
  Tělocvičná jednoTa 
  Sokol Pardubice i 

ZPRAVODAJ 

vÝročnÍ ZPráva Za rok 2020 

PoZvánka 
na valnou hromadu T.J. Sokol Pardubice I, která se koná v neděli 7. listopadu 2021 

v budově sokolovny (místo bude upřesněno), Jiráskova 29, Pardubice 530 02, v 17:00 hodin 
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Program valné hromady  
1. Zahájení 
2. Program VH – schválení 
3. Volba komisí mandátové a návrhové, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky 2020 
7. Návrh a schválení rozpočtu 2021 
8. Informace o fungování venkovního areálu, záměr jeho revitalizace včetně prezentace 

zpracovaného projektu a informací z průběhu schůzky dne 24.10.2021. 
9. Diskuse 
10. Zpráva návrhové komise  
11. Závěr jednání  

konTrola uSneSenÍ valné hromady 2020 
I. Bod A.12. Ukládá převedení výsledků hospodaření tělocvičné jednoty v roce 2019 na účet 

vlastního jmění ve výši + 531 857,- Kč – splněno 

II. Bod C.1. Zmocňuje výbor k dořešení a vyjasnění vztahů mezi T.J. Sokol Pardubice I, 
FLORBAL Pardubice service s.r.o. a FLORBAL Pardubice z.s., včetně definování dalších 
kroků v případě zjištění případné finanční škody vzniklé na straně T.J. - splněno 
 
Na základě všech dostupných informací a analýzy vztahů zpracované společností DEUS 
Pardubice s.r.o., která prověřila vazby mezi T.J. Sokol Pardubice I, FLORBAL Pardubice z.s. 
a FLORBAL Pardubice service s.r.o. a to především k možné finanční škodě na straně T.J., 
konstatuje výbor T.J., že nedošlo k finanční škodě na straně T.J. Sokol Pardubice I. Společnost 
FLORBAL Pardubice service s.r.o. ukončila činnost k 31.12.2020 a je v likvidaci. 
 

III. Bod C.2. Ukládá oddílu basketbalu vyrovnat v roce 2020 ztrátu z hospodaření v roce 2019 
ve výši 8 465,-Kč – splněno 

IV. Ostatní body byly plněny průběžně.  
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členSká Základna k 31.12. 
kategorie muži  ženy  dorostenci dorostenky žáci  žákyně celkem 

oddíl rok 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
sokolská 

všestrannost 87 97 565 616 7 6 4 7 342 322 389 364 1394 1412 

basketbal 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
florbal 42 39 3 3 46 63 0 1 261 205 14 9 366 320 

moderní 
sportovní 

karate  
9 12 6 5 3 4 3 2 7 23 3 6 31 52 

sportovní 
gymnastika 1 2 4 5 1 0 2 4 1 1 64 77 73 89 

volejbal 22 24 17 16 7 6 16 20 14 14 73 71 149 151 
  173 186 595 645 64 79 25 34 625 565 543 527 

X X odečet členů  
ve více oddílech                     -3 -9 

celkem 173 186 595 645 64 79 25 34 625 565 540 518 2022 2027 

oddÍl SokolSké všeSTrannoSTi 
K 31. 12. 2020 měl oddíl 1412 členů. Oddíl má 40 cvičitelek a cvičitelů. Pokud to bylo možné 

cvičitelky se účastnily školení. Získali jsme 4 adeptky na cvičitelky, ale bohužel školení bylo zrušeno. 

Akce v roce 2020, které jsme pořádali nebo jsme se účastnili: 
 5.1.  Oblastní sraz cvičitelek ženských složek v Pardubicích – 16 cvičitelek 
 11.1.-12.1. Nejen pohybem živ je Sokol v Praze - 14 cvičitelek + 1 cvičitel 
 1.2. Běh NAA na 2000 m – 46. ročník  
 22.2. 116. Šibřinky 
 23.2. Dětské šibřinky 
 26.2. Valná hromada oddílu sokolské všestrannosti 
 8.3.-13.3. turistický zájezd – Spálené Poříčí 
 3.5.-8.5. turistický zájezd – Telč 
 19.9. turistický zájezd – Dlouhé stráně 
 10.10.-12.10. turistický zájezd – Jizerské hory 
 

Výsledky v soutěžích  
Všechny závody sokolské všestrannosti byly zrušeny. Muži ze skupiny“ gymnasté“ se 
zúčastnili závodů ve šplhu. 

 Výsledky účastníků ve šplhu 2020  
  29.2. Šplh schodištěm 4.m Vacek, 30.m Valášek 
  13.6. Modřanský Tarzan 2.m Vacek, 5.m Valášek (senior), 
    3.m Šikula (masters)  
  22.8. VC Libčice 1.m Vacek 
  12.9. Šutr Liberec 1.m Vacek, 2.m Šikula (masters), 
    4.m Pospíšilová 
  19.9. Memoriál Šupčíka 2.m Vacek 
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Samotné cvičení a fungování oddílu bylo přerušeno na cca 3 měsíce. Znovu bylo obnoveno a 
pokračovalo až do prázdnin. V září byl proveden zápis do cvičení. Cvičilo se pouze do konce září. 
Velmi přínosná je tak aktivita cvičitelky složky R+D V. Hronové, která začala aktivovat různými 
úkoly na facebooku děti a jejich rodiče. 
Děkuji všem cvičitelům za jejich práci, cvičencům za jejich aktivitu a doufám, že v následujícím 
období, kdy už „bude lépe“ se pustíme do další užitečné činnosti pro Sokol 

Za oddíl sokolské všestrannosti: Vladislava Avramovová, náčelnice 

oddÍl SPorTovnÍ gymnaSTiky  
Oddíl od roku 2018 funguje ve dvou složkách – sportovní gymnastice a akrobacii na šálách. 
Celkem má oddíl 73 členů. 

Sportovní gymnastika: 
Složka má 54 členů, z toho 48 žákyň, 1 dorostenka, 4 trenérky. Dvě členky oddílu mají kvalifikaci 
jako rozhodčí III. třídy. 

Rok 2020 byl specifický vzhledem k pandemii Covid 19 a s ní spojených zákazů provozu sportovišť 
a shromažďování. 
V roce 2020 se děvčata nezúčastnila žádného závodu – MČR jednotlivkyň všech kategorií bylo 
zrušeno, stejně jako MČR družstev. Neproběhly ani krajské přebory a zrušena byla i většina 
pohárových závodů. 
V době uzavření sportovišť jsme, pokud to počasí dovolilo, trénovali v parku – fyzická kondice, 
skoky, drobná akrobacie. Zároveň jsme děvčatům posílali videa, nebo odkazy na videa s posilováním, 
protahováním apod. a dostávali od některých zpětné reakce, jak sami cvičí.  
Jakmile bylo možné začít cvičit ve vnitřních prostorách, upravili jsem složení skupin, abychom 
dodrželi vládní nařízení, a opět jsme začali trénovat. 

V době letních prázdnin (17. - 21.8.2020) proběhlo soustředění v budově sokolovny za využití velké 
trampolíny, airtracku a dalšího sportovního vybavení, které nabízí sokolovna.  Soustředění se 
zúčastnilo 19 gymnastek a 5 trenérů. 
Závodní družstvo ještě absolvovalo 2 víkendy v Praze, v tělocvičně Gympra Praha, kde jsem se 
zaměřili na nácvik sestav na čtverci (který nemáme k dispozici) a na nácvik přeskoku zukahary do 
molitanové jámy. Víkendů se zúčastnilo 7 závodnic a 2 trenérky. 

V září se uskutečnil nábor nových gymnastek do přípravky. 

Akrobacie na šálách: 
Složka šály má 35 členů, z toho 29 děvčat, 3 dorostenky, 1 chlapce a 2 trenéry 

Rok 2020 byl specifický vzhledem k pandemii Covid 19 a s ní spojených zákazů provozu sportovišť 
a shromažďování. 
V roce 2020 se děvčata nezúčastnila žádného závodu ani vystoupení. 

V době uzavření sportovišť jsme, pokud to počasí dovolilo, trénovali v parku, kde je možné zavěsit 
šálu.  
V době letních prázdnin (22. - 26.7.2020) proběhlo soustředění na Dolní Moravě.  Soustředění se 
zúčastnilo 10 gymnastek a 2 trenéři. 



 5 
Oddílové příspěvky jsou sportovní gymnastika/šály: 
 Přípravka: ..................... 1500/2000 Kč na pololetí 
 Závodní družstvo: ........ 2500/2000 Kč na pololetí 

V této výši byly příspěvky vybírány. Za jarní období po dohodě s rodiči (vzhledem k dalším 
tréninkům) neproběhlo žádné vracení. Uzavření sportovišť na podzim se promítlo snížením 
příspěvků na 1. pololetí roku 2021. 

Informace o činnosti oddílu jsou zveřejňovány na webových stránkách T.J. Sokol Pardubice I – 
www.sokolpardubice.cz 

Za oddíl sportovní gymnastiky: Ing. Pavla Avramová, předsedkyně oddílu  

oddÍl baSkeTbalu 
Podobně jako všechny ostatní oddíly zasáhla i nás zcela zásadně epidemie covid19. 
V neúplné sezoně 2019/20 jsme ve Východočeském přeboru mužů, soutěži organizované Českou 
basketbalovou federací – Oblastí Východní Čechy, odehráli 20 utkání z plánovaných 24 se slušnou 
bilancí 8 výher a 12 porážek. S ohledem na epidemii covid19 byla soutěž předčasně ukončena bez 
vyhlášení konečného pořadí. 
V sezoně 2020/21 jsme na podzim 2020 stihli odehrát 3 mistrovská utkání v téže soutěži, tentokrát 
se stoprocentní bilancí, tj. se třemi výhrami. Na další utkání a bohužel ani tréninky s ohledem na 
epidemiologická opatření již nedošlo. 
S netrpělivostí čekáme na zlepšení situace a obnovení sportovní a spolkové činnosti. 

Za oddíl basketbalu: Jan Bříza, organizační pracovník oddílu 

oddÍl florbalu 
• Oddíl florbalu má cca 350 aktivních členů 
• V probíhajícím soutěžním ročníku 2020/2021 máme 15 družstev, (3 mužská a 12 

mládežnických)  
• Po dokončení trenérských kurzů v roce 2020 má oddíl přes 20 vyškolených trenérů. 
• Budujeme profesionální sportovní klub, který reprezentuje svoji jednotu a ČOS po celé ČR. 
• Klíčovým posláním práce v oddíle je výchova mládeže. Součástí oddílu je i florbalová 

akademie, která cíleně pracuje na rozvoji talentů. Výsledkem práce je pravidelná účast 
našich hráčů v mládežnických výběrech a reprezentačních družstvech (U15, U17, U19) 

• Juniorský reprezentant a mistr světa ve florbale Martin Haleš se umístil v anketě Sokol roku 
a byl oceněn i mezi sportovci Pardubicka.  

• Florbalová utkání z nejvyšší soutěže se i za naší účasti pravidelně objevují na obrazovkách 
ČT SPORT. 

• Pravidelně pořádáme za podpory statutárního města Pardubice soubor vrcholných 
florbalových akcí v Pardubicích FLORBAL FESTIVAL PARDUBICE. 

• Účastníme se pravidelně Sportovního parku Pardubice. 
• V září jsme v rámci FFP uspořádali přebory OS ČOS a mládežnický turnaj SOKOL CUP 

(pro 70 družstev z Celé ČR). 
  

http://www.sokolpardubice.cz/
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Sportovní výsledky oddílu v roce 2020: 

• Sportovní sezona 2019/2020 i probíhající 2020/2021 byly a jsou výrazně ovlivněné 
přerušením soutěží v důsledku vládních opatření v boji proti šíření COVID-19.  

• Na jaře se nepodařilo dohrát všechna soutěžní utkání a došlo k ukončení sezony bez 
vyhlášení výsledků. 

• Na podzim sice došlo k zahájení sezony, ale od října jsou soutěže přesušené a bylo výrazně 
omezené nebo zakázané i trénování. 

• Výjimkou je nejvyšší soutěž mužů – Tipsport superliga, která získala podobně jako další 
profesionální soutěže v ČR výjimku a za podmínky povinného testování a dalších opatření 
soutěž probíhá. V probíhajícím ročníku je družstvo mužů prozatím na 12.místě.  

Web oddílu: www.florbalpardubice.cz 
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sokolpardubice 

Za oddíl florbalu:  Vít Drašar, předseda oddílu  

oddÍl karaTe mSk 
Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1. 9. 1997, tedy již 23 let činnosti. 
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. Luxemburg. 

V současné době náš oddíl čítá 52 členů. 
Vedení oddílu: předseda oddílu mistr Pavel Trunec, III.Dan (instruktor a examinátor MSKA-

CZ, trenér B licence, předseda komise Bojových umění OS ČOS), zástupce předsedy oddílu a trenér 
mistr Adam Knajbl, III.Dan (trenér B licence) a hospodářka oddílu mistryně Ing. Stanislava 
Kubešová, I.Dan (cvičitelka III.třídy). 

V roce 2020 v rámci pandemie COVID19 byla zrušena většina turnajů, soustředění a školení. 
Asociace MSKA-CZ oficiálně za rok 2020 zrušila vyhlášení ligy a i MČR. Nekonaly se ani 
mezinárodní akce. Přesto se nám podařilo při rozvolnění opatření uspořádat nábor, který byl úspěšný, 
díky velkému zájmu dětí, oddíl čítá celkem 51 členů a z toho je více než 30 dětí od 6 let (tzv. přípravka 
karate). Nová generace je tedy na cestě. Pokud to bylo možné, tak členové trénovali doma, venku, 
individuálně v malých skupinkách pod vedením mistra Trunce či online pod vedením mistra Knajbla. 
Mistr Adam Knajbl se umístil v anketě Sokol roku 2019 a dále byl oceněn ČSK jako nejlepší závodník 
Pardubického kraje pro rok 2019 v kategorii muži, obě ocenění převzal v průběhu roku 2020. 
Podrobnější informace najdete na našem webu http://pardubice.mska.cz nebo na Facebooku 
https://www.facebook.com/MSKSokolPardubice/.  

Na závěr bych chtěl poděkovat našim členům a také Odboru sportu ČOS, MŠMT a dále našim 
sponzorům, bez kterých bychom nemohli zajistit fungování a financování naší sportovní činnosti. 

Děkujeme za podporu našim sponzorům:  

  

https://www.cityzenwear.cz/ 
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Usnesení Výboru oddílu (Výroční schůze se nekonala vlivem nouzového stavu): 
Základní oddílové příspěvky pro nové členy schválené pro rok 2021 budou činit na člena 3000,-Kč 
na rok. Oddílové příspěvky pro přípravku (děti) schválené pro rok 2021 budou činit na člena 2000,-
Kč na rok. Stávajícím členům bude poskytnuta sleva vlivem uzavření oddílu na základě nouzového 
stavu, platba je stanovena pro rok 2021 ve výši 500,-Kč/člena. 
Delegáti na Valnou hromadu T.J.: mistryně Ing. Stanislava Kubešová, I.Dan 
Nejlepší sportovec oddílu: vzhledem ke zrušeným soutěžím nebyl vyhodnocen  

Za oddíl MSK: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 

oddÍl volejbalu 
V roce 2020 působila v soutěžích Českého volejbalového svazu tato družstva: 

družstvo soutěž 

 sezóna 2019/20 sezóna 2020/21 

muži „A“ krajský přebor I. 2. liga 

muži „B“ okresní přebor okresní přebor 

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

ženy „B“ okresní přebor (hrají žačky) - 

juniorky krajský přebor 1. liga 

kadeti - krajský přebor 

kadetky extraliga, krajský přebor 1. liga 

starší žáci krajský přebor - 

starší žákyně krajský přebor krajský přebor, Český pohár 

mladší žákyně krajský přebor krajský přebor 

přípravka dívky krajský přebor krajský přebor 

přípravka chlapci barevný minivolejbal barevný minivolejbal 

přehazovaná dívky barevný minivolejbal barevný minivolejbal 

Sezóna 2019/20 byla pro náš oddíl i přes předčasné ukončení soutěží velmi úspěšná: 

• Muži vyhráli soutěž krajského přeboru a zajistili si tak postup do 2. ligy. 
• I juniorky vyhrály soutěž krajského přeboru a postoupily tak do 1. ligy. 
• Kadetkám se podařilo udržet v extralize. S ohledem na to, že většina družstva přechází do 

kategorie juniorek, byla soutěž vyměněna za 1. ligu. 

V letošní sezóně 2020/2021 jsme tedy začali hrát 3 ligové soutěže: 2. ligu mužů, 1. ligu juniorek a 1. 
ligu kadetek. Družstva žen, kadetů, žaček, mladších žaček a přípravek hrají krajské přebory, příp. 
Český pohár svých kategorií. 

V současné sezóně je Monika Brancuská stálou členkou reprezentačního družstva ČR 2004/05 a 
hostuje v extraligovém družstvu juniorek Olymp Praha přesto, že je věkem stále kadetka. 
Michaela Dlouhá je hostující členkou družstva žen Volejbalu Přerov, kde sbírá zkušenosti v 
extraligové soutěži. I Míša tak hostuje ve vyšší věkové kategorii, ještě 3 sezóny bude juniorka. 
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V oddílu nyní působí 9 trenérů mládeže, cca 30 aktivních hráčů dospělých družstev, cca 110 hráčů v 
mládežnických družstvech. 
Dalšímu rozšíření členské základny oddílu brání nedostatek vyhovujících tréninkových prostor. 

V roce 2020 jsme bohužel museli upustit od pořádání tradičního turnaje dospělých O štít města 
Pardubic.  
Podařilo se ale uspořádat Přebor ČOS žákyň „Memoriál M. Čípy“. Vzhledem k tomu, že takových 
turnajů bylo málo, kapacita turnaje 12 družstev byla brzy zaplněna a mnoho družstev jsme museli 
odmítat. 

Zúčastnili jsme se turnajů: 

• Přebor ČOS žákyň „Memoriál M. Čípy“ v Pardubicích  
• Přebor ČOS mladších žákyň v Mnichově Hradišti  
• Přebor ČOS mladších žáků v Mnichově Hradišti  

Na konci srpna jsme uspořádali tradiční letní soustředění mládeže v Jablonném n/O – týdenní pro 
kadetky a juniorky a víkendové pro žačky. Chlapci měli své soustředění ve stejném termínu v Horním 
Bradle. Na podzim proběhlo i soustředění dospělých.  
V době vládních opatření proti koronaviru jsme v jarních měsících plně využili 4 venkovní antuková 
hřiště, kam jsme přesunuli tréninky všech kategorií. 

Za oddíl volejbalu: Ing. Dáša Bílová, předsedkyně oddílu 

oblaST vZdělavaTelSká 
21.6.2020 účast zástupců T.J. v krojích na pietním aktu v lesoparku Jiřího Potůčka k uctění    
                       památky  heydrichiády a paravýsadku Silver A 
7.10.2020 Noc světel – akce k uctění Památného dne sokolstva 8. října 
8.10.2020 účast zástupců T.J. v krojích na slavnostním vztyčení sokolské vlajky k Památném dni      
                       sokolstva za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje 
28.10.2020 účast na oslavě založení Československé republiky u pomníku TGM na Náměstí legií 

naši činnoST PodPorujÍ 
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Přehled akcÍ Tělocvičné jednoTy v roce 2021 
   

červen   4.6. Dětský den    
   19.6. Přebor ČOS ve volejbale žákyň – Memoriál M. Čípy 
   25.6. Noc sokoloven 
 25.- 27.6. Víkendový pobyt pro rodiče a děti – Horní Jelení 
   25.6. Východočeský pohár ve sportovní gymnastice – trojboj 
   

září 18.- 19.9. Junior Sokol Cup – florbalový turnaj mládeže 
   23.9. Sokol spolu v pohybu – Rodinné sportovní hry 
   

 

říjen 7.10. Večer sokolských světel – Památný den sokolstva 
   

listopad 6.11. Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň  
   

prosinec 2.12. Mikulášská akademie 
 

  
 


