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Základní údaje 
 
ZPRACOVATEL :   SPARTAK TRUTNOV,z.s. 
SÍDLO :    Žižkova 457, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 

Korespondenční adresa:  Skřivánčí 770, 541 01 Trutnov 

IČ / DIČ :    04377397 

Č.ú.:     115- 1258170247/0100 

URL :     www.spartaktrutnov.com 

e-mail:    info@spartaktrutnov.com 
 
Spisová značka L 10275 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 

 

 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ : 
Tato výroční zpráva byla vypracována Výkonným Výborem SPARTAK TRUTNOV,z.s.. Předává 
komplexní a ucelené informace, které byly zpracovány dle našeho nejlepšího vědomí a 
svědomí. Výroční zpráva shrnuje informace o finanční situaci,  hospodářském výsledku, 
ucelený přehled o činnosti organizace a v neposlední řadě největší sportovní činnost a 
úspěchy za rok 2016. Ve zprávě nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit 
význam této zprávy. 
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Struktura organizace SPARTAK TRUTNOV,z.s. 

 

 
 

Nejvyšším orgánem SPARTAK TRUTNOV,z.s je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem 
je výkonný výbor SPARTAK TRUTNOV,z.s . SPARTAK TRUTNOV,z.s organizačně zahrnuje 
sportovní a zájmové oddíly. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, 
avšak v součinnosti, vždy však v zájmu SPARTAK TRUTNOV,z.s jako celku. 
 
Statutárním orgánem : 
Radek Horák Mgr., předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změně ve struktuře organizace, ale  ve složení 
statutárních orgánů došlo ke změně dle zápisu VV ze dne 12.10.2016 - kooptací člena VV a 
bude řešena hlasováním na řádné VH v roce 2017. 

 

VALNÁ 
HROMADA 

Kontrolní Komise 
SPARTAK TRUTNOV 

Výkonný Výbor 
SPARTAK TRUTNOV 

Zaměstnanci a 
externí firmy 

Akce organizace 

Organizační 
jednotky  

( oddíly ) 
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ÚVOD 
 SPARTAK TRUTNOV,z.s. byl zaspán 24.9.2015 ve spolkovém rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 10275. SPARTAK TRUTNOV,z.s.  je 
novým sdružením, které svoji oficiální činnost započalo 1.1.2016. SPARTAK TRUTNOV,z.s. 
působí v řadě sportovních odvětvích a svým působením přímo i nepřímo ovlivňuje sportovní 
dění na úrovni města Trutnova, okresu a Královehradeckého kraje, ale také na republikové a 
mezinárodní úrovni vzhledem ke sportovní výkonnosti a sportovním akcím, které organizuje. 
 SPARTAK TRUTNOV,z.s. sdružuje oddíly zaměřené na sporty, které nejsou mediálně 
tolik sledované a přesto mají svůj cíl a způsob i schopnost oslovit řadu lidí. Někdy se tyto 
sporty nazývají alternativními . Je tak zřejmé, že SPARTAK TRUTNOV,z.s. bude doplňovat a 
doplňuje při realizaci a rozšiřování sportovních činností v našem regionu některé sportovní 
organizace. Naše vize pro budoucí činnost a směrování našeho spolku je vytvořit podmínky a 
prostor pro rozvoj i méně známých sportovních odvětví a současně, oslovit s nabídkou i řadu 
zájemců, kteří chtějí sportovat nejen na vrcholové úrovni, ale třeba jen pro radost a zdraví. 
 
 Počet členů k 31.12.2016  činila 630  v 13-ti oddílech.  
 

ČINNOST ORGANIZACE 
 Organizace vyvíjela činnost po dvou hlavních liniích. První byla činnost jednotlivých 
oddílů po stránce sportovní, jejíž hlavní činností byla organizace tréninkových a soutěžních 
aktivit na všech úrovních a pořádání pohárových a mistrovských soutěží a akcí, včetně 
zajištění financování těchto aktivit a to dle hospodářských výsledků jednotlivých oddílů. 
 Druhá linie se odehrávala na úrovni výkonného výboru. Zde se jednalo především o 
ekonomické a administrativní zajištění chodu organizace. Mediální a účetní náležitostí a to 
včetně PR celé organizace se stabilizovalo v průběhu roku 2016. Celý výkonný výbor a 
předsedové oddílu museli po své linii na počátku roku 2016 řešit i převody u svých 
mateřských svazů pod novou organizaci, která jim dává právní subjektivitu. 
 VV se pravidelně scházel na pracovních schůzkách a řešil především strukturu 
organizace. VV řešil ve své kompetenci grantovou politiku, přerozdělování financí, 
ekonomiku organizace a účetní záležitosti. VV v grantové politice podal žádosti na činnost, 
akce a refundaci nájemného pro rok 2017 na MěÚ Trutnov, účastnil se dotačních programů 
Královehradeckého kraje a u MŠMT dotačního programu VIII. ORGANIZACE SPORTU VE 
SPORTOVNÍCH KLUBECH po oddílové linii řešil s vedením VV a sportovních svazů další 
dotace na činnost pro rok 2017. 
 Výkonný výbor se snažil stabilizovat situaci v nové organizaci a nastolit nový směr v 
činnosti směrem k veřejnosti a především mládeži.  
PROJEKTY: 
Projekt: STREETERZ - projekt volnočasové aktivity a první legální stěny na graffity v Trutnově 
Jít cestou spolupráce a nikoliv pouze represe - nejen bič, ale i cukr. Vedle důsledného potírání 
nelegálního graffiti umí města totiž poskytnout i prostory, kde můžou malovat i legálně. 
Trutnov byl ovšem tak trochu výjimkou. Nikoliv město Trutnov, ale majitel opěrné zdi Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace a nadšení vedení spolku SPARTAK TRUTNOV, 
který ve svých řadách má nejen sportovce, ale i mladé "umělce" s podtitulem STREETERZ - 
spojilo síly a tak vzniká první legální stěna pro street art a graffiti  v Trutnově a tak od 
1.3.2016 je graffity v Trutnově na opěrné stěně legální. 
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Projekt: TRUTBOARDERS - projekt volnočasové aktivity - oddíl spojující všechny nadšence 
skateboardingu a longboardingu - pro všechny, kteří nechtějí prkno jenom nosit pod 
ramenem, ale hlavně jezdit! V poslední době právě longboarding prožívá boom i mezi lidmi, 
kteří by se na klasickém skateboardu báli svézt. Je stabilnější, lépe jede i po nekvalitních 
površích a přináší tak radost z jízdy každému, kdo to nevzdá po prvním pádu. Aktivita, kdy se 
nadšenci pravidelně 1 x týdně schází a učí se základním technikám, testují a trénují. 
 
Projekt: REJNOCI - projekt volnočasové aktivity - oddíl spojující všechny nadšence, kteří milují 
vodu a chtějí se zdokonalit v základních plaveckých stylech a to formou hry a individuálního 
přístupu. Projekt je věnován dětem, které mají i jiné sporty a aktivity - nemají tedy ambice na 
závodní plavání, ale chtějí v rámci 2 hodin týdně zdokonalit svůj plavecký styl a vztah k vodě. 
 Projekt REJNOCI se také zaměřuje na tréninky mentálně a tělesně postižených občanů 
- v tomto projektu se pořádal již II. ročník "Váčního kapříka"  - tzn. závod pro mentálně a 
tělesně postižené občany. 
 
 
 SPARTAK TRUTNOV,z.s. organizoval v kooperaci veřejné kurzy ( cvičení ) a akce pro 
širokou veřejnost. Velký důraz je pak kladen na individuální práci s dětmi , ale 
nezapomínáme ani na práci se seniory či postiženými spoluobčany. Široké spektrum našich 
sportovních oddílů se nezabývá pouze výkonnostním sportem. Věnuje dostatek pozornosti 
sportům rekreačním i alternativním, práci s mládeží a dětmi, kde vyplňujeme nezbytně nutný 
článek ve volnočasových aktivitách. 
 Sportovní činnost jednotlivých sportovních oddílů pod hlavičkou nové organizace 
sice začal až v roce 2016, ale jak jsme již zmínili v úvodu sportovní oddíly svoji činnost 
vykonávají již desítky let - jediná změna nastala v právní subjektivitě. 
 
 Výkonný výbor dále, kromě běžné každodenní operativy ve spolupráci s předsedy 
oddílů řešil následující záležitosti: 
 

 Příprava řádné VH 

 Výroční zprávu za rok 2015 i 2016 

 Zajišťování finančních prostředků ze státních zdrojů 

 PR organizace - webové stránky, FB, tiskoviny 

 Sponzorské a darovací smlouvy 

 Žádosti a vyúčtování jednotlivých grantů KHK, MŠMT a město Trutnov 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE - rozvaha 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE - rozvaha 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE - rozvaha 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE - rozvaha 

 
 

Hodnocení  
 Rok 2016 byl pro organizaci SPARTAK TRUTNOV,z.s. prvním rokem, kdy hospodařil s 
veřejnými i soukromými ( sponzorské smlouvy aj. ) finančními zdroji. Tento rok se organizace 
snažila především o stabilizaci a vyrovnaný rozpočet. Spravedlivě finančně zabezpečit 
především sportovní oddíly, které svoji sportovní činností dělají dobré jméno nejen naši 
organizace, ale i mateřskému městu Trutnov , Královehradeckému kraji i české republice ve 
formě reprezentace ČR. V roce 2016 byla finanční částka na činnost z města Trutnova 
přerozdělena 68% na činnost oddílů a 32% na činnost sekretariátu ( účetnictví, 
administrativní činnost, PR organizace, nájemné aj. ) 
 Veškerá hospodářská činnost ve formě čerpání finančních dotací ze státního sektoru 
byla za rok 2016 řádně profinancována a vyúčtována. 
 V oblasti hospodaření si účetní firma a VV organizace nastavili jasná pravidla ve formě 
kontrolingu, čerpání finančních prostředků, investic a celkového hospodaření organizace. 
 Z výše uvedených skutečností a v návaznosti na činnosti Výboru a kontrolní komise, 
lze konstatovat, že Výbor jako statutární orgán spolku postupuje s péčí řádného hospodáře a 
i jednotlivé oddíly s finančními prostředky zachází v souladu se stanovami spolku a vnitřními 
směrnicemi sdružení.  
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY A ČINNOST ODDÍLŮ 
 

Oddíl  KRASOBRUSLENÍ 
Oddíl krasobruslení Trutnov začal fungovat již v roce 2011. Oddíl krasobruslení 
organizuje mezi-oddílové závody s podtitulem "Bruslička", který v roce 2016 měli již 

páté pokračování. Oddíl se pravidelně účastní mezioddílových závodů, ale i svazových závodů 
vypsaných ČKS a to po celé republice již od roku 2013, ze kterých přivážejí domů medaile 
všech kovů. Některé krasobruslařky mají již splněné testy ČKS a proto shrňme akce za rok 
2016. 
 

Závody, soutěže a výsledky 
11.01.2016 - Poděbrady - II. ročník "Poděbradského ledového srdce"  
16.01.2016 - Liberec - 38.ročník "Ještědská brusle a bruslička"  - Home Credit Aréna 
21.01.2016 - Olympiáda dětí a mládeže - rychlobruslařské disciplíny 
23.01.2016 - Nymburk -  XXVIII. ročník krasobruslařských závodů "Nymburská stuha" 
20.02.2016 - Chrudim - "Chrudimská bruslička" 
27.02.2016 - Nové město nad Metují - XXIII. ročníku Malé ceny Nového Města 
12.11.2016 - Trutnovská bruslička V. 
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Oddíl  Muay - Thai / MMA  - HIGHLANDERS 
Oddíl HIGHLANDERS Trutnov byl oficiálně registrován 7.5.2005 pod číslem 30 u 
C.M.T.A..  Pro trenéry a bojovníky oddílu HIGHLANDERS byl rok 2016 jedním z 

nejúspěšnějších v celé jejich 12-ti leté historii. Oddíl HIGHLANDERS v čele s trenéry Radkem 
Horákem Mgr. a Tomášem Matouškem se můžou pochlubit nejen dalším úspěšným 
ročníkem HIGHLANDERS NIGHT s pořadovým číslem 5, ale i úspěchem z ME v Chorvatském 
Splitu, kde Jakub Klauda ve váhové kategorii - 86 Kg vybojoval zlatou medaili a juniorským 
titulem Matěje Trčky z MČR - C.M.T.A.. Oddíl v roce 2016 úspěšně pokračoval v projektu 
"úpolové minipřípravky", který byl završen letním víkendovým táborem v Adršpašsko-

teplických skalách 19 - 21.8.2016 a také stabilizaci oddílu MMA. Svazové semináře, 
reprezentační i svazová soustředění, tréninková činnost a zápasy dle termínové listiny 
C.M.T.A. to byla hlavní náplň oddílu HIGHLANDERS. 
 
Sportovní oddíl se v roce 2016 účastnili se svými sportovci těchto soustředění a seminářů 
28 - 31.1.2016  - soustředění širšího reprezentačního výběru C.M.T.A -  Lipno Kovářov 
6.2.2016    - seminář  Praha v tělocvičně Pro7Sport - svazový trénink dětí a mlád.  
31.3. - 3.4.2016 - soustředění širšího reprezentačního výběru C.M.T.A -  SC Nymburk 
19 - 21.8.2016  - soustředění  "minipřípravka" - Adršpašsko-teplické skály 
25 - 30.8.2016  - mezinárodní soustředění C.M.T.A. - chata Cihlářka Krkonoše 
1.10.2016  - otevřený sparing C.M.T.A - Praha v tělocvičně Pro7Sport 
7 - 14.10 2016  - soustředění širšího reprezentačního výběru C.M.T.A. - SC Nymburk 

 
Závody, soutěže a výsledky 
17.01.2016 - CZ / Praha - mezinárodní MČR v MT asociace C.M.T.A.  
- Matěj Trčka vs Artura Mykytenko z Primmat gymu Praha -  vítěz Trčka 3:0 

05.03.2016 - SK / Bratislava - Hanuman Cup 30.  
- Ondřej Marvan vs Andrej Simkulič  z Hanuman Gym Bratislava - vítěz Simkulič 3:0 

12.03.2016 - CZ / Plzeň - mezinárodní MČR v MT asociace C.M.T.A 
- zápas MT Štěpán Brožek vs Dominik Šifalda z Muay Thai Chomutov- vítěz Šifalda 2:0 

10.04.2016  - CZ / Praha - mezinárodní turnaj MaXimus CUP 3. a MČR 
MaXimus CUP 3. 2016 
Junior BOYS ( 15 - 17 let ) - 63,5 Kg ( 3x 2 min. IFMA rules ) 
Matěj Trčka CZE vs Henrik Koczo HU - vítězství 3:0 - Trčka 
Matěj Trčka CZE vs Václav Sivák CZE - prohra 2:1 - Trčka 
Results : Dělené 3-4. místo 
Junior BOYS ( 15 - 17 let ) - 67 Kg ( 3x 2 min. IFMA rules ) 
Štěpán Brožek CZE vs Sergey Shetinin RUS - vítězství 3:0 - Brožek 
Štěpán Brožek CZE vs Andy Čehovský CZE  - prohra 3:0 - Brožek 
Results : Dělené 3-4. místo 
mezinárodní open MČR 
- 75 kg ( 3 x 2 min., C.M.T.A. rules ) 
Filip Čapek HIGHLANDERS vs DO DO - Hung Leonidas Teplice - vítězství 3:0 Čapek 
-72,5 Kg ( 3 x 2 min., C.M.T.A. rules ) 
Jakub Lautsch HIGHLANDERS vs Dominik Šístek Leonidas Teplice - vítězství 2:1 Šístek 

29.05.2016 - SE / Jönköping -  I.F.M.A. Muaythai World Championship 2016 
-57 - 60 Kg ( 3x 2 min. IFMA rules ) 
Matěj Trčka vs Gaspard Meric ( Francie ) - vítěz Trčka 3:0 na body 
Matěj Trčka vs Pavel Hryshanovic ( Bělorusko)- vítěz Hryshanovic 3:0 na body - Results : Trčka 2. místo na MS 

11.06.2016 - CZ / Praha - finále mezinárodního MČR / C.M.T.A. 
Matěj Trčka vs Daňo Douglas z Tik Tak Rokycany -  vítěz Trčka 3:0 na body 
- Matěj Trčka se stává mistrem ČR ve váhové kategorii - 63 Kg pro rok 2015 /2016 
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18.06.2016 - SK / Bratislava - mezinárodní turnaj Hanuman Cup 31 
Jakub Klauda vs Jakub Benko ( SPARTANS Bratislava )- vítěz RSC Klauda 

16.09.2016 - CZ / Pardubice - mezinárodní turnaj Pretorian Fight Night  
Matěj Trčka ( Highlanders ) vs Jakub Miller ( Dragon Gym ) - vítěz Trčka 3:0 na body- IFMA rules 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs Cyril Pohl ( Biceps Gym Praha ) - vítěz Klauda 3:0 na body 

16.10.2016 - CZ / Brno - mezinárodní MČR v MT asociace C.M.T.A.  
Štěpán Brožek vs David Kučera z TKBC - Teplice - vítěz 2:0 na body Kučera 

29.10.2016 - HR / Split - I.F.M.A. European MT championship 2016 
Klauda vs Vankov ( Bělorusko ) - vítězství Klauda TKO - 2. kolo 
Klauda vs Berglund ( Švédsko ) - vítězství Klauda TKO - 2. kolo 
Klauda vs Sartakov ( Rusko ) - vítězství Klauda 3:0 na body -  Jakub Klauda se stal mistrem EVROPY 

11.11.2016 - CZ / Trutnov - mezin. turnaj Highlanders Night V. 
Jakub Klauda vs Luca Areani (Itálie ) - vítězství Klauda,  Ondřej Marvan vs Milan Ulman ( Slovensko ) - vítězství 
Marvan,  Štěpán Brožek vs David Šajben ( Slovensko ) - vítězství Šajben, Matěj Trčka vs Luděk Greguš (ČR ) - 
vítězství Greguš. 

 27.11.2016  - RU / Kazaň -  IFMA World Cup ( světový pohár ) 
Jakub Klauda vs A.Iallyev ( RU ) - vítěz Iallyev 3:0 na body - Klauda odvaží dělené 3 - 4 místo 
 Matěj Trčka prohra proti Ruskému soupeři - 2:1 na body 

3.12.2016  - PL /  Józefów -  Mezinárodní turnaj dle pravidel IFMA 
Matěj Trčka - 2 x vítězství 
10.12.2016  -  CZ / Třebíč a 4.kolo amatérského mezinárodního MČR / C.M.T.A 
Štěpán Brožek vs  Vladislav Vráblík ( Lanna Gym ) - vítězství Vráblík 3:0 na body 
Matěj Trčka vs Samuel Ševčik ( Hanuman Gym Bratislava ) - vítězství Sevčík 2:1 na body  
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Oddíl  SILOVÝ TROJBOJ - Powerlifting Trutnov 
Oddíl Powerlifting Trutnov byl založen v roce 2008.  Oddíl působil jako samostatný 
právní subjekt a v roce 2012 vstoupil do TJ Loko Trutnov. Od roku 2016 je 

zakládajícím členem nové organizace SPARTAK TRUTNOV - pod kterým úspěšně absolvoval i 
rok 2016.  Oddíl Powerliftingu Trutnov se dlouholetou činností vypracoval mezi 
nejpočetnější a nejvýznamnější oddíly silových disciplín v ČR. Soutěže pořádané oddílem se 
vyznačují vysokou účastí a pozitivním hodnocením soutěžících. Díky pořádání soutěží, 
propagaci powerliftingu i vlastních soutěžních výsledků tak oddíl postupně povýšil město 
Trutnov na jedno z nejvýznamnějších a nejznámějších středisek powerliftingu v ČR 
 

Závody, soutěže a výsledky 
10.04.2016 - SK / Půchov - mezinárodní mistrovství ČR a SK v silovém trojboji 
1. místo v pořadí oddílů a i v absolutních pořadích. V kategorii žen RAW (bez vybavení) se na 2. místě umístila 
Valérie Mirič a na 3. Vendula Hallová.  V kategorii Muži EQIP (s vybavením) obsadil Martin Hurdálek 3. příčku a 
v kategorii Masters EQUIP vybojoval Libor Hurdálek příčku druhou. V hodnocení jednotlivých kategorií pak 
Trutnováci  přivezli  celkem 7 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. 

30.04.2016 - CZ / Semily - MČR - FČST a SAST - v benchpressu 
Z 37 oddílů z ČR a SK v hodnocení klubů 1. místo. Celkem 12 zlatých medailí a 8 poháru za absolutní umístění. 

11.06.2016 - FIN / Rovaniemi - ME - European Championship 
Patrik Till v disciplíně benchpress RAW (bez vybavení) a v kategorii do 100 kg Teens (18 – 19 let) s výkonem 150 
kg vybojoval první místo a tím i titul mistra Evropy. Výkon jej pak katapultoval na druhé místo v absolutním 
pořadí Teens (do 19 let věku). Český tým benčařů rovněž dovezl z ME i 3. místo v pořadí národů 
Martin Hurdálek v kategorii do 100 kg Open (24 – 39 let) obsadil 2. příčku s výkony 320 kg dřep, 240 kg 
benchpress a 250 kg mrtvý tah (total 810 kg). Tento výkon pak Martinovi stačil i na 2. příčku v absolutním 
pořadí mužů bez rozdílu vah. 
Libor Hurdálek s výkony 260 kg dřep, 160 kg benchpress a 225 kg mrtvý tah (total 645 kg) obsadil ve své 
kategorii 110 kg masters 5 (60 – 64 let) první místo a získal titul mistra Evropy. V absolutní pořadí masters nad 
40 let obsadil rovněž druhou příčku. Současně pak se dřepem 260 kg vytvořil nový světový i evropský rekord. 
Libor a Martin, jako jediní zástupci ČR v této disciplíně,  navíc svými výkony společně vybojovali pro ČR 3. místo 
v pohárech všech zúčastněných národů 

24.09.2016 - RS / Knjaževac - MS - GPC World Championship 
 6 zlatých medailí, 1 stříbrná,  1 bronzová a třikrát i na stupních vítězů v absolutních pořadích. 

23.10.2016 - PL / Zalesie - GPC Carpathian Cup 2016 
Jan Kasper - 2. místo v kategorii  16 - 17 let do 82,5 kg.  V absolutním pořadí 13 - 18 let pak skončil na 3. místě. 
Filip Pilný - 1. místo a v absolutním pořadí 13. - 18. let získal rovněž první příčku. 

Libor Hurdálek - 1. místo v kategorii 60 - 64 let do 100 kg. a stejnou příčku obsadil i v absolutním pořadí 

Masters. 
- mrtvý tah RAW, kde  HURDÁLEK v kategorii 60 - 64 let do 110 kg s výkonem 190 kg obsadil první místo a 
hodnota jeho pokusu znamenala i nový světový rekord 
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Oddíl  SPORTOVNÍ GYMNASTIKY a TEAM GYMU 
Oddíl si v roce 2016 plnil svazové povinnosti. Sportovci z oddílu Gymnastický 
oddíl Spartak Trutnov se účastnili pravidelně tréninkových jednotek a to dle 

rozpisu ve specializované gymnastické tělocvičně  na ZŠ Komenského - Trutnov a jsou 
pořadatelé řady sportovních soutěží. Stěžejní je MČR - TEAM GYM - PROSPECT CUP, který se 
v Trutnově konal již podruhé. 
Závody, soutěže a výsledky 
28.02.2016  - CZ / Jaroměř - 3. ročník Gymnastického dvojboje - "Valentýnský závod" 
05.03.2016 - CZ / Úpice - "Úpický zimní pětiboj" 
12.03.2016 - CZ / Trutnov - "Okresní přebor žactva, dorostu -  XXXI. ročník O  
   Trautenberkův korbel" 
19.03.2016 - CZ/Praha - Vyšehrad OPEN - Team Gym  

   Junior I. A obhájce titulu, Junior I.B - 8. místo 

03.04.2016 - CZ / Třebíč - 4. závod Českého poháru – PROSPECT CUP 2015- 2016 
   Junior I. 1 místo, Junior II. 2 místo, Junior III 2 místo 

23.04.2016  - CZ / Liberec - Liberecký pohár 2016 - Tip sport aréna 
    Junior I. - 2.místo MČR v TEAM GYM a Junior III. - 3.místo MČR v TEAM GYM 

23.04.2016 - CZ / Ostrava -  IC pohár a MČR - Teama gym 
   Junior I - vítězi mezinárodního IC poháru 
30.04.2016 - CZ / Trutnov - krajský přebor ve sportovní gymnastice  
07.05.2016 - CZ / Trutnov - atletický čtyřboj SPV 
14.05.2016 - CZ / Třeboň - přebor republiky ve sportovní gymnastice 
mladší žáci - 6.místo v družstvech, mladší žáci II. - 2.místo, mladší žákyně I.- 2. místo v družstvech ( v 
jednotlivcích 1. místo - Pavlína Hellingerová ), mladší žákyně II.  - 5. místo v družstvec 

29.05.2016 - CZ / Brno - 19. ročník Brněnského poháru v soutěži TeamGym a  
   TeamGym Junior a 6. závod Českého poháru Prospect Cup 2015/16 
   Junior I. 1: msíto, Junior III - 1. místo 

28.06.2016 - CZ / Praha - soutěž veteránů ve sportovní gymnastice 
22.10.2016 - CZ / Příbram - "Příbramský pohár" 
   Junior I 2 místo, Junior III - 3 místo 

12.11.2016 - CZ / Trutnov - MČR - TEAM GYM - PROSPECT CUP 2015/2016 
   Junior III. - dívky nad 16 let. Trutnovské družstvo -  získalo zlaté medaile a zároveň i 
   zlatý pohár a absolutní prvenství v Českém poháru Prospect Cup. Junior I. - dívky 
   devět až jedenáctiletých děvčat  - Trutnovské družstvo -  získalo zlaté medaile 

26.11.2016 - CZ / Dvůr Králové  - oblastní přebor TEAM GYM 
12.12.2016 - CZ / Trutnov - Vánoční přebor v gymnastickém dvojboji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spartaktrutnov.com/spartak-trutnov/oddily/gymnastika/aktuality/3-rocnik-gymnastickeho-dvojboje-valentynsky-zavod/
http://spartaktrutnov.com/spartak-trutnov/oddily/gymnastika/aktuality/liberecky-pohar-2016-tip-sport-arena/
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Oddíl  SPV 
Oddíl SPV je zaměřený na všestranné cvičení od nejmenších po seniory. Jsem 
ráda že si zde může každý vybrat. V pondělí si ženy zahrají volejbal , Petra 
Vochová se zaměřuje na posilování a protažení celého těla, Eleni Karasová 
vede zdravotní cvičení a Danuše Novaková zase seniorky a diabetiky. Na 

hodinách které mají dobře připravené se i zasmějí a takto strávený čas má smysl. Rodiče s 
dětmi se  koncem dubna sešli na školním hřišti u ZŠ Kapitána Jaroše a pálily čarodějnice které 
děti vyrobili za pomoci rodičů. K tomu patří opékaní buřtů a spousty zábavy. To samé jsme si 
zopakovali koncem června. A na závěr roku proběhlo Mikulášské cvičení kde si děti zacvičily 
na nářadí, zasoutěžily. Dorazil mezi nás Mikuláš s Andělem a Čerticí. Děti za svůj výkon 
dostaly mikulášský balíček dobrot jsem ráda, protože si ho opravdu zaslouží. Na konci roku 
vidím jak jsou děti obratnějši že se nebojí udělat kotoul ,krásně chytí míč a pěkně 
spolupracují s rodiči. Tímto děkuji Všem cvčitelkám za práci v našem oddíle protože chodím 
domů z dobrým pocitem, že děláme to co nás baví a naplňuje.  

 
Oddíl  Cross Fit - PREDATORS CF 
Predators to je nový oddíl CrossFitu v Trutnově. Pod vedením aktivního závodníka 
a účastníka soutěží CF Tomáše Hovarda se stává volnočasová aktivita 

organizovanou činností s jasným cílem - soutěžit v CF. První letní soustředění v srpnu 2016, 
ale i účast na soutěžích a organizované tréninkové cykly - to vše začalo 1.1.2016 a rozhodně 
se řady CF budou rozšiřovat. 

 
Závody, soutěže a výsledky 
20.02.2016 - CZ / Neratovice  - BESTIE OPEN - Patrik Jindra - 36.místo 
09.04.2016 - CZ / Pardubice  - BESTIE OPEN - Tomáš Hovard - 19. místo, Patrik Jindra 
   - 35.místo 
10.07.2016 - CZ / Plzeň  - Cross Getup Challange - Tomáš Hovard - 30. místo ,Patrik 
   Jindra - 21.místo 
04.09.2016 - CZ / Praha  - Czech Beast Challenge - Tomáš Hovard - 32.místo 
10.09.2016 - CZ / Dvůr Králové nad Labem  - Attitude challenge II. - Celkově atleti z 
Predators CF Spartak Trutnov obsadili 12. místo,16 a 17.místo. Jirka Svoboda, Patrik Jindra a 
"Johny" Petira  
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Oddíl MTB / down hill - Krakonošovi jezdci 
Krakonošovi jezdci vznikli především z důvodu výstavby bikeparku Vlčka, který se 
nachází v trutnovském lesoparku. Již na začátku roku 2016 bylo jasné, že 

bikepark dosáhne limitů vymezené plochy lesoparku. Po čtyřech letech stavění překážek a 
jednotlivých trailů se Vlčka ukázala jako výborné sportoviště jak pro začínající, tak i pokročilé 
bikery. To se oba stavitelé a zároveň vedoucí oddílu rozhodli zúročit v podobě pořádání 
pravidelných tréninků. Rok 2016 byl tedy zlomový jak v oblasti výstavby bikeparku, tak 
v oblasti trénování a samotného ježdění. 
V roce 2016 Krakonošovi jezdci pořádali již čtvrtý ročník závodu Vlčka trails. Tradičně při této 
příležitosti představili odvedenou práci na bikeparku za uplynulou sezónu a také prověřili 
schopnosti nejen svých svěřenců. Odměnou pak byla perfektní atmosféra samotného 
závodu, ale i úspěchy při samotném závodu jednotlivých 
jezdců. Trénování nejen ve vlastním sportovišti, ale i 
například na Trutnov Trails se zúročilo v podobě výhry 
Matyáše Říhy v kategorii HT. Všichni svěřenci Daniela 
Tamchyny a Pavla Němce se během sezóny posunuli ve svých 
dovednostech, důkazem toho byli konkurenceschopné 
výsledky nejen při domácím závodě Vlčka trails 4, ale i 
například ve vybraných závodech BigMat Czech Downhill 
Tour 2016, nebo některých lokálních závodech Downhill Derby. 
Hlavní náplní bylo tedy trénování mladých nadějí extrémního MTB ježdění a výstavba 
bikeparku Vlčka spojená s údržbou již vystavěných překážek. Krom toho, se několik 
vybraných jezdců zúčastnilo soustředění v rakouském Leogangu, kde právě probíhal jeden ze 
závodů světového poháru v downhillu. 
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Oddíl plavání - REJNOCI 
Oddíl REJNOCI se specializuje na zdokonalování plaveckých dovedností a 
individuální přístup. Oddíl, který se primárně věnoval tělesně a mentálně 

postiženým, rozšířil svoji aktivitu i směrem k dětem. Malí sportovci, kteří chtějí i plavat a 
zdokonalit se v plaveckých stylech formou hry a individuálního přístupu - to je zdokonalovací 
kurz pro děti. Rejnoci v čele s Evou Minárikovou, Andreou Horáčkovou a Petrem Barvínkem 
organizují i plavecké závody pro mentálně postižené. 7.12. 2016 se konal již druhý ročník 
"Vánoční kapřík" tohoto závodu, kterého se účastnilo na 40 postižených sportovců.  

 
Oddíl longboardingu a skateboardingu - 
TRUTBOARDERS 
Trutboarders je nově vzniklý oddíl spojující všechny nadšence 

skateboardingu a longboardingu. TRUTBOARDERS je zde pro všechny, kteří nechtějí prkno 
jenom nosit pod ramenem, ale hlavně jezdit ! V poslední době právě longboarding prožívá 
boom i mezi lidmi, kteří by se na klasickém skateboardu báli svézt. Je stabilnější, lépe jede i 
po nekvalitních površích a přináší tak radost z jízdy každému, kdo to nevzdá po prvním pádu. 
Otevřené tréninky, kde se testovaly a trénovaly nejen základní dovednosti, ale i vybavení - 
byly základním kamenem činnosti oddílu, který neustále rozšiřuje své řady. 
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Oddíl Baseball & Slowpitch  
V srpnu 2016 padlo rozhodnutí od dlouholetého hráče, extraligového rozhodčího 
a spoluzakladatele sportovního oddílu Rytíři Trutnov Michala Rottera založit 

oddíl, který se bude specializovat na pálkovací hry jako je Baseball, Teeball, Coachpitch a 
Slowpitch. Tyto sporty jsou v České republice s popularitou na vzestupu a za posledních 10 
let je o ně velký zájem. Například Baseball je jeden z nejpopulárnějších sportů na světě. Jako 
jeden z mála dává svojí rozmanitostí postů a herních situací příležitost pro uplatnění různým 
typům (somatotypům) dětí i dospělých. Rozvíjí myšlení, rychlé reagování a přizpůsobování se 
různým situacím, což má za následek rozvoj duševních schopností, které si hráči přenášejí i 
do školy a běžného života. Ernest Hemingway prohlásil, že baseball jsou nerychlejší šachy na 
světě. Děti vychované v kolektivním sportu jsou méně náchylné na šikanu a umí si lépe 
poradit v každé situaci. Během podzimu 2016 byl oddíl Spartak Trutnov – Baseball & 
Slowpitch registrován u České Baseballové i Softballové Asociace a zaregistroval 13 hráčů. 
Mezi nimi jsou nováčci, ale i dlouholetí hráči, kteří působili na přelomu milénia 
v extraligovém týmu SB Rýchory nebo v reprezentaci - jsou to tzv. trutnovské baseballové 
legendy. Předseda oddílu Michal Rotter začal s baseballem v roce 1989 a od té doby bez 
něho nemůže být. 
1989 – seznámení s baseballem v 5. Třídě ZŠ – první kubánská výzbroj (rukavice, míče, pálky) 
1990 – účast na turnaji Little League na americké základně v německém Ramsteinu 
1991 – účast na turnaji Little League na americké základně v německém Stuttgartu  
1993-1998 – baseballová pauza – studium, vojna, první zaměstnání 
1999 – hráč SB Rýchor (B tým) 
2001 – rozhodcovská licence 
2002-2009 – odpískáno více jak 160 extraligových zápasů 
2009 – založení oddílu Rytíři Trutnov – návrat baseballu do Trutnova 
2012 – titul Mistra ČR v teeballové extralize dětí do 10-ti let v Ledenicích u Českých Budějovic 
2013 – titul Mistra ČR v teeballové extralize dětí do 10-ti let v Kunovicích u Uher. Hradiště 
2014 – sportovní cena města Trutnova – Trenér roku (společně s Mgr. Hedvikou Stolínovou) 
2015 – postup v ČBP mužů do 2. kola a zápas proti nejlepšímu týmu v ČR Drakům Brno  
2016 – založení sportovního oddílu Spartak Trutnov Baseball & Slowpitch  
2017 – trenérská B třída se specializací na Baseball – licence Coach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportvital.cz/zdravi/diagnostika/co-je-to-somatotyp-a-jak-ho-merime/
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HLAVNÍ ŮKOLY VV PRO ROK 2017 
1. Zabezpečit vyúčtování dotací za rok 2016 
2. Zabezpečit celkové vyúčtování organizace za rok 2016 + daňové přiznání 
3. Zabezpečit profinancování členských oddílů v roce 2017 formou podílu na dotacích. 
4. Shromáždit a zpracovat potřebné podklady pro žádosti o dotace na rok 2018. 
5. Vypracovat projekty a podle stanovených pravidel žádat o dotace na veřejně 

prospěšné programy vyhlášené MŠMT, ČUS a Královehradeckým krajem na rok 2018. 
6. Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2017 / 2018. 
7. Vytvoření směrnic organizace. 
8. Novelizovat smlouvu s IN VV s.r.o. - změna sídla organizace 
9. Pravidelně svolávat VV a svolat VH. 
10. Zajistit potřebnou propagaci SPARTAKu a oddílů, zaměřit se na prezentaci SPARTAKu 

tak, abychom byli vnímáni, jako masová sportovní organizace. 
11. Ve spolupráci s kontrolní komisí zpracovat plán činnosti komise. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA K 31.12.2016 
 

Oddíl Do 18-ti let Dospělí Celkem 

Muay Thai / MMA - Highlanders 47 47 94 

Baseball / Slowpitch 3 10 13 

Crossfit - Predators CF 1 8 9 

Gymnastika Trutnov 130 38 168 

Krakonošovi jezdci - MTB 2 28 30 

Krasobruslení Trutnov 32 3 35 

Petanque 0 5 5 

Pilates / Body WORK 0 21 21 

Plavání - REJNOCI 22 20 42 

Silový trojboj- Powerlifting Trutnov 7 27 34 

Sport Pro Všechny - SPV 34 123 157 

Zumba 0 6 6 

Trutboarders 11 5 16 

 
289 341 630 

 
 

Oddíl Do 20-ti let Dospělí Celkem 

Muay Thai / MMA - Highlanders 54 40 94 

Baseball / slowpitch 3 10 13 

Crossfit - Predators 1 8 9 

Gymnastika 132 36 168 

Krakonošovi jezdci 3 27 30 

Krasobruslení 32 3 35 

Petanque 3 2 5 

Pilates 0 21 21 

Plavání 24 18 42 

Silový trojboj 9 25 34 

Sport Pro Všechny 32 125 157 

Zumba 0 6 6 

Trutboarders 12 4 16 

 
305 325 630 

 


