SK Žižkov Praha z.s.
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU,
SEKRETARIÁTU A KONTROLNÍ KOMISE SK za r.2017
Výkonný výbor SK
Předseda
Jednatel
Členi VV

do 18.5.2017

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

od 18.5.2017
Předseda
Místopředseda
Jednatel
člen VV
člen VV

- Martin Hájek statutární orgán
- Michal Truksa statutární orgán
- Radim Sochor statutární orgán
- Petr Kindl
- Martina Plašilová

SK Žižkov Praha měl v r.2017 dva částečně placené pracovníky sekretariátu:
p. Kotrba zaměstnán v SK Žižkov Praha v pozici tajemníka na „zkrácený úvazek“, paní Monika Lidrychová
jako výpomoc s administrativní činností a s vedením pokladny SK na „Dohodu o provedení práce“.
Mezi další zaměstnance, nebo osoby pravidelně odměňované za práci pro SK, patřili dvě zaměstnané osoby
plus dvě další osoby na dohodu o provedení práce v recepci tenisu, jedna fakturující osoba (člen oddílu
kuželek) jako správce kuželny, jedna fakturující osoba jako správce areálu „Primaská“ (člen oddílu tenisu) a
jedna osoba na dohodu o provedení práce jako správce areálu „Trnávka“.
Činnost sekretariátu
V roce 2017 se musel sekretariát vyrovnat se změnou v organizaci agendy, která nastala po volební schůzi
v půlce roku, včetně plné platnosti nových Stanov. Snahou o jejich dodržování v praxi, byly zjištěna dílčí
nereálná ustanovení a je na VH aby upravila Stanovy do prakticky proveditelného znění.
Sekretariát zajišťoval veškerou činnost na tenisových kurtech Sportovního centra, s pomocí kuželkářského
oddílu v kuželně, s pomocí kanoistického oddílu v Želivě a s pomocí tenisového oddílu na Primasce.
V letních měsících sehnal nového nájemce do nebytových prostor na Primasce, nechal upravit tyto
prostory a současnou podobu prostor legalizuje na stavebním úřadu Ph-10. Dle reálné potřeby zreguloval
odvoz odpadu, uzavřel výhodnější smlouvy na plyn a elektřinu. Na sklonku roku nechal vyměnit vodovodní
přípojku za novou, s možností odečtu stočného pro závlahu tenisových kurtů.
Vyřizoval požadavky všech oddílů ohledně plateb, oficiálních žádostí na sportovní svazy, podával
žádosti o granty a dotace, hlídal a plnil platební povinnosti vůči všem úřadům. Připravoval a realizoval
vyúčtování státních a obecních dotací.
Velké problémy měl se zajištěním stavby tenisové haly na Žižkově, jejíž termín se musel 2x posouvat pro
nevhodné povětrnostní podmínky.
Sekretariát musel také reagovat na nové požadavky státních a obecních úřadů. Vyhovět např. státnímu
statistickému úřadu, cizinecké policii a obecnímu úřadu ohledně ubytování v Želivě, stavebnímu úřadu
ohledně již zmiňovaných dokumentů areálu „Primaska“.
Výkonný výbor
V roce 2017 se sešel na pěti řádných zasedáních, spolu s delegáty pak na jedné volební VH.
Jednání VV se pravidelně účastnili členové kontrolní komise SK.
Z těchto jednání byly pořízeny zápisy a ty rozeslány zástupcům všech oddílů a umístěny na stránky SK
Žižkov do sekce „pro členy“
V půlce roku, dle nových stanov, se změnil počet členů VV ze 7 na 5 a změna nastala i ve složení
statutárního orgánu SK.
Statutárním orgánem přestal být „Tajemník“ (jediný zaměstnanec SK) a „Předseda“. Místo nich se stalo
statutárním orgánem tzv. tříčlenné „Předsednictvo“ ve složení Předseda SK a dva členové VV.
Na schůzích Výkonný výbor mimo jiné projednával a schvaloval:
1) Režim provozu v areálu „Primaska“
VV se nepodařilo v roce 2017 dosáhnout žádných změn ve vývoji činnosti tenisového oddílu.
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2) Zajištění efektivity provozu, využívání a údržbu ostatních tělovýchovných zařízeních SK.
USD Trnávka – Želiv – VV dohlížel na provoz sezónní ubytovny v našem sportovním areálu v Želivě.
Tento rok se navýšily tržby za ubytovací služby zhruba o ¼ proti r.2016. Díky klimatickým
podmínkám se uskutečnilo více závodů a tréninků, ze kterých byl také větší příjem.
Kuželna – s aktivní účastí členů kuželkářského oddílu a nového správce se podařilo zefektivnit provoz
kuželny a zajistit její lepší hospodářský výsledek. V tomto roce došlo k mírnému nárůstu odehraných
hodin
Tenis Pitterova – Podařilo se udržet zisk nafukovací tenisové haly, hlavně díky oboustranně
prospěšnou spoluprací s Tenisovou školou Lucie Hradecké. V zimní sezoně byly kapacity takřka
naplněné, včetně zájmu o sobotách a nedělích.
Klubovna turistů – v tomto roce se oddíl turistiky zabydlel v nové klubovně v Hořanské ulici, jejíž
nájem SK Žižkov částečně pokrýval z dotace Prahy-3.
Pro oddíl ledního hokeje se snažil VV vytvářet podmínky umožňující činnost ve stávající podobě. Jako
nadějné do budoucna se jevilo jednání s majiteli nově budovaných ledových ploch.
VV na svých schůzích pravidelně zdůrazňoval potřebu zvýšení mládežnické základny.
Pokud
pomineme turistický oddíl, částečně se toto dařilo oddílům kanoistiky a kuželek díky náborovým akcím
a podpory skrz rodinných příslušníků.
3) Pravidelné zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu
Tajemník SK na schůzích VV seznamoval členy VV s hospodařením SK.
V detailních účetnických kolonkách se vyskytovalo více chyb, než je obvyklé. Průběžně se tyto chyby
napravovaly.
Zástupci jednotlivých oddílů měli VV informovat o činnosti svých oddílů a předkládat požadavky VV.
Toto se řešilo individuálně v sekretariátu SK. 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, členům KK a umísťovány na
stránky www.

Kontrolní komise SK
Členové KK byli zvoleni delegáty Valné hromady SK Žižkov Praha, která se konala dne 18.5.2017. Členy
KK se stali:
Irini Sedláčková (Oddíl SK Kuželky)
Stanislav Hájek (Oddíl SK Kanoistika)
Daniela Weisserová (Oddíl SK Tenisový oddíl)
Pozn: předsedkyně KK svolává schůzi KK formou Pozvánky, která je zasílána elektronickou poštou
všem členům KK, stanovuje termín konání KK, pořizuje zápis z jednání KK, který je potvrzen všemi
členy KK a je zaslán elektronickou poštou členům VV a KK, popřípadě předán předsedovi SK.
A. Ustavující schůze KK
Dne 7.6.2017 proběhla ustavující schůze KK, na které byli přítomni všichni zvolení členové KK.
Hlavními body programu jednání byly:


volba předsedy/předsedkyně KK:

Předsedkyní KK byla zvolena Daniela Weisserová (tenisový oddíl),


nové členky KK byly seznámeny s povinnostmi a pravomocemi členů KK; staronový člen
KK S.Hájek seznámil členky KK s činností KK v minulosti.

Ze schůze byl pořízen předsedkyní Zápis č.01/2017, který všichni členové stvrdili svým podpisem, a
následně předán předsedovi SK, Martinu Hájkovi. Elektronickou poštou ve formě „pdf“ byl zápis zaslán
všem členům VV a KK.
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B. Pravidelné jednání KK
Dne 11.7.2017 proběhla pravidelná schůze KK, na které byli přítomni všichni členi KK.
Hlavními body program jednání byly:


kontrola bankovních výpisů, vydaných i přijatých faktur, smluv a stavu pokladny k
31.5.2017 a seznámení se nových členů s fungováním a hospodařením SK Žižkov.

Závěr: členové KK nenalezli žádné viditelné nesrovnalosti v předložených dokumentech, pan Kotrba
zodpověděl veškeré položené dotazy týkající se kontrolovaných dokumentů a související činnosti.
Ze schůze byl pořízen předsedkyní Zápis č.02/2017, který všichni členové stvrdili svým podpisem, a
následně zaslán ve formátu „pdf“ elektronickou poštou všem členům VV a SK.
C. Mimořádné jednání KK
Dne 13.9.2017 proběhlo mimořádné jednání KK, konané na popud jednání VV a předsedkyně KK, na kterém
byli přítomni všichni členové KK.


informace o členské základně SK k 31.7.2017 na základě zaplacených členských
příspěvků

S. Hájek předložil přehled členské základny dle zaplacených příspěvků členů k 31.7.2017
 Kanoistika

102 členů

 Kuželky

37 členů

 Lední hokej

24 členů

 Turistika

35 členů

 Tenis

85 členů

Ze schůze byl pořízen předsedkyní Zápis č.03, který všichni členové stvrdili svým podpisem, a následně
zaslán ve formátu „pdf“ (včetně příloh) elektronickou poštou všem členům VV a SK.
D. Další pravidelná schůze KK
Program: kontrola hospodaření SK (DPPO 2017), kontrola hospodaření jednotlivých oddílů, seznámení se se
Zprávami o činnosti jednotlivých oddílů, různé.
Jednání KK svoláno předsedkyní na 3.5.2018.
Zapsala:
Daniela Weisserová, předsedkyně KK
V Praze, 30.4.2018
Tato Zpráva o činnosti KK byla rozeslána elektronickou poštou předsedovi SK a členům VV a KK SK, dále
členům výboru tenisového oddílu, dne 30.4.2018.

PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK
Tenisový areál Primaska
Celý areál včetně pozemku je od tohoto roku definitivně v našem vlastnictví. V objektu se
pronajímaly od 15.8.2017 nebytové prostory o ploše 33 m2(6.900,-/měs) a jedna místnost(sklad) o ploše 5 m2
(1.500,-/měs.) Během léta bylo upraveno vyúčtování plynu, elektřiny, služeb (odpadu), bylo zavedeno
podružné měření stočného a tím zajištěna sleva od vodáren. Údržbu a provoz areálu včetně občerstvení
zajišťoval p. Žilka, člen tenisového oddílu. Provoz by měl být financován činností tenisového oddílu.

Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě (USD Trnávka)
V areálu jsou kromě umělé slalomové dráhy dva ubytovací objekty, z nichž menší, roku 2016 nově
postavený, je zkolaudován na sezónní turistickou ubytovnu. Kapacita této ubytovny je cca 22 osob. Velká
ubytovna má kapacitu zhruba 50 osob a na svoji rekonstrukci čeká.
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Součástí areálu jsou dále dvě stavební buňky jako zázemí samotné slalomové dráhy, jeden kontejner WC,
venkovní umývárny a skladová hala. Tyto venkovní malé objekty slouží jen při sportovních akcích a celý
venkovní areál je nově energeticky oddělen. Díky vylepšeným podmínkám pro návštěvníky tohoto areálu,
přináší SK zisk. Je vhodný pro klasickou rekreaci rodin s dětmi nebo pro rekreační cyklisty či houbaře.
V tomto roce si ho poprvé vyzkoušeli někteří členové i z jiných oddílů našeho SK.
Údržbu obstarával správce p. Mládek, který bydlí v sousedství areálu. Za minimální odměnu provádí dozor
areálu, nutné, drobné údržbářské úkony a obstarává hosty při příjezdu do objektu.
USD Trnávka je stále nejvíce zviditelňované zařízení SK v médiích (vodní slalom – olympijský sport, rodeo
– MČR, rafting - MČR). Jen v tomto roce byl 3 x na televizních obrazovkách.
Provoz USD byl financován ze zisků za pořádání soutěží, tréninků a dobrovolnou činností členů
kanoistického oddílu.
V roce 2017 se zde opět uskutečnilo několik vrcholných vodáckých akcí.

Sportovní centrum SK Žižkov Praha - Pitterova-ZZa.s.
V majetku SK je společnost Zásobní zahrada a.s., kterou SK 100 % vlastní. V majetku SK je též
pozemek, na kterém je postaveno Sportovní centrum (6 920 m2).
Do majetku ZZ a.s. patří Sportovní centrum, v kterém je sídlo SK, a 4 bytové jednotky s 5ti parkovacími
místy v lokalitě „Harfa“ ve Vysočanech. Dvě jiné bytové jednotky byly prodány, částka z prodeje byla
použita na vrácení dlouhodobé půjčky od SK, který tuto částku (10.mil.Kč) použil na nákup pozemků pod
tenisovými kurty na Primasce.
Jedinými zaměstnanci, zajišťující správu majetku a chod Sportovního centra a celé společnosti, je
předseda SK Martin Hájek a administrativní pracovnice paní Monika Lidrychová. Nad jejich činností dlí
představenstvo a.s. a dozorčí rada, což jsou opět členové SK. Činnost těchto zaměstnanců ZZ se velmi úzce
prolíná s prací přímo pro SK Žižkov Praha.
Bývalým i nynějším vedením SK jsou vzájemné, ekonomické vztahy mezi SK a ZZ detailně vyladěny a pro
neustálé změny v legislativě pravidelně konzultovány s právníky i auditory a dle potřeby upravovány.
Jednotliví nájemci ve Sportovním centru platili bez problémů a včas. V rámci vzájemné spolupráce jsou
zajištěny výhody a slevy pro členy SK.
1/3 areálu je využívána SK, s nejvyššími možnými výhodami, co české právní předpisy dovolí.
SK Žižkov si pronajímá od ZZ kuželnu, tři tenisové kurty se zázemím a kancelář, ZZ si pronajímá od SK
pozemek pod Sportovním centrem. Platby se řeší vzájemným zápočtem opět účetně a právně potvrzeným.

Kuželna
Provoz a údržbu zajišťovali správci jako OSVČ. Taktéž měli ve své režii občerstvení v kuželně.
V této jedné z nejmodernější kuželně v Čechách se organizovaly celostátní i mezinárodní soutěže, za
obětavé, dobrovolné asistence členů kuželkářského oddílu.
Mimo náš kuželkářský oddíl, který využíval přes polovinu provozního času, využívalo k tréninkům a
zápasům kuželnu dalších sedm pražských oddílů kuželek. Také se občas využívala k firemním akcím i
k příležitostným tréninkům jednotlivců. Kuželna byla vytížena v sezoně na maximum.
Úkolem VV společně s kuželkářským oddílem je snaha v budoucnu o využití letních měsíců např.
komerčními akcemi apod.
Kuželna je financována z činnosti kuželkářského oddílu.

Tenisové kurty/hala
3 tenisové kurty mají povrch z umělé antuky doporučené PTS, přes zimní sezonu zastřešené a
vytápěné. Naplněnost kurtů nám z naprosté většiny zabezpečovali tenisoví trenéři z Tenisové školy Lucie
Hradecké (TŠLH), kteří si kurty dlouhodobě pronajímali. Zbytek pokrývali nezávislí trenéři a veřejnost.
V roce 2017 se zimní naplněnost kurtů přiblížila k reálnému maximu, Od 14hodin do 21hodin byla hala
prakticky naplněná. Díky tomu i ekonomické výsledky provozu měly 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 ušetřily stavěním a bouráním tenisové haly pomocí brigádníků a placeným odborným
dozorem.
Zisk z tenisové haly sloužil k pokrytí nákladů jiných neziskových středisek (sekretariát, hokej, turistika a
Primaska)
Provoz tenisových kurtů na Žižkově a částečně kuželny (v dopoledních hodinách) zajišťují 2 zaměstnanci a
2osoby na DPP v recepci tenisu.
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KANOISTIKA
RAFT
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 naše posádka do poslední chvíle bojovala o 2.místo v celkovém pořadí, ale díky horším
výsledkům ve sjezdu skončila 3. Nicméně těší jednotlivé výsledky hlavně ve slalomu, kde pravidelně
obsazovala stupně vítězů.
Naše členka Hanka Trefná reprezentovala Českou republiku na MS v Japonsku v kategorii veteránek.
Získala zde zlatou medaili ve slalomu, stříbrnou ve sprintu a bronzovou ve sjezdu. Celkově tak skončila její
posádka druhá.
Zastoupení jsme měli také ve sboru rozhodčích MS, Stanislavem Hájkem a Davidem Kulhanem.
SLALOM
Závodní činnost slalomové skupiny běžela ve stejném duchu jako v předešlých letech.
Na kánoi dvojic získala posádka Pavel Klimuškin – Martin Kašpar celkově 13. místo a 4.rokem po sobě
obhájila 1. výkonnostní třídu, což je vzhledem k jejich veteránskému věku obdivuhodné.
Ostatní závodníci se zúčastňovali závodů NKZ a získali 2. či 3. výkonnostní třídu.
V roce 2018 závodní činnost členů pokračuje ve stejném rozsahu jako v roce 2017.

Členové SK Žižkov se zapojili i do funkcí činovnických :
Libor Polák
Hanka Heralová
Stanislav Hájek
IRF
Jan Vávra
Martin Hájek
Jindřich Langr
Martin Kašpar
David Kulhan
Vlaďka Chlupáčová
Michaela Schutová

– předseda SVoČR, rozhodčí závodního raftingu
– tajemnice SVoČR, mezinárodní rozhodčí IRF
– předseda RK SVoČR, člen kontrolní komise SK, mezinárodní rozhodčí
– člen rady raftingu SVoČR
– ředitel MČR R4 na Trnávce, rozhodčí závodního raftingu,
předseda SK Žižkov Praha, správce Sportovního centra SK Žižkov Praha,
– člen revizní komise ČUS předseda revizní komise ČSK
– ředitel ČP a nominačních závodů ve vodním slalomu
– mezinárodní rozhodčí IRF
– mezinárodní rozhodčí IRF
– mezinárodní rozhodčí IRF

Všichni ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí.

ODDÍLOVÉ AKCE
ČP ve vodním slalomu na divoké vodě
V květnu jsme byli pověřeni pořadatelstvím 4 závodů ČP, které byly nominací na MS.
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 SK.
21. ročník „raftováho víkendu na Trnávce“, - MČR R4 – každoroční vrchol raftařů
Plánované organizované akce v roce 2018
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 4. - 6. 5. 2018. Před těmito závody proběhnou tréninkové dny během dubna.
V roce 2018 jsme opět pověřeni pořádáním MČR v raftingu ve slalomu a sprintu na Trnávce, a to 15. - 17. 6.
2018.
Během roku jsou plánované brigády na údržbě celého areálu. Bohužel zub času se stále více projevuje na
stavu dráhy a bez větší investice nelze tuto situaci vyřešit.
Zapsali dne 10.ledna 2017 Martin Hájek(raft) a Martin Kašpar(slalom)
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LEDNÍ HOKEJ
Zhodnocení sezóny 2017/2018
Právě ukončenou sezónu 2017/2018 lze považovat z hlediska výsledků SK Žižkov za uspokojivou.
Soutěže se zúčastnilo 6 pražských mužstev. V této sezóně došlo změně systému soutěže. Hrálo se tedy každý
s každým dvoukolově, 20 zápasů, bez jakékoliv nástavby. Hokejové družstvo SK Žižkov prochází
přestavbou a omlazením z důvodu ukončení několika hráčů s aktivní činností. Celkové hodnocení soutěže
KPM z našeho hlediska je negativní, a to z důvodu (dle našeho názoru) neatraktivnosti soutěže, a hlavně
startu družstva HC Kobra B s neplatnými registračními průkazy a neochotou či přímo nezájmem pražského
svazu o řešení této problematiky.
V průběhu soutěže jsme se pohybovali mezi čtvrtým až pátým místě. Družstvo mužů SK Žižkov
Praha pod vedením trenérů Petra Kindla a Vladislava Kašpara ml. a vedoucího mužstva Michala Kindla a
Petra Kindla nakonec skončilo na pátém místě se ziskem 11 bodů a pasívním skóre 86:147.
Zapsal P.Kindl

KUŽELKY
Členská základna:
V r.2017 měl oddíl kuželek 46 členů z toho 2 žáky a 11 hráčů důchodového věku. Dále měl oddíl 6
hostujících hráčů. Dva členové oddílu hráli v zahraničí.
Zajištění činnosti:
Oddíl měl celkem 5 družstev. Dvě družstva hrály ligové soutěže v rámci ČKA. Další tři družstva hrála
Pražskou soutěž, pořádanou PKS. Žáci hráli celoroční soutěž Mladá Praha.
Chod oddílu zajišťoval VV oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
Situace v soutěžích:
Družstvo žen: hrálo 1. kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2017-2018 uzavíralo tabulku ligy.
V loňské ligové soutěži zvítězilo ve 2. lize a postoupilo do 1. ligy. Mělo 7 hráček z toho tři hostující.
Družstvo mužů A: hrálo 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohyboval po podzimní části hrací sezóny 2017-2018
na 7.místě (z 12 družstev). Předchozí sezónu ukončilo družstvo na druhém místě. V současnosti má 8 hráčů,
z toho tři na hostování.
Družstvo mužů B: hrálo v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Má stabilizovaný kádr a v současnosti se
pohybuje ve středu 14. členné tabulky.
Družstvo mužů C: po loňském úspěšném setrvání v MPI bylo na posledním místě tabulky. Bohužel mělo
potíže s hráčským kádrem a bylo doplňováno hráči družstva D.
Družstvo mužů D: hrálo MP IV a mělo dosti nabytý kádr hráčů. Na konci roku mělo na soupisce 11 hráčů.
Na podzim ale vzhledem ke zraněním se sotva sešlo. Proto získalo narychlo dva hráče, kteří v listopadu
naskočili do soutěže. Jeden na jaře přestoupí do družstva C. Na konci roku se družstvo pohybovalo na
předních místech a opět doufá v postup. Hráčsky vypomáhalo družstvům B a C.
Zahraničí: Pavel Holub hrál v Bayernlize a Petr Hrubý hrál v 1. Bundeslize.
Mládež: v r.2017 měl 2 hráče v žákovské kategorii.
Turnaje:
Pořádali jsme dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo 170 hráčů ve dvou kategoriích a
v letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka, který byl zařazen do kvalifikace na MČR. Turnaje se
zúčastnilo 54 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.
Kuželna:
V roce 2017 došlo k výměně kuželek, které byly již velmi opotřebované díky velkému vytížení kuželny.
Dále byla vyměněna náběhová prkna, proveden servis technologie a vyměněny čipy na ovládání stavění
kuželek dle nových pravidel ČKA. Podařilo se také zlepšit výstupní signál pro kameru sledující hru a
archivovat jednotlivé zápasy.
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Výsledky jednotlivců na mistrovství Prahy:
Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Irini Sedláčková na 12. místě
Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 11. místě
Seniorky – žádná nepostoupila do finále
Senioři – nejlepším mužem Žižkova byl Petr Hrubý na 1. místě
Žákyně – Kateřina Majerová obsadila 2. místo
Žáci – Adam Vaněček skončil na 5. místě
MP družstev:
MPI – družstvo B skončilo na 9. místě a nejlepším hráčem byl Martin Lukáš s průměrem 422,1 shozených
kuželek
MPI – družstvo C skončilo na 12. místě, a nejlepším hráčem byl Pavel Váňa s průměrem 411 shozených
kuželek
MPIV – družstvo D neprošlo semifinálovým soubojem s Radotínem a nejlepším hráčem byla Lenka
Špačková s průměrem 397,2 shozených kuželek
Liga:
2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 1. místě a nejlepší hráčkou byla Lenka Boštická s průměrem
546,1 shozených kuželek
3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 2. místě a nejlepším hráčem byl Josef Kašpar s průměrem
556,2 shozených kuželek
Na kuželně došlo k další personální změně správce kuželny. Nově se jím po Aleši Královi stal František
Rusín, který má ve správcovství technické zařízení kuželny a rezervační systém. Provádí i drobné opravy
související s bezporuchovým provozem.

TENIS
Činnost oddílu:
V uplynulé sezóně 2017 reprezentovala oddíl celkově čtyři družstva, dvě družstva dospělých a dvě družstva
veteránská.
Výsledky družstev:
Dospělí A: Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a ve velmi těžké skupině se umístilo na 4. místě.
Kapitán Ing. Pavel Vlček, zástupce kapitána Mgr. Marek Wollner
Dospělí B: Po loňském postupu ze III. třídy družstvo také působilo ve II. třídě, umístilo se na 2. místě.
Kapitán Tomáš Makovec, zástupce kapitána RNDr. David Štorek
Veteráni A: Družstvo působilo ve II. třídě veteránů, skončilo na 7. místě. Kapitán RNDr. David Štorek,
zástupce kapitána Ing. Václav Mádr.
Veteráni B: Družstvo působilo ve III. třídě veteránů a umístilo se na 3. místě. Kapitán Ing. Leoš Marvan,
zástupce kapitána Ing. Ondřej Fatka.
Všechna družstva budou v následujícím roce pokračovat ve stejných třídách jako v roce 2017. Za
reprezentaci klubu všem hráčům děkujeme.
Prezentace oddílu:
Jedním z cílů výboru oddílu pro rok 2017 bylo vylepšení prezentace klubu. Díky práci člena oddílu, nového
administrátora Radka Theiera, se podařilo zrenovovat klubové webové stránky. Ty jsou nyní k nalezení na
adrese skzizkovtenis.webnode.cz. Do budoucna po dalších úpravách a vylepšeních je v plánu přejít na
vlastní doménu.
Celostátní turnaj dospělých
Dalším krokem k vylepšení sebeprezentace bylo uspořádání celostátního turnaje dospělých. Na Primasce se
sešlo 25 hráčů, 2 z nich byli hráči top100 celostátního žebříčku dospělých, k vidění byla spousta vysoce
postavených dorostenců, svými výkony ale překvapili i někteří bodově nenápadní hráči. Po prvním dni se
z nasazených do nedělního čtvrtfinále probojovali pouze dva z nich, což potvrzuje, že byl turnaj vyrovnaný.
Z celkového vítězství se nakonec radoval nenasazený Šimon Kladiva z Vysočan, který ve finále předčil
Ondřeje Kvasničku také z Vysočan. Ve čtyřhře pak triumfovalo duo Pecha – Nerušil.
Z domácích hráčů se v singlu dostal nejdál Tomáš Makovec, který ve čtvrtfinále nestačil ve třech setech na
pozdějšího vítěze Šimona Kladivu. Ve čtyřhře se z domácích nejdál probojoval pár Sochor – Theier, který
nestačil v semifinále na pozdější finalisty Kvasnička – Kuneš.
Turnaj se nesl v dobré atmosféře a doufejme, že započne tradici kvalitních celostátních turnajů na kurtech
TK Primaska.
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Oddílové turnaje:
Vytvořenou tradici už naopak mají oddílové turnaje. I letos se tak uspořádaly hned čtyři, a to turnaj
neregistrovaných seniorů, turnaj čtyřher mužů, turnaj čtyřher žen a turnaj smíšených čtyřher.
Změny v areálu tenisového oddílu:
Proběhla výměna vodoměrů v areálu klubu, což bude znamenat snížení nákladů oddílu. Místo odcházejících
nájemníků České sítě s.r.o. se podařilo zajistit nového nájemníka. V budově tak nyní nabízí své služby
kosmetické studio Šarm.
Výbor TO Primaska

TURISTIKA
Výbor turistiky pracoval ve složení:
Předseda: Aneta Šimůnková
Hospodář: Aneta Šimůnková
Zdravotník: Kristýna Kubišová
Organizační práce a členská základna
Oddíl Světlušek měl v roce 2017 celkem 30 členů (5 vedoucích, 24 dětí a jednoho psa).
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 MUZEUM. Každou schůzku a
výpravu hrajeme s dětmi hry, vždy na téma nějakého muzea (například Muzeum umění nebo Muzeum
čokolády a mnoho dalších).
V roce 2017 jsme uskutečnily celkem 36 schůzek a 13 jednodenních výprav do okolí Prahy v turistickém
duchu, jak je naším zvykem. Tento rok jsme také pořádaly celkem 6 třídenních víkendových akcí včetně
speciálních akcí určených pouze pro starší členky.
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.
Fotografie jsou k nalezení na http://svetlusky19034.rajce.idnes.cz/
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 klubovny.
Spolupráce
Nadále pokračujeme ve spolupráci s Asociací turistických oddílů. S chlapeckým oddílem Táborníci, sídlícím
na adrese Hořanská 2 Praha 3 Žižkov, spolupracujeme 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
Divadelní představení na motivy pohádky Tři bratři v rámci projektu Cimrman by se divil
Oslava 50 narozenin našeho oddílu
Jarní trojdenní výprava
Letní tábor s prozatím utajovaným tématem
Vánoční trojdenní výprava společná s Táborníky
Dne 1. 4. 2017 zapsala Slabová Denisa
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Výsledovka hospodaření 2017
Náklady
Účet

Rozpočet

Popis

Skutečnost

Rozdíl

501/01 Sportovní materiál

87 000,00

59 996,00 -

27 004,00

501/02 Údržbový materiál nemovitého majet.

51 000,00

32 792,00 -

18 208,00

501/04 Provozní náplně

-

501/05 Ostatní materiál

2 056,00

2 056,00

135 185,00

87 781,15 -

47 403,85

80 000,00

75 478,27 -

4 521,73

502/02 Spotřeba plynu

285 000,00

240 038,00 -

44 962,00

502/03 Spotřeba vody

67 500,00

69 951,22

2 451,22

504/01 Prodané zboží

33 000,00

28 979,50 -

4 020,50

502/01 Spotřeba el.energie

511/01 Opravy a udržování nemovitého majet.

405 000,00

511/02 Opravy a udržování movitého majetku

20 000,00

79 009,50

59 009,50

512/01 Cestovné

55 000,00

73 747,00

18 747,00

513/01 Náklady na reprezentaci

16 000,00

38 420,00

22 420,00

340 860,00

278 145,00 -

62 715,00

518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení
518/02 Nájmy nebytových prostor

1 779 748,00

288 399,00 - 116 601,00

1 780 515,00

767,00

518/03 Spojové služby

48 900,00

45 296,25 -

518/04 Sportovní služby

12 690,00

25 190,00

12 500,00

518/05 Pobytové služby

25 000,00

73 134,00

48 134,00

518/06 Provozní služby

273 000,00

440 502,00

167 502,00

15 000,00

15 674,04

674,04

518/08 Ostatní služby

116 880,00

138 758,92

21 878,92

521/01 Mzdy a dohody o pracovní činnosti

714 000,00

720 602,00

6 602,00

521/02 Dohody o provedení práce

143 800,00

178 420,00

34 620,00

524/01 Sociální pojištění

174 000,00

169 975,00 -

4 025,00

62 760,00

61 189,00 -

1 571,00

122 500,00

45 220,00 -

77 280,00

518/07 Softwarové a internetové služby

524/02 Zdravotní pojištění
527/01 Zákonné sociální náklady

3 603,75

532/01 Daň z nemovitostí

3 500,00

3 779,00

279,00

538/01 Místní poplatky

3 500,00

4 817,00

1 317,00

538/02 Televizní a rozhlasové poplatky

5 400,00

4 860,00 -

538/03 Ostatní nepřímé daně a poplatky

454 000,00

540,00

2 779,00 - 451 221,00

542/01 Ostatní pokuty a penále

-

6,00

6,00

543/01 Odpis nedobytné pohledávek

-

1 764,00

1 764,00

549/01 Zákonné pojištění

4 700,00

549/02 Ostatní pojištění

54 600,00

549/03 Bankovní poplatky

7 000,00

549/04 Ostatní provozní náklady
551/01 Odpisy dlouhodobého majetku
582/01 Poskytnuté členské příspěvky

632 265,00

796 884,00

164 619,00

6 306 543,00
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582,00
129 361,76

600,00

Náklady celkem

6 418,00 -

1 827,00

201 516,76

-

591/02 Srážková daň z úroků

56 427,00

720,00

72 155,00
5 000,00

591/01 Daň z příjmů

3 980,00 -

1 000,00 121,08 -

4 000,00
478,92

6 133 620,69 - 172 922,31

Výnosy
Účet

Rozpočet

Popis

602/01 Tržby z tělovýchovných služeb

Skutečnost

92 780,00

51 980,00 -

Rozdíl
40 800,00

602/02 Tržby za pronájem sportovních prostor

2 100 000,00

2 388 230,00

288 230,00

602/03 Tržby za pronájem nebytových prostor

1 172 180,00

1 237 658,00

65 478,00

602/04 Tržby za reklamní služby

35 000,00

602/05 Tržby za ubytovací služby

110 000,00

602/06 Tržba za ostatní služby
644/01 Úroky z běžného účtu

10 000,00

134 789,79

24 789,79

5 774,29

5 774,29

60 000,00

57 737,36 -

2 262,64

1 500,00

682,91 -

817,09

-

604/01 Tržby za prodané zboží

25 000,00 -

645/01 Kurzové zisky

-

99,57

99,57

649/01 Jiné ostatní výnosy

-

1,44

1,44

682/01 Přijaté příspěvky – dary

20 000,00

125 800,00

105 800,00

682/02 Přijaté příspěvky od svazů

40 000,00

255 148,00

215 148,00

684/01 Členské příspěvky

196 000,00

162 400,00 -

684/02 Oddílové příspěvky

618 200,00

426 375,00 - 191 825,00

691/02 Provozní dotace – MČ Praha 3

10 000,00

691/03 Provozní dotace – MŠMT

-

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

-

10 000,00

33 600,00
-

100 000,00

100 000,00

4 455 660,00

4 981 676,36

526 016,36

1 850 883,00 -

1 151 944,33

698 938,67

Komentář k hospodaření SK Žižkov Praha z. s. 2017
Celková ztráta za rok 2017 je ve výši 1 151 944,33 Kč což je o 698 938,67 Kč méně než
byla plánovaná ztráta v rozpočtu na rok 2017. V komentáři jsou vysvětleny pouze nejvýznamnější
položky které ovlivnily nižší ztrátu za rok 2017.
Největší podíl na nižší ztrátě oproti rozpočtu je předpokládaná daň z převodu majetku v odhadované výší
454 000,- Kč která nám nebyla doposud Finančním úřadem vyměřena.
Naproti tomu je vyšší čerpání u položky provozní služby, kde došlo v průběhu roku k navýšení úhrad
za správu a údržbu kuželny o cca 30 % měsíčně a k neplánované opravě měření spotřeby vody na Primasce.
Vyšší čerpání je i u položky 549/04 ostatní provozní náklady, kde se jedná převážně o náklady na rozhodčí.
Tyto náklady byly na základě mimořádného pořádání Českého poháru v kanoistice. Navýšení nákladů bylo
kryto dotací na tento závod od Českého svazu kanoistiky, což je vidět z navýšení položky 682/2 přijaté
příspěvky od sportovních svazů o 215 148,- Kč oproti rozpočtu.
Na lepším výsledku hospodaření oproti rozpočtu a tím na nižší ztrátě se také podílely vyšší výnosy
tržeb za pronájem sportovních prostor (o 288 230,-Kč), tržby za pronájem nebytových prostor (o 65 487,-Kč)
a tržby za ubytovací služby (o 24 789,- Kč).
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