Tělocvičná jednota

Sokol Pardubice I

ZPRAVODAJ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Pozvánka
na valnou hromadu T.J. SOKOL Pardubice I, která se koná ve středu 30. března 2016
v zasedací místnosti sokolovny v 18:00 hodin s programem:
1. Zahájení
2. Program VH - schválení
3. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Vyhlášení nejlepších sportovců, cvičitelů a trenérů
5. Zpráva starostky
6. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
7. Zpráva kontrolní komise
8. Zpráva o ukončení rekonstrukce sokolovny
9. Schválení účetní uzávěrky
10. Rozprava k předneseným zprávám
11. Zpráva mandátové komise
12. Volby
13. Zpráva návrhové komise
14. Závěr jednání
Ing. Lenka Pařízková, starostka T.J.
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Kontrola usnesení valné hromady 2015
Bod 1.1. Zpráva o hospodaření T.J. za rok 2015 viz příloha č.1.
Bod 1.6. Převedení výsledků hospodaření tělocvičné jednoty v roce 2014 na účet vlastního jmění
ve výši - 476 832,9 Kč.
Bod 1.8. Zastupitelstvo města Pardubice usnesením č. 1524Z/2013 schválilo odkoupení pozemku č.
2306/4 o výměře 2137m2 v k.ú. Pardubice Dukla dle znaleckého posudku ve výši 3 500 000,- Kč.
Smlouva o prodeji byla podepsána a probíhá zápis do katastru nemovitostí.
Ostatní body byly plněny průběžně.
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Oddíl sokolské všestrannosti
K 31.12.2015 měl oddíl 1109 členů. Došlo k nárůstu členské základny v důsledku podzimního
návratu do zrekonstruované sokolovny. Je to vidět hlavně u předškolního žactva, a žactva – dívek i
chlapců, kde je zachycen módní trend všestranné přípravy. Nepodařilo se získat více cvičitelek
R+D a tak nebyli uspokojeni všichni zájemci o toto cvičení. Složka žen je rozdělena dle
zaměření cvičení a patří sem tradičně i velmi početně silná skupina seniorek. Oblíbenou složkou
je zdravotní cvičení, které bylo rozšířeno o další skupiny a společné cvičení starších mužů a žen věrné gardy. Muži jsou stále v menšině a tam převládají starší ročníky provozující kopanou.
Vykrystalizovala se i skupina členů, kteří se věnují formám sportovní gymnastiky, závěsné
akrobacii na šálách, silové akrobacii aj. Sokolovna je nyní vybavena moderním gymnastickým
nářadím a oddíl vlastní mnoho moderních pomůcek a načiní pro nové trendy ve cvičení.
I v roce 2015 se zúčastnilo hlavně žactvo všech župních závodů a jiných akcí s cílem propagace
Sokola.
Akce v roce 2015, které jsme pořádali a nebo jsme se účastnili:
7.2.
Běh NAA na 2000 m - 41. ročník, 45 startujících
7.3.
Šplh schodištěm - SO Pražský, 3 závodníci
21.3.
Memoriál B. Šupčíka – šplh, 3 závodníci
11.4.
Účast družstev na závodu ZZZ v Litomyšli - účast 9 závodnic
16.4.
Vystoupení na šálách, Divadlo Ústí nad Labem, 3 účastníci
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18.4.
2.5.
16.5.
16.5.
23.5.
22-23.5.
23.5.
20 - 31.5.
29-31.5.
28.5.
29.5.
5-7.6.
6.6.
6-7.6.
21.6.
27.6.
8.8.
12.8.
12-18.8.
29.8.
5.9.
18.9.
19.9.
24.9.
8.10.
11.10.
7.11.
3.12.
12.12

Účast na župním přeboru SV ve Vysokém Mýtě - účast: 7 předškoláků,
6 žákyň
Spartan Race, Liberec, 2 úč.
Účast na závodech v LA v Ústí nad Orlicí, 6 předškoláků,1žák, 5 žákyň
1 dorostenka, 2 dorostenci, 1 žena
Účast R+D na oslavách 150 let SO Česká Třebová, 22 párů
Modřanský tarzan - 2 závodnice
Netradiční všesokolské hry -Tyršův dům, 3 závodníci
Tank Power show Přelouč – stanoviště, 5 účastníků
Přebor ČOS v SV ml. Žactva – Brno, postoupila 1 závodnice
Víkend pro R+D Horní Bradlo - hry v přírodě 28 párů
Dětský den – na sokolském hřišti dopoledne pro postižené, odpoledne
ostatní, účast 250 dětí
Nácvik s Hradní stráží, 1 účastník
Sokolské Brno 2015, 3 účastníci
Výlet s turistikou – Harrachov, 42 účastníků
Aviatická pouť – stanoviště, Pardubice, 5 účastníků
Gladiátor Race – běh Holice, 2 účastníci
Festival lásky – Bubeníkovy sady, 9 vystupujících
Místní slavnosti, Zdechovice, 3 účastníci
Kunětická devítka – běh 4 účastníci
15. Světová gymnaestráda Helsinky, Finsko, 3 účastníci
Šálování – Pardubice, Rosický most, 4 účastníci
Akademie Orlické župy - oslava 120 let, 3 účastníci
Městské slavnosti – Pernštýnské nám., 35 účastníků
Výlet s turistikou - Český ráj, 40 účastníků
Move Week – sokolení, rodinné sportovní hry, drakiáda - 180 účastníků
Památný den sokolstva ( Světélka), 160 účastníků
Workshop šály – párová akrobacie Hradec Králové divadlo, 3 účastníci
Sport Life – VC ve šplhu Brno, 3 účastníci
Mikulášská akademie – sokolovna, 239 účastníci
MČR Praha OC Harfa – v olympijském šplhu – 2 účastníci

Výsledky v soutěžích
Přestože náhradní cvičební prostory nebyly optimální pro nácvik na závody, umístili se závodníci
velice dobře:
16.4.2015 Župní přebor SV ve Vysokém Mýtě (gymnastika, lehká atletika, šplh, plavání)
.Kategorie předškoláci chlapci: Horváth P. 1m, Kopsa J. 2m, dívky: Sedláková A. 1m,
Brunclíková A. 3m, Macháčková T. 4 m. Večeřová E. 8m, Burkoňová E. 9m, žákyně I: Lapková
M.14m, Švandová V. 15m, Burkoňová A .17m, Horná N. 21m, žákyně II: Brancuská M.1m,
Jerglová R.4m.
30-31.5. 2015 Přebor ČOS sokolské všestrannosti Brno – mladší žactvo - v tomto roce
opět postoupila na přebor ČOS v kategorii žákyně II Monika Brancuská. Byla výborně všestranná,
v plavání získala stříbrnou medaili a celkově se v závodě ve velké konkurenci umístila na 6. místě
z celé republiky
16. 5. 2015 Župní přebor v lehké atletice v Ústí nad Orlicí – umístění předšk. dívky:
Horáčková T. 1 m, Brunclíková A. 8m, Lišková K. 16m, předšk.chlapci: Horáček T.1m, Kopsa J.
3m, Janoušek M. 6m, žákyně I: Švandová V. 13m, Horná N. 24m, žáci I: Svoboda A. 34m,
žákyně II: Jerglová R.12m, Lidmilová M. 14m, Svobodová M. 20m, dorostenky: Hronová K. 1m,
dorostenci: Kárník D. 1m Minařík J. 2m
12. 4. 2015 Zálesácký závod zdatnosti v Horním Jelení – kategorie mladší žactvo tříčlenná
družstva - 3m dívky a 6m chlapci, starší žactvo chlapci 7m, ženy 1m
7.3 Šplh schodištěm Sokol Pražský - Chaura V. 3m
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21.3 Memoriál B. Šupčíka - Šikula L. 4m, Chaura V. 5m
22-23.5 Netradiční sokolské hry Tyršův dům – Šikula L., Kárníková N., Vlasáková A. - 4m
23.5 Modřanský tarzan – Chaura V. ,Šikula F. 3m
V roce 2015 se naše cvičitelky zúčastnili župních doškolení, školení a seminářů ČOS. Byl
vyškolen 1 nový cvičitel seniorů - br. Rybička a získali jsme 2 nové cvičitelky - Kašparovou J.,
Culkovou D. 39 členný cvičitelský sbor se snaží získat nejnovější metody a poznatky potřebné pro
vedení cvičení. Sedm cvičitelek a jeden cvičitel pracují v župním náčelnictvu: Avramovová,
Klimplová, Lišková, Pařízková, Šedivá, Vlasáková, Rybička, ses Janíková jako župní zdravotnice.
Cvičitelka Pařízková pracuje také v ústředním cvičitelském sboru ČOS.
Klub seniorů - v rámci oddílu stále dobře pracuje pro vybrané členy seniorského věku klub
(podporovaný Magistrátem), který se pravidelně schází.
Oddílové příspěvky včetně členských na školní rok 2015/16 činí R+D 1600 Kč, žactvo a důchodci nad
65 let 800 Kč, ostatní 1200 Kč (při 2 hod týdně), jednotlivě placené hodiny 50 Kč.
Poděkování všem našim aktivním cvičitelům a cvičencům za jejich obětavou práci pro Sokol.
Cvičitelský sbor navrhl nejlepší sportovce: M. Brancuská, L Šikula
cvičitele: Klimplová B., Rybička J., Pařízková L., Klimplová A.
Vypracovala: V. Avramovová, náčelnice SV

Oddíl sportovní gymnastiky
Oddíl má 41 členů, z toho 36 žákyň, 1 trenéra, 3 trenérky, 1 rozhodčí.
Od ledna do června jsme stále využívali náhradní prostory na Loko Pardubice a v ZŠ Bratranců
Veverkových v Pardubicích. Od září již oddíl cvičí v prostorách nově opravené sokolovny.
V červnu proběhla ukázková hodina pro přípravku a mladší žákyně.
Letní příprava gymnastek proběhla od 24. do 28.8.2015 v nových prostorách sokolovny.
Soustředění se zúčastnilo 15 gymnastek a 3 trenéři.
V září se uskutečnil nábor nových gymnastek do přípravky.
Soutěže a akce oddílu v roce 2015:
28.3.2015 40. ročník memoriálu Jana Hampla
Ročník 2001-2002 – 3/4, 2007 – 7,8/8, 2004 – 10/12
15.3. 2015 Pohádkový závod Jíčín
Ročník 2003 – 10/10, Ročník 2005 – 8/14, 2006 – 8/15, 2007 – 7,11,13/13, 2008 10/18, 2009 – 14,17/18
18.4. 2015 Putovní pohár Krkonoš Vrchlabí
Ročník 2000-2002- 7/7, ročník 2003-2003 – 12/19, ročník 2005 – 7,11/12,
ročník 2007 - 5,7/12, 2009- 16/20, 2008 – 14/18
V soutěži družstev – 3 místo
30.5. 2015 Přebory Pardubického kraje - jednotlivkyně Vrchlabí
Juniorky B – 3/3
Mladší žákyně – 5,6,7/7
Žákyně C – 1,2,5/5
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6.6. 2015 Perníková Chaloupka – Loko Pardubice
Kategorie 2009 -11,12/13
Kategorie 2007 – 8,9,10/10
14.6. 2015 MČR - Vysoké Mýto
Juniorky B – Sochová Monika 12/30
17.10. 2015 Přebor ČOS – Čechy
Starší žákyně - 13,15,17/18
Mladší žákyně (nepostupové) – 17,23,25,138/39
6 místo v družstvech
7.11. 2015 42. ročník předVánočního závodu žákyň Pardubice (pořádá náš oddíl)
Žačky 2009-2010 - 11,15,16,17,18,19,20/20
Žačky 2007-2008 – 8,11,17,18,19,20,22/22
21.11.2015 Krajské přebory družstev – Hradec Králové
III. liga - Družstvo mladších žákyň – 2,3/5 místo
Družstvo žákyň B - 2/3
Sochová Monika hostoval v družstvu Loko Pardubice v II. Lize, se kterým postoupila
na MČR v Brně, kde obsadili 5. místo.
29.11.2015 – Přebor ČOS Praha
Juniorky – 7/15
Žákyně B –
13.12.2015 Memoriál M. Brdíčkové – Chrudim
Juniorky – 2/4
Starší žákyně – 3/5
Mladší žákyně – 6,8,10/12
Oddílové příspěvky jsou:
Přípravka:
1200Kč
Závodní družstvo: 1500Kč
Nejúspěšnější sportovec oddílu sportovní gymnastiky: Monika Sochová.
Nejúspěšnější trenér oddílu sportovní gymnastiky: Sochová Hana
Delegát na valnou hromadu: Pavla Avramová.
Pavla Avramová, předsedkyně oddílu SG

Oddíl basketbalu
Oddíl basketbalu Sokola Pardubice I dne 9. října 2016 oslaví 30 let od svého založení v roce 1986
po hlavičkou tehdejšího Dynama Pardubice. Za zmínku určitě stojí, že stále aktivním hráčem je
jeden ze zakladatelů basketbalu "na sokole" Pavel Krátký.
Do kalendářního roku 2015 nám opět zasáhly dvě sezony hrané systémem podzim-jaro.
V obou sezonách, tj. 2014/15 i 2015/16, jsme se zúčastnili, resp. se účastníme pouze registrované
soutěže - Oblastního přeboru mužů organizovaného Českou basketbalovou federací, oblastí
Východní Čechy.
Zatímco v sezoně 2014/15 jsme v oblastním přeboru skončili poslední na 8. místě s bilancí 2 výher
a 19 porážek, v aktuální sezoně 2015/16 s dosavadní vyrovnanou bilancí 8 výher a 7 porážek
bojujeme poprvé o postup do finálového turnaje hraného ve formátu "Final Four".
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I v roce 2015 jsme se zúčastnili sportovního programu pořádaného v rámci již 6. ročníku
Multikulturního týdne v květnu 2015 v Pardubicích. Navázali jsme na úspěchy z předchozích
ročníků a tentokrát jsme obsadili 2. místo ve volejbalovém turnaji.
Oddílové příspěvky na rok 2016 jsou: 3250
Delegát na valnou hromadu je: Jan Bříza
Za oddíl basketbalu: Jan Bříza, organizační pracovník oddílu

Oddíl florbalu
Oddíl florbalu má v probíhajícím soutěžním ročníku ČFbU 2015/2016 16 družstev
v soutěžích ČFbU (5 mužských, 9 mládežnických a dvě žen). Po dokončení trenérských kurzů
v roce 2015 má oddíl přes 30 vyškolených trenérů, včetně nejvyšších licencí. Náš oddíl je největším
florbalovým klubem v našem regionu a patří mezi 5 největších v ČR.
Výborných výsledků se našemu oddílu v roce 2015 podařilo několik. Muži obhájili 9. místo
v AutoCont extralize a vyrovnali tak nejlepšího umístění v historii klubu. V probíhajícím ročníku
2015/2016 je v polovině odehrané soutěže družstvo na 11. místě. Družstvo mužů navíc v létě
zvítězilo na největším florbalovém turnaji na světě – Czech open v Praze v kategorii PRO. Zajistili
jsme si tak jako první místo v nejprestižnější kategorii ELITE pro 16 nejlepších družstev světa
v roce 2016. Dalším velkým úspěchem je postup družstva juniorů do nejvyšší soutěže – G2 ligy.
Družstvo je v sezoně 2015/2016 nejmladší v soutěži a má velký potenciál pro další sezony. Florbal
se i v médiích dostal na úroveň TOP sportů vedle basketbalu, házené, volejbalu a o skvělou
prezentaci se zasloužili i naši muži, kteří se opakovaně objevují i na obrazovkách ČT. Opět jsme
v září uspořádali špičkové florbalové utkání v hokejové TIPSPORT aréně, na kterém bylo přítomno
téměř 1000 diváků. Akce je spojená také s velkým turnajem pro 40 mládežnických družstev z celé
ČR a má podporu statutárního města Pardubice a Pardubického kraje. V rámci florbalového dne
jsme také uspořádali přebory OS ČOS v kategoriích mladších a starších žáků pro rok 2015.
Stále větší důraz se snažíme klást na výchovu mládeže. Extraligové družstvo mužů je
z velké části tvořeno odchovanci, kteří vzešli z domácí líhně talentů. Potvrzením tohoto faktu je i 4.
místo na MČR starších žáků, konané letos premiérově v Pardubicích a 5.-8. místo dorostenců také
na MČR. Náš oddíl má kompletní strukturu mládežnických družstev a do mládeže investujeme
velké prostředky. Nově jsme zřídili funkci šéftrenéra, kterým je VŠ vzdělaný trenér Martin
Czeczinkar. Postupně chceme vybudovat regionální florbalové centrum mládeže.
Dlouholetý hlavní trenér oddílu Mgr. Miroslav Janovský je hlavním trenérem ženské
reprezentace ČR, které se v prosinci 2015 zúčastní mistrovství světa ve Finsku. Několik našich
hráčů juniorského věku je členy současné reprezentace ČR juniorů.
Jako i v předešlých letech jsme uspořádali tentokrát již 14. ročník tradičního turnaje Sokol
Cup, zařazený do významných soutěží OS ČOS. Turnaj měl skvělou sportovní úroveň. Pro
neregistrované také pravidelně pořádáme velký turnaj na konci kalendářního roku.
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Přehled výsledků mistrovských soutěží družstev:

Aktuální umístění v sezóně 2015/2016 k 15.11.2015
Muži „A“: AutoCont extraliga mužů: 11. místo
Junioři: G2 liga juniorů, 6. místo
Dorostenci: 1.celostátní liga , divize III - 1.místo
Starší žáci A, B: Liga starších žáků – košový systém dle výkonnosti
Mladší žáci A, B: Regionální PA+HK liga mladších žáků - Soutěž je organizována jako samostatné
turnaje 12x za rok – nevyhodnocuje se celkově
Elévi A, B: Soutěž je organizována jako samostatné turnaje 12x za rok, slouží k seznámení všech
hráčů se základy florbalu
Přípravka: Soutěž je organizována jako samostatné turnaje 12x za rok, slouží k seznámení všech
hráčů se základy florbalu
Ženy: 2. liga žen, divize I. – 2.a 6.místo
Další družstva mužů: „B“ 3.liga mužů Severovýchod – 3.místo, „C“, „D“, „E“ Pardubická liga
mužů – 1., 3. a 5.místo.
Webové stránky oddílu: www.florbalpardubice.eu.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sokolpardubice.
Kontakt na předsedu: Vít Drašar, tel.724166033, sokol.pardubice@centrum.cz.
Oddílové příspěvky jsou: 4000 – 6400,- podle věkové kategorie
Delegáti na valnou hromadu jsou: Vít Drašar, Miroslav Janovský, Petra Bílá
Nejúspěšnější trenér: Miroslav Janovský
Za oddíl florbalu: Vít Drašar, předseda.

Oddíl jógy
Oddíl jógy na podzim roku 2015 zanikl.
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Oddíl MSK (moderní sportovní karate)
Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997.
Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám do ČR přinesl prof. Dr.
Rudolf Jakhel, držitel IX.Danu – mistrovského stupně karate, Šéf-instruktor Modern Sports
Karate Associates International, a.s.b.l. Luxembourg.
V současné době náš oddíl čítá 27 členů.
Vedení oddílu: Předseda oddílu a hlavní trenér – mistr Pavel Trunec (instruktor a
examinátor MSKA-CZ, předseda komise Bojových umění ČOS), zástupce předsedy oddílu a
trenér III. třídy mistr Adam Knajbl a hospodářka oddílu – Vladimíra Haldová.
Letošní rok byl pro nás velmi úspěšný, především celkové vítězství na MČR 2015, v Lize
MSKA-CZ 2015 a i v Přeboru ČOS.
První akcí roku 2015 byl únorový Zimní seminář karate v Praze, kde naši členové skládali
zkoušky na vyšší technické stupně – kyu, také zde probíhal první ligový turnaj. V březnu se konal
Jarní seminář a druhý ligový turnaj v Hanušovicích. V květnu proběhlo v Tyršově domě v Praze
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců ČOS 2014, kde v kategorii mládeže se umístil Dalibor
Mrňávek. Dále se konal v květnu Úvodní seminář v Hanušovicích. V červenci se konal týdenní
Letní mezinárodní seminář a turnaj v Letovicích, pod vedením mistra prof. Dr. Jakhela, IX.Dan.
V srpnu se konala Finská stezka v Krmelíně. V září jsme uspořádali nábor do našeho oddílu v nově
zrekonstruované sokolovně a účastnili jsme se vystoupení na náměstí v rámci Městských
Pardubických slavností. V říjnu jsme se účastnili posledního ligového turnaje v rámci Podzimního
semináře v Hanušovicích a v listopadu Semináře úvodního pro nováčky z náboru 15.2 v Praze.
Poslední listopadový víkend v Praze patřil MČR a 19. prosince se konal Vánoční Župní přebor ve
Vysokém Mýtě.
Na závěr bych chtěl poděkovat nejenom našim členům za dosažené úspěchy, ale také
Magistrátu města Pardubic, T.J. Sokolu Pardubice I., Odboru sportu ČOS, Župnímu odboru sportu
župy Východočeské - Pippichovy, MŠMT a dále našim sponzorům společnostem ECOTEX s.r.o.,
Jiří Březina MANA Barvy, Martin Jirout Víno GRIM.CZ a Holoubek Protect, bez kterých
bychom nemohli zajistit fungování a financování naší sportovní činnosti.
Výsledky oddílu v roce 2015:
MLÁDEŽ
Příjmení a
jméno

kyu

získané
kyu
v roce
2015

Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění)

Mrňávek
Dalibor

3

3

Vachek Ondřej

5

5

Puchoň David

10

Liga-1.,2.,1.,3.,1.,3.místo, MČR-1.,1.místo, Mezinárodní soutěže1.,2.místo
Liga-1.,3.,1.,2.,2.,1.místo, MČR-1.,4.místo, Mezinárodní soutěže1.,4.místo, Poháry a přebory-1.místo

Liga-4.místo, MČR-3.místo, Poháry a přebory-1.,2.místo
Liga-2.,4.,4.,2.místo, MČR-2.místo, Mezinárodní soutěže, Poháry a
Goláň Martin
8
8
přebory-1.místo
1.místo v TOP TEN kategorii ODDÍL – MSK Sokol Pardubice
12,11,10
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DOSPĚLÍ
Příjmení a jméno

kyu

Doubravský
Václav
Knajbl Adam

2

získané
kyu
v roce
2015

Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění)

2

I.Dan

Michek Jiří
Novák Jiří
Křičenský Tomáš
Krejzlová
Kristýna
Šipošová Andrea
Průšková Aneta

5
7
10

5
7
12,11,10

Mezinárodní soutěže-1.místo, Přebory a poháry - 3.místo
Liga - 2.,1.,4.,2.místo, Mezinárodní soutěže - 3.,1.místo, MČR 3.,1.místo
Liga - 3.,3.,1.,3.místo, Mezinárodní soutěže - 2.,2.místo, MČR 2.místo
Liga - 2.,1.,1.,1.místo, MČR - 1.,1.místo
Liga, MČR - 4.místo

1
9
9

Liga - 2.místo
Liga - 2.místo, MČR - 3.místo
Mezinárodní soutěže - 2.místo

Plán soutěží a výcvikových táborů na rok 2016:
Zimní seminář s turnajem (Liga ČR) 1/2016 ve Znojmě
Jarní seminář s turnajem (Liga ČR) 3/2016 v Hanušovicích
Velikonoční mezinárodní seminář a Easter Cup 2015 v Berlíně 4/2016
Letní mezinárodní seminář a s mezinárodní turnajem (Liga ČR) 7/2016 v Letovicích
Adria mezinárodní seminář s Adria Cup 2016 v Chorvatsku 9-10/2016 na ostrově Mali Lošinj
Významná soutěž ČOS – Shotokan Cup Sokol Vamberk – 10/2016 ve Vamberku
Podzimní seminář s turnajem (Liga ČR) 10-11/2016 v Hanušovicích
Mistrovství MSKA ČR 11/2016 v Praze
Vánoční mezinárodní turnaj ve Slovinsku 12/2016 Ljubljana
Župní přebor v karate 12/2016 ve Vysokém Mýtě
Usnesení z Výroční schůze oddílu 2015:
Oddílové příspěvky schválené pro rok 2016 budou činit na člena 2000,-Kč na rok.
Delegáti na Valnou hromadu T.J.: mistr Pavel Trunec (náhradník – Stanislava Kubešová)
Nejlepší sportovec oddílu: Dalibor Mrňávek
Nejlepší trenér oddílu: mistr Pavel Trunec

Za oddíl MSK: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu

Oddíl volejbalu
V soutěžích Českého volejbalového svazu působila v roce 2015 družstva: muži „A“, „B“ a „C“,
ženy „A“ a „B“, juniorky a kadetky, junioři, žačky starší a mladší, tři družstva dívčí přípravky,
jedno družstvo chlapecké přípravky, jedno družstvo přehazované těch nejmladších. Pro volejbalové
adepty jsme, jako každoročně, organizovali „Školu volejbalu“.
Po skončení volejbalové sezóny 2014/2015 předseda oddílu Zdeněk Němeček ukončil své působení
v této funkci, dále však zůstává trenérem mládeže. Stejně tak ukončila své působení jako
hospodářka oddílu Stáňa Němečková. Děkujeme!
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Nově se o volejbalový klub starají především Dáša Bílová a Martin Forman, s drobnou výpomocí
Katky Strakové. Funkci hospodáře převzal a zastává Petr Boltík.
V oddílu nyní působí 25 aktivních hráčů dospělých družstev a 100 členů mládežnických družstev.
O sportovní růst družstev pečovali trenéři Katka Straková (ženy „A“), Radek Flos a Zbyněk Bartoš
(muži „A“), Martin Forman (kadetky), Vladimír Zierhut (muži „B“), Martin Jícha, Alena
Hofmanová (žákyně, kadetky, juniorky), Zdeněk Němeček (dívčí přípravka, žačky), Dáša Bílová
(chlapci – junioři, kadeti), Jiří Hlava (chlapecká přípravka, žáci), Jana Štorková (škola volejbalu).
Martin Forman působí navíc dlouhodobě v roli trenéra krajského výběru žákyň. Každoroční nábor
mládeže proběhl v měsících září a říjnu. Další mladé zájemce, především chlapce a děvčata ročníků narození 2006 a
mladší, rádi přivítáme.

Sportovní výsledky
Ženy „A“ obsadily v KPI Pardubického kraje v soutěžním období 2014/2015 druhou příčku.
Kádrové problémy v týmu i nadále setrvávají (mateřské a pracovní povinnosti, nemoci), nicméně se
počet hráček stabilizoval na ca 8 hráčkách na zápas (návraty po a při mateřské, nová studentka –
hostování, nová spoluhráčka). V probíhající sezóně je družstvo momentálně druhé o jediný bod za
prvním. Muži „A“ skončili v sezóně 2014/2015 v KPI Pardubického kraje šestí, když v
našlapaném středu tabulky rozhodoval až poslední dvojzápas. V letošním roce je herní projev týmu
i díky intenzivnější tréninkové docházce zase o něco sympatičtější, loňské posily (P. Ondráček, J.
Haněl) či junioři (O. Hofman) týmu pomáhají; celkově mají hráči stabilnější výkonnost. I
v letošním ročníku se muži zatím pohybují ve velmi vyrovnaném středu tabulky.Muži „B“ sezónu
2014/2015 ukončili regionální přebor na čtvrtém místě, v polovině sezóny 2015/2016 jsou třetí a
stále se potýkají s nedostatkem hráčů. Střídavě hrají Boltík, Čejka, Chmelař, Jakeš, Zierhut,
z mladších Jozíf, Straka a někdy Kusyn a z nejmladších pak Mach. Na jaře by rádi povolali posily
z řad juniorů. Pod hlavičkou „béčka“ žen a „C“ mužů startují v regionálním přeboru tradičně
mládežnická družstva s cílem získat herní zkušenosti. Junioři skončili šestí z jedenácti účastníků,
žákyně sedmé. Junioři (Bíl J., Bíl T., Dlouhý J., Hofman O., Nádvorník T., Snášel J., Svoboda L.,
Tilgner J., Zavřel P.) pod vedením Dáši Bílové měli jako nováček v lize juniorů a cíl udržet se v
soutěži, sbírat zkušenosti v těžkých zápasech a pokud možno neobsadit poslední příčku ve skupině.
To se povedlo nad očekávání, nakonec v osmičlenné skupině skončili čtvrtí. Družstvo je již
zkušenější (posílené o L. Slavíčka a hostujícího T. Kuncíře), cílem sezóny 2015/2016 je první
polovina tabulky. Průběžné pořadí po polovině soutěže je 3. místo při vyrovnaném středu tabulky.
Na zářijovém klání Sokolských klubů (přebor ČOS) obsadili solidní 2. místo za Sokolem Brno. Při
premiérové účasti na mezinárodním turnaji (Regenstauf) obsadili 1. místo. JŘI absolvovali na konci
prázdnin soustředění v „domácím“ areálu a někteří se účastnili i soustředění dospělých „A“
družstev (konec září Jablonné nad Orlicí).
Starší žákyně (Králíčková M., Gamperová T., Máčiková L., Pavlíková M., Kubíková V., Teplá B.,
Zemanová E., Kudláčková K., Novotná B., Kuldová A., Dostálová A., Suchomelová T., Motyčková
N.) trenéra Martina Formana skončily v KP 2014/2015 šesté, v ČP potom celkově páté v poháru
útěchy (druhá dvacítka). Jako každoročně jsme pořádali přebor ČOS žákyň a družstvo podlehlo
pouze vítěznému Šternberku a obsadilo 2. Místo; bronzové medaile dovezla děvčata z velkého
mezinárodního turnaje v bavorském Regenstaufu. Družstvo trénuje 3 x týdně, absolvuje soustředění
v Jablonné nad Orlicí a momentálně úspěšně přechází na systém hry s jednou nahrávačkou. Bohužel
zranění se nevyhnula ani tomuto týmu; přínosem nebyla ani nutnost (z důvodu dlouhotrvající
rekonstrukce) trénovat dále mj. v atletické hale popř. povinné LV. Králíčková M., Teplá B. a
Pavlíková M. jsou v užším výběru KCM Pardubického kraje. M. Králíčková nabírá zkušenosti na
kempech Lvíčat což je předvýběr národního družstva. V probíhající sezóně 15-16 se družstvu v ČP
daří a po dobrých výkonech postoupilo do celostátního finále, kde v prvním kole obsadilo třetí
místo v třetí osmičce. V KP ŽKY pro velké vytížení (soutěž KKY, JKY, ČP) nestartují; v půlce 1.
ligy kadetek je družstvo na pátém místě - cílem je udržení soutěže bez baráže; JKY jsou v KP bez
porážky na prvním místě – cílem je kvalifikace do ligy juniorek.

11

V družstvu mladších žákyň sportovalo pod vedením trenérů Zdeňka Němečka a Radima Novotného
až 25 děvčat, fluktuace v něm je/byla poměrně výrazná (i očekávaná). V soutěžním ročníku 2014/15
sbírala první volejbalové zkušenosti v krajské soutěži tři družstva přípravek (11., 20. a 22. místo z
25 účastníků) a jedno družstvo přehazované (osmé z 36). V červnu nahlédla do mezinárodního
volejbalu na turnaji v Regenstaufu vybraná pětice hráček (Dlouhá, Hlavatá, Novotná, Pachovská a
Václavková), která v kategorii „čtyřek“ (hřiště 7x7m) obsadila sedmé místo v poli 22 soupeřek. Na
konci srpna absolvovala děvčata týdenní soustředění v Jablonném nad Orlicí a zahrála si na
domácím turnaji (Memoriál M.Čípy). V sezóně 2015/16 děvčata přecházejí poprvé na „šestkový“
volejbal. V krajském přeboru působí jedno družstvo mladších žákyň (pendluje mezi prvním a pátým
místem) a jedno družstvo přípravky (uprostřed 36členného pole). Do výběru mladších žákyň
Pardubického kraje se probojovaly E. Hlavatá a M. Dlouhá.
Žáci Sokola Pardubice I. pod vedením J. Hlavy se v sezóně 2014/15 účastnili krajské soutěže
„Přípravka žáků“ (trojkový volejbal). Výsledkově se pohybovali v systému dvou výkonnostních
skupin pravidelně na konci výkonnostně silnější a v čele slabší skupiny celkového počtu 14
družstev. V konečném pořadí obsadili sedmé místo. Nejlepším hráčem družstva byl v této sezóně
M. Svoboda. V sezóně 2015/16 se žáci účastní KP mladších žáků, pohybují se v druhé polovině
tabulky. Letošním cílem je zdokonalení herních činností jednotlivce a zvládnutí základů šestkového
volejbalu. V srpnu 2015 se hráči účastnili týdenního soustředění na Horním Bradle. Ve škole
volejbalu je od září 2015 přihlášeno 18 dívek a 4 chlapci. Děti vedené Janou Štorkovou procvičují
herní činnosti jednotlivce, pohybové dovednosti a hrají přehazovanou.
Další tréninkovou skupinu vytvořily dívky ve věku starších žákyň, které s volejbalem začínají a
seznamují se se základními herními činnostmi pod vedením Aleny Hofmanové s pomocí juniorů (J.
Bíl, O.Hofman).
Uspořádali jsme, s podporou magistrátu města Pardubic, tradiční a velmi kvalitně obsazený (týmy
1. a 2. NL, 1 extraligový tým a týmy KP1) turnaj „O Štít města Pardubic“ (33. ročník ženy, 30.
muži) Tatranky (Tatran Střešovice 1.NL) opět kralovaly, druhé místo vybojoval Sokol Česká
Třebová (2.NL), třetí Žižkov (1.NL). Domácí ženy skončily na 5. místě. Mezi muži potvrdil pozici
favorita Volejbal Brno (EXL), i když jen těsně, díky lepšímu poměru míčů než dosáhlo druhé
Umakartové čelo z Prahy. Třetí byli Agresivní Lachtani ze Šumperka.
Poslední srpnovou sobotu proběhl námi pořádaný 30. ročník tradičního Memoriálu M. Čípy
(mládež).
V červnu jsme byli opět organizátory přeboru ČOS – Čechy v kategorii žákyň.
Na konci srpna jsme uspořádali tradiční týdenní letní soustředění mládeže - v Jablonném/O
(děvčata) a v Chlumci n. C. (děvčata) a v Pardubicích a na Horním Bradle (chlapci). V Jablonném
se konalo i podzimní soustředění dospělých s účastí několika juniorů.
Po dokončené rekonstrukci trénují týmy na VS Sokolovny, prostředí je pro volejbal velmi dobré;
rovněž využívají dělo, které zlepšuje přihrávku.
O výsledcích naší sportovní činnosti pravidelně informuje Pardubický deník.
Oddílové a členské příspěvky na rok 2016 jsou: mládež: 1500,-, dospělí: 2100,Na nejlepší sportovce navrhuje oddíl: Matyáš Svoboda, Michaela Dlouhá
Delegáti na VH: Z. Bartoš, P. Mach
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Kateřina Straková

Slovo vzdělavatelky
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce budovy sokolovny. Archiv, knihovna a veškeré
historické materiály byly vráceny do budovy sokolovny a pod odborným vedením bratra Adámka
postupně zařazeny a uloženy v archivu sokola. V průběhu roku se zástupci sokola účastnili na
pietních akcích k důležitým výročím a jsem moc ráda, že nás stále častěji zastupuje mladá generace:
Veronika Hronová, Tomáš Mayer, Denis Kárník.
8.5. 2015 - 70.výročí II. světové války, pietní akce u Pomníku obětem I. a II. světové války na
Dukle
22.6. 2015 - v rámci projektu OHEŇ (BEZ)NADĚJE - uctění obětí heydrichiády v areálu zámečku
6.10.2015 – jsme uspořádali k Památnému dni sokola (8.10.2015) Noc světel. Jednalo se o pouštění
lodiček s vysvětlením památného dne, z mola u Chrudimky. Účast cca 140 lidí.
Ve vývěskách v budově sokola zveřejňujeme a informujeme o aktivitách sokola a vytváříme
fotodokumentaci, s kterou seznamujeme naše členy i veřejnost.
Vendulka Jozífová, vzdělavatel

Slovo starostky
Vážené sestry, vážení bratři,
letošní valnou hromadou uzavíráme v naší tělocvičné jednotě další volební období. Pro mne osobně
páté volební období, neuvěřitelných patnáct let. Volební rok, který je v Sokole jednou za tři roky,
je vždy příležitostí k určitému hodnocení a bilancování, co se podařilo udělat a naplánovat další
tříleté období. Je za námi mnoho aktivit, o kterých můžeme hovořit, kterými se můžeme pyšnit, ať
už jde o činnost oddílů i samotné tělocvičné jednoty. Za vše patří velké poděkování. Z pohledu celé
jednoty byly nejintenzivnější poslední dva roky, kdy jsme rekonstruovali budovu sokolovny. Nyní
vlastníme v centru města komplexní sportovní areál, máme pěkné a účelné venkovní hřiště,
sokolovna září na dálku i uvnitř, ale co je velmi důležité, naše činnost je vnímána velmi pozitivně,
ať už ve městě a jeho okolí, v Sokolské župě Východočeské-Pippichově, které jsme součástí i v celé
České obci sokolské.
Význam činnosti Sokola je v tom, že poskytujeme všestrannou službu, poskytujeme péči o zdravou
a tělesně zdatnou populaci od nejmenších dětí až po seniory, pomáháme vychovávat mládež. Naše
činnost však bohužel není doceněna tak, jak bychom si zasloužili. Finančně i morálně. Vzájemná
vazba přínosů naší činnosti v porovnání s financemi, které jsou přidělovány do sportu z veřejných
prostředků, není vyvážená. To se týká celé oblasti organizovaného sportu v naší zemi, sportu pro
všechny i sportu výkonnostního.
Dovolte mi, abych se zmínila o významné akci, kterou připravuje župa na sobotu 2. dubna 2016.
Bude to slavnostní den k oslavě 120. výročí založení Sokolské župy Východočeské-Pippichovy,
resp. 25. výročí jejího obnovení a 95. výročí úmrtí JUDr. Karla Pippicha, zakladatele župy. Celá
akce se bude konat v Chrudimi a já bych Vás na ni ráda co nejsrdečněji pozvala.
Na závěr si dovolím vyjádřit slova díků. V první řadě svým nejbližším kolegům, že jsme společně
vydrželi ten obrovský nápor a úspěšně dokončili rekonstrukci sokolovny. Velké poděkování patří
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statutárnímu městu Pardubice především za jeho finanční podporu. A Vám všem děkuji, že jste nás
podporovali a drželi nám palce.
Do dalšího roku Vám přeji hodně zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
S pozdravem Nazdar!
Vaše starostka
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Přehled akcí tělocvičné jednoty v roce 2016
leden

Sokol Pardubice- TJ Sokol Královské Vinohrady
zápas florbalové Autocont extraligy, hala Dašická
17.1. Sokol Pardubice – Fat pipe florbal Chodov
zápas florbalové Autocont extraligy, hala Dašická
23.1. Sokol Pardubice – Prosek Praha
volejbalový zápas - junioři I. liga, Sokolovna Pardubice
Sokol Pardubice – Liberec
24.1. volejbalový zápas - junioři I. liga, Sokolovna Pardubice
30.1. 112. Šibřinky
31.1. Dětské šibřinky

únor

6.2. 42. ročník běhu NAA v Bubeníkových sadech
14.2. Sokol Pardubice – Sparta Praha
zápas florbalové Autocont extraligy, hala Dašická
21.2. Sokol Pardubice – 1 SC Vítkovice Oxdog
zápas florbalové Autocont extraligy, hala Dašická
21.2. II. ročník Festivalu stromů

březen

12.3. Sokol Pardubice - Benátky
volejbalový zápas - junioři I. liga, Sokolovna Pardubice

duben

2.4. Sokol Pardubice - Svitavy
volejbalový zápas - junioři I. liga, Sokolovna Pardubice
23.4. Štít města Pardubic – 34. ročník volejbalového turnaje pro muže a ženy

květen

červen

srpen

září

8.1.

28.5. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti do Jánských Lázní
27.- 29.5. Víkend rodičů a dětí v Horním Bradle
2.6. Dětský den
11.6. Přebor ČOS ve volejbale starších žákyň
22.- 25.8. Prázdninový týden s florbalem
27.8. Memoriál M. Čípy - 31. ročník volejbalového turnaje pro mládež
3.- 4.9. Sokol Cup, florbalový turnaj
22.9. Sokolení, Drakiáda
24.9. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti Bouzov

Říjen

listopad
prosinec

5.11. Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň
1.12. Mikulášská akademie
10.- 11.12. Florbalový turnaj pro neregistrované hráče
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Výsledek hospodaření jednotlivých oddílů v roce 2013
oddíl

zůstatek

příjmy

výdaje

výsledek v roce

zůstatek

k 1.1.2013

2013

2013

2013

k 31.12.2013

1 353 255 Kč
12 792 Kč

493 727 Kč
26 750 Kč

450 001 Kč

43 726 Kč

1 442 689 Kč

27 048 Kč

-298 Kč

12 494 Kč

327 513 Kč

1 903 017 Kč

2 205 926 Kč

-302 909 Kč

24 604 Kč

jóga

12 320 Kč

46 352 Kč

48 713 Kč

-2 361 Kč

9 959 Kč

MSK

91 935 Kč

224 281 Kč

195 373 Kč

28 908 Kč

120 843 Kč

sport. gymnastika

46 128 Kč

65 911 Kč

59 876 Kč

6 035 Kč

52 163 Kč

168 408 Kč

346 790 Kč

395 693 Kč

-48 903 Kč

119 505 Kč

2 012 379 Kč

3 106 828 Kč

3 336 922 Kč

-273 789 Kč

1 782 257 Kč

sokolská všestrannost
basketbal
florbal

volejbal
oddíly celkem

Výsledek hospodaření jednotlivých oddílů v roce 2014
oddíl

zůstatek

příjmy

výdaje

výsledek v roce

zůstatek

k 1.1.2014

2014

2014

2014

k 31.12.2014

1 442 689 Kč
12 494 Kč

350 504 Kč
31 950 Kč

261 849 Kč

88 655 Kč

1 531 344 Kč

33 117 Kč

-1 167 Kč

11 327 Kč

24 604 Kč

2 582 938 Kč

2 071 157 Kč

511 781 Kč

536 385 Kč

jóga

9 959 Kč

27 440 Kč

33 246 Kč

-5 806 Kč

4 153 Kč

MSK

120 843 Kč

268 024 Kč

255 629 Kč

12 395 Kč

133 238 Kč

52 163 Kč

96 974 Kč

86 513 Kč

10 461 Kč

62 624 Kč

119 505 Kč

376 548 Kč

332 937 Kč

43 611 Kč

163 116 Kč

1 782 257 Kč

3 736 392 Kč

3 076 462 Kč

661 944 Kč

2 442 187 Kč

sokolská všestrannost
basketbal
florbal

sport. gymnastika
volejbal
oddíly celkem

Výsledek hospodaření jednotlivých oddílů v roce 2015
oddíl

zůstatek

příjmy

výdaje

výsledek v roce

zůstatek

k 1.1.2015

2015

2015

2015

k 31.12.2015

1 531 344 Kč
11 327 Kč

542 206 Kč
30 000 Kč

373 901 Kč

168 305 Kč

1 699 649 Kč

31 150 Kč

-1 150 Kč

10 177 Kč

536 385 Kč

3 214 183 Kč

3 044 249 Kč

213 041 Kč

749 426 Kč

jóga

4 153 Kč

6 806 Kč

10 959 Kč

-4 153 Kč

0 Kč

MSK

133 238 Kč

186 265 Kč

154 509 Kč

31 756 Kč

164 994 Kč

62 624 Kč

105 180 Kč

89 506 Kč

15 674 Kč

78 298 Kč

163 116 Kč

520 512 Kč

482 001 Kč

-4 596 Kč

158 520 Kč

2 442 187 Kč

4 605 152 Kč

4 186 275 Kč

418 877 Kč

2 861 064 Kč

sokolská všestrannost
basketbal
florbal

sport. gymnastika
volejbal
oddíly celkem

