
ZPRÁVA O ČINNOSTI SK Žižkov Praha
za r.2019 včetně období do VH 2020

Výkonný výbor SK Kontrol.komise
Předseda              - Martin Hájek Předsedkyně - Daniela Weisserová
Místopředseda     - Michal Truksa - Stanislav Hájek
Hospodář             - Michal Kindl - Irinni Sedláčková
Člen                     - Petr Kindl
                             - David Štorek
                             - Monika Lidrychová
                             - Jindřich Langr

Pracovní kolektiv SK Žižkov Praha:
Tajemník SK, 
pracovníci v recepci tenisu,
správce kuželny, správce areálu „Trnávka“
správci areálu „Primaska“  

Výkonný výbor 

V r.2019 se sešel  na 6 řádných jednáních,  spolu s delegáty pak na jedné VH,  před VH 2020 pak na 2
jednáních. Mimo tyto schůze proběhlo několik jednání předsedy se zástupci oddílů při řešení dílčích problé -
mů.
Z těchto jednání byly pořízeny zápisy a ty rozeslány zástupcům všech oddílů a umístěny na stránky SK Žiž -
kov do sekce „pro členy“
VV se věnoval řízení činnosti celého SK, získávání a vyúčtování státních a městských dotací, zlepšování
hospodaření a schvaloval opatření z důvodu nouzového režimu. Z tohoto důvodu byla VH 2020 posunuta až
na červnový termín.
 
Na schůzích i formou i-mailové komunikace VV projednával a schvaloval mimo jiné:

1) Režim provozu v areálu „Primaska“

Dohlížel na plnění dotačních podmínek. Jednalo se o dotaci HMP na provoz areálu, dotaci MČ Ph-3 pro se-
niorský tenis, a dotaci MŠMT na mládež. Zavedl se svoz tříděného odpadu, proběhla oprava odpadu WC,
oprava a revize elektro, oprava a revize kotlů, z kraje r.2020 se vyřešil konec životnosti kotle na ohřev vody,
proběhla výměna zámků (gen. systém), proběhla jarní údržba. Po vyrovnání všech jejich závazků se koncem
roku 2019 SK rozloučil s nájemci tělocvičny F4F. VV schválil od jara 2020 provozní režim se třemi správci,
od května 2020 se dvěma.

2) Cenový režim v kuželně

Od letošního roku (2020) a od nové soutěžní kuželkářské sezony byly VV upraveny ceny pro všechny uživa -
tele  kuželny.  Během roku došlo k několika  opravám dráhy.  VV dohlížel  na  plnění  a  vyúčtování  dotací
MŠMT (mládež) a MČ Ph-3, proběhla oprava vnitřního nábytku, modernizace drah a osvětlení.

3) Tenis Pitterova 

Investice  do  nových  laviček,  hodin,  beach  kurt,  sprcha,  košťata,  Na  jaře  2020  vznikla  finanční  ztráta
uzavřením sportovišť z nařízení vlády. V zimní sezoně byly kapacity takřka naplněné, včetně zájmu o so-
botách a nedělích. Ztrátu snad zmírní zvýšený zájem v letní sezoně jak o tenis, tak o beachvolejbal.

4) Želiv

Rok 2019 začal nepříjemnou zprávou pro oddíl kanoistiky a areál v Želivě. Protože se z důvodu údržby (od-
bahnění) přehrady musela vypustit voda z přehrady, byly akce omezeny jen do červnového termínu 2019.
Zrušeny  tak  byly  dvě  zářijové  akce,  které  každoročně  přispívaly  do  rozpočtu  oddílu  i  areálu  nemalou
částkou.
Tato situace a špatné zprávy pokračovaly v r.2020. Nejdříve byly všechny sportovní akce zrušeny vládním
nařízením v rámci nouzového stavu, poté pokračoval rok špatnou situací ohledně sucha. I tak se podařilo
uskutečnit 1.akci v našem areálu 30.5., která díky nadšení všech vodáků přinesla příjem jako jindy za celý
rok. VV doufá, že tento rok pokryje schodek minulého roku. 
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Pro oddíl ledního hokeje pomáhal vyúčtovat dotaci od MÚ Ph-3, snažil se dle svých možností vytvářet pod-
mínky umožňující činnost v dosavadní podobě. I tento rok je jeho domácí kluziště „Nikolajka“. Letní pří-
prava probíhala a probíhá v tělocvičně areálu „Primaska“

VV na svých schůzích pravidelně zdůrazňuje potřebu zvýšení mládežnické základny, kolem které se
točí víceméně všechny dotace. V současné době se to daří především v oddíle tenisu.

Výsledky hospodaření SK Žižkov Praha 2019

Komentář k výsledku hospodaření

Hospodaření SK Žižkov Praha za rok 2019 skončilo ztrátou ve výši -947 642,90 Kč (ztráta před zdaněním -
774 169,90 Kč). Rozpočtovaná ztráta na rok 2019 byla 1 130 886,- Kč před zdaněním.
Na nižší ztrátě se podílely vyšší tržby na ubytovně Želiv – 181 069,58 což je o 39% víc oproti rozpočtu. Dále
pak provozní dotace od MŠMT (69 300,-Kč), Hlavního města Prahy (50 000,-Kč), dotace od Městských částí
(40 000,-) a dotace od sportovních svazů (12 600,-Kč).
Na straně nákladů však bylo vyšší čerpání na účtu 501/05 Ostatní materiál kde byl rozpočet překročen více
jak  o  100%.  Tato  položka  obsahuje  převážně  nákupy  úklidových  prostředků,  prostředků  na  údržbu
kuželkářských drah atd. Výrazně byly překročeny náklady na pobytové služby a sportovní služby. Jsou to
položky, které souvisí se soustředěním mládeže a jsou kryty z dotací. Položka 538/01 Místní poplatky  je
proti rozpočtu překročena o 180 %, tato položka souvisí s vyššími tržbami za ubytování. Jsou to poplatky za
ubytované osoby odváděné ve prospěch obce Želiv. Nejvyšší překročení rozpočtované částky vykazuje účet
549/04 Ostatní provozní náklady – o 62,73%. Na tomto účtu je účtováno startovné na soutěžích oddílů,
poplatky rozhodčím apod. Je zde účtováno i krácení zaúčtování DPH v částce 40 556,-Kč.

K 31.12.2019 byla na účtu č. 684780 částka 3 328 881,78 Kč, na účtu č. 264236148 částka 989 094,43 a v pokladně SK
byla hotovost 124 629,-Kč.
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Náklady Výnosy

Číslo účtu Popis Konečný zůstatek Rozpočet 2019 % Číslo účtu Popis Konečný zůstatek Rozpočet 2019 %

501/01 Sportovní materiál 51 031,00         47 130,00       108,28% 602/01 Tržby za sportovní služby 73 061,00         149 250,00     48,95%

501/02 Údržbový materiál nemovitý majetek 17 123,52         81 500,00       21,01% 602/02 Tržby za pronájem sportovních zařízení 2 457 905,00    2 254 000,00  109,05%

501/04 Provozní náplně 600,00              1 500,00         40,00% 602/03 Tržby za pronájem nebytových prostor 1 594 980,00    1 474 800,00  108,15%

501/05 Ostatní materiál 242 328,14       111 100,00     218,12% 602/04 Tržby za reklamní služby 38 264,46         30 000,00       127,55%

502/01 Spotřeba el.energie 75 320,65         86 000,00       87,58% 602/05 Tržby za ubytovací služby 181 069,58       130 000,00     139,28%

502/02 Spotřeba plynu 226 670,78       232 000,00     97,70% 602/06 Tržby za ostatní služby 30 252,20         30 000,00       100,84%

502/03 Spotřeba vody 38 060,39         52 000,00       73,19% 604/01 Tržby za prodané zboží 61 364,32         62 000,00       98,97%

504/01 Prodané zboží 33 145,44         35 000,00       94,70% 644/01 Úroky z běžného účtu 1 391,73           1 000,00         139,17%

511/01 Opravy a udržování nemov. majetku 261 464,07       225 000,00     116,21% 649/01 Jiné ostatní výnosy 32 217,53                               -      -

511/02 Opravy a udržování movitého majetku 5 960,00           -                   - 682/01 Přijaté příspěvky (dary) 67 500,00                               -      -

512/01 Cestovné 46 558,00         31 000,00       150,19% 682/02 Přijaté příspěvky od svazů 12 600,00                               -      -

513/01 Náklady na reprezentaci 13 707,00         16 000,00       85,67% 684/01 Členské příspěvky 176 600,00       190 000,00     92,95%

518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení 243 600,00       210 000,00     116,00% 684/02 Oddílové příspěvky 390 550,00       385 009,00     101,44%

518/02 Nájmy nebytových prostor 1 768 240,70    1 805 000,00  97,96% 691/01 Provozní dotace - Hlavní město Praha 50 000,00                               -      -

518/03 Spojové služby 51 597,89         58 600,00       88,05% 691/02 Provozní dotace - Městská část Praha 3 40 000,00                               -      -

518/04 Sportovní služby 21 610,00         11 850,00       182,36% 691/03 Provozní dotace - MŠMT 69 300,00                               -      -

518/05 Pobytové služby 26 181,00         7 400,00         353,80%

518/06 Provozní služby 538 391,36       545 500,00     98,70%

518/07 Sofwarové a internetové služby 10 809,04         24 000,00       45,04%

518/08 Ostatní služby 101 234,96       73 500,00       137,73%

521/01 Mzdy a dohody o pracovní činnosti 673 424,00       626 000,00     107,58%

521/02 Dohody o provedení práce 360 820,00       375 000,00     96,22%

524/01 Sociální pojištění 156 417,00       153 500,00     101,90%

524/02 Zdravotní pojištění 56 536,00         55 000,00       102,79%

527/01 Zákonné sociální náklady 42 660,00         41 800,00       102,06%

532/01 Daň z nemovitostí 6 565,00           2 625,00         250,10%

538/01 Místní poplatky 16 834,00         6 000,00         280,57%

538/02 Televizní a rozhlasové poplatky 4 860,00           4 900,00         99,18%

542/01 Ostatní pokuty a penále 2 408,00           4 383,00         54,94%

545/01 Kurzové ztráty 4 690,08           -                   -

549/01 Zákonné pojištění 3 540,00           3 500,00         101,14%

549/02 Ostatní pojištění 60 924,00         55 471,00       109,83%

549/03 Bankovní poplatky 6 704,00           5 000,00         134,08%

549/04 Ostaní provozní náklady 126 471,28       77 720,00       162,73%

551/01 Odpisy dlouhodobého hmotného maj. 751 477,00       766 716,00     98,01%

582/01 Poskytnuté členské příspěvky 3 000,00           5 000,00         60,00%

591/01 Daň z příjmu 173 470,00       

591/02 Srážková daň z úroků 264,42              250,00            105,77%

Celkem: 6 224 698,72   5 836 945,00  106,64% Celkem: 5 277 055,82   4 706 059,00  112,13%

Hospodářský výsledek 947 642,90 -     1 130 886,00 - 

Výsledovka 2019



SPORTOVNÍ ODDÍLY:

KANOISTIKA
V roce 2019 se vodácká sezona pro náš oddíl rozběhla koncem března prvními závody. Hlavní akce našeho
oddílu, závody na Trnávce, jsme museli časově upravit pro malé množství vody v přehradě.
Po absolvování ½ sezony uspořádal náš oddíl zájezd do Londýna na místní raftové mistrovství. Po výborném
výkonu se naše posádka umístila na 2.místě. 
Během roku se členové kanoistického oddílu aktivně zapojovali na organizovaných brigádách v areálu v Že-
livě i na shánění klientů pro ubytovnu.
Na jaře 2020, na konci nouzového stavu, oddíl kanoistiky nezahálel a v rámci brigád prováděl údržbu a
modernizoval zařízení v ubytovně a v celém areálu. Na poslední chvíli se podařilo zorganizovat tréninkový
víkend závěrem května s velmi dobrým hospodářským výsledkem.

členi kanoist.oddílu ve funkcích činovnických :
Libor Polák – předseda SVoČR, rozhodčí závodního raftingu
Hanka Heralová – tajemnice SVoČR, mezinárodní rozhodčí IRF
Stanislav Hájek   – předseda revizní komise SVoČR, člen kontrolní komise SK, mezinárodní rozhodčí 
IRF
Jan Vávra – člen rady raftingu SVoČR
Martin Hájek – rozhodčí závodního raftingu, předseda SK Žižkov Praha,       

   správce Sportovního centra SK Žižkov Praha, ředitel závodu Trnávka
Jindřich Langr – člen revizní komise ČUS, předseda revizní komise ČSK, správce www stránek SK
David Kulhan – mezinárodní rozhodčí IRF
Vlaďka Chlupáčová – mezinárodní rozhodčí IRF
Michaela Schutová – mezinárodní rozhodčí IRF
Všichni ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí a na činnosti oddílu kanoistiky

KUŽELKY
K 31.12.2019 měl oddíl kuželek 48 členů z toho 7 žákovské kategorii, dva v dorostenecké a 12 hráčů dů -
chodového věku. Dále má oddíl 7 hostujících hráčů. Jeden člen oddílu hraje v zahraničí.
Zajištění činnosti:
Chod oddílu zajišťuje Výbor oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
Situace v soutěžích:
Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části sezóny se pohybuje na předních místech. Má 7
hráček z toho dvě hostující.
Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části ve středu tabulky. Před-
chozí sezónu ukončilo družstvo na pátém místě. 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 v popředí tabulky
Družstvo mužů C: hraje ve druhé skupině Mistrovství Prahy (MP2) a pohybuje též v popředí tabulky.
Družstvo mužů D: hraje MP 3 a má dosti  nabytý kádr hráčů. Stejně jako vloni se pohybuje na chvostu
tabulky a stále bojuje o záchranu.
Zahraničí: Petr Hrubý hraje v Rakouské Superlize
Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 7 hráčů v žákovské kategorii a družstvo v dorostenecké
lize.

TENIS
V uplynulé sezóně 2019 reprezentovalo oddíl celkově pět družstev, tři družstva dospělých a dvě družstva
veteránů. 
Oddíl  také  prvním  rokem  provozoval  tenisovou  školičku.  Oddíl  si  klade  za  cíl  zvyšovat  počet  dětí  a
zlepšovat úroveň trenérů.
Dospělí A: Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a po akvizici několika posil mělo jasný cíl postoupit po
dvou dekádách do I. třídy. To se nakonec podařilo. Kapitán týmu Tomáš Makovec, zástupce kapitána RNDr.
David Štorek.
Dospělí B: Po mnoha změnách v soupiskách družstvo B nakonec přihlásilo III.  třídu a umístilo se na 2.
místě. Soutěži dominovalo, bohužel klíčový zápas s pozdějším vítězem skupiny nešťastně prohrálo. Kapitán
Vlastimil Ježek, zástupce kapitána Radek Theier.
Dospělí C: Družstvo mělo za cíl opět ohrávat některé mladší členy oddílu, které se podařilo zlákat do klubu.
Přes veškerou snahu se nakonec umístili  na 8.místě.  Kapitán Tomáš Krůta,  zástupce kapitána Ing. Leoš
Marvan.
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Veteráni A: Družstvo působilo ve II. třídě veteránů a skončilo na 7. místě. Kapitán RNDr. David Štorek
Veteráni B: Družstvo působilo ve III. třídě veteránů a umístilo se na 2. místě. Kapitán Ing. Leoš Marvan. Za
reprezentaci klubu všem hráčům děkujeme.
Webové stránky a facebook:
Oddíl byl aktivní na webu skzizkovtenis.webnode.cz a facebooku www.facebook.com/tkprimaska. Do roku
2020 si  dává oddíl  za cíl  migrovat  na vlastní  doménu, být  nadále aktivní  na facebooku,  zkoušet  i  další
sociální sítě.
Celostátní turnaj dospělých
V červenci  proběhl  třetí  ročník celostátního turnaje  dospělých Primaska Open.  Turnaje  se  zúčastnilo  32
hráčů. Z vítězství se radoval nyní dnes již domácí Štěpán Sidorják, který ve finále porazil Štěpána Camfrlu
z TK Dolní Dobrouč 6:4, 5:7, 6:3. Ve čtyřhře triumfovalo duo Camfrla – Hlaváč, kteří porazili dvojici trenér
a svěřenec Přenosil – Brož výsledkem 6:4, 6:4. 
Turnaj  na  Primasce  znovu  splnil  očekávání  a  snad  se  v dalších  letech  dočkáme  podobných  zábavných
představení a kvalitního tenisu.
Oddílové turnaje: 
V roce 2019 se uspořádaly tři turnaje členů a přátel TO Primaska, a to turnaj neregistrovaných seniorů, turnaj
čtyřher mužů a turnaj smíšených čtyřher. V areálu také probíhala celoroční soutěž seniorů.

 KETTLEBELL
V červnu 2018 byl na žádost oficiálně založen oddíl Kettlebell Sportu pod SK Žižkov Praha. Oddíl KBS se
v roce 2019 po vlastní domluvě s nájemcem tělocvičny F4F Academy, které mu umožnilo využívat hodiny
v rámci jejich pronájmu, působil v areálu Primaska na Praze 10, kde měl KBS k dispozici tělocvičnu se záze-
mím. 
Od ledna 2019 začaly pravidelné a soukromé tréninky KBS a sobotní kruhové tréninky s kettlebelly. V půlce
července, proběhl seminář, naplánovaný letní kemp k důvodu nesjednocení termínu členů nebyl nakonec rea-
lizován. Do konce roku proběhl ještě jeden seminář KBS.
Kettlebell Sport je prezentován ve skupině na facebooku, kde se pravidelně přidávají příspěvky (foto, video)
o aktivitách v oddílu.
Druhou sezónu KBS oddílu lze považovat stále za startovací etapu, kdy jsme se seznamovali s chodem spor-
tovní klubu, oddílovými povinnostmi a náležitostmi, s areálem Primaska a jeho provozem a nastavovali chod
v tělocvičně. Podařilo se nám získat i pár nových členů, ovšem bohužel nám díky provozu a jejich problémů
na Primasce několik členů odešlo. Snažili jsme se stabilizovat členskou základnu, seznamovali je s  chodem
oddílu, plánovanými akcemi a vytvářeli pro členy dobré podmínky. Nadále spolupracujeme s oddílem lední-
ho hokeje, jejíž hráči využívají KBS ke zvýšení svých silových a vytrvalostních dovedností.
V roce 2020 plánuje oddíl KBS výstavbu nových webových stránek a marketing k prezentaci KBS oddílu,
plánujeme nábor nových členů a dětí do oddílu. V průběhu roku plánujeme oddílové soutěže v KBS. Po
domluvě s předsedou LH opět plánujeme spolupracovat s oddílem ledního hokeje a odvést letní přípravu
hokejistů pro nastávající hokejovou sezónu. Cílem je také zkvalitnění zázemí pro členy, co se cvičebního ná-
činí týká. 

LEDNÍ HOKEJ
Právě ukončenou sezonu 2018-2019 lze považovat z našeho hlediska za velmi dobrou. Zúčastnili jsme se
soutěže KPM (čtvrtá nejvyšší soutěž) pod vedením trenérů Vladislava Kašpara a Petra Kindla, který je zá-
roveň vedoucím družstva, ve kterém jsme obsadili konečné třetí místo. Soutěž byla letos změněna, když po
základní části následovalo play off. Po základní části 20 kol jsme byli na čtvrtém místě a o postup do finále
jsme se utkali s HC Hvězdou Praha na dva vítězné zápasy, kde jsme nebyli úspěšní (prohra 0:2 na zápasy) a
tak jsme hráli o třetí místo s HC Kobrou Praha na dva vítězné zápasy. Po vítězství na hřišti soupeře 5:4 a
domácí odvetě vítězství 4:3 v prodloužení jsme skončili na konečném třetím místě. Celkovým vítězem KPM
se stal tým HC TNP Praha.
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Účet Název účtu Celkem Účet Název účtu Celkem

501/01 Spotřeba sportovního materiálu 43 000,00           602/01 Tržby z tělovýchovných služeb 150 500,00         

501/02 Spotřeba materiálu pro údržbu 16 000,00           602/02 Tržby za pronájem sportovních prostor 2 045 000,00      

501/04 Provozní náplně 1 000,00             602/03 Tržby za pronájem nebyt. prostor 1 434 000,00      

501/05 Spotřeba ostatního materiálu 159 400,00         602/04 Tržby za reklamní služby 30 000,00           

502/01 Spotřeba el. energií 75 000,00           602/05 Tržby za ubytovací služby 100 000,00         

502/02 Spotřeba plynu 220 000,00         602/06 Tržba za ostatní služby 6 000,00             

502/03 Spotřeba vody 45 000,00           604/01 Tržby za prodané zboží 41 000,00           

504/01 Prodané zboží 20 000,00           684/01 Členské příspěvky 157 200,00         

511/01 Oprava a údržba nemovit. majetku 100 000,00         684/02 Oddílové příspěvky 482 300,00         

512/01 Cestovné 23 900,00           

513/01 Náklady na reprezentaci 11 500,00           

518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení 160 000,00         

518/02 Nájem nebytových prostor 1 768 500,00      

518/03 Výdaje spojů 42 900,00           

518/04 Sportovní služby 15 500,00           

518/05 Pobytové služby 41 600,00           

518/06 Provozní služby 398 900,00         

518/07 Softwarfové a internetové služby 9 700,00             

518/08 Ostatní služby 149 700,00         

521/01 Mzdy a dohody o pracovní činnosti 646 000,00         

521/02 Dohody o provedení práce 499 000,00         

524/01 Zákonné sociální pojištění 157 500,00         

524/02 Zákonné zdravotní pojištění 55 800,00           

527/01 Zákonné sociální náklady 40 800,00           

532/01 Daň z nemovitosti 9 966,00             

538/01 Místní poplatky 14 000,00           

538/02 Televizní a rozhlasové poplatky 4 900,00             

549/01 Zákonné pojištění majetku a osob 3 540,00             

549/02 Ostatní pojištění majetku 62 100,00           

549/03 Bankovní poplatky 6 000,00             

549/04 Ostatní provozní náklady 46 400,00           

551/01 Odpisy dlouhodobého majetku 750 500,00         

582/01 Poskytnuté příspěvky 2 500,00             

5 600 606,00     4 446 000,00     

1 154 606,00     

Návrh rozpočtu SK Žižkov Praha pro rok 2020

VÝNOSY

Náklady celkem Výnosy celkem
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	za r.2019 včetně období do VH 2020
	Výkonný výbor SK Kontrol.komise

	K 31.12.2019 měl oddíl kuželek 48 členů z toho 7 žákovské kategorii, dva v dorostenecké a 12 hráčů důchodového věku. Dále má oddíl 7 hostujících hráčů. Jeden člen oddílu hraje v zahraničí.
	Zajištění činnosti:
	Chod oddílu zajišťuje Výbor oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev
	Situace v soutěžích:
	Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části sezóny se pohybuje na předních místech. Má 7 hráček z toho dvě hostující.
	Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části ve středu tabulky. Předchozí sezónu ukončilo družstvo na pátém místě. 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 v popředí tabulky
	Družstvo mužů C: hraje ve druhé skupině Mistrovství Prahy (MP2) a pohybuje též v popředí tabulky.
	Družstvo mužů D: hraje MP 3 a má dosti nabytý kádr hráčů. Stejně jako vloni se pohybuje na chvostu tabulky a stále bojuje o záchranu.
	Zahraničí: Petr Hrubý hraje v Rakouské Superlize
	Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 7 hráčů v žákovské kategorii a družstvo v dorostenecké lize.
	TENIS
	V červnu 2018 byl na žádost oficiálně založen oddíl Kettlebell Sportu pod SK Žižkov Praha. Oddíl KBS se v roce 2019 po vlastní domluvě s nájemcem tělocvičny F4F Academy, které mu umožnilo využívat hodiny v rámci jejich pronájmu, působil v areálu Primaska na Praze 10, kde měl KBS k dispozici tělocvičnu se zázemím.
	Od ledna 2019 začaly pravidelné a soukromé tréninky KBS a sobotní kruhové tréninky s kettlebelly. V půlce července, proběhl seminář, naplánovaný letní kemp k důvodu nesjednocení termínu členů nebyl nakonec realizován. Do konce roku proběhl ještě jeden seminář KBS.
	Kettlebell Sport je prezentován ve skupině na facebooku, kde se pravidelně přidávají příspěvky (foto, video) o aktivitách v oddílu.
	Druhou sezónu KBS oddílu lze považovat stále za startovací etapu, kdy jsme se seznamovali s chodem sportovní klubu, oddílovými povinnostmi a náležitostmi, s areálem Primaska a jeho provozem a nastavovali chod v tělocvičně. Podařilo se nám získat i pár nových členů, ovšem bohužel nám díky provozu a jejich problémů na Primasce několik členů odešlo. Snažili jsme se stabilizovat členskou základnu, seznamovali je s chodem oddílu, plánovanými akcemi a vytvářeli pro členy dobré podmínky. Nadále spolupracujeme s oddílem ledního hokeje, jejíž hráči využívají KBS ke zvýšení svých silových a vytrvalostních dovedností.
	V roce 2020 plánuje oddíl KBS výstavbu nových webových stránek a marketing k prezentaci KBS oddílu, plánujeme nábor nových členů a dětí do oddílu. V průběhu roku plánujeme oddílové soutěže v KBS. Po domluvě s předsedou LH opět plánujeme spolupracovat s oddílem ledního hokeje a odvést letní přípravu hokejistů pro nastávající hokejovou sezónu. Cílem je také zkvalitnění zázemí pro členy, co se cvičebního náčiní týká.
	Právě ukončenou sezonu 2018-2019 lze považovat z našeho hlediska za velmi dobrou. Zúčastnili jsme se soutěže KPM (čtvrtá nejvyšší soutěž) pod vedením trenérů Vladislava Kašpara a Petra Kindla, který je zároveň vedoucím družstva, ve kterém jsme obsadili konečné třetí místo. Soutěž byla letos změněna, když po základní části následovalo play off. Po základní části 20 kol jsme byli na čtvrtém místě a o postup do finále jsme se utkali s HC Hvězdou Praha na dva vítězné zápasy, kde jsme nebyli úspěšní (prohra 0:2 na zápasy) a tak jsme hráli o třetí místo s HC Kobrou Praha na dva vítězné zápasy. Po vítězství na hřišti soupeře 5:4 a domácí odvetě vítězství 4:3 v prodloužení jsme skončili na konečném třetím místě. Celkovým vítězem KPM se stal tým HC TNP Praha.

