
 

                                                               Tělocvičná jednota 

Sokol Pardubice I 

   

ZPRAVODAJ       

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 
 

 

 

 

 
Pozvánka 

na valnou hromadu T.J. SOKOL Pardubice I, která se koná v úterý 27. března 2018 

v zasedací místnosti sokolovny, Jiráskova 29, Pardubice 530 02, v 18:00 hodin s programem: 

  1. Zahájení 

  2. Program VH - schválení 

  3. Volba komisí mandátové, návrhové, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

  4. Zpráva starostky 

  5. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

  6. Zpráva kontrolní komise 

  7. Rozprava k předneseným zprávám 

  8. Zpráva mandátové komise  

  9. Zpráva návrhové komise  

10. Závěr jednání                                       

                                    Ing. Lenka Pařízková, starostka T.J. 
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Kontrola usnesení valné hromady 2017 
 

 

I. Bod 1.6. Převedení výsledků hospodaření tělocvičné jednoty v roce 2016 na účet vlastního 

jmění ve výši  -8 972 189 Kč  - splněno 

II. Bod 1.8. Řešení finančních závazků T.J. Sokol Pardubice I vůči Statutárnímu městu 

Pardubice – odpuštění dluhu ve výši 28 500 000,- Kč a splacení zbývajícího dluhu ve výši  

8 784 073,96 Kč každoroční splátkou ve výši 220 000,- Kč po  dobu 20 let - splněno 

III. Ostatní body byly plněny průběžně.  

 

 

Členská základna:   

 

kategorie muži  ženy  dorostenci dorostenky žáci  žákyně celkem 

oddíl rok 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

sokolská  
všestrannost 

93 80 575 565 7 3 6 2 351 369 333 370 1365 1389 

basketbal 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

florbal 34 37 9 11 70 56 6 3 210 201 27 15 356 323 

moderní 
sportovní karate  

11 14 5 7 7 4 3 1 9 6 1 1 36 33 

sportovní 
gymnastika 

1 1 2 5 0 0 0 2 0 0 53 47 56 55 

volejbal 30 29 13 22 7 8 35 23 14 12 58 57 157 151 

  
X 

173 
X 

610 
X 

71 
X 

31 
X 

588 
X 

490 
X X 

    -1     -2 -2 

celkem 181 173 603 609 91 71 50 31 579 586 467 488 1971 1958 

 

 

Oddíl sokolské všestrannosti 
 

K 31.12.2017 měl oddíl 1389  členů.  Došlo k nárůstu členské základny, ať už z důvodů dobré  

činnosti našich cvičitelek a cvičitelů a užitím nových trendů ve cvičení nebo nácvikem na XVI. 

Všesokolský slet. V oddíle různě aktivně pracuje 37 cvičitelek a 5 cvičitelů. Nejpočetnější  je složka 

R+D. Předškoláky bylo také nutno odkazovat na možnost začít u nás cvičit v dalším pololetí. Přesto 

jich evidujeme 175. Žákyň je téměř 80, žáků 56. U cvičení žáků stále hledáme organizační systém 

hodiny, protože se na velkém sále střetávají s početnou skupinou cvičenců označené „gymnasté“ 

v počtu 76. Skupina cvičenců na šálách si utvořila od roku 2018 svůj sportovní oddíl. Ženské složky 

svým počtem v oddíle dominují. Velmi oblíbené jsou různé formy zdravotního cvičení – kondiční, 

proti bolesti zad, SM lana. Cvičení seniorek v dopoledních hodinách naplní celý velký sál. Stále 

oblíbené je společné cvičení seniorek a seniorů - věrná garda. Bodyforming (dříve areobik) ve 

večerních hodinách je určen i pro maminky a tatínky ze složky R+D zdarma. Muži jsou stále v  
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menšině a tam převládají starší ročníky provozující různé formy kopané a stolního tenisu. Oddíl 

získal v tomto roce přísně zúčtovatelné dotace, a tak se oddíl vybavil dalšími novinkami v náčiní i 

nářadí a je schopen sledovat nové trendy ve cvičení. Je však politováníhodné, že ne všichni 

uživatelé sokolovny se k němu chovají slušně.  

V oddíle se rozběhl nácvik na XVI. Všesokolský slet. Nacvičujeme skladby „Méďové“ pro R+D, 

„Noty“ pro předškoláky, „Cirkus“ pro žákyně a žáky, „Siluety“ pro dorostenky a ženy, „Cesta“    

pro ženy, „Princezna republika“ pro nejstarší generaci a „Borci“ pro muže. Celkem nacvičuje 242 

cvičenců. 

I v roce 2017 se zúčastnilo hlavně žactvo všech župních závodů a jiných akcí s cílem propagace 

Sokola. 

 

 

Akce v roce 2017, které jsme pořádali a nebo jsme se účastnili: 

    

  2.2. 113. Šibřinky  

  3.2. Dětské šibřinky   

        11.2.              Běh NAA na 2000 m 42. ročník - 26 závodníků 

18.3. Memoriál B. Šupčíka - šplh - 3 závodníci 

  8.4. Účast družstev  na závodu ZZZ v Řečanech n. Labem - 18  závodníků 

22.4. Účast na župním přeboru SV v Pardubicích - 25 závodníků 

20.5. Turistický výlet „K pramenům Labe“ - 45 účastníků 

21.5. Účast na závodech v LA v Ústí nad Orlicí - 16 závodníků 

27.5. Modřanský tarzan - 1 závodník 

29.5. Dětský den – Move Week - 110 postižených dětí, 290 ostatních dětí 

 27.- 28.5. Přebor ČOS v SV ml. žactva v Prostějově - postoupila 1 závodnice 

   2. -  4.6. Víkend pro R+D Horní Bradlo - hry v přírodě - 80 účastníků 

        10.6. Dračí lodě Pardubice - 12 účastníků 

          5.9.              Predátor Challenge Plzeň - 2 účastníci 

        21.9.               Sokol spolu v pohybu - Drakiáda - 90 postižených dětí, 391 závodníků 

        23.9.             Autobusový výlet s turistikou - Karlova Studánka - 42 účastníků 

        2.10. Památný den sokolstva 8. října (Světélka) - 70 rodin 

      26.11.             Písecký šplhavec - 2 závodníci 

        4.12.            Mikulášská akademie  - 325 účinkujících 

        9.12.            MČR v Olympijském šplhu Praha - 2 závodníci 

 

                

   Výsledky v soutěžích  

23.4. 

           23.4. Župní přebor SV v Pardubicích (gymnastika, lehká atletika, šplh, plavání )  

 
Kategorie - předškoláci: L.Nekvinda 2.m., M.Douda 3.m.,  M.Novotný 4.m., 

                   D.Kvidera 6.m., Š.Sochacká 2.m., A.Pitárková 3.m., V.Husníková 5.m.,  

                   E.Rulíková 9.m., Z.Chlumecká 10.m., T.Vlček 3.m., V.Formánek 7.m.   

                   žákyně I: V.Švandová 1.m., N.Horná 4.m., B.Součková 9.m.,    

                   K.Lišková 17.m., T.Horná 19.m. 
                    žákyně II: M.Lapková 6.m., D.Kulhánková 8.m. 
                    žákyně III: A.Mertová 1.m., R.Jerglová 6.m., N.Raušerová 7.m. 
                    ženy: B.Wawrzaczová 1.m. 
                    žáci II: L.Gocman 1.m., M.Pařík 3.m., O.Pařík 4.m. 
                    dorostenci: V.Chaura 3.m. 
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    27.- 28.5. Přebor ČOS  sokolské všestrannosti - pro mladší žactvo - Prostějov 
 Kategorie - žákyně I: V.Švandová 19.m. 

  

21.5. Župní přebor v lehké atletice v Ústí nad Orlicí   
 Kategorie -  předškoláci - dívky: T.Barešová 1.m., Š.Sochacká 8.m. 

 

                    předškoláci - chlapci: L.Wawrzacz, M.Douda 3.m., L.Nekvinda 5.m., 

                                                          M.Novotný 7.m. 

                    žáci I: O.Hyhlan 1.m., S.Kocanda 4.m. 

                    žáci III: J.Hyhlan 3.m., J.Švanda 6.m., F.Kůrka 7.m. 
                     žákyně I: V.Švandová 3.m.,  
                     žákyně II: M.Lapková 6.m. 
                     žákyně III: N.Raušeová 5.m., R.Jerglová 6.m., J.Novotková 8.m. 

  

           18.3. Memoriál B. Šupčíka - šplh  

 Kategorie - dorost: V.Chaura 5.m. 

                    senioři: L.Šikula 6.m. 

  

8.4. Zálesácký závod zdatnosti v Řečanech nad Labem    
 Kategorie (tříčlenná družstva) - žákyně: 2.m., 7.m., 10.m. 
                                                    žáci: 4.m.      

  

           27.5. Modřanský tarzan 
 Kategorie - dorost: V.Chaura 3.m.                                       

  

             5.9.  Predátor Challenge - Plzeň 

 Kategorie - dorost: V.Chaura finále mezi 25 

                    senioři: L.Šikula finále mezi 15 

  

         26.11. Písecký šplhavec 

 Kategorie - dorost: V.Chaura 4.m. 
 

                                         senioři: L.Šikula 3.m. 

 

           9.12.   MČR v Olympijském šplhu - Praha 

                      Kategorie - dorost: V.Chaura 5.m. 

                                         senioři: L.Šikula 6.m. 

 

 

 
 

V  roce 2017  se  naši cvičitelé zúčastnili župních doškolení, školení a seminářů  ČOS. Sedm  

cvičitelek a jeden cvičitel pracují  stále  v župním náčelnictvu – V.Avramovová, B.Klimplová, 

L.Lišková, L.Pařízková, L.Šedivá, A.Vlasáková, J.Rybička a Z.Janíková jako župní zdravotnice. 

Cvičitelka  L.Pařízková pracuje také v ústředním cvičitelském sboru ČOS.  

Role župní vedoucí sletové skladby se ujali - L.Šedivá „Méďové“, A.Vlasáková „Siluety“, 

V.Avramovová „Cesta“, L.Lišková , J.Nečesaná, J.Rybička „Princezna Republika“. 

 

Klub seniorů – se pravidelně schází, v rámci oddílu stále dobře pracuje pro vybrané členy 

seniorského věku (podporovaný Magistrátem města Pardubice)  
 

Oddílové příspěvky včetně členských a sletové známky na školní rok 2017/18 činily: 

rodiče + děti 2200,- Kč, žactvo 1200,- Kč, důchodci nad 65 let 1100,- Kč, ostatní 1750,- Kč (při 2 hod 

týdně), jednotlivě placené hodiny 50,- Kč. 

 

Nejmladší cvičenkou je Zuzanka Hladěnová 1 rok 4 měsíce, nejstarší cvičící členkou Ludmila Mikulová, 
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přispívající Květuše Pleskotová, nejstarší cvičící člen Bedřich Kotrba a přispívající Jan Herites. 

 

Poděkování všem  našim aktivním cvičitelům a cvičencům za jejich  obětavou práci  pro Sokol. 
                                             

 

Za oddíl sokolské všestrannosti: V. Avramovová, náčelnice SV   
                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

 

Oddíl sportovní gymnastiky  

 
Oddíl má 56 členů, z toho 53 žákyň, 1 trenéra, 5 trenérek, 1 rozhodčí. 

 

V lednu se nově vyškolily 3 trenérky z řad rodičů závodnic. 

V dubnu proběhlo soustředění závodního družstva gymnastek v prostorách sokolovny. 

V červnu proběhla ukázková hodina pro přípravku a mladší žákyně. 

Letní příprava gymnastek proběhla od 21. do 25.8.2017 v prostorách sokolovny za využití velké 

trampolíny, airtracku a dalšího sportovního vybavení, které nabízí sokolovna po rekonstrukci.  

Soustředění se zúčastnilo 21 gymnastek a 5 trenérů. 

V září se uskutečnil nábor nových gymnastek do přípravky. 

  

Soutěže a akce oddílu v roce 2017:  

26.3.2017  Pohádkový závod Jíčín 

  

ročník 2002-2001 - 1/4, Juniorky C - 8,9/9,  ročník 2006-2005 - 8/8,                                                                

ročník 2007 žákyně B - 2,4/8, ročník 2007 - 7/12, ročník 2008 - 9,10,15/15,                                         

ročník 2009 - 15/16, ročník 2010 - 13,14,21, 22/29, ročník 2011 - 11,15/16 

8.4.2017  Velká cena Hradce Králové 

  Monika Sochová - ženy - 1/8 

29.4.2017  Bedřichovský ježek 

  

ročník 2006-2005 - 5/14, ročník 2007 - 4,6,7/9, ročník 2008 - 8/14,                                                     

ročník 2009 - 12,13,21/24, ročník 2010 - 6,7,8,9/14, ročník 2011 - 5,6/10 

6.5.2017  Putovní pohár Krkonoš Vrchlabí   
ročník 2005 - 6,7/8, ročník 2006 - 8/9, ročník 2007  - 6,8,9/13, ročník  2008- 3,9/10,                                                                            

ročník 2009 - 9,11,12,13/17, ročník 2010 - 8,9,15,17,/24, ročník 2011 - 6,11/22           

26.5.2017  Přebory Pardubického kraje - jednotlivkyně  Vrchlabí  

  

juniorky B - 1/5, juniorky C - 1,2/2                                                                                                               

mladší žákyně - 4,6,8/8, žákyně C - 3,4,5,7,8,11,12/15                                                                              

základní stupeň - 4/9                        

27.5.2017  Perníková Chaloupka – Loko Pardubice   
kategorie 2009 - 6,10/10                                                                                                                                                

kategorie 2010 - 5, 7,8,9,12/12 

28.10.2017  MČR žákyně a juniorky C -  Litomyšl 

  žákyně C - ročník 2007-2008 - 11,13,19/46, ročník 2005-2006 - 13/32 

4.11.2017  44. ročník předVánočního závodu žákyň Pardubice (pořádá  

  

žačky - ročník 2008 - 3,4/8, ročník 2009-2010 - 10,14, 15, 17,18, 21,22, 24, 25, 

28/31,                                                                       
ročník 2011-2012 - 6,7,8/17  
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12.11.2017  Přebor ČOS  Praha 

  juniorky - 3/21 

17.11.2017  Krajské přebory družstev - Hradec Králové 

  III. liga - družstvo žákyň B - 1,2/2 

                 družstvo mladších žákyň - 1,2/2 

  

Sochová Monika hostovala v družstvu Loko Pardubice v II. Lize, se kterým 

postoupila na MČR v Brně 

25.11.2017  Memorial Blanky a Verunky Horákových 

  juniorky B - 1. místo M. Sochová 

3.12.2017  MČR družstev - Brno   
II. liga - 8. místo družstvo Loko Pardubice, kde hostovala Monika Sochová 

10.12.2017  Memoriál J. Šplíchala   
juniorky B - 1,5/5, ročník 2004-2005 - 8/12, ročník 2006-2008 - 13,14,17,18,19/22, 

družstvo - 2. místo 

10.12.2017  Memoriál M. Brdíčkové   
ročník 2008 - 9/10, ročník 2009 - 6/14, ročník 2010 - 2, 4, 11, 12, 18/24,                                                     

ročník 2011 - 1,10,12/15 

        

24. - 29.6. 2017 proběhla v Brně Olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnila Monika Sochová. 

Družstvo gymnastek Pardubického kraje ve složení Sochová Monika, Škubalová Aneta, Svobodová 

Klára a Šťovíčková Eliška se umístilo v soutěži družstev na 6 místě. 

 

Oddílové příspěvky jsou: 

Přípravka:                  1000,- Kč na pololetí 

Závodní družstvo:     1500,- Kč na pololetí 

 

Nejúspěšnější sportovec oddílu sportovní gymnastiky: Monika Sochová. 

Nejúspěšnější trenér oddílu sportovní gymnastiky: Sochová Hana 

 

Delegát na valnou hromadu:  Pavla Avramová. 

 

Za oddíl sportovní gymnastiky: Pavla Avramová, předsedkyně oddílu  

   

 

 

Oddíl basketbalu 

 

V kalendářním roce 2017 se oddíl basketbalu opět zapojil do dvou sezon (2016/17 a 2017/18) 

registrované soutěže organizované Českou basketbalovou federací, oblastí Východní Čechy. 

Tentokrát však pod různými názvy – v sezoně 2016/2017 Oblastního přeboru mužů a v sezoně 

2017/2018 Východočeský přebor mužů. 

 

V sezoně 2016/17 nám opět patřilo předposlední místo, tentokrát šesté místo v tabulce, s bilancí 2 

výher a 19 proher. V aktuální sezoně 2017/18 jsme s bilancí 2 výher a 14 porážek klesli až na 

poslední místo. Do konce soutěže můžeme ale ještě své postavení v tabulce i herní bilanci vylepšit. 

 

Podobně jako v předchozích letech jsme se i v roce 2017 zúčastnili sportovního programu 

pořádaného v rámci již 8. ročníku Multikulturního týdne v květnu 2017 v Pardubicích. Navázali 
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jsme na úspěchy z předchozích ročníků a ve volejbalovém turnaji jsme obsadili, dalo by se říci, že 

již tradičně, 3. místo. 
 

Oddílové příspěvky na rok jsou: 3 750,- Kč 

Delegát na valnou hromadu: Jan Bříza 

 

Za oddíl basketbalu: Jan Bříza, organizační pracovník oddílu 

 

 

Oddíl florbalu 
 

Oddíl florbalu má v probíhajícím soutěžním ročníku ČFbU 2017/2018 16 družstev 

v soutěžích ČFbU (5 mužských a 11 mládežnických). Po dokončení trenérských kurzů v roce 2017 

má oddíl přes 25 vyškolených trenérů, včetně nejvyšších licencí. Náš oddíl je největším 

florbalovým klubem v našem regionu a patří mezi 10 největších v ČR. 

Výborných výsledků se našemu oddílu v roce 2017 podařilo několik. Muži obsadili opět 10. 

místo v Tipsport superlize. V probíhajícím ročníku 2017/2018 je v polovině odehrané základní části 

soutěže družstvo na výborném 5. místě. Dalším velkým úspěchem bylo 5.- 8. místo družstva juniorů 

v nejvyšší soutěži – G2 lize. 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 SPORT. Opět jsme v září uspořádali špičkové florbalové utkání v hokejové 

TIPSPORT aréně. Spojením s dvoudenním turnajem mládeže (také i přebory OS ČOS) jsme 

dokázali vytvořit rekord v divácké návštěvnosti na utkání základní části superligy mužů – 2211 

diváků. Turnaje mládeže se zúčastnilo 70 družstev z celé ČR (cca 600 účastníků). Akce má velkou 

podporu statutárního města Pardubice a Pardubického kraje. Zároveň se také konaly přebory OS 

ČOS a předletová soutěž. 

Stále větší důraz se snažíme klást na výchovu mládeže. Zřídili jsme pozice sportovního 

ředitele a šéftrenéra mládeže. Extraligové družstvo mužů je z velké části tvořeno odchovanci, kteří 

vzešli z domácí líhně talentů. Náš oddíl má kompletní strukturu mládežnických družstev a do 

mládeže investujeme velké prostředky. Postupně chceme vybudovat regionální florbalové centrum 

mládeže a florbalovou akademii (ve spolupráci se ZŠ v Pardubicích a okolí). 

Dlouholetý hlavní trenér oddílu Mgr. Miroslav Janovský je hlavním trenérem ženské 

reprezentace ČR (4.místo na MS na Slovensku v prosinci 2017). Náš hráč Přemek Pakosta získal 

s reprezentačním výběrem juniorů bronzovou medaili na MS juniorů ve Švédsku. 

 Jako i v předešlých letech jsme uspořádali tentokrát již 16.ročník tradičního turnaje Sokol Cup 

(zařazený mezi významné soutěže OS ČOS). Turnaj měl skvělou sportovní úroveň. Pro 

neregistrované také pravidelně pořádáme velký turnaj na konci kalendářního roku. 

 Poprvé jsme vyslali své družstvo také na veteránský turnaj (+35 let) do Prahy (Prague 

Masters), kde družstvo obsadilo v silné mezinárodní konkurenci výborné 5.místo. 

 

                                       Přehled výsledků mistrovských soutěží družstev : 

Aktuální umístění v sezóně 2017/2018 k 1.12.2017 

Muži „A“: Tipsport superliga mužů: 5.místo 

 

Junioři : G2 liga juniorů, 14.místo  

 

Dorostenci : 1.celostátní liga , divize III - 1.místo 
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Starší žáci A,B,C: Liga starších žáků – košový systém dle výkonnosti 

 

Mladší žáci A: 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 

 

Další družstva mužů: Regionální soutěže 

 

Webové stránky oddílu: www.florbalpardubice.eu. 

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sokolpardubice. 

 

Kontakt na předsedu: Vít Drašar, tel. 724 166 033, sokol.pardubice@centrum.cz. 

 

Za oddíl florbalu : Vít Drašar, předseda oddílu  

 

 

                                                                                                                                 

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 33 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 

2.místo na MČR 2017 a 1.místo v Lize MSKA-CZ 2017.  

     První akcí roku 2017 byl lednový Zimní seminář karate v 

Hanušovicích, 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. Začátkem května se ve Vysokém Mýtě konal 

speciální mítink. Dále se konal v květnu Úvodní seminář pro nováčky v Hanušovicích. V červnu 

jsme oslavili 20 let činnosti oddílu karate MSK Sokol Pardubice, za účasti aktivních i neaktivních 

členů oddílu. V červenci se konal týdenní Letní seminář a turnaj v Letovicích. V srpnu jsme se 

účastnili Sportovního parku Pardubice. V srpnu se dále konal tréninkový mítink ve Vysokém Mýtě. 

Na přelomu září a října se konal mezinárodní ADRIA seminář v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj. 

V říjnu jsme se účastnili posledního ligového turnaje v rámci Podzimního semináře v Hanušovicích 

a v listopadu Semináře úvodního pro nováčky v Praze. Poslední listopadový víkend v Praze patřil 

MČR. V prosinci se konal Vánoční 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, MŠMT a dále našim 

http://www.florbalpardubice.eu/
mailto:sokol.pardubice@centrum.cz
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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 2017: 

 

DOSPĚLÍ      

Příjmení a jméno RN kyu 
získané kyu                

v roce 2017 
Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění) 

Šulc David 1978 8 8,9 Liga - 3.,2.,1.,3.místo, MČR - 1.místo 

Kohout Jiří 1983 10 10,11 Přebory, Liga - 2.místo, MČR 

Knajbl Adam 1985 II.Dan   Liga - 1.,1.,1.,1.,2.,1.místo, MČR - 1.,1.místo 

Michek Jiří 1985 5   Liga - 2.,2.,2.,4.místo, MČR - 4.místo 

Krejzlová 

Kristýna 1990 1  MČR - 3.,4.místo 

Šipošová Andrea 1993 8   MČR - 4.místo 

Mrňávek Dalibor 1996 1 1 

Liga - 1.,2.,1.,2.,1.,3.,3.místo, Mezinárodní soutěže - 3.místo,                

MČR - 2.místo 

Vachek Ondřej 1997 4   Liga - 2.místo 

 

 

1.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii ODDÍL – MSK Sokol Pardubice   

2.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii ABSOLUTNÍ – Dalibor Mrňávek 

5.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii ABSOLUTNÍ – Martin Goláň 

2.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii FORMY – Dalibor Mrňávek 

1.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii BOJE MUŽI – Martin Goláň 

2.místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii BOJE ŽENY – Nikola Novotná 

 

 

MLÁDEŽ     

Příjmení a jméno RN kyu 
získané kyu  v roce 

2017 
Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění) 

Goláň Martin 1998 5 5 

Přebory - 3.,2.místo, Liga - 3.,1.,3.,2.,3.,1.místo, MČR - 

2.,2.místo 

Novotná Nikola 1998 6 7,6 Liga - 3.,1.,3.,1.místo 

Puchoň David 1998 7   Přebory - 2.,3.místo, Liga - 1.,3.,2.místo, MČR - 3.místo 

Oberreiter Martin 1999 10   Přebory, Liga - 4.místo 

Rejman Jakub 1999 9 9 Liga - 3.místo 

Orts Daniel 2002 9   Liga - 4.místo 

Špačková Iveta 2002 9 9 Liga - 2.,4.,1.místo, MČR - 1.místo 

Serbouti Youness 2004 9 9 Liga - 1.,4.,3.,2.místo, MČR 

 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  
 



 

 

10 

 

 

 
Město Pardubice podporuje sport 

 
 

Usnesení z Výroční schůze oddílu 2017: 

Oddílové příspěvky schválené pro rok 2018 budou činit na člena 2000,-Kč na rok. 

Delegáti na Valnou hromadu T.J.: mistr Pavel Trunec (náhradník – Stanislava Kubešová) 

Nejlepší sportovec oddílu: mistr Adam Knajbl  

 

Za oddíl MSK: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 

 

 
 

 

Oddíl volejbalu 
  

Zpráva o činnosti za rok 2017 

V soutěžích Českého volejbalového svazu působila v roce 2017 družstva: muži „A“, „B“, juniorky a 

junioři, kadeti, žačky starší a mladší, starší žáci, družstvo dívčí přípravky. Pro volejbalové adepty 

jsme, jako každoročně, organizovali „Školu volejbalu“. 

V oddílu nyní působí 7 trenérů, 30 aktivních hráčů dospělých družstev a 120 členů mládežnických 

družstev. 

Každoroční nábor mládeže proběhl v měsících září a říjnu. Další mladé zájemce, především chlapce 

a děvčata ročníků narození 2008 a mladší, rádi přivítáme. 

 

Sportovní výsledky 

Ženy „A“ se po ročním výpadku z KPI Pardubického kraje pro období 2017/2018 opět daly 

dohromady a účastní se soutěže. V roce 2017 se jim podařilo sestavit tým pro MČR seniorek 

v Dobřichovicích kde získaly titul Mistryň ČR. V turnaji O Štít města Pardubice 2017 obsadily čtvrté 

a páté místo. Kádrové problémy v týmu bohužel i nadále trvají (mnohá zranění vážnějšího – resp. 

dlouhodobého charakteru – v první polovině soutěže se již zranilo 6 hráček!!, mateřské a pracovní 

povinnosti), nicméně ženy bojují a momentálně jim patří osmá příčka KPI.  

 

Muži „A“ skončili v sezóně 2016/2017 v KPI Pardubického kraje sedmí. V letošním ročníku jsou na 

7. místě. Na soupisce je 14 hráčů a tým je omlazen o dva loňské juniory Lukáše Svobodu a Lukáše 

Slavíčka. V turnaji O Štít města Pardubice 2017 obsadili čtvrté místo. 

Muži „B“ sezónu 2016/2017 regionální přebor ukončili na čtvrtém místě, v polovině letošní sezóny 

jsou čtvrtí a stále se potýkají s nedostatkem hráčů. Příležitostně vypomáhají hráči „A“ týmu.  

Ženy „B“ - pod hlavičkou „béčka“ žen startuje v regionálním přeboru tradičně mládežnické družstvo 

s cílem získat herní zkušenosti.  

 

Junioři                                                                                                                                                             

2016/2017 

Sestava: Bíl Jan, Dlouhý Jakub, Hofman Oskar, Luňák Václav, Plodík Michal, Slavíček 

Lukáš, Snášel Josef, Svoboda Lukáš, Tilgner Jan, občas „vypomáhal“ Matyáš 

Svoboda z družstva starších žáků 
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V konečné tabulce 1. ligy juniorů obsadili skvělé 2. místo, čímž splnili výkonnostní cíl. Sezónu navíc 

zakončili obhajobou titulu na mezinárodním turnaji v Regenstaufu (SRN). 

2017/2018 

Po úspěšném roce družstvo opustilo z důvodu překročení věkové hranice 5 hráčů, další dva hráči 

potom studují na VŠ mimo Pardubice a hrají tak v jiných soutěžích, v 1. lize juniorů však i nadále 

vypomáhají. Družstvo je pro nový ročník 2017/2018 doplněno o loňské žáky, z nichž 3 nastupují 

v základní sestavě. V průběžném pořadí tabulky po polovině soutěže se tým nachází na 6. místě. V 

září na turnaji sokolských družstev (Přebor ČOS) obsadili 3. místo.  JŘI absolvovali na konci prázdnin 

soustředění v „domácím“ areálu. 

Trenérka: Dáša Bílová 

 

Juniorky  

2016/2017 

Sestava: Dostálová Anna, Gamperová Tereza, Pavlíková Magda, Kubíková Veronika, Teplá 

Bára, Kudláčková Kristýna, Pavlíková Kamila, Stará Zuzana, Bergmanová Eliška, 

Cejnarová Eliška, Vozandychová Lucie, Vlachová Veronika 

Loňské úspěšné družstvo kadetek, které si vybojovalo účast v lize juniorek bylo posíleno o 

Cejnarovou a Vozandychovou – hosté Slavia Hradec Králové. Bergmanová naopak nastupovala za 

extraligové juniorky Hradce Králové a Pardubicím vypomáhala pouze v důležitých zápasech. Před 

sezónou i v jejím průběhu skončilo z různých důvodů několik hráček (Máčiková, Vyskočilová, 

Králíčková, Váňová, Suchomelová). Družstvu se v základní skupině dařilo a po skvělém začátku 

skončilo na třetím místě, které zajišťuje v nadstavbové části účast ve skupině o 1.-6. místo a tedy i 

účast v lize pro další sezonu – splnilo tedy cíl stanovený před začátkem soutěže.  Větší část 

soutěže nahrává M. Pavlíková a velký posun ve výkonu zaznamenává rovněž Bára Teplá, které jsou 

ve věku žaček mnohdy lepší, než o čtyři roky starší hráčky. Družstvo drží stabilními výkony rovněž 

K. Pavlíková a Vlachová. Celkově končí tým v nadstavbě na pátém místě. 

2017/2018 

Sestava: Dostálová Anna, Gamperová Tereza, Pavlíková Magda, Teplá Bára, Kudláčková 

Kristýna, Pavlíková Kamila, Bergmanová Eliška, Marková Nikol, Dalecká Katka, 

Kudláčková Kristýna, Hofmanová Vilma. Na soupisce figurují Eliška Hlavatá a 

Míša Dlouhá z družstva žaček. 

Družstvo je posíleno o Markovou a Daleckou – hosté z Rémy Rychnov nad Kněžnou. Pavlíková a 

Bergmanová naopak hostují za extraligové juniorky Sokola Žižkov, ale Pardubicím vypomáhají 

přednostně. Družstvu se v základní skupině daří a po skvělém začátku zatím drží třetí místo, které 

opět zajišťuje v nadstavbové části účast ve skupině o 1. - 6. místo. Tím je splněn cíl stanovený před 

začátkem soutěže a zajištěna účast v lize i pro další sezónu.  

Přebor ČOS:  

10.6.2017 byl již tradičně na kurtech T.J. Sokol Pardubice I - odehrán přebor ČOS žákyň – zemské 

finále za účasti osmi družstev. (Na poslední chvíli se omluvila družstva TJ Sokol Nové Veselí, TJ 

Sokol Česká Třebová, TJ Sokol Dolní újezd a TJ Sokol Bedřichov B). Každé družstvo odehrálo 

v turnaji pět zápasů na dva vítězné sety ve volejbalově příjemném prostředí antukových kurtů v 

polojasném počasí bez deště. Všechny zápasy se dohrály bez zranění. Konečné pořadí je následovné:1 

– KCM Pardubický kraj, 2 – T.J. Sokol Bedřichov, 3 – T.J. Slavia Hradec Králové (domácí hráčky 

skončily na 8. místě.  

Trenér: M. Forman 

 

Žákyně 

Starší ŽKY:  
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V sezóně 2016/2017 startovalo družstvo tvořené ze 60% mladšími žákyněmi v Krajském přeboru 

Pardubického kraje a obsadilo desáté míst (12 účastníků).  V okresním přeboru žen skončila děvčata 

poslední, v závěru soutěže však již soupeřkám škodila.  

E. Hlavatá, Michaela Dlouhá a Lucie Vavrečková reprezentovaly jako členky KCM Pardubický kraj 

na Olympiádě mládeže v Brně.  

V soutěžním ročníku 2017/2018 působí děvčata v těchto soutěžích: KP Pardubického kraje (průběžně 

3. místo), Český pohár žákyň (průběžně ve 3. kole 3. místo v první osmičce 36členné skupiny 

„Útěchy“) a Okresní přebor žen (povedlo se již ukořistit několik setů). 

Do reprezentace Pardubického kraje se probojovaly Monika Brancuská a Sára Bohunická.   

 

Mladší ŽKY: 

V ročníku 2016/17 se děvčata účastnila KP přípravek dívek a obsadila konečné 4. místo. V sezóně 

2017/18 v KP mladších dívek se družstvo drží na průběžné 3. příčce (těsně po polovině soutěže). V 

krajské reprezentaci (KCM) máme dvě hráčky. 

Na mezinárodním turnaji v Regenstaufu (2017) startovaly žákyně ve třech kategoriích a obsadily 

skvělé 3., 4. a 5. místo. 

Stávající kádr žákyň (ca 30 děvčat) se připravuje pod vedením trenérů Zdeňka Němečka, Ladislava 

Konvaliny, Radima Novotného a za výpomoci rodičů (Eva Brancuská). 

V dubnu jsme odpracovali spousty brigádnických hodin při přípravě kurtů (mladší kategorie – 

odplevelení, shrabání a odvoz listí, dospělí rovnali kurty, naváželi a rozhazovali antuku, válcovali do 

úmoru všechny kurty). 

Uspořádali jsme, s podporou magistrátu města Pardubic, tradiční a velmi kvalitně obsazený (týmy 1. 

a 2. NL a týmy KP1) turnaj „O Štít města Pardubic“ (35. ročník ženy, 32. ročník muži) 

 

Na konci srpna jsme uspořádali tradiční týdenní letní soustředění mládeže v Jablonném n.O. (děvčata) 

a v Pardubicích (chlapci). V Jablonném se konalo i podzimní soustředění dospělých. 

Týmy trénují ve velkém sále Sokolovny a ve školních tělocvičnách, prostředí VS je pro volejbal velmi 

dobré; využíváme dělo, smečařský, nahrávačský a blokařský trenažér. Rovněž mnoho balančních a 

uvolňovacích pomůcek. 

O výsledcích naší sportovní činnosti informuje Pardubický deník. 

 

Za oddíl volejbalu: Kateřina Straková - trenérka žen 
 

 

 

Oblast vzdělavatelská 

Br. Adámek pracuje na uspořádání archivu, jeho katalogizaci. Za jeho práci mu děkujeme. 

Účastnili jsme se pietních akcí k významným výročím: 

8.5.2017 Oslava Osvobození Československa a ukončení 2 světové války 

26.6.2017 Pietní setkání k uctění památky heydrichiády na Zámečku 

28.10.2017 Oslava 99. výročí vzniku samostatného Českého státu 

Děkujeme, že nás při těchto příležitostech zastupuje i mladá generace. 

Již tradiční akcí se stává Noc světel k Památnému dni sokolstva 8. října. V roce 2017 se tato akce 

konala 2.10. a zúčastnilo se jí téměř 100 rodin.  
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Ve vývěskách v budově Sokola zveřejňujeme a informujeme o aktivitách Sokola a vytváříme 

fotodokumentaci, s kterou seznamujeme naše členy i veřejnost. 

Stále hledáme vzdělavatele naší jednoty. Vážného zájemce o tuto funkci mezi sebou rádi 

přivítáme.  

 

 

 

KRAJSKÉ SOKOLSKÉ SLETOVÉ SLAVNOSTI 

V PARDUBICÍCH SE KONAJÍ 9.6.-10.6.2018 

NA MĚSTSKÉM ATLETICKÉM STADIONU NA DUKLE 

 

Slovo starostky   

Vážené sestry, Vážení bratři, 

téměř jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli o rok dále, v roce 2018. Letošní rok je 

významný, a to hned z několika důvodů. Konají se oslavy 100. výročí založení Československé 

republiky, což se dosti intenzivně dotýká i nás. Sokolové měli velký podíl na vzniku republiky v 

roce 1918. Vrcholí přípravy na největší sportovně společenskou akci, kterou je XVI. všesokolský 

slet. Celostátnímu sletu, který se bude konat od 1. do 6. července v Praze, předcházejí naše krajské 

Sokolské Sletové Slavnosti, které se konají 9. až 10. června v Pardubicích.  Dalším kulatým 

výročím tohoto roku je 155 let trvání pardubického Sokola a také uběhne 95 let od otevření 

sokolovny. Neméně důležitým výročím je 5 let od začátku III. etapy rekonstrukce naší sokolovny. 

Ano, již je to pět let, kdy jsme 28. září 2013 oslavili 150. výročí založení naší tělocvičné jednoty, 

vydali almanach a na dlouhé dva roky zavřeli budovu sokolovny a celý přilehlý sportovní areál.  

 

Čas je neúprosný a nenechává nás ani chvíli oddechnout v naší činností. Chtěla bych Vám touto 

cestou poděkovat, protože Vy všichni máte zásluhu na tom, že naše jednota dobře funguje, že je za 

námi vidět kvalitní činnost nejen v oblasti sportovní, ale i v celé šíři naší činnosti a že máme velkou 

členskou základnu. Pro zajímavost uvádím jeden statistický údaj: k 1.1.2017 jsme byli s počtem 

členů 1971 největší tělocvičnou jednotou v celé České obci sokolské – v pořadí za námi Sokol Brno 

I. 1964 členů, Sokol České Budějovice 1530 členů, Sokol Praha Vršovice 1523 členů, Praha 

Královské Vinohrady 1450 členů. 

 

Dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkovala za Vaši přízeň a popřála Vám do další práce 

spoustu energie a dobrých dní. 

 

S pozdravem Nazdar! 

 

Vaše starostka 
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Naši činnost podporují: 

 

     
 

 

             
 

 

 

Přehled akcí tělocvičné jednoty v roce 2018 

 
leden 14.1. Sokol Pardubice - itelligence Bulldogs Brno 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

 20.1. Sokol Pardubice - Brno 

 
 volejbalový zápas - junioři I.liga, sokolovna Pardubice  

 
 Sokol Pardubice - Česká Třebová 

  volejbalový zápas - juniorky I.liga, sokolovna Pardubice  

 27.1. 114. Šibřinky 

 28.1. Dětské šibřinky 

   

únor 4.2. Sokol Pardubice - Červený Kostelec 

 
 volejbalový zápas - juniorky I.liga, sokolovna Pardubice  

 5.2. Sokol Pardubice - FbŠ Bohemians 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 
 10.2. 43. ročník běhu NAA v Bubeníkových sadech 
   

březen 3.3. Sokol Pardubice - Svitavy 

  volejbalový zápas - junioři I.liga, sokolovna Pardubice  
            4.3. Sokol Pardubice - Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          17.3. Sokol Pardubice - Technology Florbal MB 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          18.3. Sokol Pardubice - Technology Florbal MB 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          22.3. Sokol Pardubice - Technology Florbal MB 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 
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 24.3. Sokol Pardubice - Česká Třebová 

  volejbalový zápas – junioři I.liga, sokolovna Pardubice  

  Sokol Pardubice – VK Dukla Liberec 

  volejbalový zápas - juniorky I.liga, sokolovna Pardubice  

 31.3. Sokol Pardubice – Tatran Střešovice 

  volejbalový zápas - juniorky I.liga, sokolovna Pardubice  

   

duben 7.4. Sokol Pardubice – Lokomotiva Trutnov 

 
 volejbalový zápas - juniorky I.liga, sokolovna Pardubice  

 28.4. Štít města Pardubic - 36. ročník volejbalového turnaje pro muže a ženy 

   

květen 19.5. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti - Jánské lázně 

 19.5. Přebor ČOS ve volejbale starších žákyň 

 28.5. Move Week - Dětský den 

 
  

červen 9.- 10.6. Krajský slet Pardubice 

 20.6. T-Mobile Olympijský běh 

   

srpen 25.8.- 1.9. Florbalový kemp - Horní Bradlo 

 
  

září 1.9. Memoriál M. Čípy - 32. ročník volejbalového turnaje pro mládež  
 14.- 16.9. Junior Sokol Cup - florbalový turnaj 
 20.9. Sokol spolu v pohybu - Rodinné sportovní hry „Drakiáda“ 

 21.9. Noc sokoloven 

         24.9. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti -                                    

  - Kryštofovo údolí a Liberecko 
                                      

říjen         8.10. Světýlka - Památný den sokolstva 
   

listopad 10.11. Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň 

  závod žákyň ve věku 6-9 let 

   

prosinec 6.12. Mikulášská akademie 

 7.- 9.12. Fan zóna k Mistrovství světa ve florbale 2018 

 

 
   

 

 

 

  
 


