SK Žižkov Praha z.s.
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU,
SEKRETARIÁTU A REVIZNÍ KOMISE SK za r.2016
Výkonný výbor SK
Předseda
Jednatel
Členi VV

- Miloslav Všetečka
- Jiří Kotrba
- Martin Hájek
- Martin Lukáš
- Marek Wollner/David Štorek
- Petr Kindl
- Jan Mašek

SK Žižkov Praha má dva částečně placené pracovníky sekretariátu:
Jednatel p. Kotrba je zaměstnán v SK Žižkov Praha v pozici tajemníka na „ poloviční úvazek“,
paní Monika Lidrychová vypomáhá s administrativní činností a s vedením pokladny SK na „ Dohodu o provedení
práce“.
Činnost sekretariátu
Za pomoci správce Sportovní haly, člena VV Martina Hájka, zajišťoval sekretariát veškerou činnost na tenisových
kurtech a v kuželně. Mezi mimořádné činnosti spadají administrativní záležitosti kolem výstavby ubytovny
v Želivě a vyřizování korespondence ve věci soudní pře o pozemky na Primasce.
Během roku sledoval vyhlášené dotační programy a dle jejich podmínek podával žádosti o granty a dotace.
V tomto roce zajišťoval zavedení nových právních předpisů do praxe ve shodě s novým spolkovým zákonem.
Dle vývoje státní administrativy připravoval změny týkající se provozu (např. EET, DPH, pojištění, apod.),
absolvoval bezpočet školení právní a ekonomické problematiky.
Koordinoval schůze VV a pracovních skupin, vytvářel písemné podklady k VH a ostatním jednáním.
Připravoval podklady pro externí účetní kancelář, vedl agendu členské základny SK.
Vyřizoval požadavky a objednávky jednotlivých oddílů, zařizoval opravy v zařízeních SK.
Seznamoval se s právními a auditorskými posudky k problematice „spolek“
Výkonný výbor
V r. 2016 se sešel na šesti řádných a dvou mimořádných zasedáních, spolu s delegáty pak na jedné VH a jedné
mimořádné VH.
Jednání VV se pravidelně účastnili členové Kontrolní komise SK.
Z těchto jednání byly pořízeny zápisy a ty rozeslány zástupcům všech oddílů.

Na těchto zasedáních Výkonný výbor mimo jiné projednával a schvaloval:
1)Tvorbu nových Stanov
Nové Stanovy byly schváleny na VH v květnu 2016.
2)Zprávy o provozu, využívání a údržbě tělovýchovných zařízeních SK.
Hlavním tématem tohoto roku byl tenisový areál Primaska – mimořádná VH SK schválila prodej části
majetku akciové společnosti, která je jejím jediným akcionářem na odkoupení pozemků pod tenisovými kurty
v Saratovské ulici za částku cca 10mil.Kč. VV věří, že již nebrání nic v rozvoji tohoto sportovního zařízení a
že tenisový oddíl, kterému je tento majetek Spolku svěřen do péče, se bude aktivně a obětavě podílet na

jeho prosperitě, stejně jako ostatní oddíly využívající také majetek SK.
USD Trnávka - Želiv - VV dohlížel na výstavbu sezonní ubytovny (schválená na podzim 2015)
v našem sportovním areálu v Želivě, která byla zahájena v únoru a dokon čena v červnu. Stavba
proběhla bez závažných komplikací a za aktivní pomoci kanoistického oddílu. VV kvitoval využití
hned v prvních měsících po dokončení, které přineslo zisk cca 100tis.Kč.
a) Kuželna – s aktivní účastí členů kuželkářského oddílu se podařilo zoptimalizovat provoz kuželny ke
spokojenosti všech zúčastněných a zajistit její lepší hospodářský výsledek. V tomto roce došlo k několika
personálním změnám k zajištění chodu kuželny.
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b) Tenis Pitterova – Podařilo se opět navýšit zisk nafukovací tenisové haly, hlavně díky oboustranně prospěšnou
spoluprací s Tenisovou školou Lucie Hradecké. V zimní sezoně jsou kapacity takřka naplněné, zvýšil se
zájem o sobotách a nedělích.
c) Klubovna turistů – v tomto roce přišel oddíl turistiky o dlouholeté zázemí klubovny v Koněvově ulici, kterou
měl SK Žižkov v dlouholetém pronájmu od Sokolské jednoty. Díky aktivitě vedení oddílu a za přispění
městské části Ph-3 se podařilo najít jiné, možná i lepší zázemí pro činnost tohoto oddílu.
d) Pro oddíl ledního hokeje se snaží VV vytvářet podmínky umožňující činnost ve stávající podobě. Jako
nadějné do budoucna se jeví jednání s majiteli nově budovaných ledových ploch.
e) VV na svých schůzích zdůrazňoval potřebu zvýšení mládežnické základny. Částečně se toto daří oddílům
kanoistiky a kuželek díky náborovým akcím.

3) Pravidelné čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu
Tajemník SK na schůzích VV pravidelně seznamoval členy VV s hospodařením SK.
Zástupci jednotlivých oddílů informovali VV o činnosti svých oddílů a předkládali požadavky VV. Každý
zástupce oddílů ve VV měl za povinnost seznamovat své členy s aktualitami ze schůzí VV.
Zápisy a potřebné dokumenty byly zasílány elektronicky členům VV a také předsedům oddílů a předsedovi KK.

PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK
Tenisový areál Primaska
Areál zahrnuje dvoupodlažní objekt šaten a sociálních zařízení, 5 venkovních tenisových dvorců, odrazové
stěny a sklady. V objektu jsou k pronájmu 2 kanceláře (cca 35m2 ), které se ještě v r.2016 pronajímaly.
Usnesením VH ze dne 31. 10. 2016 kupuje SK do svého vlastnictví pozemky pod areálem v ceně cca 10mil.Kč.
Celá transakce by měla proběhnout do konce srpna 2017. Očekává se, že celý areál bude postupem času soběstačný
a bude přispívat ziskem na ostatní potřeby spolku.

Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě (USD Trnávka)
V areálu o výměře 53 000 m2 jsou kromě umělé slalomové dráhy dva „TESKO“ objekty upravené na
sezónní turistickou ubytovnu. Menší z nich byl na konci roku 2015 vlastními silami zlikvidován a z investice SK
Žižkov (cca 2,2 mil. Kč) byla postavena dřevostavba, podobná zbouranému objektu. Celá investice je podpořena
brigádnickými hodinami kanoistického oddílu, jejichž počet přesáhnul 1000 hod. Kapacita této ubytovny je cca
22osob. Velká ubytovna má kapacitu zhruba 50 osob a na svoji rekonstrukci čeká.
Součástí areálu jsou dále dvě „UNIMO“ buňky jako zázemí samotné dráhy, jeden kontejner WC, venkovní
umývárny a skladová hala. Tyto venkovní malé objekty slouží jen při sportovních akcích. Očekávání VV, že po
vytvoření standardních podmínek pro ubytované, se zvýší vytížitelnost ubytovacího objektu, podpořil fakt, že za 4
měsíce provozu se vybralo cca 100tis.Kč a nová ubytovna tím přispívá dle očekávání k lepším hospodářským
výsledkům SK.
Údržbu obstarává správce p. Mládek, který bydlí v sousedství našeho objektu. Stejně jako předchozím správcům,
se mu vyplácí odměna 1 600,-Kč měsíčně za dozor a nutné, malé údržbářské úkony.
Během 10let bylo investováno do oprav USD sportovním svazem (SVoČR) přes 1mil.Kč. V této organizaci
vystupují naši členové pod názvem RK Stan Praha.
USD Trnávka je také nejvíce zviditelňované zařízení SK v médiích (vodní slalom-olympijský sport, rodeo – MČR,
rafting – MČR). Provoz USD je převážně financován ze zisků za pořádání soutěží.
V roce 2016 se zde opět uskutečnilo několik vrcholných vodáckých akcí. Tento „suchý“ rok nedovolil více.

Stavební buňka u USD v Praze 7 v Tróji
Slouží jako šatna a sklad lodí našeho kanoistického oddílu při trénincích na USD v Tróji. Veškerou údržbu
a náklady s ní spojené si zajišťují členové kanoistického oddílu sami.

Sportovní centrum SK Žižkov Praha – Pitterova-ZZa.s.
SK vlastní pozemek, na kterém je postaveno sportovní centrum o rozloze 6 920 m2.
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V majetku SK je také obchodní společnost Zásobní zahrada a.s., kterou SK Žižkov Praha 100% vlastní a je jediným
akcionářem.
Vlastníkem Sportovního centra je společnost Zásobní zahrada a.s. V majetku ZZ a.s. bylo také 6 bytových jednotek
s 6ti parkovacími místy v účetní hodnotě cca 30 mil. Kč. V tomto roce budou dvě bytové jednotky prodány a částka
použita na nákup pozemků pod tenisovými kurty na Primasce.
Jedinými zaměstnanci, zajišťující chod Sportovního centra a celé společnosti, je správce Sportovního centra Martin
Hájek a administrativní pracovnice Monika Lidrychová. Nad jejich činností dlí představenstvo a dozorčí rada, což
jsou opět členové SK. Činnost zaměstnanců ZZ se velmi úzce prolíná s prací přímo pro SK Žižkov Praha a je
prakticky neoddělitelná
Začátkem roku musela společnost ZZ a.s. zaplatit požadovanou částku 2,2mil Kč zádržného insolvenčnímu správci,
díky zkrachovalé firmě,(Konstruktiva Branko / Alstap) která stavěla naše sportovní centrum. Bohužel nebyly
uznány naše nároky na financování záručních oprav, které byly požadovány po datu podání insolvence. Toto datum
jsme se dozvěděli se zpožděním. Veškeré závady – jindy odstraněné zdarma v záruční době – tak musíme zaplatit
ze svých peněz. Tato platba způsobila velmi špatné očekávání finanční situace tento rok. Díky úsporným
opatřením nemusela ZZ a.s. využít schválenou půjčku 1mil.Kč od SK a nyní je opět stabilizovaná. Společnost ZZ
je s SK, jak už se napsalo, velmi úzce propojená a jejich činnosti se navzájem prolínají. Vedením SK jsou tyto
vztahy detailně vyladěny a vzájemné vztahy jsou pro neustálé změny v legislativě pravidelně konzultovány s
právníky i auditory a dle potřeby upravovány.
Jednotliví nájemci ve Sportovním centru platí bez problémů a včas. S nájemci jsou v rámci vzájemné spolupráce
zajištěny některé výhody a slevy pro členy SK.
1/3 areálu je využívána SK, s nejvyššími možnými výhodami, co české právní předpisy dovolí. Jakékoliv
protiprávní jednání je velké riziko pro statutární orgány a od letošního roku pro všechny členy orgánů (týká se např.
členů KK), kteří ručí svým majetkem za svá rozhodnutí.
SK Žižkov si pronajímá od ZZ a.s. (majitel areálu) hernu kuželek a tři tenisové kurty se zázemím, ZZ a.s. si
pronajímá od SK pozemek pod Sportovním centrem. Vše se účetně řeší vzájemným zápočtem.

Kuželna
Provoz a údržbu zajišťuje p. Aleš Král (OSVČ) za fakturovanou částku 10tis bez DPH. Taktéž zajišťuje ve
své režii občerstvení v kuželně.
V této nejmodernější kuželně v Čechách se organizují celostátní i mezinárodní soutěže, za obětavé, dobrovolné
asistence členů kuželkářského oddílu.
Mimo náš kuželkářský oddíl, který využívá přes polovinu provozního času, využívá k tréninkům a zápasům naší
kuželnu dalších sedm pražských oddílů kuželek. Také se občas využívá k firemním akcím i k příležitostným
tréninkům jednotlivců. Kuželna je nyní vytížena v sezoně na maximum
Úkolem VV společně s kuželkářským oddílem je snaha o využití letních měsíců např. komerčními akcemi apod.

Tenisové kurty/hala
Tenisové kurty mají povrch z umělé antuky doporučené PTS, přes zimní sezonu zastřešené a vytápěné.
Naplněnost kurtů nám z naprosté většiny zabezpečují tenisový trenéři z Tenisové školy Lucie Hradecké (TŠLH),
kteří si kurty dlouhodobě pronajímají. Zbytek pokrývají nezávislí trenéři a veřejnost. V tomto roce se zimní
naplněnost kurtů blíží reálnému maximu, Od 14hodin do 22hodin je prakticky naplněná. Díky tomu i ekonomické
výsledky provozu mají stoupající tendenci. Součástí tenisového zázemí je recepce s drobným občerstvením, šatny
se sociálním zařízením a jedna místnost pro trenéry, která je pronajata TŠLH.
Nemalé prostředky se každoročně ušetří stavěním a bouráním tenisové haly vlastními silami, jen s pomocí
placeného odborného dozoru. Zde bohužel chybí větší zainteresovanost vlastních oddílů.
Můžeme jen nostalgicky vzpomínat na povinné brigády členů SK v minulých, dnes už historických letech.
Provoz tenisu a částečně kuželny (v dopoledních hodinách) zajišťují 3 zaměstnanci v recepci tenisu ve spolupráci
s vedením sportovního centra.
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ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍLŮ
Zprávy oddílů uvádíme tak, jak je dodali předsedové jednotlivých oddílů.

KANOISTIKA
RAFT
Počet členů věnujících se převážně raftingu včetně technické pomoci při pořádání závodů se zvýšil v letních měsících
zhruba na 80 členů. Vděčíme tomu jak novému zázemí v Želivě, tak i náborovým akcím mládeže.
Raftové posádky:
R4
Nejlepší mužská posádka se umísťuje pravidelně do 10. místa. Ostatní naše mužské posádky skončily do 20. místa
z celkových 50 klasifikovaných posádek.
V kategorii veteránů posádka těžila z 2. reprezentačního místa v celkovém pořadí 2015. Startovala na ME ve Slovinském
Tacenu, kde získala 3 bronzové medaile
Ženská posádka překvapivě získala titul MČR ve slalomu na Trnávce (již nesoutěží a sešla se jen pro tento závod).
Naše členka Renáta Mrázová reprezentovala Českou republiku na MS v SAE (Dubaj) a získala zde bronzovou medaili.
R6
2 mužské veteránské posádky a posádka žen se zúčastnily Evropského Poháru v Gruzii. Veteráni se umístili na 2. a 3.
místě, posádka žen na 2. místě.

SLALOM
Závodní činnost slalomové skupiny se rozděluje na účast v mistrovských soutěžích – ČP (Český pohár) a NKZ
(národní kvalifikační závod). V těchto závodech dosáhli naši členové maxima možného vzhledem k podmínkám, ve kterých
probíhá příprava. Na kanoi dvojic získala posádka Pavel Klimuškin – Martin Kašpar celkově 15. místo a třetím rokem po
sobě obhájila 1. výkonnostní třídu, což je vzhledem k jejich veteránskému věku obdivuhodné.
Ostatní závodníci se zúčastňovali závodů NKZ i veřejných závodů a získali 2. či 3. výkonnostní třídu.
Očekáváme
a věříme, že dorostou děti našich členů do věku závodního a alespoň někteří budou pokračovat v rodinných tradicích tohoto
sportu.
V roce 2017 závodní činnost členů pokračuje ve stejném rozsahu jako v roce 2016.
Slalomová část oddílu má svoji základnu v Troji v provizorní „loděnici“ – upravených stavebních buňkách, které
udržuje svépomocí s vypětím všech sil. Notným úsilím všech členů při jarních brigádách, se daří tyto prostory udržovat tak,
aby poskytovaly alespoň základní zázemí – prostor pro uskladnění materiálu a velmi provizorní šatnu. Dík patří také MČ
Praha-Troja, za poskytnutí pozemků, výměnou za údržbu zeleně v okolí.
Raftová část oddílu nemá svoji stálou základnu. Mimosezonní příprava probíhá v pronajaté loděnici Loko Bráník,
v létě posádky jezdí trénovat na USD v Praze-Troji.

Členové SK Žižkov se zapojili i do funkcí činovnických:
Libor Polák
Hanka Heralová
Jan Vávra
Stanislav Hájek
Martin Hájek
Jan Mašek
Jindřich Langr

– předseda rady raftingu SVoČR, rozhodčí závodního raftingu
– tajemnice Svazu vodáků České republiky, mezinárodní rozhodčí IRF
– člen rady raftingu SVoČR
– člen revizní komise SVoČR, člen kontrolní komise SK, mezinárodní rozhodčí IRF
– ředitel MČR R4 na Trnávce, rozhodčí závodního raftingu, člen VV SK,
Správce Sportovního centra SK Žižkov Praha,
– Člen VV SK
– člen revizní komise ČUS

Všichni ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí.
První půlku roku zde členové kanoistického oddílu trávili svůj čas jednotlivými brigádami. Největší
brigádnická akce se uskutečnila na přelomu dubna a května. Členové oddílu strávili prodloužený víkend, místo
pálení čarodějnic a prvomájových průvodů, na závěrečné brigádě, spojené s přípravou úřední kolaudace nové
„sezónní ubytovny“.
Udělalo se neskutečné množství práce, která se finančně nedá ani vyčíslit a za kterou si zaslouží členové obrovské
díky a uznání.
Pro představu: velký, obsahem 10m3 kontejner byl naplněn zbytky stavební činnosti na novém objektu a
zchátralými částmi starého objektu. Palicemi a bruskami se rozbila stará velká železobetonová deska (cca 5t), která
původně kryla šachtu teplovodu. Malým bagrem místního usedlíka byly vykopány dvě odtokové jámy pod svody
ze střechy. Všechen přebytečný materiál se odvážel kolečky cca 100m daleko a ukládal na vhodné místo na našem
pozemku. Srovnal se terén kolem celého nového objektu. Taktéž se upravil terén kolem nového venkovního
sociálního zařízení.
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Bylo objednáno a přivezeno 5t. štěrku potřebného k úpravě venkovního terénu okolo ubytovny.
Podél celého objektu se vysypal 50cm pruh štěrkem, aby nedocházelo k podmáčení a zarůstání objektu.
Vyčistily se původní 40ti leté betonové trativody podél nového i starého objektu. Zkrátily se svody na potřebnou
výšku nad terén. Obnovily se původní rozměry asfaltových a betonových ploch, které byly zarostlé travou.
Vymalovalo se také v celém objektu. Jednalo se o 10 místností, každá se musela malovat 2 – 3 x. Na závěr proběhl
velký úklid.
10. 5. 2016 proběhla závěrečná prohlídka s místními úřady a 3. 6. 2016 bylo obdrženo „Rozhodnutí
kolaudačního souhlasu“ a přidělení čísla popisného č. 380.
V následných dnech finišovaly montáže a zařizování vnitřků objektu převážně vlastními silami tak, aby byl plně
funkční při MČR v raftingu 17. -19. 6. 2016.
V prvním týdnu prázdnin se ubytovna nafotila a možnost ubytování se zadala na ubytovací server „ Airbnb“.
Obrázky ubytovny a z brigád jsou umístěny na spolkovém webu www.skzizkov.cz
Věříme, že tento počin SK Žižkov Praha oživí celý areál, zefektivní jeho provoz a přiláká řady sportovců i
z jiných odvětví než je kanoistika.
Okolí je velmi přitažlivé pro cyklistiku, rybaření, houbaření, pobyt dětí v přírodě a hlavně pro odpočinutí od
rušných a smradlavých měst.
Díky všem, kdo se podíleli na této stavbě.!!!

Největší akcí tohoto roku sportovně i mediálně byl:
20. ročník „raftového víkendu na Trnávce“, - MČR R4
Letošní účast byla díky Japoncům, Rakušanům a Slovenkám mezinárodní.
Od loňského ročníku absolvují účastníci místo 2 hlavních závodů, závody 4. Organizačně je tato koncepce
obtížnější ale pro závodníky přínosnější. Celé závody byly opět velmi dobře zvládnuty a nezaregistrovali jsme
žádné stížnosti.
Průběh a zajímavosti z akce:
V pátek oznámilo povodí Vltavy, že není schopno dodržet plánovaný počet 19 hodin vody pro nízký stav v
přehradě. Páteční trénink byl tedy zkrácen. Při slalomu pracovalo 14 rozhodčích na 12 ti brankách, ve dvou
závodech na rozdílných tratích. Každá trať měla své záludnosti a projetí kombinací vyžadovalo precizní techniku a
dobrou taktiku. Mimo rozhodčích se na organizaci podílelo asi 40 členů a přátel. Několik dobrovolníků pracovalo
v areálu již od čtvrtka ráno, dalších 20 si vzalo v pátek dovolenou a brigádnicky zajistilo začátek provozu areálu a
přípravu závodů. Závěrečné uklízecí práce skončily v neděli kolem 17. hodiny. Pak se všichni pořadatelé mohli
konečně rozjet k domovům.
Model 2 slalomů v sobotu a dvou sprintů v neděli se závodníkům líbil. Pro představu – kdo startoval ve více
kategoriích, mohl absolvovat až 11jízd, tudíž měl velmi nabitý, fyzicky náročný program.
Výsledky na prvních příčkách byly překvapivé.
Mužští favorité z Prostějova získali titul Mistrů ČR jen ve slalomu, ve sprintu zvítězila posádka z RK Troja Praha.
V ženách dokonce nezískala reprezentační posádka z Prostějova žádný titul. Ve slalomu se vrátily na trůn naše
členky Jezinky (SK Žižkov), ve sprintu pak závodnice z Mladé Boleslavi. Je vidět, že Trnávka je specifická trať a
nikdo nemá vítězství jisté.
Během soboty, pořadatelem zajištěné Red Bullky, rozdávaly závodníkům ubývající energii. Závodní posádky,
které startovaly ve všech závodech, dostali slevu na startovném. Kromě vody a piva dostali i dvojnásobek jídla, vše
zdarma. Rozhodčím pořadatel rozdal trička s logem všech 20ti ročníků raftových Trnávek, zajistil jídlo, pití a
ubytování zdarma po oba dny. Všechny tyto požitky byly umožněny dotacemi svazu a dotací kraje Vysočina, které
se podařilo usilovnou snahou členům kanoistického oddílu sehnat.
Majitel cateringu, přispěl 50% nákladů na jídlo pro 180 osob i na večerní kulturní program (koncert).
V letošním roce jsme se v dobrém, rozloučili s dlouholetým sponzorem, Jihlavským pivovarem Ježek a
získali nového partnera v Plzeňském Prazdroji – který dodal pivo Kozel 11 a také zázemí pro večerní program
(stan 10x15m.). To se pravděpodobně projevilo na zvýšené spotřebě tekutin. Večerní zábava proběhla na vysoké
úrovni.
Zástupci klubu z Českých Budějovic opět oživili dávnou tradici závodu o Krále Krysu (běh kanálem s vypitím
piva), který měl úspěch mezi závodníky i diváky. Na náklady pořadatelského klubu se rozběhla soutěž v živém
stolním fotbálku, pro děti byl připravený nafukovací skákací hrad, večer hrála živá kapela. Ve velkém
společenském stanu proběhlo vyhlášení výsledků i bohatá tombola.
Toto jsou všechno velmi nadstandardní služby, které jsou umožněny jen velmi dobrou partou pořadatelů –
dobrovolníků, kteří tuto práci dělají jen z lásky ke svému koníčku.
Uskutečnění raftového víkendu v provedení členů SK Žižkov nákladově vícenásobně převyšuje svazovou dotaci na
pořádání MČR, zatím se daří s pomocí dotace kraje Vysočina a osobních darů úroveň závodů na Trnávce udržovat.
A to již 20 let.
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Partneři a vyhlašování výsledků:
Ceny jsme v tomto ročníku omezili na minimum, přesto byly rozdány v celkové hodnotě asi 20.000,-Kč,
věnovaly je společnosti Hiko sport, Dama – hutní materiál, Lula-výroba pádel, Růžová čajovna, Pivovar Prazdroj,
Ohňostroje Krupička a akad. sochařka Blanka Proksová.
Pohár pro vítěze VIP závodu věnovalo město Humpolec.
Mnoho dalších cen pořadatel věnoval do večerní tomboly, což udržovalo účastníky v napětí po celý večer.
Závěrečné výsledky byly vyvěšeny ihned na www.results.cz ,v pondělí pak na www.kanoe.cz.
Výsledky započítávané do Evropského poháru jsme odeslali administrátorovi do Chorvatska a mediální zástupkyni
do Srbska v pondělí.
MEDIA:
V pátek 24. 6. 2016 v 12:50 byl v pořadu „Sport v regionu“ uveden 10ti minutový pořad Trnávka – 20 let MČR
v raftingu. Tento pořad stál pořadatele sponzorský dar ČT ve výši 27.000,- Kč.
Zpracovaný film je uveden na Youtube .

Olympionici na Trnávce
ČP ve vodním slalomu na divoké vodě
V této sezoně jsme opět byli pověřeni pořadatelstvím 2 závodů ČP v kombinaci s NKZ, 17. – 18. září.
Byly to poslední dva závody Českého poháru, kterými vyvrcholila sezóna vodních slalomářů. Na Trnávce se o
celková vítězství utkali v sobotu a v neděli nejlepší čeští závodníci. Diváci mohli vidět čtvrtého muže
olympijských her v Riu kanoistu Vítězslava Gebase, který vyhrál závěrečný závod, získal i skalp pětinásobného
olympijského medailisty, Slováka Michala Martikána a díky tomu ovládl i celý seriál ČP. Mezi kajakářkami
zvítězila v posledním klání sezony žijící legenda a odchovankyně našeho oddílu, několikanásobná olympijská
medailistka Štěpánka Hilgertová. Reportáž ze závodů byla vysílána v následující čtvrtek na ČT sport.
Kombinace těchto závodů se projevila velkým počtem závodníků. V průběhu víkendu to znamenalo
maximální šetření vodou v přehradě. I tak byl celý program časově na hranici uskutečnění. Právě sucho na konci
léta zapříčinilo, že v průběhu září nemohly být uspořádány předzávodní tréninky, o které byl velký zájem. Samotné
organizace se naši členové pod vedením Martina Kašpara zhostili tradičně se ctí, ke spokojenosti všech trénujících i
závodících vodáků, trenérů oddílů i reprezentace. Náš oddíl tyto závody zajišťuje organizačně, finančně je pokrývá
ČSK DV. V rámci závodů byly po letech díky rekonstrukci plně využity obě ubytovny areálu a přinesly tak zisk
pro celý spolek.
Tréninkové víkendy a brigády
Dobrovolné členské brigády probíhaly celý rok – viz článek o nové ubytovně.
Řízená brigáda proběhla 29. - 30. 4. 2016 spojená s tréninkem pro vodáckou veřejnost
První víkend v říjnu se uskutečnila další organizovaná brigáda spojená s tréninkovou sobotou pro veřejnost.
Plánované organizované akce v roce 2017

1) Český Svaz kanoistiky nás oslovil s žádostí o uspořádání 1. a 2. závodu ČP ve slalomu (taktéž nominace o
reprezentaci ČR) a to v termínu 5. - 7. 5. 2017. Před těmito závody proběhnou tréninkové dny během dubna.
2) V roce 2017 jsme opět pověřeni pořádáním MČR v raftingu ve slalomu a sprintu na Trnávce, a to 16. -18.
6. 2017. Tento rok načneme již III. desítku v počtu ročníků.
3) 26. - 28. 5. proběhne MČR v kanoe crossu (plastové lodě)
4) Mimo závodních akcí je v plánu uspořádat volné ježdění pro všechny vodáky, v termínech 2. -3. září a
30.9. - 1.10.
Pokud nám bude přáti počasí, je velká pravděpodobnost, že se veškeré náklady areálu pokryjí těmito akcemi.
Mezi pravidelné každoroční činnosti členů kanoistického oddílu je i účast při stavění a demontáži tenisové
nafukovací haly na Žižkově.
Foto z akcí na www.skzizkov.cz
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KUŽELKY
Členská základna:
V současnosti (k 31. 12. 2016) má oddíl kuželek 44 členů z toho 2 žáky a 13 hráčů důchodového věku. Dále má
oddíl 6 hostujících hráčů. Dva členové oddílu hrají v zahraničí.
Zajištění činnosti:
Oddíl má celkem 5 družstev. Dvě družstva hrají ligové soutěže v rámci ČKA. Další tři družstva hrají Pražskou
soutěž, pořádanou PKS. Žáci hrají celoroční soutěž Mladá Praha.
Chod oddílu zajišťuje výbor oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
Situace v soutěžích:
Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2016–2017 je na 1. místě (z 10
družstev). Předchozí sezónu ukončily hráčky ve stejné soutěži na 3. místě. Má 7 hráček z toho tři hostující.
Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Hráčský kádr doznal změn po smutném odchodu jednoho
spoluhráče. Tým se pohybuje po podzimní části hrací sezóny 2016 – 2017 na 3. místě (z 12 družstev). Předchozí
sezónu ukončilo družstvo ve stejné soutěži ve středu tabulky. V současnosti má 8 hráčů, z toho tři na hostování.
Družstvo mužů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Má stabilizovaný kádr a v současnosti se
pohybuje ve středu 15 členné tabulky.
Družstvo mužů C: po loňském postupu do MPI se zatím pohybuje v dolní části tabulky. Bohužel má potíže s
hráčským kádrem, kdy jeden hráč kvůli zdravotním problémům skončil. Proto bude družstvo doplňováno v jarní
části hráči z družstva D.
Družstvo mužů D: hraje MP IV a má dosti nabytý kádr hráčů. V současnosti má na soupisce 9 hráčů, z toho 7
aktivních. Podařilo se získat jednu hráčku. Zatím je na prvním místě se dvěma porážkami a bude bojovat o postup
do MP III v jarním play off.
Hráčsky vypomáhá lize žen a družstvům B a C.
Zahraničí: Pavel Holub hraje v Bayernlize a Petr Hrubý hraje v 1. Bundeslize.
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 2 nové hráče v žákovské kategorii.
Turnaje:
Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 100 hráčů ve dvou kategoriích a v
letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka. Turnaje se zúčastnilo 47 dvojic. Oba turnaje lze hodnotit velice
úspěšně.
Jako tradičně pořádal oddíl i finále turnaje Mladá Praha spojené se dnem otevřených dveří, určené především pro
mládež.
Oddíl pořádal opět i netradiční turnaj 9+10, kdy se hráči střídají v náhozech na kuželně a bowlingu.
Kuželna:
V roce 2016 došlo k výměně šňůr u kuželek, které byly již velmi opotřebované díky velkému vytížení kuželny.
Dále byly vyměněny a opraveny boční gumy, zvýšily se boky u automatů tak, aby se zabránilo přepadávání
kuželek.
Výsledky jednotlivců na mistrovství Prahy:
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Katka Katzová na 5. místě
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 4. místě
Seniorky – nejlepší hráčkou Žižkova byla Anička Sailerová na 6. místě
Senioři – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 3. místě
Mistrovství republiky se jako jediná zúčastnila Katka Katzová.
MP družstev:
MPI – družstvo B skončilo na 11. místě a nejlepším hráčem byl Honza Neckář s průměrem 417,5 shozených
kuželek
MPII – družstvo C skončilo na 1. místě, postoupilo do MPI a nejlepším hráčem byl Peter Brveník s průměrem
419,6 shozených kuželek
MPIV – družstvo D skončilo na 3. nepostupovém místě a nejlepším hráčem byl Vláďa Škrabal s průměrem 398,5
shozených kuželek
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Liga:
2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 3. místě a nejlepší hráčkou byla Blanka
Mašková s průměrem 533,2 shozených kuželek
3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 8. místě a nejlepším hráčem byl Jiří
Zetek s průměrem 551,6 shozených kuželek
Na kuželně došlo k personální změně správce kuželny. Nově je jím Aleš Král, který má
ve správcovství technické zařízení kuželny a rezervační systém. Provádí i drobné
opravy související s bezporuchovým provozem. Společně s vedením oddílu.
Michal Truksa předseda oddílu

LEDNÍ HOKEJ

Zhodnocení sezóny 2016/2017
Právě ukončenou sezónu 2016/20167lze považovat z hlediska výsledků SK Žižkov za dobrou. Soutěže se
zúčastnilo 9 mužstev, z toho 3 mimopražské týmy (HC Lomnice nad Popelkou z Libereckého kraje a HC Slovan
Louny a HC Roudnice nad Labem z Ústeckého kraje). V této sezóně došlo změně systému soutěže. Hrálo se tedy
každý s každým dvoukolově a poté rozdělení na finálovou skupinu a skupinu o udržení jako v sezónách minulých,
ale 9 mužstev se střetlo v základní části 2x každý s každým. Po skončení základní části ze soutěže odstoupily
mimopražské celky a první čtyři pražské týmy postoupily do finálové skupiny, které se hrálo opět dvoukolově.
V základní části jsme se pohybovali mezi třetím až pátým místě a však ke konci základní části vinou zranění a
nemocemi hráčů jsme klesli až na konečné sedmé místo s 16 bodovým ziskem jako šestá kobra B, které nám však
zaručovalo postup do finálové části kde se body ze základní části započítávali do tabulky a již v podstatě nebylo o
co hrát protože tým HC Letci Letňany měli takový bodový zisk že je již nikdo nemohl přeskočit a tým Žižkova hrál
pouze o třetí místo s Kobrou B. Tento systém soutěže byl vůbec jeden z nejhorších který pánové z pražského svazu
hokeje vymysleli a finálová část soutěže tomu také odpovídala.
Družstvo mužů SK Žižkov Praha pod vedením trenérů Petra Kindla a Vladislava Kašpara ml. a vedoucího
mužstva Michla Kindla a Petra Kindla nakonec skončilo na čtvrtém místě se ziskem 16 bodů a pasívním skóre
82:143.
Petr Kindl
Oddíl LH

TENIS
Výbor tenisového klubu:
Radim Sochor, předseda
David Štorek
Jiří Horký
Radim Hájek
Daniela Weisserová
Tomáš Makovec
Tomáš Krůta
Vedení družstev:
Dospělí A:
kapitán Vlček Pavel Ing
zástupce kapitána Wollner Marek Mgr.
Dospělí B:
kapitán Makovec Tomáš
zástupce kapitána Štorek David RNDr.
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Veteráni A:
kapitán Štorek David RNDr.
zástupce kapitána Mádr Václav Ing.
Veteráni B:
kapitán Marvan Leoš Ing.
zástupce kapitána Fatka Ondřej Ing.
Sezóna 2016 tenisového klubu Primaska SK Žižkov proběhla s ambicemi udržením se, či postupu družstev do
vyšších soutěží, což se v případě Béčka dospělých podařilo, takže nyní jsou v druhé pražské třídě již 2 zástupci.
Obě družstva veteránů své soutěže udržely též.
Celý klub s entusiasmem prožívá konec nejistoty svého fungování.
Výsledky mistrovských soutěží družstev:
Dospělí A:
3.místo ve II.třídě
Dospělí B:
1. místo ve III.třídě, postup do II.třídy
Veteráni A:
6.místo ve II.třídě
Veteráni B:
4.místo ve III.třídě
Tradiční oddílové turnaje:
turnaj neregistrovaných seniorů
turnaj čtyřher mužů
turnaj čtyřher žen
turnaj smíšených čtyřher

TURISTIKA

Organizační práce a členská základna
Oddíl Světlušek měl v roce 2016 celkem 37 členů (5 vedoucí, 32 dětí a jednoho psa). Členská základna oddílu
Světlušky vzrostla oproti minulému roku o 4 členky.
Činnost oddílu zůstala ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Věnovaly jsme se pravidelně středečním
schůzkám, jednodenním výpravám i trojdenním akcím. Od září máme nové téma a to Lidské tělo. Vedoucí vyberou
jeden orgán nebo cokoli co se lidského těla týče. Poté si o něm něco povíme a zahrajeme si na něj spoustu her.
Činnost oddílu
Uskutečnily jsme celkem 37 schůzek a 13 jednodenních výprav do okolí Prahy v turistickém duchu jak je naším
zvykem. Tento rok jsme také pořádaly neobvykle mnoho třídenních (celo-víkendových) akcí a to hned 5 a k tomu i
speciální výpravu, kde jsme hrály divadlo z prostředí Indonésie. Dále jsme jako tradičně pořádaly tábor, tentokrát 2
týdenní.
V lednu 2016 jsme stihly jednu výpravu. Byla docela zima, přesto nás dorazilo docela dost. Také jsme měly 4
schůzky v naší malé klubovně.
V únoru jsme vyrazily rovnou na výpravy dvě. Jelikož byla pořádná zima, nejely jsme zas v tak hojném počtu, ale
výpravy byly užité!
Březen pro nás byl docela náročný. Měly jsme tři schůzky, jednu výpravu a to ukolébavkovou s rodiči, která
slavila docela úspěch , a také školení pro velké na běžkách v Jizerských horách.
V dubnu jsme vyrazily na dvě výpravy a pořádaly jsme 4 schůzky. Bohužel se nám ale touto dobou rozbil náš starý
foťák a tak z dubna nemáme žádné fotky...
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Květen byl také docela náročný. Byly jsme 4 krát v naší klubovně, jednou jsme vyrazily na výpravu za Prahu, poté
jsme jely na třídenní výpravu s dětmi a Leontýnkou z “Ať žijí duchové” a také jsme jeli do Janova na brigádu
udělat dřevo.
V červnu jsme měly poslední výpravu, jely jsme společně lézt po skalách. Také ale hlavně vrcholily přípravy na
tábor, a tak jsme týden strávily s velkými v Bácovicích.
Na začátku července jsme pořádaly tábor, tentokrát s tématem Hvězdný prach podle stejnojmenné knihy od Neila
Gaimana. Dostaly jsme se do pohádkového světa, snažily se najít a zachránit spadlou hvězdu a utéci zlým
čarodejnicím. Také jsme potkávaly třeba kapitána vzdušné lodě, který loví blesky nebo jednorožce.
Jako každý rok jsme hodně sportovaly, ale také jsme se hodně učily o přírodě a třeba i o hvězdách. Nebo jsme jen
tak hrály hry pro zábavu.
Děti měly vyrobené pláště jako kostýmy a na různá místa
jsme se dostávaly pomocí Babylonské svíčky. Zachraňovaly jsme hvězdu v nesnázích, utíkaly před mořskou
obludou, nebo jsme třeba i pořádaly ovocný den, kdy jsme stavěly ovocný tábor.
V září jsme zanechaly téma zpěvníku a propuklo něco úplně jiného. Naší celoroční hrou se stalo Lidské tělo. Hrály
jsme hry na různé orgány, na zuby, na svaly a spoustu dalšího. První školní měsíc jsme vyjely na výpravu pouze
jednou, ale také jsme uspořádaly akci pro velké, a to vodu. Foto je z první schůzky, kdy jsme operovaly člověka.
V říjnu jsme za stále pěkného počasí vyjely na dvě výpravy, a také jsme uspořádaly zvláštní schůzku pro rodiče,
kdy jsme si promítaly fotky.
V listopadu jsme šly na jednu výpravu a také jsme se zúčastnily jednoho představení, kde jsme hrály indonéskou
pohádku. Také jsme pořádaly Trojdenní výpravu s tématem nálad.
Vprosinci jsme jely na jednu výpravu, ale hlavně absolvovaly Vánoční trojdenku s Táborníky, chlapeckým
oddílem s kterým spolupracujeme. Utíkaly jsme z léčebny a děti hodně sáňkovaly a bobovaly, což bylo skvělé,
protože sníh byl v předchozích letech docela neobvyklý.
Prezentace oddílu
K
prezentaci
a
propagaci
oddílu
stále
perfektně
fungují
oddílové
webové
stránky
http://simu0292.utia.cas.cz/svetlusky/dirindex.php, které jsou neustále aktualizovány a vylepšovány. Můžete tu
jako každoročně najít foto (nyní na stránkách http://svetlusky19034.rajce.idnes.cz/ ) a kroniku z výprav i táborů.
Pořád na našich stránkách můžete najít odkaz na kešky, které jsme začaly sbírat tři roky zpátky.
Hospodaření oddílu
Finanční prostředky jsme využily k financování materiálu, který využíváme na táboře, schůzkách i výpravách a
konečně také ceny pro děti, které po celoročním snažení odměníme nějakou praktickou věcí, která se jim hodí na
naše další dobrodružství.
SK Žižkov finančními prostředky podporovala celoroční činnost a hlavně provoz naší nové klubovny, která leží
blízko Jarovské školy a zastávky Strážní.
Spolupráce
Nadále pokračujeme ve spolupráci s Asociací turistických oddílů a také s chlapeckým oddílem Táborníci, s kterým
sdílíme naší novou klubovnu a spolupracujeme společně na některých akcích pro starší členy, Vánočních výpravách
a při stavbě letního tábora.
Poděkování
Vedení oddílu tímto děkuje SK Žižkov za přívětivé jednání a doufá v pokračování spolupráce.
Rámcový plán dalších činností
 Letní táborová škola pro nové instruktorky
 Výpravu pro rodiče
 květnovou brigádu v chatě Janov
 Letní tábor s prozatím utajovaným tématem
Foto z akcí možno vidět na www.skzizkov.cz ve zprávě v oddílu turistiky
Koubová Anna-Marie
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Výsledky hospodaření SK Žižkov Praha za rok 2016
NÁKLADY

Účet
501-01
501-02
501-03
501-05
502-01
502-02
502-03
504-01
511-01
512-01
513-01
518-01
518-02
518-03
518-04
518-05
518-06
518-07
518-08
521-01
521-02
524-01
524-02
527-01
532-01
538-01
538-02
541-01
542-01
543-01
549-01
549-02
549-03
549-04
551-01
582-01
591-02

Název účtu
Spotřeba sportovního materiálu
Spotřeba materiálu pro údržbu
Údržbový materiál mov. maj.
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba energií
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Prodané zboží
Oprava a údržba nemovit. Majetku
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájmy tělovýchovných zařízení
Ostatní nájmy
Výdaje spojů
Tělovýchovné služby
Ubytování,stravování a dopravní služby
Provozní služby
Softwarfové a internetové služby
Ostatní služby
Mzdy a dohody o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitosti
Místní poplatky
Televizní a rozhlasové poplatky
Smluvní pokuty a úroky
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Zákonné pojištění majetku a osob
Ostatní pojištění majetku
Bankovní poplatky
Ostatní jiné náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky
Srážková daň z úroků

Náklady celkem

Rozpočet

Čerpání

Rozdíl

%

73.962,64
68.000,00
172.000,00
85.000,00
260.000,00
75.000,00
25.000,00
60.000,00
39.700,00
7.500,00
339.000,00
1.265.000,00
30.000,00
10.500,00
27.470,00
903.000,00
15.000,00
83.000,00
828.098,00
188.400,00
197.926,00
71.732,00
50.000,00
6.533,00
1.500,00
4.500,00
5.000,00
54.100,00
6.500,00
66.760,00
813.000,00
1.000,00
-

5.662,64
45.507,64
23.641,78
247.042,93
73.091,93
284.408,00
67.307,00
31.969,23
348.327,21
79.092,00
27.922,00
268.650,00
1.776.777,00
49.057,03
18.055,00
77.707,39
222.514,03
15.574,04
104.335,85
859.425,00
152.180,00
208.406,00
75.024,00
53.700,00
3.168,00
2.672,00
4.860,00
25,00
208,00
23.392,00
4.678,00
54.829,00
7.019,00
148.331,62
732.265,33
5.000,00
533,25

68.300,00
22.492,36
23.641,78
75.042,93
11.908,07
24.408,00
7.693,00
6.969,23
288.327,21
39.392,00
20.422,00
70.350,00
511.777,00
19.057,03
7.555,00
50.237,39
680.485,97
574,04
21.335,85
31.327,00
36.220,00
10.480,00
3.292,00
3.700,00
3.365,00
1.172,00
360,00
25,00
208,00
23.392,00
322,00
729,00
519,00
81.571,62
80.734,67
4.000,00
533,25

7,66%
66,92%

5.834.181,64

6.124.726,90

Rozpočet
59.000,00
2.160.000,00
1.216.000,00

80.000,00
94.300,00
789.050,00
-

Čerpání
69.500,00
2.111.747,00
1.215.528,00
55.000,00
88.560,19
1.983,47
54.534,88
1.876,60
6.463,00
15,47
96.500,00
116.260,00
114.800,00
614.716,00
20.000,00

4.493.350,00

-

143,63%
85,99%
109,39%
89,74%
127,88%
580,55%
199,22%
372,29%
79,25%
140,46%
163,52%
171,95%
282,88%
24,64%
103,83%
125,71%
103,78%
80,77%
105,29%
104,59%
107,40%
48,49%
178,13%
108,00%

93,56%
101,35%
107,98%
222,19%
90,07%
500,00%

- 290.545,26

104,98%

10.500,00
48.253,00
472,00
55.000,00
38.560,19
1.983,47
9.534,88
1.876,60
6.463,00
15,47
16.500,00
116.260,00
20.500,00
- 174.334,00
20.000,00

117,80%
97,77%
99,96%

4.567.484,61

74.134,61

101,65%

1.557.242,29

- 216.410,65

116,14%

VÝNOSY

Účet
602-01
602-02
602-03
602-04
602-05
602-06
604-01
644-01
644-02
649-01
657-01
682-01
682-02
684-01
684-02
691-01

Název účtu
Tržby z tělovýchovných služeb
Tržby za pronájem sportovních prostor
Tržby za pronájem nebyt. Prostor
Tržby za reklamní služby
Tržby za ubytovací služby
Tržby za ostatní služby
Tržby za prodané zboží
Úroky z běžného účtu
Úroky z termínovaného vkladu
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky z vlast. Zdrojů ČSTV
Přijaté příspěvky - dary
Přijaté příspěvky od svazů
Člencké příspěvky
Oddílové příspěvky
Provozní dotace - Městská část Praha 3

50.000,00
45.000,00
-

Výnosy celkem

Rozdíl +zisk/-ztráta

-

1.340.831,64

-

-

177,12%
121,19%

120,63%
121,74%
77,91%

