
                                       TělocvičnÁ jednota Sokol Pardubice I 

ZPRAVODAJ 

vÝRočnÍ ZPRÁvA ZA ROK 2021 

PoZvÁnkA 
na volební valnou hromadu T.J. Sokol Pardubice I (VH TJ), která se koná ve středu 23. 

března 2022 v 17:00 hodin v malém sále sokolovny, Jiráskova 29, Pardubice 530 02 
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PRogRAm vAlné hromady 

1. Zahájení 

2. Program VH – schválení 

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

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky 2021 

7. Návrh a schválení rozpočtu 2022 

8. Zpráva kontrolní komise 

9. Rozprava k předneseným zprávám 

10. Volby 

11. Diskuse 

12. Zpráva návrhové komise  

13. Závěr jednání 

KontRolA usnesenÍ vAlné hRomAdy 2021 

I. Bod A.11. Převedení výsledků hospodaření tělocvičné jednoty (T.J.) v roce 2020 na účet 

vlastního jmění ve výši + 3 075 690,- Kč bylo splněno. 

 

II. Bod A.13. 1) VH T.J.  ukládá výboru T.J. rozhodnout o způsobu úhrady provozní ztráty 

venkovního reálu v rámci rozpočtu provozního střediska T.J.  

- Výbor T.J. prozatím rozhodl o úpravě způsobu financování provozu Edenu. 

 

III. Bod A.13.3) VH T.J. schvaluje zpracování ověřovací studie na celý areál T.J. dle postupu 

navrženého osloveným odborníkem. 

- Oslovený odborník Ing. Arch. Štěpán Vacík představil některým členům výboru návrh 

postupu příprav pro zadání zpracování ověřovací studie na celý areál. O dalším postupu 

rozhodne výbor T.J. po vyhodnocení žádosti o dotaci na zpracovaný projekt revitalizace 

venkovního areálu z prostředků NSA. 

členskÁ ZÁklAdnA k 31.12.2021 
 

kategorie muži  ženy  dorostenci dorostenky žáci  žákyně celkem 

Oddíl rok 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

sokolská 

všestrannost 
97 90 616 622 6 5 7 5 322 370 364 349 1412 1441 

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

florbal 39 54 3 2 63 68 1 4 205 249 9 11 320 388 

moderní 

sportovní 

karate  

12 14 5 1 4 2 2 0 23 24 6 8 52 49 

sportovní 

gymnastika 
2 1 5 5 0 0 4 4 1 0 77 58 89 68 

volejbal 24 27 16 4 6 5 20 12 14 21 71 68 151 137 

celkem 186 198 645 634 79 80 34 25 565 664 518 487 2027 2088 
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oddÍl sokolské všesTRAnnosTi 

K 31. 12. 2021 měl oddíl 1441 členů. Další covidový rok nebyl příznivý k naší tělocvičné činnosti. 

Oddíl má 45 cvičitelek a cvičitelů. V roce 2021 se na podzim vyškolilo pět nových cvičitelů: Lukáš 

Kazda, Jan Kolář, Naďa Kolářová, Leoš Příhoda, Ondřej Valášek. Doufáme, že se jako cvičitelé 

aktivně zapojí v oddíle. Naše cvičitelky se celý rok zúčastňují školení a seminářů. Oddíl díky 

proticovidovým opatřením začal fungovat až od konce dubna. Postupně se přidávaly jednotlivé 

složky.  

Odpadly všechny župní závody, a proto složky rodičů a dětí, předškoláků, a žactva reagovalo na župní 

výzvu v korespondenční soutěži v plnění pohybových disciplín. Celkem se zúčastnilo našich 186 dětí. 

Oddíl začal plnit plán akcí až od května při dodržování proticovidových opatření.  

Na základě prosby Dětského domova se naše cvičitelky (Mayerová, Ledvinová, Jozífová) zapojily do 

organizace dětského dne v DD. 

Začal nácvik skladeb na odložený SOKOLGYM z roku 2021 na 2022. Nacvičují: 

• Rodiče a děti – skladba Jedeme na výlet, cvič. Šedivá, Klimplová 

• Předškolní žactvo – Kabely a dráty, cvič. Pařízková, Tichá 

• Žákyně – Když nemůžeš tak přidej, cvič. Mrázková 

• Ženy – Optimistky, cvič. Avramovová 

• Garda – Spějme dál, cvič. Lišková, Rybička 

• Muži – Bondi, cvič. Šikula 

Naše dvě žákyně a dva žáci byli župou vybráni na akci ČOS „Plavba po Vltavě“. Vedoucí Lišková. 

Od června do září byl proveden zápis do cvičení. 

Velké ceny ve šplhu byly během roku zredukovány, a i tak nás několik závodníků ze složky 

gymnasté úspěšně reprezentovalo. 

V rámci městských slavností vystoupily na Pernštýnském náměstí dvě skupiny rodičů a dětí, 

skupina předškoláků a s párovou akrobacií Leoš Příhoda s Emou Pospíšilovou. 

Během roku zorganizoval Ondřej Valášek ze složky gymnasté několik turistických výletů v 

tuzemsku a v Rakousku. 

Plánovaná akademie odpadla z covidových důvodů. Oddíl cvičil do konce prosince. 

Oddíl zakoupil nové nářadí a náčiní pro zkvalitnění cvičení všech složek. Cvičitelé obdrželi nové 

oblečení. 

Akce v roce 2021, které jsme pořádali nebo jsme se účastnili: 

 3.6.  Dětský den pro naše členy – účast 220 členů 

 25.6.-27.6. Sportovní víkend pro rodiče a děti v Horním Jelení – účast 70 členů 

 25.6. Noc sokoloven – vystoupení složky gymnasté, zapojení cvičitelek 

 23.9. Rodinné sportovní hry a Drakiáda pro naše členy – účast 240 členů 

 7.10. Večer sokolských světel na Chrudimce – akce proběhla úspešně 

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, Ing. Luboš Šikula – náčelník 
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oddÍl sPoRTovnÍ gymnAsTiky  

Oddíl od roku 2018 funguje ve dvou složkách – sportovní gymnastice a akrobacii na šálách. 

Celkem má oddíl 89 členů. 

Sportovní gymnastika: 

Složka má 36 členů, z toho 32 žákyň, 4 trenérky. Dvě členky oddílu mají kvalifikaci jako rozhodčí 

III. třídy. 

Rok 2021 byl specifický vzhledem k pandemii Covid 19 a s ní spojených zákazů provozu sportovišť 

a shromažďování. 

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.  

V červnu jsme uspořádali první závody od roku 2019 – Východočeský pohár pro děvčata ročníků 

2012 a starší z oddílů Východočeského kraje. Závodů se zúčastnilo 52 závodnic. 

V době letních prázdnin (17. - 21. 8. 2021) proběhlo soustředění v budově sokolovny za využití velké 

trampolíny, airtracku a dalšího sportovního vybavení, které nabízí sokolovna. Soustředění se 

zúčastnilo 15 gymnastek a 4 trenérky. 

Závodní družstvo ještě absolvovalo 1 víkend v Praze, v tělocvičně Gympra Praha. Víkendu se 

zúčastnilo 7 závodnic a 2 trenérky. 

V září se uskutečnil nábor nových gymnastek do přípravky. 

Opatření proti šíření COVID 19 (izolace a karantény) velmi komplikovala pořádání závodů a 

přihlašování do soutěží zejména soutěží družstev. 

 

Soutěže a akce oddílu v roce 2019:  

25. 9. 2021 Přebory Pardubického kraje – jednotlivkyně – Sokolovna Pardubice  

 Ženy B: 1. místo – Sochová Monika 

 Juniorky B: 2. místo – Šmídová Ema, 3. místo – Špidlenová Lucie 

 Žákyně B: 2. místo – Herzánová Valentýna, 3. místo – Petrusová Anežka, 

 Žákyně 3C: 2. místo Krobová Alice, 3. místo – Petrusová Michaela 

 Žákyně 4C: 3. místo Šmídová Stela 

1. -2. 10. 2021 MČR – kategorie B – Ostrava 

 Ženy B: 6. místo – Sochová Monika (29 závodnic) 

 Juniorky B: 3. místo – Šmídová Ema, 8. místo – Špidlenová Lucie, (33 závodnic) 

 Žákyně B: 8. místo – Herzánová Valentýna, 17. místo – Petrusová Anežka 

   (49 závodnic)  

16. 10. 2021 MČR – kategorie C – Černošice 

 Žákyně 3C: 17. místo – Krobová Alice, 37. místo – Petrusová Michaela  

  (60 závodnic) 

 Žákyně 4C: 18. místo – Šmídová Stela (65 závodnic) 

23. 10. 2021 Oblastní přebor ČOS – Kolín 

 Starší žákyně: 2. místo – Petrusová Anežka, 5. místo – Herzánová Valentýna,  

  18. místo – Šmídová Stela, 21. místo – Krobová Alice (41 závodnic) 

 Mladší žákyně: 12. místo – Petrusová Michaela (20 závodnic) 
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21. 11. 2021 Přebory Pardubického kraje – družstva – Sokolovna Pardubice 

 Družstvo II. ligy: 3. místo 

 Družstvo III. ligy: 3. místo 

27. 11. 2021 Přebor ČOS – Praha 

 Juniorky: 6. místo – Špidlenová Lucie, 7. místo – Šmídová Ema (20 závodnic) 

 Starší žákyně: 4. místo – Petrusová Anežka, 21. místo – Šmídová Stela  

    (28 závodnic) 

4. 12. 2021  MČR II. liga družstev žen – Ostrava 

 7. místo – Družstvo T.J. Sokol Pardubice (23 družstev) 

Akrobacie na šálách: 

Složka šály má 32 členů, z toho 26 děvčat, 4 dorostenky a 2 trenéry. 

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 v Rokytnici v Orlických horách.  

Soustředění se zúčastnilo 10 gymnastek a 2 trenéři. 

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.  

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 

Po sezóně 2020/21, která byla s ohledem na protiepidemická opatření předčasně ukončena, i v 

aktuálním ročníku 2021/22 hrajeme soutěž „Východočeský přebor mužů“ organizovanou Českou 

basketbalovou federací – oblastí Východní Čechy (ČBF VČO). 

V aktuálním ročníku si vedeme nad očekávání dobře a s bilancí 12 výher a jen jedné porážky 

míříme za historicky prvním vítězstvím našeho oddílu v soutěžích pořádaných ČBF VČO.  

Předsedou oddílu je Jan Štěpánek, organizačním pracovníkem Jan Bříza. 

Oddíl dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. 

Za oddíl basketbalu: Jan Bříza, organizační pracovník oddílu 

 

http://www.sokolpardubice.cz/
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oddÍl florbalu 

Oddíl florbalu má přes 350 aktivních členů a v soutěžním ročníku 2021/2022 má přihlášeno 15 

družstev (12 mládežnických a 3 družstva mužů). Po dokončení trenérských kurzů v má oddíl přes 

25 vyškolených trenérů. 

Dlouhodobě budujeme profesionální sportovní klub, který reprezentuje TJ a ČOS po celé ČR, 

florbalová utkání z nejvyšší soutěže mužů (Livesport superliga) se pravidelně objevují na 

sportovním kanále ČT. 

Klíčovým posláním práce v oddíle je výchova mládeže. Součástí oddílu je i florbalová akademie, 

která cíleně pracuje na rozvoji talentů nejen po sportovní stránce. Výsledkem práce je pravidelná 

účast našich hráčů v mládežnických výběrech a reprezentačních družstvech (U15, U17, U19, U23). 

Pravidelně pořádáme soubor vrcholných florbalových akcí v Pardubicích „Florbal festival 

Pardubice“, přebory OS ČOS, mládežnický turnaj JUNIOR Sokol Cup a reprezentujeme TJ ve 

Sportovním parku 

Sportovní výsledky oddílu v roce 2021 byly výrazně ovlivněny přerušením soutěží v důsledku 

vládních opatření proti COVIDu. Na jaře 2021 se nepodařilo dohrát všechna soutěžní utkání a došlo 

k ukončení sezony bez vyhlášení výsledků většiny soutěží. Elitní družstvo mužů obsadilo v nejvyšší 

soutěži mužů 12. místo (2020/21) a na stejné pozici se umístilo i po základní části v soutěže 

2021/2022. Družstva juniorů a dorostenců, která jsou zařazena do VOM a VOD OS ČOS se pohybují 

v popředí svých nejvyšších celostátních soutěží ČR. Mládežnická družstva se v soutěžním ročníku 

2021/2022 znovu aktivně účastní regionálních soutěží. 

Web: www.florbalpardubice.cz  

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

Instagram: SOKOLI Pardubice (@sokolipardubice)  

YouTube: SOKOLI Pardubice – YouTube 

Flickr: SOKOLI Pardubice | Flickr 

Za oddíl florbalu:  Vít Drašar, předseda 

oddÍl volejbAlu 

V sezóně 2020/21 se téměř nehrálo, proto všechna družstva i po sezóně zůstala ve stejných soutěžích.   

Družstvo mužů „A“ hraje 2. ligu, po polovině soutěže jsou 7. ve vyrovnaném středu tabulky, s malou 

ztrátou na 3. místo. 

Družstvo žen se bohužel nedalo dohromady, letos v soutěžích nehrají. 

Z družstev kadetek a juniorek odešly dvě největší opory: Michaela Dlouhá do Volejbalu Přerov, 

Monika Brancuská do Olympu Praha. Obě kromě juniorských soutěží pravidelně nastupují i v 

extralize žen, Monika je navíc významnou hráčkou reprezentačního výběru hráček 2004/05. 

S ohledem na jejich odchod a na to, že během přerušení soutěží skončilo s volejbalem několik dalších 

hráček, není možné účastnit se nadále ligových soutěží kadetek i juniorek, letos se tedy účastníme 

pouze 1. ligy juniorek. V ní jsou děvčata na průběžném 2. místě ve své skupině. 

http://www.florbalpardubice.cz/
https://cs-cz.facebook.com/sokolpardubice
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K velkému nárustu počtu hráčů došlo v družstvu chlapců, kteří hrají spojený KP kadetů a juniorů 

Pardubického a Královéhradeckého kraje. V konkurenci starších kluků jsou průběžně v dolní 

polovině tabulky. 

Loňské žačky, tedy dívky, které kvůli pandemii přišly o rok a půl soutěží, sbírají zkušenosti v KP 

kadetek, KP žaček a ČP žaček. Rychle se zlepšují, ke konci roku si drží 2. místo v KP kadetek a 3. 

místo v KP žaček. 

Mladší žačky začínají se šestkovým volejbalem v krajském přeboru, nyní jsou na 1. místě, mají ale 

odehráno víc zápasů než některá další družstva. 

Družstva v přípravce čekají na rozběhnutí krajských soutěží v barevném minivolejbalu. 

V oddílu nyní působí 12 trenérů mládeže a jejich asistentů, cca 20 aktivních hráčů dospělých družstev, 

cca 110 hráčů v mládežnických družstvech. 

I v roce 2021 jsme stejně jako vloni museli upustit od pořádání tradičního turnaje dospělých O štít 

města Pardubic.  

V červnu jsme tradičně uspořádali Přebor ČOS žákyň „Memoriál M. Čípy“. Turnaje se zúčastnilo 9 

družstev, z toho 8 sokolských. 

Zúčastnili jsme se turnajů: 

• Přebor ČOS žákyň „Memoriál M. Čípy“ v Pardubicích  

• Přebor ČOS žáků v Mnichově Hradišti  

Na konci srpna proběhla tradiční letní soustředění děvčat v Jablonném n/O – týden pro kadetky a 

juniorky a týden pro starší a mladší žačky. Chlapci měli své soustředění v Horním Bradle.  

Za oddíl volejbalu: Ing. Dáša Bílová, předsedkyně oddílu 

V roce 2021 působila v soutěžích Českého volejbalového svazu tato družstva: 

Družstvo soutěž 

 sezóna 2020/21 sezóna 2021/22 

muži „A“ 2. liga 2. liga 

muži „B“ okresní přebor okresní přebor 

ženy „A“ krajský přebor I. - 

juniorky 1. liga 1. liga 

kadeti krajský přebor krajský přebor 

kadetky 1. liga krajský přebor 

starší žákyně krajský přebor, Český pohár krajský přebor, Český pohár 

mladší žákyně krajský přebor krajský přebor 

přípravka dívky krajský přebor barevný minivolejbal 

přípravka chlapci barevný minivolejbal barevný minivolejbal 
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oddÍl karate MSK 

Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1. 9. 1997, tedy již 24 let činnosti. 

Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám do ČR přinesl velmistr prof.  Dr.  

Rudolf Jakhel, držitel X.Danu – mistrovského stupně karate. 

V současné době náš oddíl čítá 43 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 2021 v rámci pandemie COVID19 byla zrušena řada turnajů, soustředění a školení. Asociace 

MSKA-CZ oficiálně za rok 2021 zrušila vyhlášení ligy. Nekonaly se ani mezinárodní akce. Přesto 

se nám podařilo při rozvolnění opatření uspořádat nábor, který byl úspěšný, oddíl čítá celkem 49 

členů. Nová generace je tedy na cestě. 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, Magistrátu města Pardubic, 

NSA a dále našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli zajistit fungování a financování naší 

sportovní činnosti. 

Základní oddílové příspěvky pro nové členy schválené pro rok 2022 budou činit na člena 3000,-Kč 

na rok. Oddílové příspěvky pro přípravku (děti) schválené pro rok 2022 budou činit na člena 2000,-

Kč na rok.  

Delegáti na Valnou hromadu T.J.: mistryně Ing. Stanislava Kubešová, I.Dan a mistr Pavel Trunec, 

III.Dan 

Nejlepší sportovec oddílu: vzhledem ke zrušeným soutěžím nebyl vyhodnocen  

Za oddíl MSK: mistr Pavel Trunec, předseda oddílu 

Děkujeme za podporu našim sponzorům:   

https://www.cityzenwear.cz/ 
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oblAsT vZdělAvATelskÁ 

21.6.2021 Účast zástupců T.J. v krojích na pietním aktu v lesoparku Jiřího Potůčka k uctění    

                       památky heydrichiády a paravýsadku Silver A 

7.10.2021 Noc sokolských světel – akce k uctění Památného dne sokolstva 8. října 

8.10.2021 Účast zástupců T.J. v krojích na slavnostním vztyčení sokolské vlajky k Památnému         

                       dni sokolstva za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje  

28.10.2021 Účast na oslavě založení Československé republiky u pomníku TGM na Náměstí legií 

 
Přehled AkcÍ Tělocvičné jednoTy v Roce 2022 
   
    leden   29.1. Běh NAA    

   duben   30.4. Volejbalový turnaj – Štít města Pardubic    

   květen   7.5. Pardubický pohár ve sportovní gymnastice    

   21.5. Krajský přebor ve sportovní gymnastice   

 21.5. Výlet pro rodiče a děti – Choceň, Brandýs nad Orlicí 

   26.5. Dětský den    

   červen   11.6. Přebor ČOS ve volejbale žákyň – Memoriál M. Čípy 

   24.6. Noc sokoloven 

  24.- 26.6. Pobytový víkend pro rodiče a děti – Horní Jelení 

       září  17.- 18.9. Junior Sokol Cup – florbalový turnaj mládeže 

   26.9. Sokol spolu v pohybu – Rodinné sportovní hry 
 

     říjen 6.10. Večer sokolských světel – Památný den sokolstva 

listopad 5.11. Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň  

prosinec 1.12. Mikulášská akademie 

 15.12. Zimní výlet za zvířátky 
 

  

nAši činnosT PodPoRujÍ 

 

 

 


