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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU, 

SEKRETARIÁTU A REVIZNÍ KOMISE SK za r.2014 

 

 
Výkonný výbor SK 

 

Pracoval v tomto složení: 

 

Předseda  Miloslav Všetečka Člen VV                   Marek Wollner 

Jednatel Jiří Kotrba Člen VV Jan Mašek 

Člen VV Martin Hájek Člen VV Petr Kindl 

Člen VV                   Martin Lukáš   

 

Navíc pánové Všetečka, Mašek a Hájek pracovali v představenstvu a p. Kotrba v dozorčí 

radě Zásobní zahrada a.s. Jednatel SK p. Kotrba je v SK zaměstnán na poloviční úvazek. 

Výkonný výbor se od valné hromady 13. 5. 2014 sešel na čtyřech řádných zasedáních. 

Jednání VV se účastnili i členové kontrolní komise SK. 

 

Na těchto zasedáních Výkonný výbor projednával a schvaloval: 

- pravidelné čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu 

- zprávy o provozu, využívání a údržbě tělovýchovných zařízeních SK 

- informace o provozu ve Sportovním centru SK Žižkov v Pitterově 5 

- schválil navýšení členských příspěvků na rok 2015 na 500,- Kč u dospělých 

- schválil podíl oddílu kuželek na nákladech kuželny hrazené ve výši 25,- Kč za hodinu a dráhu 

dle rezervačního systému 

- informace o stavu soudního řízení o navrácení pozemku pod tenisovými kurty Primaska 

 

Revizní komise SK 

 

Komise pracovala ve složení: Karel Bubeníček – předseda, Stanislav Hájek a Michal Truksa.  

Zástupce revizní komise se pravidelně zúčastňoval jednání výkonného výboru, kde příležitostně 

informoval o prováděné kontrolní činnosti. K. Bubeníček prováděl měsíční kontrolu příjmových a 

výdajových pokladních dokladů. Měsíčné také kontroloval pokladní knihu, zda souhlasí s hotovostí 

v pokladně. Komise sledovala vedení členské evidence jednoty a odvody členských a oddílových 

příspěvků.  

Komise průběžně sledovala hospodaření oddílů i celé jednoty a nezjistila v celém období žádné 

zásadní závady nebo nedostatky. 

 

PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK 

 

 Tenisový areál Primaska – zahrnuje dvoupodlažní objekt šaten a sociálních zařízení, 5 

venkovních tenisových dvorců, odrazové stěny a sklady. V objektu jsou pronajímány 2 kanceláře 

firmě České sítě s.r.o. Areál využívá tenisový oddíl.  

  

 Provoz tenisového areálu Primaska byl v roce 2014 částečně zajišťována na základě 

smlouvy o dílo s p. Krejčím a částečně na dohodu o provedení práce p. Freundem.   
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 Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě – v areálu o výměře 53 000 m2 

jsou kromě umělé slalomové dráhy dva „TESKO“ objekty upravené na sezónní turistickou 

ubytovnu. 

Součástí areálu dále jsou dvě „UNIMO“ buňky, dvě buňky WC a skladová hala.  

 Během roku se odstraňovaly i drobné závady na ubytovacím zařízení např. vadné vybavení  

sociálek a kuchyněk, poruchy el. zařízení, rozbitá skla aj. Drobnou údržbu obstarává správce p. 

Rokos, kterému se vyplácí odměna 1 600Kč měsíčně. Tento systém se zatím jeví jako 

bezproblémový. 

 Díky vodáckým akcím se daří pokrývat část nákladů na tento areál, ale přesto je toto 

středisko ztrátové.  

  

 Komplex tří stavebních buněk u USD v Praze 7 v Tróji – slouží jako šatny a sklad lodí 

našeho kanoistického oddílu při trénincích na USD v Tróji.  

 

 SK dále vlastní pozemek, na kterém je postaveno Sportovní centrum o rozloze 6 920 m2. 

V majetku SK je také obchodní společnost Zásobní zahrada a.s. kde SK je jediným akcionářem. 

Zásobní zahrada a.s. je vlastníkem Sportovního centra v hodnotě cca 120 mil. Kč a 6 bytových 

jednotek s 6 parkovacími místy v účetní hodnotě cca 30 mil. Kč. 

 

Sportovní centrum Pitterova 

V tomto areálu, který je postaven na pozemcích SK si pronajímáme od Zásobní zahrady a.s. 

(majitel areálu) hernu kuželek a tři tenisové kurta se zázemím. 

Kuželna – provoz zajišťují manželé Konvalinovy. Mimo náš oddíl, který využívá většinu času na 

kuželně, využívají k tréninkům a zápasům naší kuželnu dalších sedm Pražských oddílů kuželek. 

Přesto že je kuželna v odpoledních hodinách takřka plně obsazena po dobu 9ti měsíců, dostává se 

její provoz do ztráty. Ve zbývajících měsících je kuželna takřka prázdná. 

Tenis – tenisové kurty mají povrch z umělé antuky. Naplněnost kurtů nám z naprosté většiny 

zabezpečují tenisový trenéři, kteří si kurty dlouhodobě pronajímají. Dobrým počinem bylo v roce 

2013 pořízení přetlakové tenisové haly přes všechny tři kurty. Přesto že, díky této hale máme 

celoroční provoz, nedaří se nám ekonomiku tohoto střediska dostat do kladných čísel. Největším 

problémem je malé vytížení kurtů o sobotách a nedělích. 

 

 

 

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

  

 Celkové hospodaření našeho sportovního klubu za rok 2014 vykazuje ztrátu ve výši -

1.515.881,99 Kč oproti předpokládané ztrátě -2.169.412,00 Kč. Nižší ztrátu, než byla plánovaná, 

kladně ovlivnily vyšší tržby z pronájmu tělovýchovných zařízení a nebytových prostor (zvýšení 

tržeb o 1.184.875,00 Kč proti rozpočtu).  

 Výsledná ztráta je však z větší části ovlivněna odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

673.262,00 Kč, ztrátou z provozu tenisových kurtů Primaska (po započtení oddílových příspěvku 

přesto ztráta 98.818,00) a dále pak ztráta středisek kuželny ve sportovním centru (rovněž po 

započtení části oddílových příspěvků ztráta 235.875,00 Kč). 

  

 Oddíly hokeje a turistiky obdrželi dotaci od SK ve výši 63.369,00 Kč. 

 

 ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍLŮ 

 

 Při projednávání činnosti oddílů za rok 2014 výkonný výbor konstatoval, že pracovaly i 

hospodařily vcelku dobře, a proto vyslovil všem aktivním funkcionářům, trenérům i členům, kteří 

se na zajištění této činnosti podíleli, poděkování. V pěti oddílech SK je k 31. 12. 2014 sdruženo 289 

členů. 

 Ze zpráv jednotlivých oddílů uvádíme stručný přehled z jejich činnosti. 
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                       KANOISTIKA 

 

 Oddíl, který má ve dvou sportovních odvětvích 32 členů vedl jeho předseda M. Hájek za 

účinné pomoci M. Kašpara a J. Maška. M. Hájek a J. Mašek jsou současně členy VV SK. 

 

Rafty 

 

 Mužská posádka HRT R4 se hlavně dobrými výsledky ve slalomu, kde stála 2x na 

stupních vítězů, dostala až na 5. místo v celostátním žebříčku. Jako jediná objela kolotoč Českého 

poháru ve stejném složení. 

 Ostatní naše mužské posádky skončily na 14., 17. a 22. místě z celkových 41 

klasifikovaných posádek. 

 Ženská posádka Jezinky R4 jezdí jen pro radost v kategorii R4. Přesto že netrénovaly,  

z 6ti závodů 2x vyhrály a 1x skončily na 2. místě. 

V kategorii veteránů se posádka prala až do závěrečné fáze o 2. reprezentační místo. Bohužel ani 

vynikajícími výsledky ze slalomu nedokázala smazat manko z nepovedených sjezdů z kraje sezony. 

Mužská veteránská posádka R6 překvapivě získala titul MČR ve slalomu a v celkovém pořadí 

získala 3. místo, s malým odstupem za druhou posádkou. 

 Oddíl uspořádal již tradiční závody raftů R4 na USD Trnávka a to 18. ročník MČR. Dnes již 

jeden z největších závodů v Evropě. 

 Zúčastnilo se 40 posádek mužů, 7 žen, 7 veteránů, 6 hlídek a 12 R2 v novém seriálu Baraca 

cup. VIP závodu se zúčastnilo 5posádek. Experimentálně jsme pořádali 2 slalomy a sprinty 

v jednom dni, což mělo o něco menší přínos ekonomický, než by se dalo očekávat, ale je to zřejmě 

cesta dopředu.  

 Bez zapojení nás, členů klubu, bychom nemohli zorganizovat tento závod s cenami za 50 

tisíc Kč, nejlépe klapající organizací a s náklady dosahujícími i s počtáři ke dvěma stům tisíc. 

Bohužel každý rok je více obtížné tento standard udržet. Firma Loap, jako sponzor již skončil, ceny 

jsme dávali z našich zásob z minulých let a z darů, které sehnali naši nejaktivnější členové. Mezi 

tradiční partnery patří Humpolecký pivovar Ježek, firmy Hiko a Norská móda, o zpestření 

ohňostrojem se postarala firma „Krupička ohňostroje“. 

 

Slalom 

 V roce 2014 fungovala slalomová část oddílu ve stejné sestavě 11 aktivních členů pod 

organizačním vedením Martina Kašpara. Z toho se 9 zúčastňovalo závodů pořádaných ČSK DV. 

 

 Tradiční náplní byla organizace tréninků a nominačních závodů ČP a v letošním roce nově i 

NKZ na slalomové dráze v Želivu. 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, v sezoně 2014 oddíl opět pořádal 2 závody ČP. A kromě toho 

byl ze strany ČSK DV velký zájem o tréninky na naší trati. Všeho se naše komorní sestava zhostila 

se ctí, ke spokojenosti trénujících i závodících vodáků a trenérů oddílů a RD. Náš oddíl tyto závody 

zajišťuje organizačně, finančně pak ČSK DV.  Krom „víkendu“ Českého poháru jsme byli 

pořadateli dvou NKZ – závodů, ze kterých si slalomáři zajišťují postup do nejvyšší soutěže – 

Českého poháru.  Tyto závody jsou obsazeny zhruba dvojnásobným počtem závodníků. Všechny 

tyto akce proběhly ke spokojenosti objednavatele – ČSK DV. V rámci závodů i tréninků je 

využívána ubytovna ve vodáckém areálu. Bohužel její stav neumožňuje nějaké výraznější využití. 

 

 Závodní činnost se rozděluje na účast v mistrovských soutěžích – ČP a NKZ. 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 14. místo a 

získala tedy 1. výkonnostní třídu, což se jim podařilo, jako jediným oddílovým závodníkům, 
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po delší době. Taktéž získali titul Mistrů republiky ve veteránské kategorii. Martin Kašpar pak 

přidal ve veteránech ještě stříbrnou medaili na C1. 

Další účastníci ČP -  Viktor Míka se v kategorii C1 umístil na 37. místě a v K1 na 46. místě. 

Vladimír Buchnar v C1 na 43. místě.  

Z NKZ si Míka a Buchnar vybojovali právo startu v ČP i pro rok 2015.  

Ostatní závodníci pak získali 2. či 3. výkonnostní třídu. 

 

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, za vydatného 

přispění vedení SK Žižkov 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. 

 

Závěrem nezbývá než vyslovit veliký dík všem členům oddílu, kteří se věnují s vypětím všech sil 

brigádnické činnosti při pořádání tréninků, závodů a údržbě. 

                   

 

         KUŽELKY  

 

Oddíl kuželek vedl předseda Martin Lukáš, který je současně členem VV SK a představenstva ZZ 

a.s. Oddíl měl v roce 2014 52 členů z toho 5 hostujících hráčů. 

V roce 2014 vzniklo nové družstvo, které hraje 3ligu. 

 Hráči a hráčky jsou rozděleni do pěti družstev. Činnost oddílu zajišťuje předseda společně 

s vedoucími jednotlivých družstev – A. Sailerovou (družstvo žen) B. Strnadem (družstvo D), P. 

Váňou (družstvo C), M. Lukášem (družstvo B) a P. Veverkou (družstvo A). 

   

Soutěže 

 

Družstvo Ženy: V loňském roce skončili ženy na 7. místě (ve 2. lize žen), v letošním ročníku 

vyhráli podzimní část a v současné době se pohybují na 5. místě. 

  

Družstvo A: V letošním roce se družstvo pohybuje na 7. místě, tak uvidíme, zda se ještě posunou 

výše. 

 

Družstvo B: V loňském roce, družstvo B skončilo na 9. místě nejvyšší Pražské soutěže. Letošní 

ročník (2014/2015)se družstvo snaží udržet v MP 1. Momentálně se družstvo pohybuje ve středu 

tabulky a tak má o udržení postaráno. 

  

Družstvo C: V loňském ročníku MP II, skončilo na 9. místě. V letošním ročníku (2014/2015) se 

zatím pohybuje v prostřední části tabulky. Jarní část však začalo hůře a tak věříme, že se nakonec 

v MP II udrží. 
  

Družstvo D: V loňském ročníku skončilo na pátém místě. Letos se jim moc nedaří a tak se 

necháme překvapit kam, až dojdou v tabulce. Momentálně jsou na 6. místě. 

 

Mistrovství Prahy 2013/2014 

 

- družstvo ženy: V loňském roce skončili ženy na 7. místě (ve 2. lize žen),  

nejlepší hráčka L.Boštická 

- družstvo B skončilo v Mistrovství Prahy I     na 9.místě. 

    nejlepší hráč – M.Všetečka 

- družstvo C skončilo v Mistrovství Prahy II   na 9.místě. 

    nejlepší hráč – P.Brveník 

- družstvo D skončilo v Mistrovství Prahy IV na 5. místě. 
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    nejlepší hráč – B.Strnad 

 

Turnaje 

 

Družstva a jednotlivci se během sezóny účastní řady turnajů pořádaných pražskými oddíly, na 

kterých si platí startovné.  

 

Na Mistrovství Prahy skončila nejlepší žena Sedláčková Irini na 6.místě a nejlepší muž P. Hrubý 

skončil na 5. místě. 

 

 

              LEDNÍ HOKEJ 

 

 Oddíl vedl předseda p. Kindl, sekretář oddílu p. Fojt a vedoucí družstva mužů p. Orság. 

Oddíl má 29 členů. Členská základna se skládá z družstva mužů a funkcionářů oddílu. 

  

Právě ukončenou sezónu 2014/2015 lze považovat z hlediska výsledků SK Žižkov za průměrnou.  

Stejně jako vloni jsme skončili na 7. místě z 10 účastníků. Získali jsme 18 bodů z 26 utkání při 

pasivním skóre 114:169. Nutno však vzít v úvahu, že v roce 2010/11, kdy jsme skončili na 2. místě 

(nejlepší umístění za posledních 15 let) se soutěže zúčastnilo pouze 5 účastníků.  Letos, stejně jako 

vloni, se však kvalita soutěže v Pražském přeboru výrazným způsobem zvedla, když se do soutěže 

přihlásila velmi silná mužstva z jiných krajů (HC Lomnice nad Popelkou z Libereckého kraje, HC 

Slovan Louny z Ústeckého kraje /dlouholetý účastník 2. ligy/ a HC Roudnice nad Labem ze 

Středočeského kraje). Přičteme-li k těmto mužstvům dvě velmi silná družstva z Prahy (HC Letci 

Letňany a HC Hvězda Praha), která mají zcela jiné podmínky na trénování a mají své zázemí na 

svých stadionech, lze naše 7. místo považovat za úspěch. 

Za SK Žižkov v soutěži nastoupilo celkem 20 hráčů, přesto jsme v několika utkáních v závěru 

soutěže hráli v minimálním počtu 10 či 11 hráčů. Důvodem byla dlouhodobější zranění hráčů nebo 

pracovní vytížení, když několik hráčů má v zaměstnání pracovní dobu krátký-dlouhý týden a 

mohou tudíž hrát 1x za 14 dní. 

 

Ve všech 26 utkáních nenastoupil žádný hráč. Nejvíce utkání odehrál Láďa Kašpar a Michal Kindl 

(oba 25), Míra Raiman (24). Dále následovali s 21 odehranými zápasy Jarda Fojt a Tomáš 

Rosenberg a s 20 zápasy Radim Čvančara, Jiří Orság a Lukáš Starý. Z výše uvedených důvodů 

(malý počet hráčů) bylo po odhlášení HC Zbraslav z nadstavby soutěže na hostování doplněno naše 

mužstvo o několik mladých hráčů (roč. 1993, 1994), kteří mají pro příští rok zájem o přestup.  

      

Výsledkově považujeme za největší úspěch remízu s Lomnicí n/Popelkou (pozdějším vítězem 

kvalifikace o baráž o 2. ligu) 2:2, remízu v posledním utkání na ledě Slovanu Louny 4:4 a 

v neposlední řadě i remízu s HC Bohemians Praha (4. místo v základní části, účastník finálové 

skupiny) 6:6. Ještě bychom uvedli dobrý výsledek s HC Olympik, kdy jsme utkání, ve kterém jsme 

nastříleli přes 10 branek, vyhráli 11:4. 

 

Nejlepším hráčem se stal Jan Bíza, který nastřílel 32 gólů (více než čtvrtina všech gólů Žižkova) a 

se 24 přihrávkami získal 56 kanadských bodů, což činí téměř 3 KB na zápas!!! 

 

1. místo Bíza 56 KB (32 gólů+24 asistencí) - 2,947 KB na zápas 

2. místo Kašpar 37 KB (24+13) - 1,480 

3. místo Vondřejc 24 KB (13+11)- 1,412  

4. místo Kindl 20 KB (  8+12)- 1,800  

5. místo Čvančara 17 KB (11+  6)- 1,850 

 

Nejlepší střelci:  Nejlepší nahrávači asistencí 

1. Bíza (19 zápasů)  32  1. Bíza (19 zápasů)  24 
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2. Kašpar (25 zápasů) 24  2. Kašpar (25 zápasů)  13 

3. Vondřejc (17 zápasů) 13 3. Kindl (25 zápasů)  12 

4. Čvančara (20 zápasů) 11 4. Vondřejc (21 zápasů) 11 

5. Kindl (25 zápasů)  8 5. Rosenberg (21 zápasů)   9 

 

Nejtrestanější hráči (dle průměru trestných minut na zápas): 

1. Král (4 zápasů) 7,400 minut na zápas – ukončil hráčskou karieru 

2. Prýgl (11 zápasů) 3,091 minut na zápas 

3. Černý (13 zápasů) 2,923 minut na zápas 

4. Kindl (25 zápasů) 2,840 minut na zápas 

 

             TENIS 

 

Sezóna 2014 proběhla v tenisovém klubu Primaska i přes ukončení soudního sporu, který nám vzal 

naději na získání kurtů do vlastnictví SK. Předseda nechal vypracovat dodatečnou právní studii od 

právníka JUDr Meduny, jehož kancelář se specializuje na restituční spory rodiny Bečvářových a 

dosáhla zvrácení několika původních rozhodnutí (kauza Metrostav). Nový posudek potvrdil, že naše 

zastupování Dr. Bedrnou bylo kvalifikované a že rozhodnutí Nejvyššího soudu je sice poměrně 

překvapivé, přesto nám nezbývá než se s ním smířit. Další právní kroky jsou v současné situaci bez 

nároku na úspěch. Lze je zvážit v případě výskytu nových okolností, které by mohly vést k zahájení 

nového procesu. V dané situaci funguje klub bez nových investic, pouze v udržovacím režimu, 

který zřizovatele nezatěžuje zbytečnými náklady. Vedení klubu se ovšem i za stávajících podmínek 

podařilo sjednat novou obsluhu baru, která zároveň plní úlohu správce a stará se i o úklid. S 

obnovou baru se daří udržovat  počty členského stavu, v plné síle působí i sportovní družstva. 

Družstvo A stále hraje 2. třídu v Praze, družstvo B 3. třídu a nadále se v pražské soutěži drží i tým 

seniorů. I přes provizorium, v němž se klub žije už druhou sezonu, je stále místem bohatého 

společenského setkávání a sportovních aktivit. 

 

         

 TURISTIKA 

 

 

Oddíl Světlušek vede Dominika Zábranská. V roce 2014 měl oddíl 31  členů (7 vedoucích, 25 

dětí). 

 

 Činnost oddílu zůstala ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Věnovaly se pravidelně 

středečním schůzkám, jednodenním výpravám i trojdenním akcím. Od září má oddíl nové téma a to 

KNIHOVNA. 

     Oddíl uskutečnil celkem 39 schůzek a 12 jednodenních výprav do okolí Prahy v 

turistickém duchu jak je zvykem oddílu. Dále oddíl uspořádal pro své členy 7 třídenních, tedy 

víkendových akcí. Oddíl spolupracuje na některých akcích pro starší členy, Vánočních výpravách a 

při stavbě letního tábora s chlapeckým oddílem Táborníci, sídlícím při ZŠ Jarov. 

 O prázdninách proběhl vrchol činnosti oddílu, tedy třítýdenní letní tábor, v termínu 28.6. - 

18.7. 2014. Zúčastnilo se ho 22 dětí, 7 vedoucích, 2 bývalé vedoucí. Celou dobu účastníci prožívali 

dobrodružství, které potkalo Karlíku Bucketa v továrně na čokoládu. Pan Wonka se zpočátku zdál 

jako podivín, ale nakonec zjistili, že je to člověk se srdcem na správném místě.  

 Pro účastníky letního tábora uspořádaly tradiční táborovou olympiádu. Účastníci letního 

tábora si sami zabezpečovali stravu včetně vaření.  

Oddíl prezentuje svoji činnost na internetových stránkách oddíl www.volny.cz/svetlusky. 

 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ K 31. 12. 2014 

ODDÍL-ODBOR NÁKLADY VÝNOSY 
- ZTRÁTA 

+ ZISK 

ODÍLOVÉ 

PŘÍSPĚVKY 
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KANOISTIKA 245.662,90 256.801,00 11.138,10 11.500,00 

KUŽELKY 27.383,00 97.923,00 70.540,00 70.473,00 

LEDNÍ HOKEJ 303.252,00 197.300,23 -105.951,77 162.886,00 

TENIS 6.531,00 441.950,00 435.419,00 404.350,00 

TURISTIKA 70.973,00 45.400,00 -25.773,00 6.400,00 

CELKEM 653.801,90 1.039.374,23 385.372,33 655.609,00 

 

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ V ROCE 2014 

 

Oddíl kanoistiky – celkové čerpání výdajů a plnění příjmů bylo v souladu se schváleným 

rozpočtem. Čerpání výdajů bylo především na účast v soutěžích, pořádání závodů (rafty MČR a EP) 

na USD Trnávka. Celoroční odvody oddílových a členských příspěvků byly naplněny 

v rozpočtované výši. Hospodaření oddíl skončilo ziskem ve výši 11.138,10. Vzhledem k zisku oddíl 

nevyčerpal schválenou dotaci na rok 2014 ve výši 33.700,00 Kč. 

 

Oddíl kuželek – oddíl provozuje svoji činnost v herně kuželny, kterou má SK pronajatou od 

Zásobní zahrady a.s. čímž oddílu nevznikají náklady na pronájem kuželny. Finanční prostředky 

oddíl použil na pokrytí nákladů spojených se startem v soutěžích a na zabezpečení turnajů, které 

oddíl pořádal. Zisk, který oddíl vykazuje za rok 2014, byl vytvořen vyšším výběrem oddílových 

příspěvků a získáním několika darů na činnost oddílu. Oddíl se částečně podílel na pokrytí nákladů 

provozu kuželny z vybraných oddílových příspěvků v částce 21 037,00 Kč. 

 

Oddíl ledního hokeje – největší část nákladů oddílu tvoří náklady na pronájem ledové 

plochy. Oddíl získal reklamu 32 314,00 Kč. SK přispěla oddílu částkou 43.797,00 Kč. 

  

Oddíl tenisu – oddíl čerpal výdaje převážně na nákup tenisových míčku. Oddílové i členské 

příspěvky byly přijaty v rozpočtované výši. Celkový zisk hospodaření oddílu je 435.419,00 Kč a 

částečně pokrývá ztrátu hospodaření provozu objektu Primaska . 

 

Oddíl turistiky – čerpání výdajových položek převážně na poznávací výpravy, pořádání 

letního tábora pro oddíl Světlušek bylo v souladu s plánovaným rozpočtem. Pronájem klubovny ve 

výši 40.000,00 Kč byl částečně uhrazen z grantu poskytnutého Městkou částí Praha 3 ve výši 

20.000,00 Kč. Celoroční odvod oddílových a členských příspěvků byl splněn. Náklady oddílu byly 

rovněž částečně kryty darem od firmy NET4GAS s.r.o. ve výši 19.000,00 Kč. Celková ztráta oddílu 

ve výši 25.773,00 Kč je kryta schválenou dotací od SK. Pro rok 2014 měl oddíl schválenou dotaci 

ve výši 34.600,00 Kč, kterou však nevyčerpal v plné výši. 

 

 

 


