VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

KOLÍN – 22. BŘEZNA 2017

složenou z delegátů oddílů dle daného klíče

Termín
Místo
Začátek

:
:
:

středa 22. března 2017
sokolovna - zasedací místnost
v 18.00 hodin

Klíč k volbě delegátů z oddílů - 1 : 10 na všechny dospělé členy plus členové výboru TJ:
sportovní gymnastika 4 + 1, všestrannost 13 + 3, kuželky 3 + 2, šachy 2 + 1, karate 1 + 3 členky
kontrolní komise s právem hlasovacím = 33 delegátů
PROGRAM:

Zahájení – Těšitel
1. Návrh a schválení programu jednání valné hromady
2. Volby komisí:
a) mandátová – Ing. Lubor Franc, Čermáková Věra
b) návrhová a volební - Jindřich Vejvoda, Pavel Holoubek
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel – Ing. Dana Kašparová
Ověřovatelé zápisu = členové návrhové a volební komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Výroční zpráva:
a) o činnosti T.J. Sokol za rok 2016 - Těšitel
b) o hospodaření jednoty za rok 2016 včetně inventury –
Čermáková/Franc
c) o kontrole hospodaření jednoty za rok 2016 - Dědečková
d) o činnosti oddílů – zástupci oddílů – zástupci oddílů
e) návrh rozpočtu na rok 2017 – Těšitel
7. Návrh kandidáta do výboru TJ – předseda návrhové komise
navržen Václav Bareš – oddíl SG
8. Návrh usnesení
9. D I S K U S E
10. Volba – předseda návrhové a volební komise
11. Usnesení z valné hromady – předseda návrhové komise
12. Závěr valné hromady – Těšitel

Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Kolín za rok 2016
Vážené sestry, vážení bratři,
sešli jsme se zde proto, abychom zhodnotili rok 2016. Přesto v úvodu dovolte, abych zmínil letošní
významné výročí – 155. výročí založení Sokola.
16. února 1862 - se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Pražské
2. června 1862 – založení Sokola v Jaroměři – první sokolské jednoty „na českém venkově“
4. června 1862 - založení Sokola v Nové Pace
25.června 1862 – založení Sokola kolínského
Následovalo založení Sokola v Kutné Hoře, Jičíně, Železném brodě, Turnově, Čáslavi, Příbrami, Dvoře
Královém a Brně.
Určitě bychom měli letošní výročí založení kolínského Sokola připomenout sobě ale i kolínské veřejnosti.
Bude záležet na dohodě oddílů ve spolupráci s výborem jednoty.
ČOS a Sokol Brno 1 vyrobily krátký spot k tomuto výročí, který měl obrovskou sledovanost na sociálních
sítích, v médiích
===========================================================================
Máme za sebou rok, kdy jsme sice nerealizovali větší investici do nemovitého majetku, jako ve dvou
předchozích letech. Přesto si myslím, že jsme udělali kus poctivé práce.
Práce výboru TJ
Výbor se v roce 2016 sešel 5x. Termíny jednání se operativně se měnily dle momentální potřeby a
časových možností jednotlivých členů. Průběžnou operativu dle aktuální potřeby zajišťovali starosta,
jednatel a hospodářka TJ. Velice dobře se koncem roku do práce zapojil Vašek Bareš a bude jedině ku
prospěchu jeho zvolení za právoplatného člena výboru TJ.
Zápisy z jednání jsou prováděny v písemné podobě pro archív a elektronicky zasílány jednotlivým
členům výboru. Pro větší informovanost jsme chtěli zápisy rozesílat i trenérům a cvičitelům. To se nám
moc nedaří, protože zápisy se obecně moc nečtou. Tím občas vzniká komunikační šum a u některých
členů pocit, že výbor nic nedělá.
Ekonomika
Zpráva o hospodaření s podrobným přehledem výnosů a nákladů je součástí výroční zprávy. Výbor TJ
průběžně po celý rok 2016 pracoval s rozpočtem, schváleným VH a přijímal usnesení k jeho naplnění –
již několik let se daří co nejvíce zprůhlednit jednotlivé položky – průběžné čerpání bylo vždy výborem
kontrolováno, je dodržována účetní osnova a co je podstatné – čísla jsou, prostřednictvím členů výboru,
přístupná pro každého člena TJ. Vše se děje pod bedlivým zrakem naší Kontrolní komise.
Na podzim opět proběhla, v rámci přípravy návrhu rozpočtu jednoty na rok 2017, diskuse nad některými
položkami a jejich rozdělení mezi jednotu a oddíly. K zavedenému podílu oddílů nebyly podány žádné
pozměňovací návrhy. Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný s předpokladem jeho naplnění –
zatím bez známosti většiny dotací z rozpočtu ČOS. Příspěvek oddílů za poskytované služby v celkové
výši 609.400,- Kč bude platit i pro rok 2017.
Investice, opravy a další projekty 2016 z rozpočtu TJ – plán za 623.000,- Kč
V roce 2016 jsme opět nebyli úspěšní v žádosti o investiční příspěvek z Fondu sportu, volného času a
obecné prevence Středočeského kraje / rekonstrukce kotelny /. Podali jsme žádost o grant TPCA a
program VIII MŠMT ČR na činnost TJ.
co se nám podařilo zrealizovat:
a) výměnu 5 ks oken v objektu restaurace Sokolská 10 ve výši 34.560,- Kč
b) výměna klíčového systému v sokolovně za 16.700,- Kč
c) příčka s dveřmi – sál půda za 20.000,- Kč
d) kotelna – příprava rekonstrukce
- sestavení přetlakových spalinových cest
cena 33.590,- Kč / vč. DPH / - dodavatel Kominictví Michl – Němčice
- vlastní rekonstrukce kotelny

cena 323.857,- Kč – doplatek ve výši 50.791,- Kč pozastaven do kompletního předání
dokumentace - dodavatel Martin Volšan – Kolín
e) projekt rekonstrukce kuželny II. etapa
- projektant – Ing. Karel Vrátný – ASIST Kolín
cena za PD ke stavebního povolení - 71.390,- Kč, včetně DPH / z původních 139.000,- Kč bez
DPH/
- byla podána žádost o státní investiční příspěvek z MŠMT na rok 2017 ve výši 8.384.189,- Kč
- stavba 5.995.189,- Kč, - strojní část – stavěče - 1.086.244,- Kč, - dráhy + příslušenství 1.302.756,- Kč
- příslib na pokrytí vlastních zdrojů = cca 1.676.837,- Kč z rozpočtu města – schváleno RM
28. 11. s doporučením pro zařazení do rozpočtu města pro zastupitelstvo
Dle oznámených výsledků jsme nebyli vybráni…
f) přidělen grant TPCA – pro živé Kolínsko – 150.000,- Kč
g) MŠMT ČR – program VIII. – přiděleno 300.000,- Kč
Využití obou grantů – 150.000,- Kč na odměny trenérů a cvičitelů, 300.000,- Kč na sportovní
vybavení pro oddíly kuželek, SG, SV a šachu
co se nám naopak nepodařilo zrealizovat / zatím /:
- projektová dokumentace – sokolovna – zaměření stávajícího stavu
- jednáno s projektovou kanceláří O-pro Servis – Ing. Martin Outlý
- předložena cenová nabídka ve výši 127.730,- Kč
- z důvodu ceny byla věc odložena na pozdější dobu

Příprava projektů na rok 2017
- mimo neúspěšné žádosti o státní investiční příspěvek jsme podali žádost o grant z programu
VIII MŠMT ve výši 600.000,- Kč
- budeme pokračovat v diskusi na téma dostavby kuželny společně s projektantem a za většího
přispění oddílu kuželek především v oblasti dodání podkladů ke strojní části.
Spolupráce s městem
Dobrá spolupráce s městem pokračuje i nadále. Mimo vedení města nám pomáhají
i
někteří
zastupitelé – Petr Král, Ing. Václav Kmoch, MUDr. Václav Navrátil a Irena Fuchsová.
V
práci
v komisi pro TV a sport Rady města pokračují Josef Těšitel a Pavel Holoubek. V rozpočtu TJ je
významná část z rozpočtu města včetně již zmíněné garance na spolufinancování státní dotace.
Určitě všichni budeme čekat na výzvy Středočeského kraje, kdy po změně poměru politických sil
doufáme ve změnu grantové politiky a my na ni musíme být připraveni.
Co dodat závěrem? Výbor tělocvičné jednoty se v roce 2016 snažil pracovat dle nejlepšího
vědomí a svědomí. Přesto je jistě řada věcí, které se nepodařilo splnit a které budeme řešit v roce
2017. Připravované projekty budou stát hodně úsilí. Určitě velké rezervy máme v pohybu po
sokolovně a udržování pořádku. Velikým problémem je vlastní propagace oddílů i celé TJ. Zaměřme
se na webové stránky, nástěnky oddílů i prezentaci své činnosti v médiích. K tomu všemu bychom
měli přistupovat s pokorou a vzájemnou úctou mezi všemi členy a oddíly a k práci trenérů a cvičitelů
– to nám občas chybí. Vypořádat se musíme s úpravou členských spolkových příspěvků na rok 2017.
Chtěl bych všem našim trenérům, cvičitelům, činovníkům v oddílech i všem členům výboru
poděkovat za spolupráci v roce 2016. Všem přeji hodně zdraví, osobních i sportovních úspěchů
v roce 2016.
Josef Těšitel – starosta

Inventarizace v roce 2016
a) nemovitého a movitého majetku
Postup přípravy, provedení a vyhodnocení inventarizace majetku TJ Sokol Kolín se řídil –
Vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků číslo 207, vydanou ve Sbírce zákonů České republiky
částka 100 dne 20. září 2010. Celý postup vycházel z ustanovení Ministerstva financí podle § 37b
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/ /2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k
provedení § 4 odst. 8 písm. u), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5. Předsedou inventarizační komise byl
zpracován plán inventarizace, ve kterém bylo stanoveno:
Přípravné období 20. 10. - 17. 11. 2016 – určení inventurní komise, (HIK), příprava soupisů
materiálu, proškolení dílčích inventurních podkomisí, (DIK).
Prováděcí období 18. 11. – 31. 12. 2016 - fyzická kontrola materiálu a zařízení dle místa uložení
(DIK)
Vyhodnocovací období – 1. 1. – 30. 3. 2017
Shromáždění výsledků inventarizace jednotlivých DIK, provedení součtů, prošetření rozdílů a
jejich vypořádání HIK. Během inventury nebylo zjištěno schodků. Materiál, který ztratil svojí
životnost, nebo je ve stavu nepoužitelném, byl navržen ke zrušení. Soupis materiálu ke zrušení je
předložen dnešní valné hromadě ke schválení a konečnému odpisu.
Soupis majetku T.J. Sokol Kolín k 31. 12. 2016:
pozemky – 562.205,- Kč, budovy a stavby – 12.318.962,- Kč,
samostatné věci movité – 159.851,- Kč, DHIM a jiný HIV 2.517.734,- Kč
b) stav členské základny k 1. 1. 2017:
muži 110 ženy 100 dorostenci 7 dorostenky 12
z toho:
všestrannost
muži 50 ženy 75 dorostenci 1 dorostenky 9

žáci 166 žákyně 202 - celkem 597

žáci 82 žákyně 115

celkem 332

sportovní gymnastika
muži 19 ženy 17 dorostenci 4 dorostenky 2 žáci 68 žákyně 81

celkem 191

kuželky
muži 20 ženy 7 dorostenci 2 dorostenky 1

žáci 5 žákyně 3

celkem

38

šachy
muži 20 ženy 0 dorostenci 0 dorostenky 0

žáci 0 žákyně 0

celkem

20

karate
muži 1

žáci 11 žákyně 3

celkem

16

ženy 1 dorostenci 0 dorostenky 0

oproti roku 2016 je pokles členské základny o 159 členů
předseda inventarizační komise Ing. Lubor Franc

HOSPODAŘENÍ 2016 TJ SOKOL KOLÍN– ZPRÁVA
Počáteční zůstatky k 1.1. 2016
pokladna
42 466,-- Kč
BÚ
915 024,56 Kč

Konečné zůstatky k 31.12. 2016
pokladna
41 205,-- Kč
BÚ
1 291 849,68 Kč

Výnosy celkem za rok 2016
4 227 461,44 Kč
Náklady celkem za rok 2016
4 221 150,66 Kč
rozdíl = hospodářský zisk
6 310,78 Kč
hospodářský výsledek před odpisy =
287 083,78 Kč

PŘÍJMY ZA ROK 2016
DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM 3 045 776,-- KČ Z TOHO:
příspěvky od MÚ .
ČOS státní SZM SG,
ČOS státní na opravy a údržbu
ČOS oddíly
ČOS přebory
ŽUPA TVZ a ostatní
ŽUPA oddíly
ČGF – Sps sportovní střediska
ČGF – oddíl dotace
ČGF – krajská dotace
Oddílové příspěvky vybrané
Členské známky
Příspěvek na provoz
MŠMT
TPCA

900 838,- Kč
181 520,- Kč
54 630,- Kč
67 800,- Kč
9 300,- Kč
114 830,- Kč
39 676,- Kč
46 100,- Kč
73 200,- Kč
39600,- Kč
900 882,- Kč
117 700,- Kč
43 700,- Kč
300 000,- Kč
156 000,- Kč

Tržby za pronájmy celkem 878 710,--Kč
pronájem sál 200 080,- Kč, soustředění 66 420,- Kč, pronájem byt 60 000,- Kč ,pronájem +služby
restaurace 240 000,- Kč, zdravotní tělocvik 31 015,- Kč, pronájem garáž, dvorek 54 000,- Kč, Župa
30 000,- Kč
pronájem kuželny 11 000,- Kč, rodiče a děti cvičení 65 822,- Kč,
Jóga 71 240,- Kč
Ostatní výnosy
mikulášská)

302 327,- Kč Příjmy od jiných organizací, oddílová činnost ( startovné, bál,

VÝDAJE ZA ROK 2016
Spotřebované nákupy = 1 036 690,- Kč
Spotřeba materiálu a opravy
47 933,-Kč
Spotřební materiál sportovní
473 365,-Kč
Drobný hmotný majetek
34 346,-Kč
el. energie
99 689,-Kč
plyn
323 707,-Kč
vodné, stočné
45 082,-Kč
Služby = 1 758 079,- Kč
Opravy a udržování
Revize hasicí přístroje
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

408 473,-Kč
6 433,-Kč
1 009 589,-Kč
107 113,-Kč

Úklid sokolovny
telefon
Daň z nemovitosti
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Odvod za známky
Neuhrazené závazky
Dobiáš statik
Statika kuželna

178 689,-Kč
26 000,-Kč
9 866,- Kč
803 144,-Kč
219 382,-Kč
38 750,-Kč
21 600,- Kč
4 800,- Kč
16 800,- Kč
Věra Čermáková – hospodářka TJ

Zpráva kontrolní komise za rok 2016
Ke dni 2. března 2017 byla kontrolní komisí dokončena kontrola hospodaření TJ Sokol Kolín. Kontrolní
komise pracovala ve složení Renata Ramšáková, Petra Kovandová a Hana Dědečková.
Komise zjistila:
Průběžně během roku 2016 byla kontrolní komisí prováděna
1) kontrola pokladny a bankovních účtů za rok 2016. Doplnění chybějících údajů bylo
hospodářkou TJ provedeno hned po kontrole
2) kontrola plnění přijatých usnesení výboru TJ a oddílů za rok 2016. Tak jako každý
rok, žádáme jednotlivé oddíly:
a) aby dodávaly průběžně podklady pro aktualizaci nástěnek ve vstupní
chodbě a na schodišti
b) aby cvičitelé a trenéři zajistili kázeň cvičenců, zavírání šaten během cvičení a po cvičení
c) aby cvičitelé poučili cvičence o používání jednotlivých šaten, pořádku
v šatnách (odpadky patří do koše) a ukládání venkovní obuvi do regálů nebo šatny (nenechávat
je v prostoru balkonu)
3) je potřeba sjednotit číslování a označení dveří šaten
4) komunikace mezi výborem TJ a kontrolní komisí probíhá maily - zápisy ze schůzí jsou zasílány
členům kontrolní komise.
Stav pokladny a BÚ:
a) doklady jsou vedeny průběžně podle čísel v šanonech, odpovídají zápisům v peněžním deníku a
obsahují všechny náležitosti“ IČO, adresa odběratele i dodavatele, název, předmět plnění, cena, podpis
dodavatele i odběratele, hospodáře TJ a označení způsobu zaúčtování
b) příjmy a výdaje na bankovním účtu a v pokladně souhlasí s přiloženými doklady
c) finanční vyčíslení příjmů a výdajů je uvedeno ve zprávě o hospodaření TJ Sokol Kolín.
Stav k datu
Pokladna
Bankovní účet

1.1. 2016

31.12. 2016

42.466,00 Kč

41.205,00 Kč

915.024,56 Kč

1.291.849,68 Kč

Faktury přijaté a vydané
a) doklady jsou vedeny průběžně podle čísel v šanonech, odpovídají zápisům v peněžním deníku a
obsahují všechny náležitosti“ IČO, adresa odběratele i dodavatele, název, předmět plnění, cena, podpis
dodavatele i odběratele, hospodáře TJ a označení způsobu zaúčtování
b) naprostá většina přijatých i vydaných faktur je hrazena ve splatnosti.
Stav k datu
Dobiáš statik
Statika kuželna

Závazky neuhrazené

1.1. 2016

31.12. 2016

4.800,00 Kč
16.800,00 Kč

21.600,00 Kč

Členská základna:
Členská základna má k 1.1 2017 celkem 597 členů, z toho:
110 mužů, 100 žen, 7 dorostenců, 12 dorostenek, 166 žáků, 202 žákyň
Závěr:
Kontrolní komise neshledala ve vedení účetnictví a v hospodaření TJ žádné nedostatky. Kontrola
hospodaření TJ Sokol Kolín a tím i práce hospodářky sestry Věry Čermákové je bez připomínek.
V Kolíně 16. března 2017
Kontrolní komise:

Renata Ramšáková v.r.
Petra Kovandová v.r.
Hana Dědečková v.r.

Zprávy z činnosti oddílů v roce 2016
Karate
V roce 2016 byla činnost zaměřena na nábor nových členů. V roce 2016 probíhaly tréninky v sokolovně
2x týdně. V roce 2017 došlo k dočasnému přerušení činnosti.
Ing. Zdeněk Dvořák – předseda oddílu

Kuželky
Rok 2016 znamenal pro oddíl kuželek oproti roku 2015 mírný ústup ze slávy, přesto oddíl nezůstal bez
krajských a hlavně republikových medailí a úspěchů.

Soutěže družstev
V roce 2016 hrálo první družstvo mužů ve II. lize a skončilo na 6. místě, což při reorganizací soutěží
znamenalo setrvání v této soutěži. Nejlepším hráčem družstva, stejně jako celé soutěže, byl Martin
Švorba.
V poháru České kuželkářské asociace vypadlo družstvo Kolína v osmifinále, kde podlehlo družstvu
z České Třebové.

Družstvo žen skončilo ve II. lize na konečném 8. místě. Nejlepší hráčkou družstva se stala Zdeňka
Dejdová.
Družstvo B skončilo ve společné Divizi Praha – Střední Čechy na 9. místě. Nejlepším hráčem týmu byl
Jan Brdíčko.
Družstvo C získalo v Krajském přeboru II. třídy bronzovou medaili za 3. místo. Nejlepší výkony podával
v průběhu sezóny Ladislav Hetcl starší.
V Krajském přeboru dorostu skončilo družstvo B na 2. místě a družstvo A na 8. místě. V Poháru mládeže
jednotlivců byl nejlepší Ladislav Hetcl mladší.

Výsledky kolínských hráčů a hráček na krajských přeborech jednotlivců
Žákyně – zvítězila Lada Tichá, 3. místo Natálie Krupková
Žáci – 2. místo Ladislav Hetcl ml., 5. místo Jiří Tichý, 10. místo Jonatán Mensatoris, 16. místo Jakub
Vachta
Dorostenky – 2. místo Michaela Weissová, 6. místo Adéla Havrdová
Dorostenci – 6. místo Jan Kvasil, 8. místo Jaroslav Hanuš
Juniorky – zvítězila Jitka Vacková
Junioři – 6. místo Lukáš Holosko, 8. místo Vojtěch Zelenka
Seniorky – 1. místo Magdalena Moravcová, 2. místo Zdeňka Dejdová
Senioři – 13. místo Dalibor Mierva, 17. místo Josef Mikoláš
Ženy – 2. místo Zuzana Holcmanová
Muži – 3. místo Roman Weiss, 7. místo Filip Dejda

Na mistrovství ČR 2016 se umístili zástupci Kolína takto:
Žákyně – Lada Tichá – 16. místo
Žáci – Ladislav Hetcl ml. – 4. místo, Jiří Tichý – 12. místo, ve sprintu – 3. místo Jiří Tichý
Juniorky – Jitka Vacková – 25. místo
Junioři – Vojtěch Zelenka – 29. místo
Seniorky – Zdeňka Dejdová – 10. místo, Magdaléna Moravcová – 31. místo
Senioři – Dalibor Mierva – 35. místo
Ženy – Zuzana Holcmanová 38. místo
Muži – Filip Dejda – 3. místo
Na mistrovství ČR dvojic 2016 získal v kategorii mužů bronzovou medaili Roman Weiss, v kategorii žen
skončily Zuzana Holcmanová s Michaelou Moravcovou na 11. místě. Ve finále mixů se Ladislav Hetcl
starší umístil na 20. příčce.
Na mistrovství ČR v tandemech skončili Filip Dejda s Janem Pelákem na 4. místě. Bronzovou medaili
získaly v ženách Zuzana Holcmanová s Michaelou Moravcovou. V mixech vypadlo dvojice Zdeňka
Dejdová – Filip Dejda v osmifinále.
V Poháru mladých nadějí skončila v kategorii mladších žákyň na celkovém 9. místě Lada Tichá. Ve
finálovém turnaji obsadila 7. místo. Mezi mladšími žáky skončil na celkovém 9. místě Ladislav Hetcl ml.
A na 10. místě Jiří Tichý. Ve finálovém turnaji bral L. Hetcl bronzovou medaili, Jiří Tichý skončil na 5.
místě.
Na Májovém turnaji krajských výběrů žáků reprezentovali Středočeský kraj Lada Tichá, Natálie
Krupková a Ladislav Hetcl ml. a skončili na 9. příčce.
Jako každoročně uspořádal oddíl kuželek Memoriál kolínských sportovců, který však z důvodu
nevyhovující kuželny, vypadl ze seriálu kvalifikačních turnajů na mistrovství ČR dvojic. I tak je to však
akce, která je zařazena mezi významné akce podporované sportovní komisí města Kolína.
Pavel Holoubek

sportovní gymnastika
V roce 2016 bylo registrováno v oddíle 191 členů, z toho převážná část tvoří mládež do patnácti
let věku. Oproti loňskému roku se tak základna zvýšila o cca 40 členů a to převážně díky narůstajícímu
počtu dětí ve věku od pěti do sedmi let, navštěvující dvakrát týdně gymnastickou přípravku. Přípravka je
rozdělena na dívčí a chlapeckou a trénují jí celkem 4 trenéři, kterým pravidelně pomáhají dívky
dorosteneckého závodního věku. Další mírný nárůst je zapříčiněn družstvem chlapců, kteří chodí na
gymnastiku bez závodních ambicí, nebo mají gymnastiku jako doplněk a průpravu k jejich hlavním
sportům (fotbal, hokej, streetwork).
Hlavní činnost oddílu zůstává ve výchově výkonnostních gymnastů a gymnastek a jejich závodní
kariéře skrz všechny kategorie. V roce 2016 se naši závodníci umístili na několika předních místech v
závodech pořádaných pod Českou gymnastickou federací / ČGF/. Z výsledků:
Soutěž jednotlivců – M ČR:
Bega David - 8. místo na mistrovství ČR v kategorii juniorů
Pecha Radek - 6. místo na mistrovství ČR nejmladších žáků ve víceboji
Smetana Sebastian - 6. místo na mistrovství České republiky kadetů ve víceboji
Szabó Daniel - 7. místo na mistrovství České republiky kadetů ve víceboji
Vogl Štěpán - 6. místo na Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice starších žáků
Klement Petr - 6. místo na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mužů, na jednotlivých nářadích 5.

místo v prostných, na koni našíř, na kruzích a na bradlech
Soutěž družstev:
muži A - 3. místo v gymnastické extralize
Složení družstva: Bega David, Janeczko Ondřej, Taftl Martin, Růžička Martin
muži B - 4. místo v gymnastické I. lize
Složení družstva: Kratochvíl David, Klement Petr, Mašín Ondřej, Smékal Radek, Bajer Lukáš, Sliž Radek
junioři - 3. místo v gymnastické lize mládeže
Složení družstva: Smetana Sebastián, Vogl Štěpán, Szabó Daniel, Hejný Jakub, Neumann Antonín

V tomto roce došlo k výraznému nárůstu členů mužské – chlapecké základny, a to jak na poli
cvičenců, tak na trenérském obsazení. Jako trenér přípravky a kategorie nejmladších žáků se během
letních prázdnin začlenil Václav Bareš, jako metodik a trenér se k nám připojil pan Vilém Kocián,
současný předseda technické komise mužů ČGF a mimo jiné rozhodčí na Olympijských hrách v Riu.
Mezi největší úspěchy oddílu patří zařazení dvou gymnastů do juniorské reprezentace ČR (Bega,
Smetana). Díky těmto úspěchům se podařilo zajistit přísun dotací ze strany ČGF, České Obce Sokolské a
města Kolín, které velikou měrou pomáhají k udržení a rozvoji oddílu a zlepšování zázemí.
Martin Taftl – předseda oddílu

Šachy
V roce 2016 (sezoně) 2015-2016 se etapových soutěží družstev zúčastnila tři osmičlenná
družstva, jedno pětičlenné a otevřeného mezinárodního MČR jedno čtyřčlenné družstvo oddílu.
Na konci soutěže v dubnu 2016 se družstvo A umístilo na 8 místě 2 ligy.
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1355
Družstvo B se udrželo v krajské soutěži na 4 místě. http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1394
Družstvo C se umístilo v Regionálním přeboru na 2 místě. http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1397
Družstvo D obsadilo v regionální soutěži 2 místo. http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1401
Podrobné výsledky družstev a hráčů v družstvech jsou umístěny na http://db.chess.cz/soutez.php
Konečné výsledky a umístění družstev dopadlo v podstatě podle předpokladu.
Solidního umístění na mezinárodním mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v praktickém šachu
v Pardubicích dosáhlo družstva Sokola Kolína ve složení Kaplan D., Michálek, Vlasák, Franc a Zrůst 32.
místo v ČR ze 73 účastníků registrovaných v ŠSČR.
http://chess-results.com/tnr180756.aspx?lan=5&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=984

Druhého místa v krajském přeboru v bleskovém šachu v roce 2016 získal v kategorii dospělých Pavel
Jirovský. Ve finále mistrovství ČR 2016 pak obsadil 20. místo a zlepšil se tak o 5 míst oproti roku 2015.
http://chess-results.com/tnr200337.aspx?lan=5
Na mistrovství ČR jednotlivců seniorů nad 60 let v Rychnově nad Kněžnou se umístili hráči Sokola Kolín
Lubor Franc na 37 místě, Vejvoda na 56 místě. http://www.chess.cz/www/souteze/mcr-senior.html
Soupisky družstev bylo třeba sestavit tak, aby šlo sehrát čtyři soutěže čtyřmi družstvy. Mimo
pravidlo o volném počtu hráčů a pravidlo o povoleném počtu hráčů hostů, volných hráčů a cizinců
k jednomu utkání, vešlo v platnost, před třemi lety, ještě pravidlo „Z“ o označení hráčů základní sestavy
s povinností sehrát předepsaný počet partií za sezónu. Jako určité ulehčení se jeví nově zrušené omezení
počtu volných hráčů za oddíl. Tato všechna pravidla a relativně malý počet aktivních hráčů oddílu,
vytvořil předpoklad pro nenaplnění některých počtů povinných startů a tím hrozbu pokuty. Toto se ještě
zhoršilo tím, že někteří hráči potupně ztrácí chuť šachu se vůbec věnovat. To má za následek složité
sestavování nominací družstev a vůbec shromáždění potřebného počtu hráčů k jednotlivým utkáním,
zvláště když některá družstva hrají ve stejném termínu.
Do nové sezóny 2016-2017 oddíl vstoupil opět se čtyřmi družstvy.
A družstvo ve 2 lize, kapitán Pavel Jirovský, zástupce kapitána Milan Souček.
B družstvo v krajské soutěži, kapitán Jiří Vlasák, zástupce kapitána Vladimír kruška.
C družstvo, kapitán Jindřich Vejvoda, zástupce kapitána Lubor Franc.
D družstvo nastoupilo v regionální soutěži pod vedením kapitána Hynka Pecha a zástupce kapitána J.
Vejvody.
Výbor oddílu v roce 2016 pracoval ve složení předseda oddílu L. Franc, pokladník J. Vejvoda a
správce materiálu J. Vlasák, kteří budou ve výboru pracovat nadále, neboť dnešní schůze není volební.
Šachový oddíl ve výboru TJ Sokol Kolín zastupoval L. Franc, který zároveň vykonával funkci předsedy
komise šachu ČOS na odboru sportu v Praze. (Komise šachu OS ČOS).
Oddílové webové stránky oddílu nadále vedl Vl. Kruška adresa http://www.sachykolin.cz/.
Zrušenou šachovou nástěnku, „u Jezevčíka“, po třech nájezdech vandalů, nechalo nakonec město
odstranit. Pravidelné soustředění oddílu proběhlo naposledy v dubnu 2014 v Rokytnici nad Jizerou.
V roce 2015 ani 2016 soustředění neproběhlo.
Ing. Lubor Franc – předseda oddílu

Všestrannost
cvičební hodiny:

RD, PD, žactvo, dorost, dospělí (kondiční cvičení, jóga, pódiové skladby, ženy
50+, senioři, stolní tenis, posilovna)

cvičitelský sbor:

20 cvičitelů - schůze cvičitelů oddílu, srazy cvičitelů župy, účast na republikových
setkáních Župních vedoucí, seminářích pořádaných župou i ÚŠ ČOS

společenské akce:

Sokolský bál, setkání necvičících členů, Vánoční tvoření, Adventní výlet do
Českého Krumlova

pietní akce:

TGM (březen a říjen), Fr. Kmoch, V. Morávek, B. Volek

přebory a soutěže:

TJ: přebor jednoty v atletice pro děti do 4 let
ŽP: všestrannosti, PD, ZZZ, žákyň ve vybíjené
Oblastní přebor ČOS: Malý Teamgym
ČOS: všestrannost, ZZZ

sportovní akce pro veřejnost:
sokoloven

Kmochova 50, župní dětský tábor, veřejné cvičební hodiny RD, Noc

Proběhlé akce v roce 2016:
9.-10. 1.

Nejen pohybem živ je Sokol – Praha TD – účast 10 cvičenců

17. 2.

Valná hromada sokolské všestrannosti – 18.hod, výborovna

únor

karneval u PD

březen

karneval u RaD

7. 3.

akt u sochy TGM – účast Sokolové a město Kolín

13.3.

Seminář Zdr.TV – kruhový trénink – Kolín – účast 7 cvičitelů

19. 3.

2. jarní ples – od 20.00 hod. na Zámecké - cca 150 návštěvníků

23. 3.

Valná hromada TJ Sokol Kolín

23. 3.

Předání ceny za přínos kolínskému sportu za rok 2015 na kolínské radnici
Cenu obdržely: Hana Sklenářová a Jiřina Fuková

10. 4.

Jarní sraz cvičitelů (valná hromada) – Pečky - účast 11 cvičitelů
Do župního náčelnictva zvoleni: Kosařová Jana – župní náčelnice, Těšitel Josef – župní
náčelník, Novotná Markéta – ŽV RD, Bubníková Míša a Skalníková Lucka – ŽV starší
žákyně, Kovandová Petra – ŽV mladší žáci, Stankovičová Alena – župní zdravotník

23. 4.

Župní přebor všestrannosti - gymnastika a šplh Poděbrady – účast 15 závodnic
SG/šplh: 1. místo Klementová Vlasta /dorka/, Bubníková Michaela /žena/, 4./5. místo
Nováková Jana /žákyně IV/, 5./6. místo Gruberová Jana /žákyně IV/

27. 4.

Jarní setkání aktivních i neaktivních členů oddílu - účast cca 35

7. 5.

Župní přebor všestrannosti - plavání Kutná Hora – účast 10 závodnic
1. místo Klementová Vlasta /dorka/, Bubníková Michaela /žena/, 3. místo Lubinová Klára
/žákyně I/

8. 5.

Župní přebor všestrannosti - atletika Kolín – účast 19 závodníků a závodnic
1. místo Klementová Vlasta /dorka/, Bubníková Michaela /žena/, Tvrzník Tonda /žák III/,
4. místo Tvrzníková Albína /žákyně I/, 5. místo Sukdoláková Eliška /žákyně I/Čermák
Patrik /žák III/
V celkovém čtyřboji:
1. místo Klementová Vlasta /dorka/, Bubníková Michaela /žena/

14. 5.

Župní přebor všestrannosti PD – Pečky – účast 11 závodníků a závodnic
5. místo Kukalová Bára, 7. místo Machanderová Linda

20.-22.5.

Přebor ČOS ZZZ – Proseč pod Ještědem - účast 2 družstva
žactvo: 3. místo ve složení – Nováková Tereza, Tvrzníková Anastázie, Tvrzník Antonín
/z 15/, dorost: 4. místo ve složení – Nováková Jana, Klementová Vlasta, Tvrzníková
Alžběta; vedoucí výpravy J. Těšitel

13. 6.

45. Kmochova padesátka – Kolín 265 účastníků

10.-12. 6.

Přebor ČOS všestrannosti – Praha Klementová Vlasta. 7. místo v celkovém čtyřboji

21. 6.

poslední cvičení před prázdninami – cyklovýlet – účast cca 32 cvičenců

23. 6.

schůzka cvičitelů oddílu

6.-13. 8.

Župní dětský tábor – Louňovice pod Blaníkem: účast vedoucích – Bubníková, Kašpar,
Koláčná, Nováková, Skalníková, Těšitel, Kovandová + 15 dětí z naší jednoty

5. 9.

zahájení cvičebního roku

12. 9.

Pietní akt – Václav Morávek – OA Kolín

23. 9.

Noc sokoloven – předání náčiní pořízené z grantu TPCA

1. 10.

ŽP žákyň ve vybíjené ve Velkém Oseku – mladší žákyně 4. a starší žákyně 5. místo

22. 10.

ŽP ZZZ v Sokolči – žactvo 3. místo, dorost 1. místo s postupem na přebor ČOS.

26. 10.

Podzimní setkání aktivních i neaktivních členů oddílu

27.10.

Slavnostní pietní akt u sochy TGM k výročí vzniku ČSR

---------------------------------------------------------------------------------------------12. 11.

Oblastní přebor ČOS v malém TeamGymu v Kolíně – malá oblast účast 36 družstev;
na organizaci se podílelo 13 našich cvičitelů

13. 11.

Podzimní sraz cvičitelů župy – Kolín – účast 6 cvičitelů

25. 11.

Vánoční tvoření – účast kolem 40 dětí i dospělých, velmi kladné hodnocení

27. 11.

Předváděčka sletových skladeb v Praze – účast našich dorostenek a ml. žen v předváděcím
celku skladby Siluety

4. 12.
prosinec

Adventní výlet do Českého Krumlova
Mikulášské hodiny RD i PD

Další podrobnosti spolu s fotografiemi naleznete na našich nových webových stránkách
vsestrannost.sokolkolin.cz, nebo na facebooku www.facebook.com/ TJ SOKOL Kolín-všestrannost
Ing. Dana Kašparová – předsedkyně oddílu všestrannosti
ZDRAVICE K 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA / 27.02.2017 /
Vážené a milé sokolky a sokolové,
zdravím vás při příležitosti 155. výročí založení tohoto původně českého
tělovýchovného spolku, který v české historii znamenal nejenom úspěšnou
tělovýchovnou organizaci, ale také významnou národní a vlasteneckou sílu.
Sokol vešel do naší historie svými všesokolskými slety od konce 19. století.
Při vzniku první republiky tvořili sokolové základ nově vznikající armády.
Zažil dvě nejtemnější etapy své existence – první v roce 1941, kdy
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nejenom že vydal zákaz
činnosti Sokola, ale nechal zatknout asi 1500 sokolů, z nichž většina skončila v koncentračních
táborech Terezín a Osvětim. Druhá etapa, v níž uplatnili svoji moc čeští komunisté, se vyznačovala
zákazem nepohodlných organizací, pro české sokoly znamenala na dlouhá desetiletí zákaz a
naprosté umlčení. Ke znovuzrození Sokola došlo až v roce 1990 a patří k nejpočetnějším
občanským sdružením. Jsem ráda, jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, že nadále
rozvíjíte u naší mládeže odkaz Sokola, zdravě žít, pomáhat, cvičit a být vzorem, jak naplňovat
antický odkaz – v harmonii těla a ducha přispívat k všestrannému rozvoji mládeže a být příkladem
dospělým. Jsem hrdá na to, že jste navázali na dlouholetou tradici Sokola a slibuji, že udělám vše
pro to, aby i v budoucnu český Sokol mohl důstojně své poslání plnit v naší zemi i v zahraničí.
Přeji vám všem do dalších let mnoho úspěchů.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová

Vážení přátelé z České obce sokolské,
založení Sokola před 155 lety má velký podíl na výjimečném vztahu, který
ke sportu chová česká společnost. Sport, kultura, spolkový život, tyto
základní prvky sokolského hnutí patřily bezesporu k impulsům tehdy
probíhajícího národního uvědomování a ono prapůvodní propojení sportu a
národa neseme dodnes v genech. Důkazem je to, že pokud má někdo u nás
důvod sáhnout po české vlajce, je to většinou spojeno se sportovní akcí.
Tyršův odkaz zvyšování tělesné i duševní zdatnosti pravidelným cvičením,
vyjádřený známým heslem „v zdravém těle zdravý duch“, za tu dobu neztratil nic ze své platnosti.
Po roce 1990 bouřlivý vývoj společnosti na čas postavil sport ve formě pravidelné životní aktivity na
druhou kolej. Rychle se ale ukázalo, že hodnota sokolského „sportu pro všechny“ pro společnost je
obrovská. A také, že právě on tvoří základ sportovní pyramidy, na jejímž vrcholu stojí sportovní
hvězdy a olympijské medaile. Sokol plní svou úlohu napříč republikou a napříč společností už 155
let a Český olympijský výbor je na stejné cestě plných 118 let jeho souputníkem. Byť obě
organizace neměly na rozvoj sportu pokaždé stejné názory, vždy spolu úspěšně spolupracovaly na
úrovni vrcholového sportu, sportu pro všechny i v oblasti kultury. V posledních pěti letech pak naše
vztahy akcelerovaly do té míry, že jsou podle mne dokonce nejintenzivnější v historii. Těším se, že
tato úzká spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Dovolte, abych se za Český olympijský výbor připojil ke gratulantům k Vašemu úctyhodnému výročí.
Váš Jiří Kejval
Předseda Českého olympijského výboru

