SOKOLSKÁ ROČENKA
2015
TJ SOKOL HŘIVICE
Vážení členové a příznivci Sokola,
předkládáme Vám k přečtení a zamyšlení první číslo sokolské ročenky. Myslíme si, že bude dobré si vždy po
roce připomenout všechny naše akce, vše co se nám povedlo a kde přetrvávají potíže. A také, abyste měli
možnost nahlédnout do nitra organizace, způsobu řízení a hospodaření.
Děkujeme všem členům, činovníkům a cvičitelům za jejich práci a podporu. Naše jednota má v současné
době 105 členů a na počet obyvatel obce jsme nejpočetnější jednotou v župě Sladkovského. Dospělí – muži
-21, ženy – 40. Žactvo a dorost – hoši -28, dívky – 16.
Jednotu řídí výbor ve složení: starosta – Milan Fürstl, jednatelka – Petra Hanzalová, hospodářka – Petra
Brůžková, vzdělavatel – Jiří Halaš, náčelnice – Kateřina Pacltová, náčelník – Josef Paclt, kontrolní komise –
Jana Kubištová, Jana Jankovská, Kateřina Horáková.
Velmi pěkným jevem je v naší jednotě tradice sokolských rodin, kdy členy Sokola jsou prarodiče, rodiče i
děti /Pelcovi, Markovi, Faustovi- Janečkovi, Halašovi - Pacltovi, Proškovi - Jankovských, Madlovi, Majnerovi
- Hanzalovi, Husákovi/.
Župa Sladkovského odpovídá rozlohou zhruba polovině lounského okresu, má 18 jednot a 1055 členů.
Tělocvičné jednoty: Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hřivice, Chlumčany, Louny, Měcholupy, Panenský
Týnec, Pnětluky, Peruc, Postoloprty, Radonice, Slavětín, Telce, Toužetín, Vinařice, Zbrašín - Hořany.
Složení výboru župy: starosta a náčelník – Tomáš Kučera, jednatelka – Olga Říhová, hospodářka – Jaroslava
Sádovská, náčelnice – Kateřina Pacltová, Radomír Bláha.
Česká obec sokolská zaštiťuje v republice 42 žup a má přibližně 190 000 členů. Ústředí pak sídlí v Tyršově
domě v Praze.
(Více informací naleznete na webových stránkách Sokola www.sokol.eu.)
Základem činnosti jednot by vždy mělo být pravidelné cvičení. To v současné době probíhá pouze v
7 jednotách v Dobroměřicích, Černčicích, Hřivicích, Lounech, Peruci, Telcích, Zbrašíně.
Rozvrh cvičebních hodin, cvičitelé:
Pondělí
19 – 20
rekondik
15 žen
Kateřina Marková
Středa
19 – 20
rekondik
15 žen
Kateřina Marková
Čtvrtek
19 – 20
jóga
6
Ivana Lošťáková
Pátek
16 -19
hry, gymn., florbal 25
Jiří Paclt, Anna Pacltová
cvičení na nářadí, parkour
KateřinaPacltová, Lucie Janečková
Kateřina Marková
Hřiště, hala
Volejbal
15

Cvičení rekondiku a jógy probíhá v obřadní síni OÚ, ostatní aktivity se uskutečňují v sokolovně a v zahradě
sokolovny. Vzdělávání cvičitelů řídí ústřední škola ČOSu, kurzy a semináře si většinou cvičitelé hradí sami
(pokud neobdržíme grant na vzdělávání) a jako cvičitelé pracují bezplatně. Všechny vzdělávací cvičitelské
kurzy jsou zakončené písemnými a praktickými zkouškami, jsou odstupňované podle tříd a specializace,
akreditovány ministerstvem školství.

V letošním roce se měnily roční členské příspěvky. Děti platí 200 Kč, dospělí sportující a parkouristi 300 Kč,
senioři a přispívající 150 Kč. Z celkové částky vybrané na příspěvcích odvádíme 30 % ČOSu – úrazové
pojištění a pojištění odpovědnosti, pořádání školení cvičitelů, statutární zastoupení….
Cvičitelé naší jednoty a jejich cvičitelské specializace:
(základní kurz všestrannosti značeno V)
Jiří a Marie Halašovi (V), Lucie Janečková (V), Anna Pacltová (V, III. tř. trampolíny), Jiří Paclt (V, III. tř.
gymnastika, II. tř. parkour – studuje), Josef Paclt (V), Kateřina Pacltová (V, III. tř. rytmická gymnastika,
zdravotní TV), Iva Lošťáková (jóga II. tř.), Kateřina Marková.
ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014
(v závorce počet účastníků)
Leden
1. 1.
4.1.
Únor
1.2.
8.2.

Březen
7. 3.
8. 3.
9. 3.
28.3.

Novoroční setkání na Pravdě (30)
Tříkrálová koleda a sbírka, připravuje R+D (15)

Zimní seminář na Šumavě (12)
Sokolský ples (90)
Nácvik na karneval ženy – Pasáček krav

Zábavné odpoledne pro děti – Míša (200)
Karneval pro dospělé – Pyžamové party (100)
Karneval pro děti (150)
Valná hromada

Duben
12. 4.
19 4.
20.4.

Seminář Pohádky v hodinách cvičení RD+P (3), Tyršův dům Praha
Čištění studánky Klucna, osazení stříšky (20)
Velikonoční setkání na Pravdě (25)

Květen
3.5.
16. 5.

Turistický pochod Vinařice (10)
Hry v lese (25)

Červen
21.6.
Mikroregion Podlesí - hry
30. 5. – 1. 6. Letovisko – sportovní víkend pro rodiče a děti (60)
Červenec
26.-27.7.

Hřivická pouť – příprava, úklid, organizace (30) (hosté – 500)

Září
20.9.

Sportovní den (turnaj ve volejbalu, florbalu, stolním tenisu) a divadelní představení

Říjen
4. 10.
18. 10.
19. 10.

Seminář parkouru Praha
Hůlkování na Kounovské řady
Seminář Nový cirkus Praha (3)

Listopad
7. – 9. 11.
14. 11.

Mezinárodní seminář pro cvičitele RD+P Praha (2)
Projekt v pohybu po župě – ukázkové hodiny cvičení s dětmi, florbalu a parkouru (30)

Prosinec
5.12.
7. 12.
13.-14. 12.
13. 12.
20.12.
20.12.

Mikuláš v Sokole (30)
Výlet do Drážďan – adventní trhy (45)
Nácvik v Praze na Světovou gymnaestrádu v Helsinkách (6)
Turnaj ve stolním tenisu (25)
Uspávání čertíků Letovisko pod Pravdou – župní akce (100)
Předvánoční posezení v sokolovně
Florbalový turnaj o sokolskou vánočku (50)

Účast cvičitelů na těchto seminářích pořádaných ústřední školou ČOS pro cvičitele:
- Seminář zdravotní TV
- Seminář Z pohádky do pohádky pro cvičitele RD+P
- Mezinárodní seminář pro cvičitele RD+P
- Seminář Parkouru
- Seminář akrobacie „Cirk la putika“
- Seminář kineziotapingu
- Seminář skoků na trampolíně

Reprezentace jednoty v dálkových bězích na běžkách – Ivana Lošťáková a Josef Paclt – Jizerská 50,
Kašperská 30, Šumavský marathon, Karlův běh (Krušné hory), Scadi Loppet Bodenmais - Německo.

Jsme rádi, že o naše akce pro veřejnost je zájem. Vidíte ze zprávy o činnosti, že jich není málo. Ubývá ale
organizátorských a pomocných rukou. Uvědomujeme si časové vytížení nás všech, přesto vás prosíme o
pomoc hlavně s přípravou a úklidem kulturních akcí (pouť, ples, karneval), na kterých jsme existenčně
závislí. Pokud bychom neuspořádali pouť, můžeme sokolovnu uzavřít (a to i k pronájmu), protože
nebudeme mít prostředky na její provoz. Do budoucna jsme se domluvili, že se všechny akce budou konat
pouze tehdy, pokud se sestaví organizační tým alespoň 10 členů. Proto vám předkládáme i způsob našeho
financování a hospodaření.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, průměrné hodnoty za posledních 5 let
VÝDAJE
Topení (LTO)
Elektřina a voda
Úklid
Revize nářadí
Ostatní revize
Pojištění majetku
Nákup nářadí a náčiní

40 000 Kč
12 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč

Opravy a údržba např.:
Rok 2013 – obložení stěn sálu – 19 000 Kč
Rok 2014 – oprava střechy, okapy – 57 000 Kč (mimořádná havarijní dotace ČOSu)
Rok 2015 – výměna vstupních dveří a oken ve štítu – 90 000 Kč
PŘÍJMY
Členské příspěvky
Pouť
Ples, karneval a ostatní akce
Obec
Česká obec sokolská

10 000 Kč
40 000 Kč
10 – 15 000 Kč
5 – 10 000 Kč, 2013 - 25 000 Kč- oslavy 100 let
20 000 Kč - na provoz
10 000 Kč – na činnost

Zabezpečovat chod jednoty po všech stránkách je rok od roku náročnější finančně i administrativně. Proto
jsou sokolovny v župě většinou využívány pouze nárazově. Starost o budovu, zabezpečení dostatku financí
pro provoz a nejnutnější opravy (zhruba 60 000 Kč ročně) je samozřejmě i zdrojem napětí a nedorozumění.
Stále méně z nás tuto zodpovědnost chce nést a podílet se na ní. Takže je nejen na nás, členech Sokola,
jaká bude budoucnost sokolovny, ale i na obci a na ostatních občanech. Samozřejmě je mnohem
jednodušší pro svoji akci si sokolovnu pronajmout a nemuset se o ostatní starat. Toto jsou problémy, které
nás nejvíce tíží a předkládáme je vám všem k zamyšlení. Uvidíme….
V současné době úklid sálu sokolovny provádí členové sami, máme rozdělené služby. Kdo by nám chtěl
z rodičů pomoci, může se nahlásit u některého z činovníků.
Chtěli bychom, aby tělocvična sokolovny sloužila i ostatním spolkům, ale narážíme na úhradu provozu a
amortizace. Za cvičební jednotku – 1 a půl hodiny požadujeme 300 Kč, dále určení odpovědné osoby za
dodržování provozního řádu. Zajímali jsme se, jak tento problém řeší v jiných jednotách. Tam, kde se
tělocvičny využívají veřejností, hradí provoz obec.
Sport, zdravý pohyb bezpochyby patří ke zdravému způsobu života. Aby se pohyb stal člověku potřebou,
měl by začít sportovat už v předškolním věku a to nejlépe pod vedením svých rodičů. My, cvičitelé, jsme
rádi, když rodiče navštěvují se svými dětmi naše cvičební hodiny a aktivně se zapojují. V pátek nás bývá
plná tělocvična, cvičí tu děti všech věkových kategorií, navazují tu kontakty, poznávají se – to je důležité při
tvoření „vesnické party“ – sociálních vazeb a hierarchie. Učíme je nejen sportovním dovednostem, ale také
si pomáhat, nebát se, prostě chovat se „férově“. Děti v Sokole poznají od všeho něco. A to je do deseti let
pro tělesný rozvoj to nejlepší. Nyní se příliš brzy děti specializují na jeden sport a přetěžují jednostranně
svůj organizmus. A nebo naopak, hýbou se minimálně. Největším příkladem vztahu k pohybu jsou pro děti
rodiče. Zveme vás do Sokola, přijďte si společně zasportovat.
26. září pořádáme pro všechny věkové kategorie Sportovní den – turnaj ve volejbalu, florbalu, stolním
tenisu, šachách. Připravíme pro vás orientační běh a pro děti soutěže a hry. Sportovní den je pořádán
v rámci akce sportovní organizace ISCA – MOWE WEEK. V červenci naši jednotu letí reprezentovat 6 členů
na Světovou gymnaestrádu do Helsinek, kde budou cvičit hromadnou pohybovou skladbu Společně
v pohybu. Poslední víkend v červenci je opět zadán tradiční sokolské pouti.
Naši předci nám tu zanechali tradice, které je spojovali. Zanechali nám tu jako kulturní dědictví budovy –
kapličky, kostel, sportovní areály, které společně vybudovali. Vše toto je vnitřně obohacovalo a spojovalo.
Nestálo by za to, se k tradicím i ke společné péči a zájmu o památky vrátit od všech materiálních náhražek,
které zabíjí náš duševní život? Přemýšlejme o tom…..
Pokud chcete dostávat zprávy o dění v Sokole, pozvánky, plakátky, můžete se přihlásit Katce Pacltové
mailem – k.pacltova@seznam.cz
Členské příspěvky (kdo ještě nemá zaplacené) můžete zaplatit u hospodářky Petry Brůžkové.
Fotodokumentaci z našich akcí najdete na adresách:
www.tjsokollouny, rajče – dobrosokol
http://bublifuk5.rajce.idnes.cz/
http://geomi.rajce.idnes.cz/100_let_vyroci_TJ_Sokol_Hrivice/?order=create&src=0
https://www.facebook.com/groups/113750031989431/

