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

od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.  

Podstatu tvoří vyhodnocení činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. za uvedený časový 
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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 2020 až do 31. prosince 2020 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.. 

 

Výkonný výbor TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Výkonný výbor pracuje ve složení: 

Josef Štych předseda TJ, vedení hospodářských deníků 

Pavlína Dostálová Zechovská 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 

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  
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Členská základna 

 

Naše TJ Spartak Strašice, z.s. zajišťuje sportovní činnost pro 339 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 

164 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 62 28 51 

NOHEJBAL 0 2 9 

VOLEJBAL 0 0 2 

TENIS 10 0 18 

STOLNÍ TENIS 3 1 20 

ASPV 40 1 17 

LAKROS 14 3 34 

ŠIPKY 0 0 18 

OSTATNÍ 0 0 6 

Celkem 129 35 175 
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Část III.  -  Informace o činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Zhodnocení roku 2020 

 

Bohužel rok 2020 byl velice poznamenán pandemií Covid-19. Došlo k přerušení všech 

soutěží, kterých se členové TJ pravidelně zúčastňovali.  

Začátkem roku, v únoru 2020, jsme ještě stihli uspořádat ples sportovců v restauraci Na 

Poště. 

Muži a dorostenci kopané se zúčastnili třídenního soustředění pod vedením 

profesionálních trenérů v Českém Dubu v areálu Luďka Zelenky. Toto soustředění jsme 

vyhráli v soutěži Kopeme za fotbal.  

V lednu jsme uspořádali turnaj mladších žáků kopané v místní tělocvičně za účasti 6 

družstev. V únoru ještě následoval turnaj mladších přípravek kopané. Soutěžilo 7 družstev. Ve 

stejném měsíci se podařilo ještě uskutečnit turnaj žáků v kopané, venku na umělce v Dobřívě. 

Tentokrát své síly poměřilo 7 mužstev.  

Naopak zcela zrušen musel být pravidelný turnaj Dětská kopaná a tenis ve Strašicich s 

termínem konání 8. května. Tou dobou již platila protiemidemická opatření, zákaz 

shromažďování.  

V červnu se realizovalo natáčení reportáže TV Nova. Natáčel se zápas Spartak B – Břasy. 

Bylo zmapováno zázemí a atmosféra v TJ, proběhly rozhovory s několika členy. Záznam byl 

následně odvysílán na TV Nova.  

Byť rok 2020 sportu vůbec nepřál a veškeré sportovní aktivity byly přerušeny, podařilo 

se TJ založit tým mladších žáků v kopané a zařadit je do soutěže okresu ROKYCANY. 

Během léta, kdy byla protiepidemická opatření uvolněna, jsme v rámci Strašického 

posvícení připravili sportovní program pro strašické obyvatele. Uskutečnilo se utkání 

dospělých a mládeže v kopané, turnaj v tenise a nohejbalu. Tyto akce strašičtí obyvatelé vždy 

pozitivně kvitují.  

Žáci kopané a lakrosu se zúčastnili letního soustředění ve Věšíně. 

Chod celé tělovýchovy byl zabezpečen dostatkem finančních prostředků z dotací. Hlavně 

MŠMT, obce Strašice, Plzeňského kraje. Materiálně byly uspokojeny požadavky všech oddílů 

TJ Spartak Strašice.  

Tenis byl vybaven novými lavicemi, sítěmi a potřebami na údržbu antuky. 
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Byly zakoupeny 2 ks velkých tréninkových hliníkových branek na kopanou.  

V areálu TJ se vytvořila nová plocha pro 2 stoly na stolní tenis. Tyto stoly byly následně 

zakoupeny a nainstalovány. Děti a dospělí si tak v rámci volnočasových aktivit mohou zahrát, 

když počasí dovolí, stolní tenis pod širým nebem, na čerstvém vzduchu. 

V areálu byly opraveny a obnoveny všechny lavičky pro diváky a rozšířena travnatá 

plocha před tribunou. 

Dále se započalo s přípravou projektu k rozšíření kabin a sociálního zázemí v areálu TJ. 

V roce 2020 oslavili 70. narozeniny dlouholetí funkcionáři: Andlíková Jana a Berkman 

Vladimír. Bohužel zemřel dlouholetý hráč, rozhodčí a funkcionář Orcígr Miloslav. 

 

 

Oddíly TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Kopaná 

 

Nový rok zahájil oddíl kopané pořádáním 5. Sportovního plesu, který se konal dne                         

15. února 2020 v restauraci Na Pošta ve Strašicích za hojné účasti nejen fotbalových 

příznivců.    

29. února 2020 se v tělocvičně základní školy uskutečnil halový turnaj mladších 

přípravek za přítomnosti 7 mužstev. Turnaj se setkal s dobrými ohlasy od zúčastněných. 

Další velkou akcí, kterou měl pořádat náš oddíl, měl být 10. ročník Turnaje mladších a 

starších přípravek 8. května 2020. Tento turnaj se bohužel z důvodu pandemie COVID-19 

neuskutečnil a nepodařilo se ho uspořádat ani v náhradním termínu v měsíci září. Doufáme, 

že se po odeznění pandemie vrátíme k pořádání tohoto turnaje. 

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

v Okresním přeboru na 1. místě, bohužel z důvodu nedohrání soutěží jsme nepostoupili do    

1. B třídy Plzeňského kraje, když jsme v Okresním přeboru zvítězili. Na podzim jsou muži 

v nedohrané podzimní soutěži na 3. místě se ztrátou 3 bodů, ale máme odložený zápas. 

Musíme doufat, že nám vývoj epidemie dovolí dohrát alespoň podzimní kola.  
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Předseda TJ Josef Štych uspořádal v květnu a červnu akci nazvanou „Podbrdská liga”, 

kdy se mužstva utkala dvoukolovým systémem a alespoň částečně nahradila nedohranou 

soutěž a přispěla k přípravě na novou sezónu. 

Mužstvo mužů „B“ pod vedením Martina Huttra a Viléma Šlapáka hraje Okresní soutěž. 

V rámci mužstva jsou také zapojováni hráči dorostu. V jarní části obsadilo mužstvo 10. místo 

a po nedohraném podzimu je na 2. místě. 

Mužstvo dorostu působí v Krajské soutěži dorostu. Trenéry jsou Šimon Hutter, Zdeněk 

Rolinec a Štefan Bartišek, brankáře trénuje Josef Kupec. V ročníku 2019/2020 dorost uhrál            

4. místo, po nedohraném podzimu jsou na 5. místě. 

Mužstvo žáků pod vedením Zdeňka Rolince a Jana Vostatka hraje Krajskou soutěž žáků, 

v nedohraném ročníku 2019/2020 skončili na 7. místě. Po podzimu jsou na průběžném 5. 

místě. 

Mužstvo mladších žáků hraje Okresní přebor mladších žáků, po nedohraném ročníku 

2019/2020 skončili na 6. místě, po rozehraném podzimu jsou také na 6. místě. Trenéry jsou 

Bohumil Mikulík a Petr Klír. 

Mužsta mladších a starších přípravek vedou Lučka, Chodora, Jíra, Doskočil, Stenzl. 

Tato mužstva hrají turnajovým systémem. Od ročníku 2020/2021 máme jen mužstvo 

mladších přípravek, hraje se stále turnajovým systémem.  

Rok 2020 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 2020/2021 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 měl patřit tradičnímu Silvestrovskému turnaji v tělocvičně ZŠ, za účasti 

mužstev ze Strašic a okolí. Bohužel turnaj nešel z důvodu nařízení vlády uskutečnit.  
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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 

cen, mimo jiné zimní soustředění týmu mužů „A“. Tento projekt hodnotíme jako úspěšný a 

pokračujeme v účasti i v sezoně 2020/2021. V ročníku 2019/2020 jsme vyhráli jako cenu 

soustředění mužů v Podještěckém sportovním areálu. Soustředění se vydařilo, hráči předvedli 

co v nich je a jak by mohli hrát. Soustředění mělo přispět k hladkému postupu do 1. B třídy 

Plzeňského kraje, bohužel z důvodu nedohrání soutěže k němu nedošlo. 

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 

 

Jako každý rok se na našich kurtech konala brigáda na zvelebení a zprovoznění areálu. 

Naše základna čítala 18 členů dospělých a deset dětí.  

Tento rok byl pro nás pro sportovce trochu neobvyklý a přibrzdil dokonce několik 

turnajů, např. 4. ročník jarního turnaje a posléze také 4. ročník dětského turnaje. 

Před prázdninami na našich kurtech oslavil 50. narozeniny náš člen Honza Cibula a také 

zde pořádala Katka Culková sportovní kemp dětí. 

V srpnu byl na řadě 5. ročník turnaje o posvícenský koláč, kterého se zúčastnilo 22 

tenistů a na podzim se uskutečnil podzimní již 6. ročník turnaje s 16 tenisty.  

Po prázdninách se konalo ještě několik tréninku dětí a poté se nám tenisový svět opět 

uzavřel. 

Poslední den před uzavřením všech sportovních aktivit se nám podařilo zazimovat naše 

sportoviště. Nyní tajně doufáme, že se všechno k dobrému obrátí a svět začne zase žít 

normálně a my sportovci budeme moci otevřít své sportoviště. 

Za tenisty Spartaku Strašice přeji všem hlavně zdraví a lepší rok 2021. 

                                                                                     Předseda oddílu: Pavel Studnička  
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Stolní tenis 

 

Pokud to virus Covid-19 dovolí, tak se hráči oddílu stolního tenisu pravidelně schází ve 

středu a v neděli v tělocvičně ZŠ. Sportují žáci, dospělí a senioři. Celkem kolem 25-ti hráčů. 

Všechna družstva startují v okresních a krajských soutěžích vedených Českou asociací 

stolního tenisu. 

Spartak Strašice A v neúplné sezóně 2019/2020 obsadil v krajském přeboru 10. místo a 

po velmi špatném startu nakonec účast v této soutěži udržel i pro sezónu 2020/2021. 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 třetí pozici a těsně 

se jim nepodařilo postoupit do Okresního přeboru. V příští sezóně by rádi své postavení v 

tabulce zlepšili a vybojovali si postup do vyšší soutěže. 

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

Bergman st., František a Jiří Velkovi. Umístili se ve středu tabulky na pátém místě. Stejné 

ambice mají i pro sezónu příští.  

Pro sezónu 2019/2020 jsme založili Spartak Strašice D, který nastupoval v nejnižší 

okresní soutěži III. třídy ve složení Karel Šlapák, Tomáš Brada, Šárka Krátká, Dagmar 

Svobodová, Zdeněk Studnička a Vladimír Ševčík. Cílem družstva bylo dobře si zasportovat a 

to se i podařilo. Celkově obsadili 6. místo a ve stejné soutěži budou pokračovat i v sezóně 

2020/2021. 

Ve spolupráci se TJ Spartak se v roce 2020 podařilo zakoupit 2 nové venkovní stoly. U 

fotbalového hřiště se v příštím roce dokončí venkovní realizace, kde si bude možné kdykoliv 

zasportovat. Budeme mít velkou radost, pokud tyto stoly budou využívat zejména děti. 

Předseda oddílu: Miroslav Havel 
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Nohejbal 

 

Nohejbalisté letos svoje soutěžní zápasy neodehráli, neboť soutěžní ročník 2020 byl 

zrušen z důvodu Covid-19.  

Oddíl funguje v sestavě: V. Benda, P. Vlach, V. Vildmon, J. Vildmon, V. Benďák, 

Ciganek Š., P. Brejcha, M. Huttr ml., J. Cibula, Krátký. Nejnovějšími přírůstky jsou 

dorostenci Pavel Harčarik a Lukáš Veverca. Trenérem a zároveň vedoucím družstva je                   

V. Vildmon. Družstvo trénuje na antukovém hřišti, přes zimu hraje v tělocvičně.  

Oddíl uspořádal turnaj trojic na Strašické posvícení 16. 8. 2020 (6 družstev, trojice se 

losovaly, hrálo se na dva vítězné sety). 

 

 SYSTÉM:    6 trojic; každý s každým na dva vítězné sety 

  trojice se losovaly z příchozích a k nim se dolosovali nohejbalisté 

VÝSLEDKY: 1. Huttr Martin, Benďák, Harčarik Pavel 

 2. Cigánek, Bartíšek, Kuneš 

 3. Benda Václav, Benda Pavel, Veverca Lukáš 

 4. Vildmon Jan, Horáček, Přibyl 

 5. Krátký, Klír, Šlapák 

 6. Vildmon Václav, Velek, Šimek 

Na první vánoční svátek se bohužel neuskutečnil Vánoční turnaj z důvodu vládního 

nařízení Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 

 

Sport pro všechny 

 

Napsat zprávu o cvičebním roku 2020 je těžké, protože bylo vše zrušeno.  
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V říjnu 2019 jsme zahájili cvičební rok. Pravidelné cvičební hodiny byly u žákyň i u žen. 

Žákyně jsme připravovaly na zimní soutěž všestrannosti. Začátkem března 2020 jsme si 

prověřily v místním kole připravenost na okresní soutěž. Nicméně ta byla 15. 3. zrušena a od 

té doby vše, takže žákyně v říjnu 2020 ani nezačaly cvičit. Dle nařízení vlády nám byla 

veškerá sportovní činnost zastavena.  

Rovněž bylo zrušeno i Golden Age na Krétě - pódiové skladby seniorů.  

Předsedkyně oddílu: Jana Andrlíková 

 

Lakros 

 

Dětský lakros 

Přes nepříznivé sportovní podmínky roku 2020 se dětský tým zúčastnil dvou turnajů 

v Praze a své dovednosti vyšperkoval na lakrosovém soustředění. 

Zimní turnaj Rampouch v Praze 

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

v sobotu 25. 1. 2020. Strašičtí Fabiáni vyjeli tentokrát v hojném počtu 15 dětí a rozdělili se 

tak na dva týmy. V silné konkurenci 8 týmů skončil strašický tým Fabiáni B na 8. Místě. Ale i 

přesto, že tým byl složen především z našich nejmladších děvčat, byl boj o 7. místo nesmírně 

napínavý a těsný. Zkušenější A tým obsadil v silné konkurenci krásné třetí místo a dovezl do 

Strašic medaile.  

Lakrosové soustředění ve Věšíně 

Již druhý rok byl našemu oddílu umožněn 3denní pobyt ve sportovním areálu ve Věšíně. 

Děti každý den zahájily výběhem a rozcvičkou, po snídani následoval celodopolední trénink. 

První půlka se věnovala procvičování techniky, druhou půlku se vždy odehrál zápas. Během 

poobědového klidu se děti stihly zregenerovat odpočinkem a osvěžením v bazénu. Odpoledne 

se neslo v podobném duchu jako dopoledne. Podvečer byl věnován procvičení pravidel 

lakrosu, děti si zkusily samy vyměnit omotávky na svých lakrosových holích a naučily se na 

nich základní údržbu. Přesto, že bylo soustředění pouze na prodloužený víkend, na 

zúčastněných byl znát významný pokrok v herních dovednostech. 

Turnaj o Vykopávku v Praze na Barrandově 

Nová sezóna po prázdninách byla zahájena prvním dětským lakrosovým turnajem O 

Vykopávku na pražském Barrandově. Turnaje se zúčastnil tentokrát tým složený jen z dívek, 
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který potrápil všechny své klučící soupeře, přesto že díky marodce holky jely na turnaj 

v základní sestavě bez střídání. Tým se mohl opřít o výborně chytající brankářku Míšu 

Přerovskou, která za svůj skvělý výkon byla vyhlášena druhým nejlepším brankářem turnaje. 

Tým Fabiánek skončil na pátém místě z celkového počtu sedmi týmů. V základní skupině sice 

prohrály oba zápasy, bohužel ve skupině měly léta neporažené Bobry a tým Trilobit, kde 

nakonec klučicí síla dokázala přehrát naše herně šikovnější holky těsně 12:10. V zápase o 

konečné umístění už nezaváhaly a zápas holky nad klučícím týmem s přehledem vyhrály. 

Holky svými individuálními výsledky „vykradly“ všechny ceny ☺. 

Předsedkyně oddílu: Věra Buchová 

 

Šipky 

 

Začátkem roku 2020 pokračovala již rozehraná soutěž v šipkovém sportu. Opět nás, jako 

minulý rok, reprezentovala 3 mužstva a to každé na jiné úrovni. Celkový počet hráčů byl 

rovných 20. Po dohrání základní části se v nadstavbové skupině o 2. ligu sešly náš A a B tým.  

V případě A-týmu se jednalo o boje o postup, zatímco B-tým bojoval o udržení ve vyšší 

soutěži. Náš třetí zástupce, díky systému soutěže, zaznamenal postup do vyšší kategorie 

rovnou. Bohužel vzhledem k situaci v ČR a vlastně na celém světě došlo k přerušení této části 

a málokdo tušil, co to pro nás bude znamenat. Po uvolnění a následném hlasování předsedů 

jednotlivých klubů došlo k dohrání nadstavby a pro oba týmy jejich výsledky znamenaly účast 

ve vyšší soutěži pro nadcházející ročník. 

V průběhu letní přestávky došlo k několika přesunům mezi jednotlivými týmy a k 

jednomu přestupu do jiného klubu. Celkový počet našich hráčů se tedy, pro nadcházející 

ročník, ustálil na počtu 19. Vzhledem k tomu, že tento sport se odehrává v restauračních 

zařízeních a klubech, bylo přes léto možné potrénovat a nabrat formu do nové sezóny. 

S velkým nadšením a chutí naskočili do zápasů snad všichni šipkaři, ale nebylo nám 

přáno, podobně jako většině sportů. Zhoršující se čísla ohledně epidemiologické situace a s 

tím související omezení a nařízení umožnila odehrát jen několik zápasů. Bohužel tyto nařízení 

jsou ve většině tak nepředvídatelné a velmi chaotické, že se dá jen těžko odhadnout, kdy se 

zase všichni sejdeme a budeme moct pokračovat v tom, co máme rádi. 

 Předseda oddílu: Martin Huttr 
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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 2020 se podařilo TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. získat finanční prostředky z 

různých dodačních titulů. 

 

MŠMT 

 

Z Programu "Můj klub 2020" byla TJ přidělena finanční dotace ve výši 404 250,- Kč.  

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

od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Konkrétně na odměny za trenérskou práci, sportovní 

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

tréninkové pomůcky pro všechny oddíly; sítě pro všechny oddíly; dresy a soupravy pro 

všechny oddíly; lajnovačka; venkovní stůl na stolní tenis pro mládež; ceny a poháry na turnaje 

pro všechny oddíly, údržba a provoz sportovních zařízení (hnojivo, nájem tělocvična obce 

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

oprava čerpadel, celková oprava sekaček a nákup křovinořezu, oplocení části areálu TJ), platy 

a odměny trenérům dětí a mládeže, plat za správce areálu, pronájem hřišť, atd.. 

 

Plzeňský kraj 

 

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020 

Projektem Sportem proti nudě jsme získali dotaci 100 000,- Kč. Celkový obnos byl beze 

zbytku využit na pořízení sportovních potřeb, na dopravné, na teplákové soupravy mládeže 

TJ, lavičky na tenis, nákup potřeb pro tenis, 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, platbu energií TJ a ostatní 

platby pro TJ. 
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PŘÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
Výroční zpráva TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 2020 

Příloha č. 1   -   Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha č. 2   -   Rozvaha 
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