
                                                               Tělocvičná jednota 

Sokol Pardubice I 

 

ZPRAVODAJ 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 
 

 

 

 

Pozvánka 

na valnou hromadu T.J. SOKOL Pardubice I, která se koná ve středu 27. března 2019 

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

 



 

 

2 

 Program valné hromady  

 

  1. Zahájení 

  2. Program VH - schválení 

  3. Volba komisí mandátové, návrhové a volební, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

  4. Zpráva starostky 

  5. Zpráva mandátové komise 

  6. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky a návrh rozpočtu 

  7. Zpráva kontrolní komise 

  8. Rozprava k předneseným zprávám 

  9. Volby 

10. Zpráva návrhové komise  

11. Závěr jednání                                       

 

   

Kontrola usnesení valné hromady 2018 
 

 

I. Bod 1.6. Převedení výsledků hospodaření tělocvičné jednoty v roce 2017 na účet vlastního 

jmění ve výši + 695 592 Kč - splněno 

II. Bod 1.8. Výměna tartanu v atletickém tunelu byla provedena firmou A-sport produkt. 

Náklady na akci byly ve výši 1 307 232,- Kč. Z dotací Magistrátu města Pardubic a 

Pardubického kraje byla získána částka 1 000 000,- Kč. Zbývající částka byla financována 

ze zdrojů T.J. - splněno 

III. Bod 1.9. Výměna bublinkové izolační folie s hliníkovým potahem a PE ochrannou folií 

byla provedena firmou Callypso. Náklady na akci byly ve výši 400 500,- Kč. 

Z Pardubického kraje byla získána dotace ve výši 140 000,- Kč, zbývající částka 260 500,- 

Kč byla financována ze zdrojů T.J. - splněno 

IV. Ostatní body byly plněny průběžně.  

 

 

Členská základna: 

 

kategorie muži  ženy  dorostenci dorostenky žáci  žákyně celkem 

oddíl rok 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

sokolská  
všestrannost 

80 83 565 592 3 7 2 2 369 378 370 389 1389 1451 

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

florbal 37 43 11 2 56 39 3 0 201 255 15 14 323 353 

moderní 
sportovní 

karate  
14 15 7 7 4 1 1 2 6 11 1 4 33 40 

sportovní 
gymnastika 

1 2 5 7 0 0 2 2 0 2 47 72 55 85 

volejbal 29 27 22 18 8 4 23 7 12 17 57 72 151 145 

  173 182 610 626 71 51 31 13 588 663 490 551 
X X 

    -1 -1 -1         -2 -2 -2 -4 

celkem 173 181 609 625 71 51 31 13 586 661 488 547 1958 2078 
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 Oddíl sokolské všestrannosti 
 

K 31.12.2018 měl oddíl 1451 členů. Došlo opět k nárůstu členské základny, ať už z důvodů velmi 

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

Všesokolský slet. V oddíle různě aktivně pracuje 35 cvičitelek a 7 cvičitelů. Nejpočetnější je složka 

rodičů a dětí. Předškoláků evidujeme 190, žákyň 104, žáků 50. Ženské složky svým počtem 

v oddíle dominují. Velmi oblíbené jsou různé formy zdravotního cvičení – kondiční, proti bolesti 

zad a SM lana. Cvičení seniorek v dopoledních hodinách naplní celý velký sál. Stále oblíbené je 

společné cvičení seniorek a seniorů - věrná garda. Bodyforming (dříve aerobik) ve večerních 

hodinách je určen pro ženy i muže každého věku a mohou ho zdarma využít i rodiče ze složky R+D 

zdarma. Muži jsou stále v menšině a převládají starší ročníky provozující různé formy kopané a 

stolního tenisu. Dále máme specifickou skupinu provozující sportovní gymnastiku.   

V oddíle proběhl nácvik na XVI. Všesokolský slet. Byly nacvičeny skladby „Méďové“ pro rodiče 

a děti (40 párů) - L.Šedivá, B.Klimplová, „Noty“ pro předškoláky (24 cvičenců) - L.Pařízková, 

Š.Tichá, I.Kadavá, A.Dušková, „Cirkus“ pro žákyně a žáky (27 cvičenců ) - L.Mayerová, 

J.Kárníková, „Siluety“ pro dorostenky a ženy (16 cvičenek) - A.Vlasáková, Š.Tichá, „Cesta“ pro 

ženy (27 cvičenek) - V.Avramovová, „Princezna republika“ pro nejstarší generaci (34 cvičenců) 

(L.Lišková, J.Nečesaná, J.Rybička, „Borci“ pro muže (4 cvičenci). Je to celkem 212 cvičenců. 

Cvičenci vystupovali 19.5. na sletu ve Dvoře Králové, 26.5. na sletu v Městečku Trnávce, 3.6. 

v Hradci Králové, 10.6. v Pardubicích a vyvrcholení v Praze 1. - 6.7. (vystoupení 5.7. a 6.7. 

v Eden Aréně). Podařilo se zorganizovat autobusový zájezd pro zájemce na sletové  vystoupení  

6.7. v Praze. Při podzimních městských slavnostech 13.10. na Pernštýnském náměstí byly 

předvedeny sletové skladby „Méďové“ a „Noty“. 

 

I v roce 2018 se zúčastnilo hlavně žactvo župních závodů a jiných akcí s cílem propagace Sokola 

 

Akce v roce 2018, které jsme pořádali, a nebo jsme se účastnili: 

    

        27.1. 114. Šibřinky  

        28.1. Dětské šibřinky   

        10.2.              Běh NAA na 2000 m 44. ročník - 42 závodníků     

  3.3         Šplh schodištěm - 1 závodník 

24.3. Memoriál B. Šupčíka ve šplhu – 1 závodník 

        14.4. Účast družstev na župním přeboru ZZZ v Horním Jelení - 12 závodníků 

21.4. Účast na župním přeboru SV v Pardubicích - 21 závodníků 

19.5. Turistický výlet „V korunách stromů“ - Jánské Lázně - 46 účastníků 

26.5. Modřanský tarzan  - šplh - 1 závodník 

28.5. Dětský den – Move Week - 120 dětí s handicapem, 315 ostatních dětí 

26. - 28.5. Přebor ČOS v SV ml. žactva – Prostějově - postoupila 1 závodnice 

    2. - 3.6. Přebor ČOS v SV - Praha - postoupil 1 závodník 

        25.8. Memoriál Gruncla ve šplhu - Libčice - 1 závodník 

        20.9.               Sokol spolu v pohybu - Drakiáda - 90 dětí s handicapem, 391 účastníků 

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

        8.10. Památný den sokolstva 8. října (Světýlka) - 110 účastníků 

      13.10.             Vystoupení na městských slavnostech - 42 účastníků 

      10.11. Sport Life Brno - 2 závodníci 

        3.12.            Mikulášská akademie  - 250 účinkujících 

      15.12.            MČR v Olympijském šplhu Praha - 2 závodníci 
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   Výsledky v soutěžích  

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

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

 

Kategorie - předškoláci:  

                   chlapci nar. 2011 -  L.Nekvinda 1.m., J.Panchártek 2.m.,  

                   chlapci nar. 2012 -  T.Hrdlička 2.m., L.Jičínský 3.m., V Kondras 5.m. 

                   dívky nar. 2011 - E.Janečková 2.m., E.Bruštíková 4.m., E.Lenínská5.m.,  

                                                 E.Adamová 6.m.                                                               

                   dívky nar. 2012 - T.Nývltová 6.m., B.Černá 11.m., L.Šmídová 12.m.   

                   žákyně I: T.Smereková 9.m., L.Mayerová 13.m., M.Řeháková 14.m.                  

 
                   žákyně II: V.Švandová 2.m., M.Ficencová 9.m. 

 
                   žákyně III: R.Jerglová 3.m. 

                    žákyně IV: N.Raušerová 2.m. 

 
                   dorostenci: V.Chaura 1.m. 

  

   27. - 28.5. Přebor ČOS  sokolské všestrannosti pro mladší žactvo - Prostějov 

 
Kategorie - žákyně I: V.Švandová 27.m. 

  

      2. – 3.6. Přebor ČOS  sokolské všestrannosti pro dorost - Praha Přebor ČOS  sokolské všestrannosti - pro mladší žactvo - Prostějov 

 Kategorie - dorostenci: V.Chaura 8.m. Kategorie - žákyně I: V.Švandová 27.m. 

   

14.4. Zálesácký závod zdatnosti v Horním Jelení    

 Kategorie (tříčlenná družstva) - ml. žákyně: 6.m. 

                                                    st. žákyně: 8.m. 

                                                    st.žáci: 3.m. 

                                                    dorostenci: 1.m.               

  

 Dorostenec V.Chaura se pravidelně zúčastňuje závodů ve šplhu. 

             3.3. Šplh schodištěm - 2.m,  

           24.3. Memoriál B. Šupčíka - 4.m. 

           26.5. Modřanský tarzan - 2.m. 

         10.11. Sport Life Brno - 2.m. 

  

 Za muže masters šplhá L.Šikula. 

           25.8. Memoriál Gruncla - 13.m. 

         10.11. Sport Life Brno - 1.m. 

 Kategorie - dorost: V.Chaura finále mezi 25 

                    senioři: L.Šikula finále mezi 15 

  

 Oba se se zúčastnili MČR v Olympijském ve šplhu 15.12. 
 

                   žáci II: Gocman Š. 1m, Gocman L. 2m, Švanda J.  5m 

 
 

                   dorostenci: Chaura V. 1 m 

V roce 2018 se vyškolili jako pomahatelé (cvičitelská IV.třída)  D.Krudenc, J.Bureš, J.Kvas a 

J.Mayer. Dále se vyškolily a získaly cvičitelskou III.třídu  Š.Mrázková, H.Stroupková, 

Z.Beníšková, N.Vacíková a P.Yong. 

 

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

seniorského věku (podporovaný Magistrátem města Pardubice)  

 

Cvičitelka V. Avramovová byla oceněna u příležitosti vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 

Pardubicka 2018. 
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Oddílové příspěvky včetně členských a sletové známky na školní rok 2018/19 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, od 2/2019 80,- Kč 

 

Poděkování patří všem našim aktivním cvičitelkám, cvičitelům a i cvičencům za jejich obětavou  

práci pro Sokol  a hlavně za vynikající přístup k nácviku sletových skladeb .  

                                                 

Za sokolskou všestrannost: Vladislava Avramovová, náčelnice     
                                                                                                    

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      

Oddíl sportovní gymnastiky  

 
Oddíl má 85 členů, z toho 48 gymnastek a 37cvičenců na šálách. 

 

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 27. do 31.8.2018 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 2018:  

22.4.2018 

 
Pohádkový závod - Jičín 

  

ročník 2002-2001 - 1/4, juniorky C - 8,11/14,  ročník 2007-2006 - 5,10/12                                                              

ročník 2008 žákyně C - 1,6/10, ročník 2009 - 8,14,17,19/24, ročník 2010 - 

2,5,15,21,22/25, ročník 2011 - 8,9/21, ročník 2012 - 13,14,15/29 

24.3.2018 

 
Poděbradská cvička - Poděbrady  

  

ročník 2010 - 10,24,27,33 místo 

ročník 2007-2008 - 11,23,30,31 místo 

ročník 2006 a st. - 4/14 

ročník 2011 - 4/24 

26.5.2018 

 
Memoriál Karla Parmy - Jindřichův Hradec 

  

juniorky B - 2/16                                                                                                               

juniorky C - 3,6/15 

žákyně B - 8,10/11 

VS1A - 7,10/16 

7.4.2018 

 

Putovní pohár Krkonoš - Vrchlabí 

  ročník 2005 - 4,7/8, ročník 2007 - 4,10/10, ročník 2008 - 6,9/13, ročník  2009-2010 - 

3,8,9,12,13/15, ročník 2011 - 12,15/24, ročník 2012 - 12/16          

2.6.2018 

 

Přebory Pardubického kraje – jednotlivkyně - Vrchlabí  

  

juniorky B - 1/2                                                                                                              

mladší žákyně - 3,4/5 

žákyně C - 1,3/5                                                                                                             

žákyně B - 4,5/6   

základní stupeň - 1,2/6                      
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       9.6.2018  
 

Perníková Chaloupka - Loko Pardubice 

  kategorie 2010 - 7,11,12 místo                                                                                                                                              

kategorie 2009 - 9,11 místo 

kategorie 2011 - 7,11,14 místo 

kategorie 2012 - 4 místo 

24.6.2018 

 

MČR žákyně a juniorky B -  Znojmo 

  

junioky B - Monika Sochová - 8.místo 

žákyně B - Ema Šmídová - 22.místo, Julie Pospíšilová - 45.místo 

mladší žákyně - Valentýna Herzánová - 26.místo, Stela Šmídová - 31.místo 

13.10.2018 

 
O putovní vázu - Horní Počernice  

  

starší žákyně - 11,31/43 

mladší žákyně - 19,25,40/43                                                                     

27.10.2018 

 
MČR žákyně a juniorky C - Jindřichův Hradec 

  

žákyně C - 14,23,71/101 

 

 

10.11.2018  45. ročník předVánočního závodu žákyň - Pardubice (pořádá náš oddíl) 

  

ročník 2009 - 1,2,3,4 místo 

ročník 2010 - 4,6,10,13,16 místo 

ročník 2011 - 1,4,5 místo 

ročník 2012 - 20,21,24 místo 

 

 11.11.2018  Přebor ČOS - Praha 

  juniorky - Monika Sochová - 1.místo 

24.11.2018 

 

Krajské přebory družstev - Hradec Králové 

  

III. liga - družstvo žákyň B - 2. a 4.místo 

  

               družstvo mladších žákyň - 1.místo 

               družstvo nejmladších žákyň - 1. a 3.místo 

  

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

postoupila na MČR v Praze. Ema Šmídová hostoval v družstvu T.J.Sokol Chrudim  

v II.lize, se kterým postoupila na MČR v Praze. 

 9.12.2018 

 
MČR družstev - Praha 

  II.liga  -  5.místo - družstvo Loko Pardubice, kde hostovala Monika Sochová 

               13.místo - družstvo T.J.Sokol Chrudim, kde hostovala Ema Šmídová 

16.12.2018 

 
Memoriál M. Brdíčkové 

  dorostenky 2003 a st. - 1/4 

žákyně 2008-2010 - 5,6,10/16 

16.12.2018 

 
Mistrovství světa ve vzdušném tanci  

  juniorky - Ema Pospíšilová - 3.místo       

dua - Leona Mayerová + Viola Novotná - 1.místo                                               

 

Od ledna 2018 pod oddíl sportovní gymnastiky přešla akrobacie na šálách – vzdušný tanec pod 

vedením Leony Mayerové. V současné době se cvičení na šálách aktivně věnuje 15 dětí, které 

vystupovaly na akademii T.J. Sokol Pardubice I a připravují se na závody v roce 2019. 
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Oddílové příspěvky jsou: 

Přípravka:                  1500,- Kč na pololetí 

Závodní družstvo:     2000,- Kč na pololetí 

 

Za oddíl sportovní gymnastiky: Pavla Avramová, předsedkyně oddílu  

 

 

 

Oddíl basketbalu 

 

V kalendářním roce 2018 se oddíl basketbalu opět účastnil dvou sezon (2017/18 a 2018/19) 

registrované soutěže Východočeského přeboru mužů organizovaného Českou basketbalovou 

federací, oblastí Východní Čechy.  

V sezoně 2017/18 jsme skončili na pátém místě (ze šesti týmů), s bilancí 4 výher a 16 proher. 

V aktuální sezoně 2018/19 útočíme s dosavadní bilancí 5 výher a 9 porážek na 4.místo (ze šesti 

týmů) zajišťující postup do závěrečného turnaje soutěže „Final Four“. 

 

Podobně jako v předchozích letech jsme se i v roce 2018 zúčastnili volejbalového turnaje 

pořádaného Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj Správy uprchlických 

zařízení Ministerstva vnitra ČR. Navázali jsme na úspěchy z předchozích ročníků a jako již tradičně 

jsme obsadili 3. místo. 
 

Oddílové příspěvky na rok jsou: 3 340,- 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 2018/2019   17 družstev 

v soutěžích ČFbU (5 mužských a 12 mládežnických). Po dokončení trenérských kurzů v roce 2018 

má oddíl přes 20 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 2018 podařilo několik. Muži poprvé v historii 

vybojovali play-off a zároveň se i stali vítězem Českého poháru, což pro náš oddíl znamená největší 

klubový úspěch v jeho existenci. V probíhajícím ročníku 2018/2019 je v polovině odehrané 

základní části soutěže družstvo na 10. 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 – 

5108 diváků. Turnaje mládeže se zúčastnilo 70 družstev z celé ČR (cca 600 účastníků). Akce má 

velkou podporu statutárního města Pardubice a Pardubického kraje. Pravidelně pořádáme přebory 

OS ČOS. 

Stále větší důraz se snažíme klást na výchovu mládeže. Jako první florbalový klub v ČR 

jsme vytvořili tzv. hráčský kodex, ten představuje všem v přístupné formě hodnoty, podle kterých 

by se hráči, ale i trenéři a rodiče měli při florbalu chovat. Superligové družstvo mužů je z velké 

části tvořeno odchovanci, kteří vzešli z domácí líhně talentů. Náš oddíl má kompletní strukturu 
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mládežnických družstev a do mládeže investujeme velké prostředky. Postupně jsme po vzoru 

profesionálních sportů vybudovali florbalovou akademii. 

Brankář Jakub Levínský získal společně s akademickou reprezentací ČR skvělou zlatou 

medaili na Mistrovství světa akademiků. Celkem osm hráčů z řad našeho oddílu se probojovalo do 

reprezentačních družstev U17 a U19 a bojuje a konečnou nominaci na závěrečné turnaje svých 

celků.   

          V rámci přípravy na novou sezónu se náš elitní celek můžu zúčastnil Sletového 

všesokolského poháru v Praze na Vinohradech, kde obsadil 2. místo.  

Podruhé v historii náš mužský celek vyhrál kategorii Muži PRO na největším klubovém turnaji 

Czech Open v Praze a může se tak těšit na příští ročník, kdy se střetne v kategorii Elita s nejlepšími 

klubovými celky na světě.  

 

 

Přehled výsledků mistrovských soutěží družstev : 

 

Aktuální umístění v sezóně 2018/2019 k 1.12.2018  

 

Muži „A“: Tipsport superliga mužů: 10.místo 

 

Junioři : G2 liga juniorů, 8.místo  

 

Dorostenci : 1.celostátní liga , divize III - 1.místo 

 

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.cz 

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

 

Kontakt na předsedu: Vít Drašar, tel.602855905, vit.drasar@florbalpardubice.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, tedy již 21 let činnosti. 
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Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám do ČR přinesl prof.  Dr.  Rudolf  

Jakhel, držitel  X.Danu – mistrovského stupně karate, Šéf-instruktor Modern Sports Karate 

Associates International, a.s.b.l. Luxembourg. 

     V současné době náš oddíl čítá 41 členů. 

Vedení oddílu: předseda oddílu mistr Pavel Trunec (instruktor a examinátor MSKA-CZ, předseda 

komise Bojových umění OS ČOS), zástupce předsedy oddílu a trenér III. třídy mistr Adam Knajbl 

a hospodářka oddílu mistryně Stanislava Kubešová. 

     Letošní rok byl pro nás velmi úspěšný, především celkové 1.místo na MČR 2018 a 3.místo v 

Lize MSKA-CZ 2018.  

První akcí roku 2018 bylo lednové Zimní soustředění karate v Hanušovicích, kde naši členové 

skládali zkoušky na vyšší technické stupně – kyu, také zde probíhal první ligový turnaj. O 

velikonočním týdnu se konalo mezinárodní soustředění v Berlíně a Easter Cup 2018. Dále jsme se 

v dubnu účastnili Jarního soustředění a druhého ligového turnaje v Hanušovicích. V květnu se ve 

Vysokém Mýtě pořádal speciální mítink. V červnu jsme jeli do Hanušovicích na Úvodní seminář 

pro nováčky. V červenci bylo týdenní Letní soustředění a turnaj v Letovicích. V srpnu jsme se 

účastnili Sportovního parku v Pardubicích a dále byl tréninkový mítink ve Vysokém Mýtě. Na 

přelomu září a října jsme jeli na mezinárodní ADRIA soustředění do Chorvatsku na ostrov Mali 

Lošinj do městečka Veli Lošinj, kde proběhla velká promoce mistrů k výročí 50ti let mistra prof. 

Dr. Rudolfa Jakhela v bojových sportech. V říjnu jsme se účastnili posledního ligového turnaje 

v rámci Podzimního soustředění v Hanušovicích. V listopadu jsme jeli do Prahy na Úvodní 

soustředění pro nováčky. Poslední listopadová sobota v Praze patřila Mistrovství MSKA-CZ, kde 

se oddíl v součtu nasbíraných bodů stal „MISTREM REPUBLIKY 2018“. Na konci roku v 

prosinci jsme se účastnili Vánočního župního přeboru 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, Pardubickému kraji, 

MŠMT a dále našim sponzorům společnostem ECOTEX s.r.o., Jiří Březina MANA Barvy,  Martin  

Jirout  Víno  GRIM.CZ, Holoubek  Protect a CityZen s.r.o., bez  kterých  bychom  nemohli  zajistit 

fungování a financování naší sportovní činnosti. 

 

 

Výsledky oddílu v roce 2018: 

 

DOSPĚLÍ  

    

Příjmení a jméno RN 
kyu 

(pás) 

získané 

kyu                

v roce 

2018 

Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění) 

Šulc David 1978 8   Liga - 1.,4.,2.místo, MČR - 1.místo 

Hajdák Aleš 1983 4   Liga - 3.místo, MČR - 2.,2.místo 

Kohout Jiří 1983 9 9 Liga - 3.místo 

mistr Knajbl Adam 1985 III.Dan III.Dan Mezinárodní soutěže - 2.místo 

Jiří Novák 1986 6    MČR - 2.místo 

mistryně Krejzlová 

Kristýna 1990 I.Dan I.Dan 

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

MČR - 3.,2.místo 

mistr Mrňávek 

Dalibor 1996 I.Dan I.Dan 

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

soutěže - 2.místo, MČR - 2.,1.místo 

Goláň Martin 1998 4 4 

Přebor - 2.,1.místo, Liga - 3.,2.,3.,3.,3.,2.,2.,2.místo, 

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

Novotná Nikola 1998 6    MČR - 3.,3.místo 

Puchoň David 1998 6 6 

Přebor - 3.místo, Liga - 2.,3.,4.,2.,3.,2.místo, 

Mezinárodní soutěže - 3.místo, MČR - 4.místo 
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https://www.cityzenwear.cz/ 

 

 

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

2. místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii ABSOLUTNÍ – Youness Serbouti 

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

3. místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii BOJE MUŽI – David Puchoň 

4. místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii BOJE MUŽI – Youness Serbouti 

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

5. místo v Top Fighters MSKA-CZ kategorii BOJE ŽENY – Iveta Špačková 

 

 

 

MLÁDEŽ 

    

Příjmení a jméno RN 
kyu 

(pás) 

získané 

kyu                

v roce 

2018 

Výsledky FORMA/BOJE (účast a umístění) 

Lepková Eva 1999 5   Přebor, Liga - 2.místo, MČR 

Špačková Iveta 2002 8 8 Přebor - 1.místo, Liga - 1.,3.,2.místo, MČR - 3.místo 

Mědílek Čeněk 2003 10 11;10 Přebory, Liga - 3.místo, MČR 

Serbouti Youness 2004 7 8;7 

Přebor - 2.místo, Liga - 2.,2.,2.,1.,1.místo,                                

MČR - 4.,3.místo 

Marková Karolína 2004 11 11 Přebor - 3.místo 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z Výroční schůze oddílu 2018: 

Základní oddílové příspěvky schválené pro rok 2019 budou činit na člena 2000,-Kč na rok. 

Stanovujeme dále oddílový příspěvek na soustředění 4000,-Kč (3000,-Kč mezinárodní a 1000,-Kč v 

ČR). 

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

Nejlepší sportovec oddílu: Martin Goláň  

 

Za oddíl MSK: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 
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Oddíl volejbalu 
  

V roce 2018 působila v soutěžích Českého volejbalového svazu tato družstva: 

 

družstvo soutěž 

 sezóna 2017/18 sezóna 2018/19 

muži „A“ krajský přebor I. krajský přebor I. 

muži „B“ okresní přebor okresní přebor 

ženy „A“ krajský přebor I. krajský přebor I. 

ženy „B“ okresní přebor (hrají žačky) okresní přebor (hrají 

kadetky) 

junioři 1. liga juniorů - 

juniorky 1. liga juniorek krajský přebor (hrají 

kadetky) 

kadeti krajský přebor - 

starší žáci - - 

starší žákyně krajský přebor krajský přebor (2 družstva) 

mladší žákyně krajský přebor - 

přípravka dívky krajský přebor - 

přípravka chlapci - krajský přebor 

přehazovaná dívky - krajský přebor 

 

V loňské sezóně 2017/18 jsme hráli 2 celostátní soutěže – 1. ligy juniorů a juniorek. Přestože jsme 

v obou soutěžích s jistotou vybojovali ligovou příslušnost i pro další sezónu, byli jsme nuceni obě 

soutěže opustit. Družstva se po odchodu hráčů a hráček do kategorie dospělých nepodařilo doplnit 

kvalitními hráči z mladších družstev. To je částečně způsobeno výpadkem tréninkových prostor 

v době rekonstrukce sokolovny, kdy jsme nebyli schopni do oddílu přijmout dostatečný počet 

zájemců o volejbal do volejbalové školy a nyní nám tito hráči a hráčky chybí. Klíčoví hráči a 

hráčky juniorských týmů posílili družstva žen a mužů „A“. 

Družstvo žákyň hrálo v loňské sezóně krajský přebor starších žákyň a Český pohár žákyň. V KP 

obsadilo 3. místo za Lanškrounem a Českou Třebovou v nepříliš regulérní soutěži (s vedoucí 

dvojicí ani jeden vzájemný zápas neodehrály v domácím prostředí, nestejný počet zápasů s různými 

soupeři). V ČP byla děvčata třetí v soutěži útěchy. Na antuce se dohrávala druhá polovina okresního 

přeboru žen, ve kterém žákyně na jaře získaly 4 vítězství z pěti zápasů. 

Ve stávající sezóně stejné družstvo hraje KP starších žákyň, ve kterém opět bojuje o čelo tabulky, a 

KP juniorek, ve kterém jsou po polovině soutěže bez porážky v čele. Po polovině soutěže vedou i 

tabulku OP žen. Dále hrají Český pohár juniorek a kadetek, momentálně se pohybují ve druhé 

osmici. 

Hráčky, které vloni hrály KP mladších žákyň nebo KP trojek (krajská verze minivolejbalu), hrají 

KP starších žákyň. Získávají zkušenosti zatím na 14. místě z 15. družstev. 
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V letošní sezóně se do krajských soutěží zapojili chlapci v KP trojek. Momentálně figurují na 

celkovém třetím místě tabulky tvořené 15 družstvy. 

Nejmladší dívky hrají krajský přebor v přehazované trojic. 

 

Omlazená družstva mužů „A“ a žen si vedou v letošní sezóně v krajských přeborech lépe než vloni 

– muži „A“ jsou pátí (vloni konečné 7. místo), ženy jsou druhé (vloni konečné 8. místo). 

Muži „B“ hrají okresní přebor. 

V oddílu nyní působí 7 trenérů mládeže, 32 aktivních hráčů dospělých družstev, cca 100 hráčů 

v mládežnických družstvech. 

 

V roce 2018 jsme uspořádali tyto turnaje: 

O štít města Pardubic – turnaj žen (36. ročník) a mužů (33. ročník) pro družstva úrovní ligy a 

krajských přeborů 

Přebor ČOS Čechy žákyň  

Memoriál M. Čípy – turnaj pro mládež 

 

Zúčastnili jsme se turnajů: 

Přebor ČOS Čechy žákyň v Pardubicích – 2. místo za Sokolem Česká Třebová 

Netto Regental Cup Regenstauf – mezinárodní turnaj v Německu; 2. místo v kategorii juniorů, 2. 

místo v kategorii děvčat ročníku 2003 výkonnosti „A“, 2. místo v kategorii děvčat ročníku 2003 

výkonnosti „B“, 9. místo v kategorii děvčat ročníku q 2005 

 

Na konci srpna jsme uspořádali tradiční letní soustředění mládeže v Jablonném n/O - týdenní pro 

kadetky a žákyně a víkendové pro přípravku chlapců a kadety. Na podzim proběhlo i soustředění 

dospělých.  

Za oddíl volejbalu: Ing. Dáša Bílová, předsedkyně oddílu 

 

 

Oblast vzdělavatelská 

 
26.4.2018  byl přítomen na cvičení předškoláků Český rozhlas Pardubice – reportáž z nácviku 

sletové skladby Noty, rozhovory s dětmi, cvičitelkami a se zástupci župy 

 

10.6.2018  účast zástupců T.J. v krojích na slavnostním zahájení Sokolských sletových slavností na 

stadionu na Dukle 

 

25.6.2018  účast zástupců T.J. v krojích na pietním aktu na Zámečku k uctění památky heydrichiády 

 

30.7.2018  účast starostky na zahájení akce školy Svítání na dostihovém závodišti Letní sportiáda 

aneb Slavíme s republikou – ke 100. výročí založení Československé republiky 

 

8.10.2018  Noc světel – akce k uctění Památného dne sokolstva 8. října 
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11.10.2018  účast zástupců T.J. v krojích na slavnostním zahájení Pardubických městských 

slavností na Pernštýnském náměstí – vítání TGM 

 

25.10.2018 účast zástupců T.J. v krojích ve slavnostním průvodu ke 100. výročí založení 

Československé republiky v Dražkovicích 

 

27.10.2018  účast starostky na oslavách Pardubického kraje ke 100. výročí založení Československé 

republiky v Litomyšli 

 

28.10.2018 účast na oslavě 100. výročí založení Československé republiky u pomníku TGM na 

Náměstí legií 

 

Slovo starostky   

Vážené sestry, vážení bratři, 

dovolte mi v krátkosti se vrátit k uplynulému roku 2018. Tento rok byl významný pro nás, pro 

Sokoly, ale i pro celou naši republiku. Konala se spousta slavnostních akcí ke 100. výročí jejího 

založení, kterých se zúčastnili i naši zástupci. Děkujeme za to. Ráda bych se ještě krátce vrátila k 

důležité sportovní akci, která se v tomto roce konala, k XVI. všesokolském sletu. Doufám, že 

všichni cítíte stejně jako já, že tento slet byl na vyšší úrovni než slety předchozí. Byl reklamou pro 

všechny, nejen pro přímé účastníky sletu, ale pro všechny členy České obce sokolské, kterých je po 

celé republice 160 tisíc. Po celý sletový týden začátkem července se kromě hlavních vystoupení 

konala po celé Praze řada doprovodných akcí. Důležité ale je, že jsme byli vidět po celý rok. 

V tisku, v televizi, v rádiu. Na oblastních sletech, ale především v Praze byla na stadionu úžasná 

atmosféra. Troufám si říci, že i pardubické Sokolské sletové slavnosti na Dukle začátkem června se 

povedly. Jsem moc ráda, že jsem mohla být přímým účastníkem těchto akcí.  

Dále bych se ráda zmínila o datu 8. října. Začátkem tohoto roku Senát uzákonil 8. říjen Památným 

dnem sokolstva. Tento den se zařadil mezi významné dny, kterých je v českém kalendáři zatím 13. 

Pro Sokoly je 8. říjen připomínkou tragické události roku 1941, kdy byla ohrožena sama existence 

sokolského hnutí. 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská, její majetek byl úředně 

zabaven a takřka naráz byli zatčeni významní představitelé ústředí, žup i řady jednot. K uctění 

jejich památky se i v naší jednotě ujala, dá se říci dnes již tradiční, akce Noc světel, kdy na břehu 

Chrudimky především rodiče s dětmi vypouštějí lodičky – světýlka – k uctění památky všech 

tragicky zesnulých bratrů a sester.  

Poslední zmínku bych chtěla věnovat velké investiční akci, kterou se podařilo v loňském roce v naší 

jednotě uskutečnit. Vzhledem k velmi špatnému stavu tartanového povrchu v atletickém tunelu, 

který byl z roku 2002, byla provedena jeho výměna v celkové částce 1,3 mil. Kč. Protože se nám 

podařilo získat dotaci od Pardubického kraje ve výši 500 tis. Kč a od statutárního Města Pardubice 

také 500 tis. Kč, činil podíl jednoty „pouze“ 300 tis. Kč. Chtěla bych touto cestou kraji i městu za 

finanční výpomoc poděkovat.  

A nyní mi dovolte poděkovat vám všem, kteří se podílíte na výborném fungování naší tělocvičné 

jednoty, za vaši práci, za vaši aktivitu, za vaši snahu. Vzhledem k tomu, že letošní valná hromada je 
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po třech letech opět volební, dovolte mi poděkovat dosavadnímu Výboru T.J. za jeho práci a 

novému Výboru T.J. popřát hodně elánu, sil a zdraví v jeho práci v následujícím volebním období. 

S pozdravem Nazdar! 

Starostka Lenka Pařízková 

 

 

Naši činnost podporují: 
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Přehled akcí tělocvičné jednoty v roce 2019 

 
leden 6.1. Sokol Pardubice - 1.SC TEMPISH Vítkovice 

  

zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

 

12.1. Sokol Pardubice - ACEMA Sparta praha 

 
 

zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          26.1. 115. Šibřinky 

          27.1. Dětské šibřinky 

 

27.1. Sokol Pardubice - Tatran Teka Střešovice 

  
zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

   

únor 16.2. 45. ročník běhu NAA v Bubeníkových sadech 

 24.2. Sokol Pardubice - Hu-Fa PANTERS OTROKOVICE 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

   
březen 16.3. Sokol Pardubice – Bulldogs Brno 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

 
         17.3. Sokol Pardubice – Bulldogs Brno 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          21.3. Sokol Pardubice – Bulldogs Brno 

  zápas florbalové Tipsport Superligy, hala Dašická 

          29.3. výlet oddílu sokolské všestrannosti pro rodiče a děti - Údolím Tiché  

  Orlice 

   

duben 27.4. Štít města Pardubic - 37. ročník volejbalového turnaje pro muže a ženy 

   

červen 3.6. Dětský den 

 7.- 9.6. víkendový pobyt rodičů a dětí v Horním Jelení 

 8.6. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti - zámek Buštěhrad  

  a Průhonický park 

 

15.6. Přebor ČOS ve volejbale starších žákyň 

   září 31.8.. Memoriál M. Čípy - 33. ročník volejbalového turnaje pro mládež  

 
14.- 15.9. Junior Sokol Cup - florbalový turnaj 

 15.9. Dny evropského dědictví - prohlídka sokolovny 

 
19.9. Rodinné sportovní hry - „Drakiáda“ 

 

        21.9. autobusový výlet oddílu sokolské všestrannosti – Králíky, Dolní Hedeč                                   

  a Dolní Morava 

 
                                    

 
říjen         7.10. Noc sokolských světel - Památný den sokolstva 
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listopad  9.11. Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň 

  

závod žákyň ve věku 6-10 let 

   prosinec 2.12. Mikulášská akademie 
 

   

   
 


