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

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.  

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

úsek. 
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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 2021 až do 31. prosince 2021 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 367 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 

188 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 45 

NOHEJBAL 0 1 10 

VOLEJBAL 0 0 2 

TENIS 8 4 19 

STOLNÍ TENIS 3 1 22 

ASPV 37 4 20 

LAKROS 35 8 35 

ŠIPKY 0 0 20 

OSTATNÍ 0 0 6 

Celkem 151 37 179 
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Část III.  -  Informace o činnosti TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Zhodnocení roku 2021 

 

Rok 2021 byl opět poznamenán Covid-19. Mimořádná opatření se promítla do celé 

činnosti tělovýchovy a soutěží. Jarní soutěže nebyly vůbec zahájeny.  

Přesto se trenéři snažili, v rámci možností a při splnění proticovidových opatření, udržet 

sportovní činnost napříč celou naší TJ. Trénovalo se buď ve venkovních prostorách nebo 

omezeně v tělocvičně. I z tohoto důvodu se nakonec podařilo zachovat členskou základnu, 

převážně mládeže, v přibližně stejné velikosti jako v roce předchozím. 

Přínosným se nám stal projekt Kopeme za fotbal. Mimo občerstvení ve formě piva, jsme 

vyhráli trika pro trenéry, tréninkové pomůcky, teplákové soupravy. Účast v soutěži nám 

umožnila zafinancovat bezbariérový vstup na hrací plochu ve výši 40 000,− Kč. Veškeré 

agendy, realizace akce Kopeme za fotbal se za naši TJ chopil Tomáš Kunc. 

Díky dotaci na údržbu z NSA jsme mohli i nadále udržovat tréninkové, hlavní travnaté 

hřiště a okolí v dobrém stavu. A zaplatit práci údržbáře hřiště a okolí. 

Všechny přenosné branky jsou dnes již hliníkové i se sítěmi: 4 ks velikosti 2  5 m a 2 ks 

2  7 m. 

V době covidové se nám podařilo opravit všechny dřevěné lavičky v areálu TJ. Pro celou 

strašickou veřejnost a hlavně pro děti jsme vybudovali v našem areálu plochu pro stolní tenis 

s dvěma venkovními stoly, které jsou kdykoli volně přístupné. Přes zimu jsou stoly využívány 

v tělocvičně. 

Oddíl tenisu to je dobrá parta sportovních nadšenců. Vzhled a údržba tenisových kutrů už 

je jen pomyslnou třešničkou na dortu. Kurty jsou využívány oddílem, ale i veřejností, stále 

s větším zájmem. Oddíl i nadále rozvíjí svou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

Oddíl stolního tenisu se rozšířil o další družstvo dospělých, ale trochu je upozaděna širší 

práce s mládeží. Což se může projevit v následujících letech. 
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SPV cvičí s ženami a dětmi v místní tělocvičně. Dvě členky tohoto uskupení se pravidelně 

zúčastnují zahraničních secvičných vystoupení. Pro děti zajišťují organizaci různých soutěží a 

dalších se s dětmi zúčastňují. 

Oddíl lakrosu, vedle své soutěžní činnosti, výrazně rozvíjí práci s mládeží. Hlavně dívky, 

které končí svou sportovní “kariéru” v žákovské kopané, se přesouvají právě do oddílu 

lakrosu. Rozvíjí tak svou všestrannost a pohyb se pro ně stává životním stylem. Což je i velký 

příslib do časů budoucích. 

Bohužel oddíl šipek pro TJ nevyvíjí takřka žádnou činnost. Pouze hrají soutěže 

v klubovně TJ. Dle vyjádření předsedy TJ by mohl tento oddíl pomoci alespoň při údržbě 

budovy.  

Oddíl kopané pracuje především s mládeží. Jen se nedaří tato dobrá a prospěšná práce 

přenést take do lepších výsledků dospělých. 

Žáci kopané a žačky lakrosu se zúčastnili již třetím rokem na konci prázdnin soustředění 

ve Věšíně. 

Vše, viz výše, bylo pořízeno z dotací NSA Můj Klub, NSA údržba, Plzeňského krajského 

úřadu a Obecního úřadu, Služby obce Strašice. Dotace Můj klub a Plzeňského kraje jsou 

zaměřené výhradně na mládež. 

Podařilo se dotáhnout všechny podklady, včetně stavebního povolení, k podání žádosti o 

dotaci u NSA investice nad 10 mil. Kč a žádost podat prostřednictvím firmy Enovation. Tato 

dotace byla ale v NSA zrušena a znovu jsme ji podali do dotačního titulu Regiony 21, opět 

prostřednictvím firmy Enovation. 

 V květnu 2021 byly vyhodnoceny v rámci ankety nejlepší týmy okresu Rokycanska 2020 

ženy z lakrosu a obdržely na radnici v Rokycanech cenu od ČUS Rokycanska. 
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Oddíly TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. 

 

Kopaná 

 

Nový rok začal tak, jak skončil loňský. Z důvodu vládních opatření a zákazu 

shromažďování většího počtu lidí, nešlo pořádat tradiční akce oddílu jako Sportovní ples, 

Zimní turnaje přípravek a žáku v tělocvičně základní školy, květnový Turnaj mladších a 

starších přípravek. Zároveň došlo ke zrušení celého ročníku amatérských fotbalových soutěží. 

Od května bylo možné alespoň trénovat a sehrát přátelská utkání, čehož naše mužstva 

využila.  

18. června jsme v rámci Měsíce náborů FAČR uspořádali sportovní dopoledne pro děti 

MŠ a žáky 1.−4. tříd Základní školy Karla Vokáče. Tato akce měla kladný ohlas jak ze strany 

dětí, tak i pedagogů. Jsme rozhodnuti, že ji uspořádáme i v roce 2022. 

Podařilo se nám získat pravomocné stavební povolení na přestavbu šaten a zázemí klubu, 

byla podána žádost o dotace. První výzva byla Národní sportovní agenturou zrušena, proto 

jsme žádost podali znovu a čekáme na vyhodnocení. 

Z investičních akcí byla provedena regenerace travnaté plochy hřiště. Za podpory 

společnosti Gambrinus bylo zřízeno nové schodiště na hřiště, včetně bezbariérového přístupu. 

Z dotací Plzeňského kraje byla pořízena nová sekačka pro údržbu travnaté plochy. Také jsme 

vybudovali v areálu hřiště plochu pro stoly na stolní tenis. Došlo k opravě sedaček pro diváky 

a k dalším drobným úpravám v areálu. 

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

mužů, dorostu a žáků v kopané. 

Před zahájením sezóny 2021/2022 se uskutečnilo ve Sportovním centru Věšín soustředění 

žáků a přípravek, 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. 
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V ročníku 2021/2022 amatérských soutěží se podařilo dohrát podzimní část. 

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

podzimu v Okresním přeboru na 2. místě. 

Mužstvo mužů „B“, pod vedením Martina Huttra a Petra Klíra, hraje Okresní soutěž. 

V rámci mužstva jsou také zapojováni hráči dorostu. V podzimní části obsadilo mužstvo  

5. místo. 

Mužstvo dorostu působí v Krajské soutěži dorostu. Trenéry jsou Jan Nodžiak a Štefan 

Bartišek. V podzimní části jsou na 6. místě z 12 mužstev. 

Mužstvo žáků pod vedením Zdeňka Rolince a Bohumila Mikulíka hraje Okresní přebor 

žáků. Po podzimu jsou na průběžném 2. místě. 

Mužsta mladších a starších přípravek vedou Michal Chodora, Jan Vildmon a v případě 

potřeby vypomůžou další rodiče. Tato mužstva hrají turnajovým systémem.  

Rok 2021 i přes problémy s pandemií COVID 19 hodnotíme pozitivně, a opět se ukázalo, 

že dokážeme organizovat sportovní akce a úspěšně pracovat s mládeží. Udržení všech 

mužstev je cílem oddílu i do dalších let. 

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.  

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu společnosti STES a GAMBRINUS 

„KOPEME ZA FOTBAL“. V rámci této soutěže mužstva mužů získala mnoho hodnotných 

cen. Tento projekt hodnotíme jako úspěšný a pokračujeme v účasti i v sezoně 2021/2022. 

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

Štych, Gabriela Štychová, Zdeněk Rolinec. Oddílu velmi pomáhají předseda TJ Josef Štych a 

Pavlína Dostálová Zechovská. 

Předseda oddílu: Tomáš Kunc 
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Tenis 

 

V roce 2021 náš oddíl čítal 19 dospělých a 12 dětí. 

V našem areálu bylo odpracováno celkem 180 brigádnických hodin. 

Byly uspořádány dva turnaje (posvícenský a podzimní). Jarní turnaj se bohužel 

neuskutečnil z důvodu Covid-19. Dětský turnaj nebyl taktéž uskutečněn, uvidíme příští 

sezónu. 

Posvícenského turnaje se zúčastnilo 20 a podzimního turnaje 12 hráčů. 

Začaly konečně dlouho očekávané tréninky dětí a za zmínku také stojí uspořádání 

sportovního kempu na našich kurtech pod vedením členky tenisového oddílu Katky Culkové a 

její kolegyně paní Brožové. 

Hospodaříme v naší klubové kase s částkou cca 25 000,− Kč. 

Sezóna byla zakončena zazimování našich kurtů. Nyní se již těšíme na další. 

                                                                                     Předseda oddílu: Pavel Studnička  

 

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 

V sezóně 2020/2021 byly všechny soutěže kvůli pandemii Covid-19 předčasně ukončeny 

a zrušeny bez náhrady. 

Spartak Strašice A hraje tedy v sezóně 2021/2022 opět Krajskou soutěž. 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. Po 

polovině sezóny drží tým solidní 6. místo s velmi malou ztrátou na 3. pozici. 

Spartak Strašice B hraje Okresní přebor ve složení Jakub Marek, Libor Marek, Jaroslav 

Šlapák, Honza Páv a Honza Halbych. Hráči si drží střed tabulky, cílem je dobře si zasportovat 

a umístit se do 6 místa. 
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Spartak Strašice C reprezentují v okresní soutěži I. třídy Míra Havel st., Ondřej Janda, 

Vladimír Bergman st., Vladimír Bergman ml., František a Jiří Velkovi. Týmu se zatím moc 

nedaří a je po polovině soutěže těsně nad sestupovou pozicí. Cílem je udržet soutěž i do příští 

sezóny. 

Spartak Strašice D nastupuje v nejnižší okresní soutěži II. třídy ve složení Karel Šlapák, 

Šárka Krátká, Dagmar Svobodová, Zdeněk Studnička a Jakub Havel. Cílem družstva je dobře 

si zasportovat. V této sezóně družstvo spíše prohrává, nicméně hráči se postupně zlepšují a v 

druhé polovině určitě zaznamenají více vítězství. 

Venkovní realizace pingpongových stolů u fotbalového hřiště se velmi podařila a byla v 

roce 2021 hojně využívána veřejností, jak dětmi tak dospělými. 

Předseda oddílu: Miroslav Havel 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Nohejbal 

 

Nohejbalisté letos svoje soutěžní zápasy neodehrály, neboť soutěžní ročník 2021 byl 

zrušen po odehraní 2 kol z důvodu Covid-19.  

Oddíl funguje v sestavě V. Benda, V. Vildmon, J. Vildmon, V. Benďák, Ciganek,  

P. Brejcha, M. Huttr ml., J. Cibula, Jan Valdman, Pavel Harčarik, Lukáš Veverca a nejnovější 

přírůstky − dorostenci Pavel Harčarik, Lukáš Veverca a Jan Valdman, který přišel ze 

zrušeného oddílu Mirošova. 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 15. 8. 2021 (5 družstev, trojice se losovaly, hrálo se na dva vítězné sety). 

SYSTÉM:    5 trojic; každý s každým na dva vítězné sety 

 trojice se losovaly z příchozích a k nim se dolosovali nohejbalisté 

VÝSLEDKY: 1. Huttr Martin, Plešmíd, Bartíšek Štefan 

 2. Vildmon Jan, Klír Petr, Pospíšil 

 3. Benda Václav, Velek Jiří, Šimek 

 4. Vildmon Václav, Krákora Tomáš, Klička Petr 

 5. Benda Pavel, Pipich Marek, Vlachová Andrea, Přikryl 
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První prosincový svátek vánoční 25. 12. 2021 se uskutečnil tradiční vánoční turnaj dvojic 

v tělocvičně základní školy. 

Zúčastnily se pouze čtyři dvojice, hrálo se dvoukolově na dva sety. 

VÝSLEDKY: 1. Vildmon Václav, Brejcha Petr 

 2. Huttr Martin, Valdman Jan 

 3. Vildmon Jan, Štych Radek 

 4. Klír Petr, Hůla Petr 

Hráči nohejbalového oddílu odpracovali každý rok na svých kurtech mnoho hodin 

zdarma. V letošním roce proběhla malá generálka antukového hřiště. Vybudovalo se na 

nohejbalovém hřišti posezení, zámková dlažba, stůl a lavice k posezení. Vše za velkého 

přispění TJ Spartak Strašice. Václav Benda perfektně provedl. 

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

kolem antukového kurtu. 

Předseda oddílu: Václav Vildmon 

 

Sport pro všechny 

 

Rok 2020, vzhledem k epidemiologické situaci, nepřál nejen kulturním akcím, ale rovněř 

akcím sportovním. Přerušilo se na celý rok veškeré cvičení, zejména žactva a těžko se nám 

nyní navazuje na předešlé roky.  

Od září 2021 byly zahájeny cvičební hodiny: 

Rodiče a děti: čtvrtek 17:00 − 18:00 

Žákyně: pondělí 16:30 − 18:00 

Ženy: čtvrtek 19:00 − 20:00 

Rovněž zahraniční akce byly v roce 2020 přesunuty o rok. Mezinárodní akce Golden 

AgeGym Festival, která se pravidelně koná každé 2 roky, se uskutečnila od 3. − 8. Října 2021 

v řeckém městě Rethymno na Krétě. Jedná se o vystoupení cvičenců věkové skupiny 55+. I 

tato akce byla velmi ovlivněna současnou covidovou situací. Přestože bylo zastoupeno 16 

států, účastníků bylo méně než v předešlých letech. Česká republika měla ve třech skladbách 
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zastoupeno asi 60 cvičenců, což byl největší počet ze všech. Předvedené skladby měly velký 

úspěch nejen provedením, ale i co se týká počtu cvičenců. 

Předsedkyně oddílu: Jana Andrlíková 

 

Lakros 

 

DĚTSKÝ LAKROS 

Kvůli epidemické situaci v první polovině roku děti přišly o tradiční zimní turnaj 

Rampouch a jarní turnaje. Sezóna začala až v květnu venkovními tréninky. Poté následovalo 

lakrosové soustředění v srpnu a alespoň jeden podzimní turnaj, který uzavírá dětskou soutěžní 

sezónu. Zbytek roku probíhal pak pravidelnými nedělními tréninky v tělocvičně. Od září je 

kromě věkové kategorie dětí od 8 do 15 let, otevřen i druhý lakrosový kroužek – přípravka – 

pro děti od 4 do 7 let. 

Lakrosové soustředění ve Věšíně 

Již třetím rokem se v srpnu konalo lakrosového sportovní soustředění ve Věšíně, kterého 

se zúčastnilo 11 školních dětí a 4 předškolní děti, pod vedením zkušených hráček z ženského 

týmu. Během tří dnů, ve kterých nám přálo příjemné počasí pro sport, děti vypilovaly 

techniku lakrosu, zlepšily svoji fyzickou kondici a především stmelily tým pro následující 

sezónu, ve které se snad zúčastní konečně více turnajů než v minulém roce.  

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 opět tým složený jen z dívek, 

který potrápil všechny své klučící soupeře. Tým Fabiánek přivezl do Strašic bronzové 

medaile. V kanadském bodování dívek putovaly do Strašic hned dvě ceny - Vanesa Müllerová 

získala první místo a Nikol Dovicová druhé místo. 

DOSPĚLÍ 

Tak jako předchozí rok, rozehranou podzimní část sezóny nebylo možné na jaře díky 

pandemii dohrát podle klasických pravidel. Ženský tým se však zúčastnil dobrovolné 

zkrácené „dohrávky“ během května a června a umístil se na sdíleném prvním místě s týmem 

Tyšunek.  
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Mistrovství republiky  

Letos se konalo po roční pauze i mistrovství republiky, kterého se tentokrát mohl 

zúčastnit každý přihlášený tým. A tak oproti předchozím ročníkům nebyl start podmíněný 

určitým umístěním v lize. Mužský tým Fabiánů se MČR nezúčastnil. Ženský tým se MČR 

zúčastnil a ani tentokrát nenechal zlaté medaile nikomu jinému a drží nepřetržitě titul mistryň 

republiky již od roku 2016. 

Sportovec roku 2020 

Ženský tým Fabiánek získal titul „Sportovec roku 2020“ pro okres Rokycany v kategorii 

„kolektiv“. 

Podzimní část lig 2021/22: 

Podzimní část oba strašické týmy rozehrály výborně a zůstaly prozatím neporaženy.  

 

Předsedkyně oddílu: Věra Buchová 

Šipky 

 

Rok 2021 se z hlediska šipkového sportu stal jakýmsi spojlerem. Jelikož situace ohledně 

pandemie neumožnila včas dohrát předchozí ročník, rozhodlo vedení šipkařské unie o spojení 

dvou ročníků a tak vznikl netradičně ročník 2020/2022. Opět nás reprezentovala 3 mužstva 

v celkovém počtu 21 členů. 

A a B tým společně bojoval v 1. lize, ale nakonec obě mužstva budou usilovat o udržení 

v této výkonnostní kategorii. Avšak B tým s lepší výchozí pozicí. C tým po postupu  

do 2. ligy, bohužel nedokázal držet krok se svými soupeři a z posledního místa tabulky ho tak 

čeká sestup do nižší kategorie. 

Situace ohledně podmínek a omezení snad již vypadá do budoucích měsíců příznivě a 

proto pevně věřím, že již soutěže budou pokračovat v režimu, na který jsme byli dříve zvyklí. 

V průběhu roku, když to situace umožňovala, také došlo k uspořádání několika turnajů. 

Do těchto soubojů se často zapojili i neregistrovaní šipkaři, kteří mnohdy ohromovali svými 

výkony i zkušené borce Spartaku. V letošním roce také vznikl nápad o založení ženského 

oddílu. Zatím však zůstalo pouze u slovní domluvy, můžeme se tak jen těšit, s čím odvážná 

děvčata přijdou. 
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům oddílu i jejich blízkým za tolerance a 

trpělivost při mnohdy náročných šipkařských večerech. 

Předseda oddílu: Martin Huttr 

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 2021 se podařilo TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. získat finanční prostředky z 

různých dodačních titulů. 

 

NSA 

 

Můj klub 2021 

Z Programu "Můj klub 2021" byla TJ přidělena finanční dotace ve výši 403 063,- Kč.  

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

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 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. 

Provoz a údržba 2021 

Z Programu "Provoz a údržba 2021" byla TJ přidělena finanční dotace ve výši 

 103 500,- Kč.  

 

Plzeňský kraj 

 

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 

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. 
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Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 

V rámci tohoto dotačního titulu se podařilo naší TJ získat finanční částku 170 000,- Kč 

na pořízení žacího traktoru pro potřebu pravidelné údržby a zajištění funkčnosti hlavní, 

tréninkové plochy a okolí v areálu TJ. 

 

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. 

 

Finanční bilance 

 

TJ SPARTAK STRAŠICE, z.s. v průběhu roku 2021 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 2021 do 31. prosince 2021 dosáhl výsledku 

hospodaření + 373 000 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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Sestavil: Pavlína Dostálová Zechovská 

Dne: 19. 5. 2022 

 
 
 

Ve Strašicích dne 19. května 2022       

 

       Podpis: ....................................................... 

               Josef Štych - předseda TJ 
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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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