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Základní údaje 
 
ZPRACOVATEL :   SPARTAK TRUTNOV,z.s. 
SÍDLO :    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 2017. Ve zprávě nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit 
význam této zprávy. 
 
 
 
 
 

 
 
...................................  ...........................................  ......................................... 
   Libor Hurdálek Ing.   Daniel Tamchyna - člen VV    Michal Rotter - člen VV 
        předseda 
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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 : Libor Hurdálek Ing. - předseda 
 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změně ve struktuře organizace, ale  ve složení 
statutárních orgánů došlo ke změně dle zápisu 4 - VV ze dne 3.11.2017 a následnou volbou 
na mimořádné VH 13.12.2017. 

 

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.  
 Počet členů k 31.12.2017  činila 692  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. V roce 2017 se 
celá situace stabilizovala. 
 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 - 
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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. A tak se v roce 2017 konal 2 x open 
graffity jam a to dokonce s mezinárodní účastí. 
 
Projekt: TRUTBOARDERS - od 1.1.2018 pod novou hlavičkou GOFREEstyle je projekt 
volnočasové aktivity - oddíl spojující všechny nadšence skateboardingu, longboardingu, BMX 
a i koloběžek - pro všechny, kteří nechtějí prkno jenom nosit pod ramenem, ale hlavně jezdit! 
Aktivita, kdy se nadšenci pravidelně 1 x týdně schází a učí se základním technikám, testují a 
trénují. Vše směřuje k novému multifunkčnímu betonovému parku a PUMPtracku, který má 
být zprovozněn v roce 2018. 
 
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 v roce 2017 SPARTAK svými akcemi, výkonností jasně dokázal 
, že zde má své pevné místo. 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 i mimořádné VH 

 Výroční zprávu za rok 2016 a 2017 

 Zajišťování finančních prostředků ze státních zdrojů MŠMT, KHK, město Trutnov 

 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 - rozvaha 
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HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE - rozvaha 
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Hodnocení  
 Rok 2017 byl pro organizaci SPARTAK TRUTNOV,z.s. druhým rokem, kdy hospodařil s 
veřejnými i soukromými ( sponzorské smlouvy aj. ) finančními zdroji. V roce 2016 se 
organizace snažila především o stabilizaci a vyrovnaný rozpočet - v tomto trendu pokračovala 
i v roce 2017. 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, ale zároveň 
nezapomenout na oddíly s menší členskou základnou, které ovšem také patří do "sportovní" 
rodiny naši organizace. V roce 2017 byla finanční částka na činnost z města Trutnova 
přerozdělena částečně % klíčem a částečně tak, abychom uspokojili i potřeby oddílů s menší 
členskou základnou. Ta je ve většině případů hlavním klíčem při rozdělování finančních 
prostředků ze státního sektoru. 
 Veškerá hospodářská činnost ve formě čerpání finančních dotací ze státního sektoru 
byla za rok 2017 řádně profinancována a vyúčtována. 
 V oblasti hospodaření si účetní firma a VV organizace nastavili jasná pravidla ve formě 
controllingu, 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 2017 měli již 

šesté 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 účast 
na akcích za rok 2017. 
 

Závody a soutěže 2017 
7.1.2017  Poděbrady  
4.2.2017  Chrudim + Náchod (většina dětí v Chrudimi, dvě děti v Náchodě ISU závod) 
25.2.2017  Nové Město nad Metují 
13.3.2017  Nymburk 
12.-14.5.2017 Nymburk - víkendové soustředění 
9.-11.6.  Nymburk - víkendové soustředění 
6.-13.8.2017  týdenní mezinárodní soustředění Orlová 
16.11.2017  Trutnovská Bruslička 
25.11.2017  Nové Město nad Metují 
2.12.2017  Náchod 
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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.. Pokud jsme tvrdili, že rok 2016 byl pro trenéry a bojovníky oddílu 

HIGHLANDERS jedním z nejúspěšnějších v celé jejich 12-ti leté historii. Pak rok 2017 byl z říše 
snů. Oddíl HIGHLANDERS v čele s trenéry Radkem Horákem Mgr. a Tomášem Matouškem se 
můžou pochlubit úspěchem z ME v Paříži, kde Jakub Klauda ve váhové kategorii - 91 Kg 
obhájil titul ME a Matěj Trčka se stal juniorským mistrem Evropy. Jakub Klauda ještě 
zabodoval stříbrnou medailí na MS v Minsku a bronzovou medailí z World Games - Wroclaw. 
Jakub byl také vyhlášen v roce 2017 sportovcem roku města Trutnova pro rok 2016 a získal i 
svazové ocenění nejlepšího sportovce C.M.T.A.. Oddíl v roce 2017 úspěšně pokračoval v 
projektu "úpolové minipřípravky", který byl završen letním táborem v areálu PECKA od  14 - 
20.8.2017 a také novým trenérem III. třídy - MMA Karlem Huvarem, který restartoval oddíl 
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 2017 účastnili se svými sportovci těchto soustředění a seminářů 
14.1.2017  - seminář s Andrei " Bullet" Kulebinem. Běloruský bojovník 
16 - 19.2.2017  - juniorské soustředění širší reprezentace ČR C.M.T.A. v Rokycanech 
11.3.2017  - Veřejný trénink dětí a mládeže C.M.T.A. - Praha Lanna Gym 
15.4.2017  - Mentální trénink s lektory GIBU Akademie 
18 - 21.4.2017  - reprezentační soustředění C.M.T.A. ve sportovním centru Nymburk  
22.4.2017  - "DEN Země" - oddíl HIGHLANDERS se s dětmi účastnil této akce 
3.6.2017  - otevřený sparing C.M.T.A. - Praha 
22.7.2017  - mezinárodní soustředění ve Švédském Halmstadu 
14 -20.8.2017  - soustředění oddílu HIGHLANDERS sportovní areál PECKA 
4.9.2017  - účast na akci "Rozhýbejme Trutnov" 
27.9.2017  - prezentace HIGLANDRES na ZŠ Lány Úpice " 13.ročník Den zdraví" 
5 -8.10.2017  - soustředění širšího reprezentačního výběru C.M.T.A. - SC Nymburk 

 
Závody a soutěže 2017 dle svazového kalendáře C.M.T.A. a mezinárodní organizace IFMA 
14.1.2017 - CZ / Praha - mezinárodní MČR v MT asociace C.M.T.A. - zápasy MT 
25.2.2017 -  CZ / Praha - mezinárodní MČR v MT asociace C.M.T.A. - zápasy MT 
31.3.2017 - CZ / Plzeň - mezinárodní turnaj "SOUBOJ TITÁNŮ" 
6.5.2017 - SK / Žilina - mezinárodní turnaj Enfusion Live 
3 -12.5.2017 - BY / MINSK - Mistrovství světa I.F.M.A.  
20.5.2017 - CZ / Praha - mezinárodní turnaj "Maximus CUP IV." 
9.6.2017 - CZ / Plzeň - mezinárodní turnaj - "Rivalové - Den rváčů 5" 
20 - 30.7.2017 - PL / Wroclaw - World Games - světové hry 
16 - 22.10.2017 - FR / Paříž - Mistrovství Evropy I.F.M.A. 
23.10.2017 - CZ / Hradec Králové - Submission warior  
25.11.2017 - CZ / Plzeň - mezinárodní turnaj "Souboj Titánů - pyramida" 
 

Výsledky 2017 na mezinárodních soutěžích 
31.3.2017 - CZ / Plzeň - mezinárodní turnaj "SOUBOJ TITÁNŮ" 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs STYBEN Jakub ( GER )  - vítěz Klauda 3:0 
6.5.2017 - SK / Žilina - mezinárodní turnaj Enfusion Live 
Ondřej Marvan ( Highlanders ) vs Milan Helbich  ( SK  )   - vítěz Helbich 3:0 
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3 -12.5.2017 - BY / MINSK - Mistrovství světa I.F.M.A.  
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs Evgeny Nikitin ( RUS  )   - vítěz Klauda TKO 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs Sina Karimian ( Írán  )   - vítěz Klauda TKO 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs Dzianis Hancharonak ( Bělorusko  ) - vítěz Dzianis 3:0 
Jakub Klauda se stal vícemistrem světa ve váhové kategorii - 91 Kg. 
20.5.2017 - CZ / Praha - mezinárodní turnaj "Maximus CUP IV." 
- Matěj Trčka vs  x Patrike Szäna  ( Hungary )   -  vítěz Szäna  2:1 
9.6.2017 - CZ / Plzeň - mezinárodní turnaj - "Rivalové - Den rváčů 5" 
Ondřej Marvan ( Highlanders ) vs Lukáš Šimek  (Plzeň  )   - vítěz Šimek 3:0 
20 - 30.7.2017 - PL / Wroclaw - World Games - světové hry 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs EROGLU Serdarem ( TUR )  - vítěz Klauda 3:0 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs RADOSZ Lukasz ( PL )  - vítěz Lukasz 2:1 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs STYBEN Jakub ( GER )  - vítěz Klauda 3:0 
Jakub Klauda se získal bronzovou medaili  ve váhové kategorii - 91 Kg. 
16 - 22.10.2017 - FR / Paříž - Mistrovství Evropy I.F.M.A.  
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs STYBEN Jakub ( GER )  - vítěz Klauda 3:0 
Jakub Klauda ( Highlanders ) vs EROGLU Serdarem ( TUR )  - vítěz Klauda 3:0 
Jakub Klauda se stal mistrem EVROPY ve váhové kategorii - 91 Kg. 
- Matěj Trčka vs  x ( Litva )       -  vítěz Trčka 3:0 
Matěj Trčka se stal juniorským mistrem EVROPY ve váhové kategorii - 63,5 Kg. 
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Oddíl  SILOVÝ TROJBOJ - Powerlifting Trutnov 
Oddíl Spartak 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 2017. Powerlifting 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 vlastním soutěžním výsledkům tak oddíl postupně povýšil město 
Trutnov na jedno z nejvýznamnějších a nejznámějších středisek powerliftingu v ČR. V roce 
2017 nastoupili členové oddílu k 7 soutěžím. Celá sezóna se však nesla především ve 
znamení mistrovství světa GPC v silovém trojboji, dřepu, benčpressu a mrtvém tahu, které se 
konalo v Trutnově. Pořadatelstvím mistrovství byl pověřen trutnovský oddíl již v roce 2014. 
Přípravy trvaly řadu měsíců a oddíl Powerlifting Trutnov se zhostil svého úkolu skvěle o čemž 
svědčí i fakt, že na MS nastoupilo téměř 700 závodníků z 36 zemí světa k 850 startům.  
S uvedenými daty se pak jednalo o doposud největší MS GPC a celkově bylo mistrovství 
účastníky hodnoceno velice pozitivně. Po MS se pak oddíl dočkal ještě jedné významné 
události. Po několika letech působení v různých veřejných posilovnách si členové zajistili 
pronájem a zbudovali si vlastní posilovací centrum s názvem „Dragon´s Lair“. Významného 
úspěchu dosáhl Powerlifting Trutnov i na poli administrativním a to, když Libor Hurdálek byl 
na AGM GPC 09/2017 zvolen vicepezidentem pro Evropu ve federaci Global Powerlifting 
Committee (GPC). 
 

Závody, soutěže a výsledky 
7. – 9. Dubna 20176 - Příbram - Mezinárodní mistrovství ČR a SK v silovém trojboji a dřepu 
3. místo v absolutním pořadí z 54 zúčastněných oddílů. 
5 zlatých a titul mistra republiky – Kaňák Filip, Kasper Jan, Drtina Pavel, Čtvrtníčková Iveta, 
Neužil Jaroslav. 
1 stříbrná – Drtinová Alexandra  
 
29. – 30. dubna 2017 - SK/ Trnava - Mezinárodní mistrovství ČR a SR v benchpressu 
1 zlatá a titul mistra republiky – Neužil Jaroslav 
2 stříbrné – Hurdálek Libor, Kasper Jan 
 
20. května 2017 – Vsetín – „Valach Power“ pohárová soutěž v benchpressu  
4. místo – Hurdálek Martin 
 
25. – 30. června 2017 - PL/Siedlce – ME-  GPC  European Championship 2017 
4. zlaté medaile a titul ME – Tomanec Jaroslav, Hurdálek Libor, Hurdálek Martin, Pilný Filip 
Absolutní pořadí bez rozdílu vah: 
místo v kategorii Masters (nad 40 let) Trojboj – Hurdálek Libor 
místo v kategorii Teens (13 – 19 let) trojboj – Pilný Filip 
místo v kat Open (24 – 39 let) Dřep – Hurdálek Martin 
 
6. srpna 2017 – Volyně – „Volyňská mrtvola! pohárová soutěž v mrtvém tahu 
2. místo v kategorii žen – Čtvrtníčková Iveta 
3. místo v kategorii Masters – Tomanec Jaroslav 
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19. srpna 2017 – Hradec králové – „Extrifit Cup“  pohárová soutěž v benchpressu a mrtvém 
tahu 
 
16. – 23. září 2017 – Trutnov – MS – GPC World Championship 2017 
9 zlatých a titul MS -  Kasper Jan (TR), Pilný Filip (TR), Drtinová Alexandra (Dřep), Ponocný 
Dominik (TR), Hurdálek Libor (MT), Kaňák Filip (MT), Kasper Jan (MT), Tomanec Jaroslav 
(MT), Ponocný Dominik (MT) 
6 stříbrných – Drtina Pavel (TR), Hurdálek Martin (Dřep), Baudyšová Blanka (TR), Kaňák Filip 
(BP), Binar Jakub (MT), Tesař Tomáš (MT) 
1 bronzová – Sklenář Josef (TR) 
Absolutní pořadí bez rozdílu vah: 
  1. místo v kategorii Teens (13 – 19 let) trojboj - Kasper Jan  
  3. místo v kategorii Teens (13 – 19 let) trojboj – Pilný Filip 
Větový rekord v mrtvém tahu – Kasper Jan 
 
11. listopad 2017 – Varnsdorf – Mistrovství ČR v mrtvém tahu 
2. místo v absolutním pořadí 26 zúčastněných oddílů. 
3 zlaté a titul mistra republiky – Ponocný Dominik, Hurdálek Libor, Tomanec Jaroslav 
1 stříbrná – Kaňák Filip 
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Oddíl  SPORTOVNÍ GYMNASTIKY a TEAM GYMU 
Oddíl si v roce 2017 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 potřetí. 
 

Závody a soutěže 2017 dle svazového kalendáře ČASPV a ČGF 
12.02.2017 - Jaroměř - 4. Gymnastického dvojboje - "Valentýnský závod" 
( 7 medailí, z toho 4 zlaté a 3 bronzové ) 

28.02.2017 -  Úpice - "Úpický zimní pětiboj" 
( závod všestrannosti - 9.medailí ) 

04.03.2017 - Trutnov - "XXXII. ročník o Trautenberkův korbel" 
( 9 medailí - 2 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové - Sportovní gymnastika ) 

25.03.2017 - Třebíč - Třebíčský pohár 
( 1 zlatá a 1 stříbrná medaile  - Team GYM ) 

09.04.2017 - Trutnov - Krajský pohár ve SG 
( 5 x titul krajský přeborník, 4 x stříbro, 3 x bronz ) 

22.04.2017 -  Říčany - Team Gym CUP 
( 1 stříbrná medaile - Team Gym ) 

07.05.2017 - Praha - MČR Team GYM 
( Junior II - 6.místo ,  Junior III.  - 1.místo a mistr ČR v team Gymu ) 

15.05.2017 - Třeboň - MČR ve SG 
( Ml.žáci I. - 2.místo , 5,8 a 12.místo / Mladší žákyně II.- 1. a 2. místo - zároveň 1.místo v družstvech ) 

27.05.2017 -  Třebíč - MČR v atletice ČASPV 
( Kateřina Bydžovská mistr ČR v republikové soutěži ČASPV v atletice pro rok 2017 ) 

03.06.2017 - Brno - 20.ročník Brněnského poháru v Tema Gymu 
( Junior III.  - 1.místo , Junior I. - 4.místo , Junior II. - 5.místo ) 
04.06.2017 - Počernice - Závod ve SG - veteránské závody 
06.10.2017 -  Trutnov - 50.let výročí GYMNASTIKY v Trutnově 
11.10.2017 - Hradec Králové - finále soutěže o zlatý oříšek KHK 
21.10.2017 - Příbram - 7.ročník Poháru města Příbram v Team Gym 
( Junior II. - 3.místo, Junior III.  - 1.místo ) 
06.11.2017 - Plzeň - Team gym junior OPEN 
( MiniTeamGym - 3.místo, Mini starší  - 2.místo, Junior I. - 2.místo , Junior II. - 2.místo ) 

11.11.2017 - Trutnov - MČR - TEAM GYM - PROSPECT CUP 2017 
( Junior I. - 4.místo na MČR a 3.místo z ČP, Junior II. - 2.místo na MČR, Junior III.  - 1.místo na MČR a 
1.místo z ČP ) 
26.11.2017 - Dvůr Králové  - oblastní přebor Team gym 
09.12.2017 - Trutnov - Vánoční přebor v gymnastickém dvojboji 
 
 
Podrobné výsledky a úspěchy dalších členů oddílu jsou veřejně dostupné na www.spartaktrutnov.com 
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Oddíl  SPV 
Oddíl SPV je zaměřený na všestranné cvičení od nejmenších až po seniory. 
Díky přestavbě sportovního centra Na Nivách na SVČ - Trutnov se úpolové 
sporty ( Judo, Aikido ) od září 2017 přesunuly do tělocvičny Sokolovna. Tím 
byly částečně omezeny naše aktivity, které se musely přesunout do jiných 

tělocvičen. Ale i tak je nabídka našich aktivit velmi pestrá a každý si může vybrat. Na 
hodinách které mají dobře připravené se i zasmějí a takto strávený čas má smysl. Rodiče s 
dětmi se  opět 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. V tomto roce se také poprvé otevřel příměstský tábor, který byl 
celý pod taktovkou oddílu SPV a oddílu REJNOCI. Týden 21 - 25.8.2017 byl báječný a plný 
aktivit. 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 obratnější že se nebojí udělat kotoul ,krásně chytí míč a pěkně spolupracují s rodiči. 
Tímto děkuji Všem cvičitelkám 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 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. Oddíl přesunul veškeré aktivity po 
douhém hledání do specializované tělocvičny ve Svobodě nad Úpou. Účast na soutěžích a 
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organizované tréninkové cykly to vše probíhalo dle harmonogramu soutěží a příprav na ně. 
Řady CF se neustále rozšiřují a jen otázkou času, kdy náš oddíl uskuteční první domácí soutěž. 

 
Závody, soutěže a akce 
27.03.2017 - Lu Gregorová v projektu Red Bullu objevuje industriální horský gym a  
   představuje  Predators CF  
08.04.2017 - CZ / Pardubice  - BESTIE OPEN - Tomáš Hovard -  22. místo, Patrik na 24., 
   Jirka na skvělém 42 

11.08.2017 - CZ / Plzeň  - Cross Getup Challange 2017 - Patrik Jindra - 8.místo 
09.09.2017 - CZ / DK nad Labem  - Attitude challenge III. -  Patrik Jindra - 10.místo 
15.12.2017 - CZ / České Budějovice - Bcross Challenge winter - závody dvojic 
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Oddíl MTB / down hill - Krakonošovi jezdci 
Rok 2017 byl pro oddíl opět zlomovým. 
Vzhledem k téměř vyčerpaným 

možnostem výstavby ve stávající části bikeparku bylo 
potřeba zejména park udržovat v provozuschopném 
stavu a tak došlo hlavně na opravy dřevěných 
překážek a několika hliněných. Stavitelé, ale ani letos 
nevynechali výstavbu několika nových skoků a 
klopených zatáček. Zlom nastal hlavně v oblasti 
závodění, kde se nám podařilo navázat spolupráci se 
sponzorem, který podpořil několik našich jezdců v 
seriálu závodů Czech Downhill Tour.  
 Czech Downhill Tour obsahovala 7 závodů v různých koutech české republiky. První 
závod se odehrál na domácí půdě v Peci pod Sněžkou, další pak v Monínci, Kopřivné, 
Špindlerově mlýně, Koutech nad Desnou, Ještědu a závěrečný závod se jel na Klínovci. Tratě 
byli velmi rozdílné, ať už délkou či obtížností. Pod vedením dvou trenérů dosáhli rideři 
v konečném pořadí velmi slušných výsledků a dokázali tak zúročit zkušenosti nabrané právě 
na Vlčka bikepraku. V mládeži do 15-ti let se umístil Filip Pokorný na 4.místě, Adam Švanda 
na 10.místě a z 21. V juniorech pak Matyáš Říha na 9.místě, Miroslav Jirman na 13. místě, 
Martin Doulík na 20.místě , Albert Skaunic na 21.místě z celkového počtu 71 jezdců. 
  Oddíl Krakonošovi jezdci pořádali 2.9.2017 již 5 ročník závodu pro širokou veřejnost 
s názvem Vlčka trails. Těchto závodů se účastní nejen lokální závodníci, ale i profesionálové 
z celé ČR. Letošním Trailmasterem Vlčky se stal výborný jezdec Martin Picek, který na 
nejvyšším stupni vítězů vystřídal lokálního jezdce Adama Semeráka, ten se musel tentokrát 
spokojit s druhou příčkou. Pravidelné trénování ve Vlčka bikepraku se pak vyplatilo našemu 
Matyáši Říhovi, který v celkovém pořadí obsadil příčku třetí. Další jezdec, kterému se 
vyplatilo pravidelně a tvrdě trénovat byl Filip Pokorný, který v kategorii do 15ti let nenašel 
přemožitele a tuto kategorii vyhrál. V roce 2017 se pořadatelé zaměřili i na děti, kterých se 
ve věku 3-11 let zúčastnilo 12. Pro velký zájem nejen samotných dětí, ale i rodičů se na tyto 
mladé jezdce budeme zaměřovat i příští rok.  
  Krom výstavby a závodění se Daniel Tamchyna a Pavel Němec soustředili i na plány na 
další sezónu. Rok 2018 se ponese v duchu nejen trénování a závodění, ale i výstavby nové 
části bikepraku, kde vyroste v průběhu dvou let první duální dráha v Královéhradeckém kraji 
a jediná v celé ČR, která bude v lese. 
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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 a to se opravdu povedlo. Malí sportovci, 
kteří chtějí i plavat a zdokonalit se v plaveckých stylech formou hry a individuálního přístupu 
- to je zdokonalovací kurz pro děti, který po celý rok 2017 perfektně fungoval. Vše vyvrcholilo 
i letním táborem, který společně organizoval oddíl se SPV. Rejnoci v čele s Evou Minárikovou, 
Andreou Horáčkovou a Petrem Barvínkem organizují i plavecké závody pro mentálně 
postižené. 14.12. 2017 se konal již třetí ročník "Vánoční kapřík" tohoto závodu, kterého se 
účastnilo na 60 postižených sportovců a řadí se tak mezi jedny z významných akcí v 
Královehradeckém kraji. 

 

 
Oddíl longboardingu a skateboardingu - TRUTBOARDERS 
Rok 2017 byl pro nás opravdu přelomový. Pokračovali jsme v pravidelných 

setkáních před trutnovským UFFEM. Někdy nás bylo tolik, že nám přestával být 
tento plac dost velký. V průběhu léta byla ale v Trutnově schválena stavba mulifunkčního 
betonového skateparku. Skatepark byl navržen tak, aby uspokojil jak skatery, freestyle 
scooter i BMX ridery. V průběhu roku 2018 by měl být dokončen, a tak jsme rozšířili naše 
řady o všechny budoucí uživatele. Trutboarders se tedy přejmenovalo na GOFREESTYLE 
SPARTAK TRUTNOV, pod který nyní spadá skateboarding, BMX a freestyle scootering. 
Společně chceme pojmout nový skatepark jako místo setkávání 
všech těchto komunit, pořádat závody, happeningy, tréninky a 
podporovat rozvoj jezdců. (V průběhu roku 2018 byl schválen ještě 
asfaltový pumptrack, který bude napojený přímo na betonový 
skatepark. Tím vznikne unikátní místo, kde se “vyřádí” úplně každý ) Naše aktivita v roce 
2017 byla hodně o představování skateboardingu široké veřejnosti. Takže každý čtvrtek jsme 
byli k dispozici pro nové členy, nebo začínající jezdce, kteří potřebovali poradit s nákupem 
skateboardu, nebo si to prostě chtěli jenom vyzkoušet. V červnu jsme se zúčastnili 
charitativní akce pro podporu trutnovkého psího útulku. Pro lidi jsme připravili stanoviště, 
kde si mohli vyzkoušet jízdu na skateboardu. Bylo krásné pozorovat, jakou radost jízda na 
skateboardu lidem přinesla. V září jsme se zůčastnili akce Trutnov v pohybu, kde jsme 
představili náš spolek a ukázali trutnovské veřejnosti, co vše se dá na skateboardech dělat a 
jak je to kreativní sport. Se sezónou jsme se rozloučili na akci GOOD BYE Season, kterou 
pořádá FREEDOM LONGBOARDING v Dobrušce. Prvně se zde jel český pohár v longboard 
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dancingu, kterého se zúčastnila i naše jezdkyně Gabriela Homolová, která statečně bojovala a 
skončila na 5. místě. 

Dále jsme se zůčastnili závodu o nejvyšší hippie jump (skok přes laťku). Naši jezdci se drželi až 
skoro do konce a dostali se až na výšku 95 cm. Na stupně vítězů se pak postavili Honzík 
Kopřiva a Matyáš Plecháč, kteří porotu překvapili svými výkonem. Alexandr Souček a Kamil 
Uhlíř bojovali až na 85 cm. 
 Veškeré aktivity budeme nyní směřovat do nově vzniklého skateparku, na který se už 
nemůžeme dočkat. Rok 2018 bude pro Trutnovskou scénu novým začátkem!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oddíl Baseball & Slowpitch  
Oddíl se v zimě 2016/17 přestěhoval z umělé trávy fotbalového stadionu MFK 
Trutnov do haly Na Nivách, kde do jara trénoval 2x týdně v odpoledních 

hodinách. Tréninky navštěvovali nejen dospělí a mladí, ale do našich řad zavítali i noví hráči. 
Měli jsme tu čest si potrénovat i s americkými hráčkami trutnovského basketbalového 
oddílu, což bylo pro nás příjemné zpestření. Ke konci zimy se mužská kategorie přihlásila do 
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soutěže o Český baseballový pohár, kde v tabulce narazila na zkušené hráče Sparks z 
Mladých Buků. Historicky první zápas baseballového oddílu Spartak Trutnov se konal 15. 
dubna ve sportovním areálu v Mladých Bukách. I když Spartak dostal „nakládačku“ 10:0, 
splnil zápas všechna očekávání a všichni si to výborně užili. Nešlo nám vůbec o výsledek, ale 
o poděkování velkému učiteli, trenérovi, fotografovi, sportovnímu nadšenci a organizátorovi, 
a hlavně nestorovi českého baseballu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi, kterému byl zápas 
věnován jako poděkování za jeho celoživotní přínos pálkovacím hrám v Krkonoších a k jeho 
nedávným 85. narozeninám. Dále se oběma týmům podařilo vytáhnout baseballové legendy 
z každodenního stereotypu a ti se odvděčili širokými úsměvy na jejich tvářích. Soupisky obou 
týmů obsahovaly zvučná jména, která se objevovala před 16 lety v místním extraligovém 
týmu SB Rýchory a vypadaly skoro jako před zápasem prvního kola play-off extraligy. 
Tímto bychom chtěli poděkovat i našemu sponzorovi MOSS Logistics, který našemu oddílu 
zajistil krásné dresy. Po úspěšném nastartování klubu přišel náhlý pád respektive pauza. Po 
žádosti u vedení DTJ Trutnov ohledně trénování na baseballovém hřišti v době jejich pauzy, 
kdy je hřiště prázdné, nám bylo sděleno, že akční výbor DTJ rozhodl o tom, že nemůžeme 
navštěvovat jejich areál. Docela nás toto rozhodnutí překvapilo a dost mrzelo hlavně poté, co 
jsme s některými členy jejich akčního výboru o žádosti hovořili. Ti ani o nějakém hlasování 
nevěděli. Byl to pro nás velký klacek pod nohy a nechápeme to i poté, co jsme v areálu 
odpracovali nespočet brigádnických hodin v letech 2009-2015. Vždycky jsme chtěli dělat 
všecko pro baseball a pro děti v Trutnově, ale ne vždycky to je jednoduché. 
Proto přišlo po této události rozhodnutí, že baseballový oddíl Spartak Trutnov si dá na nějaký 
čas pauzu a zakladatel a trenér Michal Rotter se vrátí po sedmi letech do řad rozhodčích. 
V sezóně 2017 pak odpískal 40 extraligových a prvoligových zápasů a v březnu 2018 se chystá 
na WBSC Umpire Clinic pořádanou světovou baseballo-softballovou konfederací ve 
spolupráci s Českou baseballovou asociací.   
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STREETERZ 
STREETERZ to je alternace, nezávislá scéna a především moderní umění - volnočasová 
aktivita založena na spojení lidí, které baví kreslení STREET ART a GRAFFITI. STREETERZ - 

to je také 1. legální stěna na graffiti v Trutnově a také 2 podařené akce v roce 2017 s 
mezinárodní účastí a to GRAFF JAM a GRAFF JAM II. - quick choice. 15.7.2017 a 25 účastníků 
s více jak 30 výtvory. A druhý 2.9.2017, který se nesl v komorním stylu, ale o to kvalitnějšími 
díly. 
 

 

 
 
 



30 
 

HLAVNÍ ŮKOLY VV PRO ROK 2018 
 

1. Zabezpečit vyúčtování dotací za rok 2017 
2. Zabezpečit celkové vyúčtování organizace za rok 2017 + daňové přiznání 
3. Zabezpečit profinancování oddílů v roce 2017 formou podílu na dotacích. 
4. Shromáždit a zpracovat potřebné podklady pro žádosti o dotace na rok 2019. 
5. Vypracovat projekty a podle stanovených pravidel žádat o dotace na veřejně 

prospěšné programy vyhlášené MŠMT, ČUS a Královehradeckým krajem na rok 2018 
a 2019. 

6. Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2017 / 2018. 
7. Vytvoření vnitřních směrnic organizace. 
8. Pravidelně svolávat VV a svolat VH. 
9. Zajistit potřebnou propagaci SPARTAKu a oddílů, zaměřit se na prezentaci SPARTAKu 

tak, abychom byli vnímáni, jako masová sportovní organizace. 
10. Ve spolupráci s kontrolní komisí zpracovat plán činnosti komise. 

 
 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA K 31.12.2017 
 

 

Oddíl 5 - 20 let 20 let a starší Celkem 

Muay Thai / MMA - Highlanders 34 35 69 

Baseball / slowpitch 0 10 10 

Crossfit - Predators 1 11 12 

Gymnastika 164 45 209 

Krakonošovi jezdci 12 39 51 

Krasobruslení 25 3 28 

Petanque 3 2 5 

Pilates 0 21 21 

Plavání 24 9 33 

Silový trojboj 10 24 34 

Sport Pro Všechny 22 133 155 

Zumba 0 6 6 

GOFreestyle SPARTAK 40 19 59 

 
335 357 692 

 


