Matyáš 

 

0 - kategorie předškoláci: 1. místo Švandrlíková Sára 

 

Žákyně kat. I: 1. místo Doskočilová Eliška 

 2. místo Dardová Nikola 

 

Žákyně kat. II: 1. místo Štokrová Markéta 

 2. místo Nodžáková Tereza 

 3. místo Müllerová Valentina 

 

Žákyně kat. III: 1. místo Mudrová Aneta 

 2. místo Müllerová Vanesa 

 

V Rokycanech 2. 5. proběhlo okresní kolo v atletice. Zde se zúčastnili žáci Matyáš Hodek 

a žákyně Dardová Nikola, Mudrová Aneta, Müllerová Vanesa a Nodžáková Tereza. Svým 

umístěním postoupili do krajského kola. Zde získala výborné 2. místo Vanesa Müllerová a 

postoupila do republikové soutěže, za žáky postoupil Matyáš Hodek. 
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Orientační závod Medvědí stezka se konal 11. 6. v Habru, kde se umístily dvojice Hodek 

Matyáš, Senčák Jan a z děvčat Aneta Mudrová a Müllerová Vanesa. Obě dvojice postoupily 

do krajského kola. Dvojice děvčat následně postoupila do republikového kola. 

Ženy 

Ženy se pravidelně zúčastňují cvičebních hodin při hudbě, zaměřených na posilování, 

protahování a strečink. Některé se zúčastňují i celorepublikových akcí, tak jako byl slet, 

republikové přehlídky pódiových skladeb. 

Ve dnech 7. – 13. července 2019 se v rakouském Dornbirnu konala 16. světová 

gymnaestráda. Největší nesoutěžní přehlídka gymnastických sportů, kterou Mezinárodní 

gymnastická federace /FIG/ pořádá každé 4 roky. První gymnaestráda se konala v roce 1953 

v Rotterdamu. Světová gymnaestráda sdružuje největší počet sportovců ze všech akcí FIG. 

Účastnit se může každý, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, kulturu, schopnosti 

nebo společenské postavení. V Dornbirnu se představilo pět kontinentů. Nejpočetnějšími 

účastníky jsou tradičně Švýcarsko (3 040 sportovců), Německo (2228 cvičenců), ale i 

vzdálené Finsko s 1 525 účastníky. Představilo se i 13 nových zemí jako např. Malta, 

Mozambik, Keňa, Paraguay, Fidži, apod.. Světové gymnaestrády se tak zúčastnilo více než 

18 000 cvičenců z celého světa. 

Česká republika se v celkovém počtu 66 zemí z celého světa svou účastí velice dobře 

reprezentovala. Na letošní WG dorazilo 883 českých účastníků. Z České gymnastické 

federace, z České obce Sokolské a České asociace sportu pro všechny. Česká výprava se 

představila ve 3 hromadných skladbách a 2 pódiových vystoupeních. Hromadná skladba 

České asociace sport pro všechny předvedla skladbu poeticky nazvanou „Gymnastický sen“ 

autorů Vilmy Novotné, Ivety Holé a Jardy Sauera. Podle potlesku a obdivu diváků bylo 

zřejmé, že se skladba líbila. 

Za naší TJ Strašice se zúčastnily 3 cvičenky, které celý rok nacvičovaly skladbu a strávily 

mnoho hodin na secvičných ve sportovním středisku v Doubí u Třeboně. Tato práce se 

zúročila nezapomenutelnými prožitky a zážitky, které si z WG přivezly. 

Předsedkyně oddílu: Jana Andrlíková 

 

 

Lakros 

 

Dětský lakros 

Lakrosový dětský oddíl se letos zúčastnil tří turnajů. 

První turnaj se konal 26. 1. 2019 v házenkářské hale v pražských Vršovicích, kde se 

utkalo celkem 8 dětských týmů. Strašičtí tentokrát vyrazili v ryze dívčí sestavě, přesto však 

dívky dokázaly obsadit v konkurenci převážně chlapeckých nebo smíšených týmů solidní 6. 

místo. V individuálních statistikách obsadila Nikol Dovicová 1. místo mezi střelkyněmi (4. 
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nejlepší střelec turnaje i mezi chlapci) a 2. místo v kanadském bodování dívek. Justýna 

Rosívalová obsadila 3. místo mezi nahrávačkami. 

Druhý letošní turnaj se uskutečnil 6. 4. 2019 na fotbalovém hřišti v Srbsku u Berouna. 

Tentokrát doplnili dívčí tým i dva chlapci a společnými silami vybojovali na turnaji krásné 2. 

místo. Strašické dívky si odvezly tentokrát prvenství ve všech individuálních statistikách. 

Justýna Rosívalová vyhrála nejlepší nahrávačku a zvítězila i v kategorii kanadského bodování 

dívek. Nikol Dovicová již tradičně vyhrála kategorii nejlepší střelkyně.  

Na třetí turnaj vyrazily opět pouze naše Fabiánky. Turnaj se uskutečnil na pražském 

Pankráci 25. 5. 2019. Holky vybojovaly mezi klučičími týmy 5. místo. Nikol Dovicová a 

Vanesa Müllerová opět přivezli ceny za individuální výkon a vykradly ostatním dívkám 

prvenství ve všech třech bodovaných statistikách. 

Děti letos nelenily ani o prázdninách a zúčastnily se lakrosového soustředění ve Věšíně, 

které probíhalo od středy do soboty na konci srpna. Soustředění probíhalo formou 

dopoledního i odpoledního hry lakrosu, zlepšování fyzické kondice formou výběhů a v rámci 

večerních her i zdokonalování v pravidlech hry.  Během volných pauz se děti regenerovaly u 

bazénu a hraním společenských her. 

Lakros se díky MČR pořádanému v červnu ve Strašicích zviditelnil a od září se dětský 

oddíl na počet dětí více než zdvojnásobil. 

 

Mužský a ženský lakros 

Jarní část sezóny 2018/2019 ženy v základní části zakončili na druhém místě, muži na 

čtvrtém.  

Poslední červnový víkend se ve Strašicích konalo zakončení lakrosové sezóny - 

Mistrovství republiky v českém lakrose. Na MČR se kvalifikovaly podle umístění v ligové 

tabulce čtyři nejlepší ženské týmy a sedm mužských týmů. V obou kategorií měly Strašice své 

zástupce.  

Od sobotního rána probíhaly zápasy v základních skupinách, ve kterých se oběma 

strašnickým týmům dařilo. Ženy si všemi vyhranými zápasy zajistily nedělní finále, muži 

dvěma výhrami a jednou prohrou postoupili do semifinále.  

Oba týmy čekaly v neděli těžké a důležité zápasy. Mužský tým v semifinále bohužel 

nestačil na loňské mistry z Holešova a čekal ho odpoledne zápas o bronz. Před plnými 

tribunami a za hlasitého fandění diváků, se však strašickým nepodařilo získat pro Strašice 

bronz a podlehli tak papírově silnějšímu týmu Gusanu Rojo. 

Ženy měly medaili jistou, chtěly se však poprat o tu nejvzácnější. Finále proti Tyšunkám 

Seletice, které letos získaly ligový titul, bylo napínavé do samotného konce. Domácím 

Fabiánkám se ale podařilo udržet těsné vedení a skórem 9:8 dosáhly počtvrté v řadě na titul 

mistryň ČR. 
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Konečné pořadí týmů: 

Muži:  1. Iktočante Holešov  

 2. BruTAL Praha  

 3. Gusano Rojo   

 4. Fabiáni Strašice  

 5. Refugees  

 6. 300 Lanžhot  

 7.  LC Highlanders Zábřeh 

Ženy:  1. Fabiánky Strašice  

 2. Tyšunky Seletice  

 3. Cinzano Praha  

 4. Paka Praha 

V individuálních statistikách se prosadila Nikola Staňková, která byla vyhlášena nejlepší 

střelkyní, druhou nejlepší nahrávačkou turnaje a získala i nejvíce kanadských bodů z žen. 

Tradičně se dařilo i strašickým brankářům, kdy se Kamil Praum stal 3. nejlepším brankářem a 

Lucie Šujanová nejlepší brankářkou turnaje. 

Podzimní část nové sezóny mají oba Strašické týmy opět slušně načatou, Fabiánky 

přezimují v čele pražské tabulky a Fabiáni se zatím drží na druhém místě.  

Předsedkyně oddílu: Věra Buchová 

 

 

Šipky 

 

V roce 2019 reprezentovaly náš oddíl tři týmy v celkovém počtu 17 hráčů.  

Úvodem kalendářního roku se rozehrály nadstavbové soutěže ročníku 2018/2019, které 

rozhodovaly o postupujících či sestupujících pro nadcházející ročník, kdy náš A a C tým 

bojovaly ve stejné skupině o postup do 2. ligy, zatímco B tým soupeřil o setrvání v 1. lize. 

Předsedou oddílu byl v té době Tomáš Zeman. 

A tým nastupoval ve složení: Jakub Kybyc, Antonín Marek, Ondřej Poch, Vladimír 

Přerovský a Tomáš Zeman. V nadstavbové části se tým umístil na 3. místě a zajistil si tak 

postup do 2. ligy. V letní přestávce doplnil tým Michal Červenka. V právě probíhající sezóně 

si tento tým vede velmi dobře a drží se na 3. příčce tabulky, která zajišťuje možnost bojovat o 

další postup. Za zmínku jednoznačně stojí výkony Michala Červenky, který je ve statistice 

této ligy na skvělém 2. místě. Zásluhy na skvělých výkonech však mají pochopitelně všichni 

hráči, přece jen i šipky jsou týmovým sportem. 
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B tým reprezentovali v jarní části: Jiří Holub, Martin Huttr, Šimon Huttr, Oldřich Kozlík 

a Tomáš Krákora. V bojích o udržení v 1. lize se tým umístil na 3. místě, které nakonec 

stačilo k udržení v této soutěži. Vzhledem k tomu, že 3 hráči souběžně reprezentují TJ i 

v dalších sportech, bylo v létě nutné tým doplnit a tak se vrátil do sestavy Martin Horváth. A 

právě on je z našich řad ve statistice nejlepší, kdy mu patří 4. celé soutěže a to i přes to, že 

celkově je v tabulce tým na 5. místě a bude v následující nadstavbě opět bojovat o udržení. 

C tým hrál ve složení: Petr Janoušek, Martin Matura, Václav Milota, Zdeněk Rolinec, 

Zdeněk Sutner ml., Zdeněk Sutner st. a Jana Sutnerová. Přes veškerou snahu všech hráčů 

ukončili sezónu na 4. příčce a postoupit se bohužel nepodařilo a tak i na podzim v nové 

sezóně hájili naše barvy ve 3. lize. I náš třetí tým zaznamenal změnu v sestavě a to příchodem 

nadějného šipkařského nováčka Davida Wegnera. O kvalitě tohoto týmu svědčí aktuální                 

2. místo a to o jediný bod za vedoucím celkem soutěže. Takže i zde se můžeme těšit na boj o 

postup do vyšší soutěže. 

V průběhu minulého roku tedy došlo k navýšení základny šipkařů ve Strašicích, což 

ukazuje na zvýšený zájem a rostoucí popularitu tohoto sportu tady u nás. Zároveň došlo ke 

změně postu předsedy, kterým se stal Martin Huttr. 

 Předseda oddílu: Martin Huttr 

 

 

Volejbal 

 

Oddíl volejbalu ke konci roku 2016 ukončil svoji činnost pro malou členskou základnu. 

Snad se ale blýská na lepší časy. Pod vedením Pavly Hrazdilové chodí pravidelně v 

neděli do místní tělocvičny hrát volejbal strašická mládež. 
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Část IV.  -  Hospodaření TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Dotace 

 

V roce 2019 se podařilo TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. získat finanční prostředky z 

různých dodačních titulů. 

 

MŠMT 

 

Z Programu "Můj klub 2019" byla TJ přidělena finanční dotace ve výši 428 450,- Kč.  

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

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Konkrétně na odměny za trenérskou práci, sportovní 

potřeby a vybavení (míče - fotbal, nohejbal, lakros; míčky - tenis, stolní tenis; šipky; 

tréninkové pomůcky pro všechny oddíly; žíněnky pro ASPV; sítě pro všechny oddíly; dresy a 

soupravy pro všechny oddíly; lajnovačka; venkovní stůl na stolní tenis pro mládež; vyhazovač 

míčků na tenis), jiné (multifunkční zařízení - tiskárna, ceny a poháry na turnaje pro všechny 

oddíly), údržba a provoz sportovních zařízení (hnojivo, nájem tělocvična obce Strašice, 

energie, antuka, údržba areálu TJ, sekání travnatých ploch, vybudování laviček v areálu TJ, 

oprava čerpadel, celková oprava sekaček a křovinořezu, oprava a zateplení budovy TJ, 

oplocení části areálu TJ), platy a odměny trenérům dětí a mládeže, plat za správce areálu, 

pronájem hřišť, atd.. 

 

ČUS 

 

V rámci programu Sportuj s námi byl TJ poskytnut finanční dar 7 000,- 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 2019 (viz příloha č. 4). 
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Plzeňský kraj 

 

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019 

Projektem Sportuji, sportuješ, sportujeme ve Strašicích jsme získali dotaci 100 000,- 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 270 000,- 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 2019 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 2019 do 31. prosince 2019 dosáhl výsledku 

hospodaření + 325 000 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 2019 
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Příloha č. 4   -   Dětská kopaná a tenis ve Strašicích 
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Příloha č. 5   -   Mistrovství České republiky v českém lakrosu 

 
 

 


