
Výroční zpráva spolku AKTRA.cz, z.s. za rok 2020 

I. Základní údaje 

1. Název Spolku zní:  AKTRA.cz, z.s. 
2. Sídlo Spolku je:  Čelákovice, Masarykova 585/16, PSČ 25088, středočeský kraj, okres 

Praha-východ 
3. Datová schránka:  nahxizm 
4. Bankovní spojení:  107-9899690257/0100 (Komerční banka a.s., pobočka Čelákovice) 
5. Informační kanály: www.aktra.cz; www.facebook.com/aktra.cz 
6. Statutární orgán: Zuzana Prokopovičová, předseda spolku 
7. Kontaktní údaje: Telefon 603 105 980, E-mail aktra@aktra.cz 
8. Spolek nemá celorepublikovou působnost. 
9. Registrace od 1.1.2014 dle zákona č. 89/2012 Sb. V platném znění ve spolkovém rejstříku u 

MS v Praze oddíl L vložka 62385. 
 

Nezisková organizace AKTRA.cz, z.s. je určena pro všechny zájemce o kvalitní a smysluplné využítí 
volného času, nejen odpoledne a navečer v pracovním týdnu, ale i o víkendech a prázdninách. 
Uvědomujeme si nezastupitelnost úlohy sportu v životě dětí předškolního, školního věku, mládeže 
i dospělých, a zároveň různorodé zájmy každého jedince. Vnímáme  sportování jako smysluplné 
využití volného času a jako nezanedbatelnou účinnou formu primární prevence sociálně 
patologických jevů (automaty, drogy....). Vhodnou nabídkou je potřeba oslovit co největší část dětí 
i dospělých. V našich pravidelných sportovních aktivitách tak najdete cvičení, tanec, tai-chi 
a sportovní gymnastiku, pod vedením zkušených a v oboru vystudovaných či aktreditovaných lektorů. 
Naše koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit obyvatel města Čelakovic a okolí, 
je strategický materiál, který jasně a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj tělesných 
aktivit.  Naším cílem je stimulace dětí k  pravidelnému pohybu. Systematická příprava, individuální 
pohled instruktorů na každé, případně i postižené dítě, je pro nás prioritou. Ačkoliv by se každý měl 
pravidelnému pohybu věnovat, a to především v dětském a mládežnickém věku, ne každý 
je k pohybu předurčen a vybaven. Proto mezi pravidelnými aktivitami nabízíme i umělecké 
a kreativní vyžití. Jakkoliv staří zájemci se u nás mohou učit hře na klavír či flétnu, nebo navštěvovat 
kreativní výtvarné kurzy. 

II. Členská základna a řízení spolku v roce 2018 

V roce 2020 tvořilo členskou základnu 12 organizačních pracovníků a přes 140 studijních členů. 
Spolek je řízen pěti osobami, z nichž jedna je statutárním orgánem. 

Organizační členové uskutečnili v roce 2020 celkem 4 zasedání, ze kterých pořídili zápisy, které jsou 
řádně archivovány v sídle spolku. 2 jednání proběhla pomocí SW TEAMS na dálku. Předmětem 
zasedání bylo zejména: 

- Hospodaření roku 2019 a schválení ÚZ za rok 2019 
- Návrh rozpočtu a jeho úpravy v roce 2020 
- Rozdělení činnosti a ukončení členství závodních členů 
- Letní tábory, zimní pobyty 
- Účast na závodech a soutěžích, přehlídkách a výstavách 



Počet registrovaných členů do 18 let věku zůstal v roce 2020 stabilizovaný a činí obvykle okolo 135 
členů. V pololetí došlo k založení sportovní organizace TJ Sokol Čelákovice, která převzala členy 
specializující se na sportovní gymnastiku závodně. Z toho důvodu byli členové vyřazeni a došlo 
k poklesu počtu členů. Počet registrovaných členů nad 18 let věku zůstává takřka beze změny a 
pohybuje se okolo 12 osob. Zde došlo ke snížení počtu lektorů v oblasti hry na hudební nástroje, 
protože se podařilo výuku zajistit průřezově s dalšími lekcemi (např. divadelnictvím). 

III. Činnost spolku 

Nejstarším částí spolku je Cvičení na nářadí sportovní gymnastika. V roce 2020 se odtrhla závodní 
družstva. Od září 2020 nabízí AKTRA.cz výhradně zájmovou gymnastiku pro radost. Novinkou je 
rozšíření aktivit pro dospělé. 

V tanečních lekcích se v roce 2020 bohužel zrušily plánované soutěže, a tak naše baletky nemohly 
obhajovat bezvadné umístění z roku 2019. Pilně pracují i z domova a připravují se na další sezónu.  

V hudebním oboru došlo k přesile zájemců o hru na klavír. Tudíž byla ukončena spolupráce s externí 
lektorkou hry na flétnu a posíleny dny výuky hry na klavír. Aktuálně nemůžeme vyhovět všem 
zájemcům o lekce, a tak hledáme nové prostory a řešení možnosti rozšíření kapacity. 

V létě jsme neriskovali a místo pobytového tábora v jižních Čechách dojednali možnost nahradit vše 
tábory příměstskými. Denní program jsme alespoň rozšířili o večerní část, a tak děti, a letos výjimečně 
i rodiče, nepřišli o opékání špekáčků a posezení s kytarou, které proběhlo ve dvoře Springcentra. 

Tábory byly ve 2 turnusech se zaměřením sportovním, výtvarným, fotograficko-turistickým a 
dramatickým. Na závěr prvního turnusu se podařilo uspořádat vystoupení pro veřejnost, které 
ozvláštnili svou účastí mistři Evropy ve skupinové gymnastice TEAMGYM. 

Novinkou roku 2020 jsou víkendové výlety a akce, kterých se mohou účastní nejen děti, ale i celé 
rodiny.  

IV. Ekonomické údaje 

Spolek vede podvojné účetnictví. 

 Základní členský příspěvek pro děti a mládež byl pro rok 2020 stanoven na 100 Kč. Spolek má stále 1 
dlužníka. Spolek neudělil žádnou výjimku. 

Základní členský příspěvek pro dospělé byl pro rok 2018 stanoven na 150 Kč. Spolek nemá žádného 
dlužníka. Spolek neudělil žádnou výjimku. 

Spolek uzavřel v roce 2020 jednu pracovní smlouvu na zkrácený úvazek a 9 dohod o provedení práce. 

Spolek pořídil v roce 2020 hmotný majetek i nehmotný majetek.  

Spolek získal v roce 2020 finanční dotaci na činnost od města Čelákovice, dotaci na pořízení 
dlouhodobého majetku od Středočeského kraje a dotaci na sportovní přípravu mládeže od MŠMT. 
Dále pak od ČUS kompenzaci členských příspěvků. Sponzorským darem jsme získali převážně 
materiálové vybavení a drobné ceny pro účastníky akcí z řad veřejnosti.  



 

V. Závěr 

Rok 2020 je symbolický pro novou kapitolu našeho spolku. Ukončením závodní přípravy gymnastů 
získává větší prostor pro rozšíření volnočasových aktivit. Již od září 2020 přibyly v nabídce nově lekce 
pro dospělé – gymnastika, kruhový trénink, jóga, i nové lekce pro děti – jóga, divadelnictví. 
V současné době probíhá předávání zkušeností a administrativy novému vedení. Pro další „pětiletku“ 
se chce zaměřit na vyváženost sportovní a duševní nabídky, a to jak pro děti, tak dospělé. 

Děkujeme všem svým členům a jejich rodičům, že nás podporují. Velké díky patří i našim partnerům a 
dárcům. 

 

V Čelákovicích dne 12.1.2021      


