
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Blanka Mauerová 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ SOKOL CHORNICE, Z.S.  

ZA ROK 2017 

V roce 2017 čítala TJ SOKOL Chornice, z.s. k 31. 12. 2017 celkem 101 členů (68 dětí, 33 

dospělých). 

Členové výboru byli:  

Předseda: Štefl Zdeněk 

Jednatel: Slabý Jiří 

Hospodářka: Vykydalová Zdeňka 

Další členové: Fiebichová Alena, Bc. Mauer Jaroslav, Mgr. Mauerová Blanka, Petružálak Ilja, 

Mgr. Pilař Radek, Mgr. Vašíčková Ilona DiS. 

Výbor se scházel 1x za měsíc: 9.1.2017, 20.2.2017, 3.4.2017, 1.5.2017, 5.6.2017, 4.9.2017, 

9.10.2017, 27.11.2017. 

   

1. ZPRÁVA ZA ODDÍLY 

 

A. SPORTOVNÍ GYMNASTIKA  

Kroužek sportovní gymnastiky probíhal ve školním roce 2016 -2017 pod vedením Ilony 

Vašíčkové každý pátek od 13:00 do 14:30 v počtu kolem 13 dětí. Kroužek byl brán jako 

gymnastická průprava než závodní příprava z důvodu každoročně se měnících dětí. Mým cílem 

bylo, aby děti dokázaly překonat strach z překážek, aby získaly sebevědomí a našly v sobě 

důvěru (často jsem slýchávala na hodinách, že někdo řekl, ještě než to zkusil, že to nedokáže), 

a tím krůček po krůčku cílevědomě směřovaly k určitému cíli.  

Ve stávajícím školním roce se kroužek gymnastiky bohužel neotevřel z časových 

důvodů Ilony Vašíčkové, kdy se nepodařil skloubit její rozvrh hodin v práci s rozvrhem Základní 

školy v Chornicích. V budoucím školním roce věřím, že nám vesmír bude přát lépe a po roční 

odmlce kroužek opět otevřeme.  



B. VŠEOBECNÉ CVIČENÍ 

Scházíme se 1x týdně pod vedením Aleny Fiebichové, a to v pátek od 15:30 do 17:00 

hodin s mladšími dětmi, a se staršími dětmi v pondělí od  15:00 do 16:30 hodin. 

Chodíme do velké tělocvičny nebo na hřiště ZŠ Chornice. 

V roce 2017 bylo přihlášených 18 mladších a 13 starších dětí a 2 dorostenci, letos chodí 

21 mladších, 11 starších dětí  a  6 dorostenců. 

Pro mladé „sokolíky‘‘ pořádáme společně s Alešem Fiebichem malé oddílové atletické závody, 

a tím se připravujeme na různá sportovní klání. 

Pravidelně se účastníme Krajského kola soutěže v zimním čtyřboji v Pardubicích, ve kterém 

bojovalo 12 našich dětí. Soutěžily v disciplínách:  

• šplh na tyči  

• skok z místa  

• člunkový běh 

• hod na koš. 

Nejlépe se umístili ve svých kategoriích: 

1. místo  ADAM MACHÁLEK, FILIP TYLŠAR 

2. místo  HANA KOPKOVÁ, MARTIN ELNER, KAREL FRANTA, 

A v doplňkové soutěži ve skoku přes švihadlo, kde musí sportovec provést, co nejvíce přeskoků 

po dobu 30 sekund si dobře vedli: 

1. místo  ANETA LIŠKOVÁ, DANIEL FELNER,TOMÁŠ KOPKA, FILIP TYLŠAR                             

2. místo  KAREL FRANTA     

3. místo  ZOJA FRANTOVÁ, LUCIE SLADKÁ, HANA KOPKOVÁ 

Velkou jarní až letní soutěží je atletický víceboj, který se skládá ze 4 disciplín:   

• sprint 

• skok daleký 

• hod míčkem nebo granátem  

• vytrvalostní běh. 

V krajském kole v Pardubicích závodilo 21 borců, kteří velmi dobře reprezentovali naši TJ, 

nejlepší byli: 

1. místo   DAN FRIEDL, MARTIN ELNER   

2. místo   ADAM MACHÁLEK, HANA KOPKOVÁ, FILIP TYLŠAR 



3. místo   ANETA ELNEROVÁ 

Do republikové soutěže v atletice v Třebíči, pod záštitou ČASPV (ČESKÉ ASOCIACE SPORTU PRO 

VŠECHNY), postoupilo 9 sokolíků, kteří reprezentovali Pardubický kraj. 

Po celodenním soupeření se i TJ Sokol Chornice, z.s. dočkala bronzové medaile, kterou získal 

ve své kategorii MARTIN ELNER. Z našich nejlepších byli: 

5. místo  ADAM MACHÁLEK 

9. místo  DAN FRIEDL 

10. místo  PAVEL SPÍCHAL  

Touto cestou bychom chtěli našim nejlepším sokolíkům pogratulovat a předat dárkové 

poukazy za výbornou reprezentaci naší organizace a obce Chornice. 

TJ Sokol Chornice, z.s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich krásné výkony, kterými 

proslavují naši obec. Velké poděkování patří rodičům našich dětí, za pomoc a doprovod na 

soutěže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. FOTBAL 

Náš tým mužů TJ Sokola Chornice, z.s. se v sezoně 2016/2017 umístil na krásném         

5. místě. Po odehraných 24 zápasech pod trenérem Ondřejem Jelínkem měl 13 vítězství,          

4 remízy a 7 proher. Skóre  bylo 60:43, bodů jsme měli 43. Do celé sezóny zasáhlo celkem      

32 hráčů. Nejvíce zápasů odehráli Robin Štefl - 23 Josef Krč - 22 a Ondřej Jelínek s Filipem 



Havlíčkem 21. O naše branky se podělilo celkem 13 střelců. Nejvíce branek dal Robin Štefl 20, 

ten byl zároveň třetím nejlepším střelcem celé soutěže. Naši další nejlepší střelci byli Filip 

Havlíček s 10 góly, Ondra Jelínek s 8 a Lukáš Slabý s Radkem Milotou se 6 brankami. 

Nejtrestnějším hráčem byl Radek Milota se 6 žlutými kartami.  

Bohužel černá tečka za touto úspěšnou sezónou je konec soutěžního fotbalu v 

Chornicích. Příčin je několik. Jako jedna z hlavních se dá považovat malá ochota některých 

hráčů účastnit se utkání hraných na soupeřových hřištích. Dvě z těchto utkání jsme odehráli v 

deseti hráčích, k jednomu jsme dokonce neodcestovali vůbec.  

Závěrem nezbývá než doufat, že se snad někdy fotbal na chornickém hřišti opět 

obnoví. 

 

D. FLORBAL 

Na florbal se scházíme jednou týdně v kulturním domě, vždy v úterý od 17:30 do 18:30 

hod. Vedoucími jsou Radek Pilař, Jiří Slabý a asistent Aleš Fiebich. Kroužek je určen pro děti od 

6 do 15 let. Kroužku se účastní průměrně 10 dětí. Většinou jsou to mladší žáci 1. stupně, ale o 

tento moderní a rychlý sport mají zájem i žáci 2. stupně. Proto je nutné, aby byli k sobě 

ohleduplní.  

Florbal děti baví, a tak kromě samotného tréninku, plánujeme nějaké přátelské zápasy 

– např. se žáky Městečka Trnávky. 

 



E. SPORTOVNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK 

Sportovně pohybový kroužek je určený pro děti od 3 do 7 let. Cvičení vede Blanka 

Mauerová s pomocí  Aleny 

Fiebichové a je zaměřené 

na všestranný rozvoj 

dítěte. Věnujeme se tu 

míčovým a pohybovým 

hrám, gymnastice i 

atletice. Scházíme se 

jednou týdně na cca 50 

minut. Do kroužku nyní 

chodí 9 děti. 

 

 

 

 

F. CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 

Cvičení pro maminky s dětmi je určeno pro děti do tří let věku a jejich doprovodu. 

Pohyb spojujeme s básničkami, cvičíme na balonech, s padákem. Snažíme se o všestranný 

rozvoj dětí, poznáváme 

zvířátka, barvy, počítáme 

atd. Cvičení se zaměřuje 

také na maminky, děláme si 

krátkou automasáž na 

zlepšení duševní a tělesné 

pohody. Scházíme se pod 

vedením Blanky Mauerové 

jednou týdně na jednu 

hodinu. Na setkání chodí 6 - 

8 maminek s dětmi. 



G. TANEČKY 

Minulý rok byl nově otevřen zájmový kroužek „tanečky“ pro děti ve věku 6 - 10 let. 

Vedoucími kroužku jsou Petra Klvačová a Alena Fiebichová. Cílem tohoto oboru je rozvíjet u 

dětí držení těla a pohybovou techniku. Současně pěstuje jejich vnitřní citlivost, vnímavost, 

představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. 

Nyní kroužek navštěvuje asi 10 dětí. Jsou mezi nimi i děti předškolního věku. V plánu na 

další období je nabyté zkušenosti zúročit na veřejných představeních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AKCE PRO VEŘEJNOST 

A. CHORNICKÝ VANDR 

Chornický vandr se v pondělí 8. května 2017 konal již popáté. Počasí nám přálo, 

nepršelo, jen vítr nám občas odnesl nějaký ten lístek či diplom. Nakonec jsme museli použít i 

opalovací krém, abychom se nespálili. A jak říkal pan Peka „NENÍ ŠPATNÉHO POČASÍ, JE JEN 

ŠPATNĚ OBLEČENÝ TURISTA“.  

Velkou radost nám udělala hojná účast, což nás nejen potěšilo, ale i překvapilo. Guláš 

nám nevyšel na pozdější příchozí, závazek do příštího roku - více guláše.  

Pro účastníky bylo připraveno 5 tras (7 km, 11 km, 18 km, 25 km a 46 km). Na trase 

Mrně mohli turisté luštit křížovku, na Dětské trase zase bylo možné pomocí GPS souřadnic 

objevit poklad, což se nakonec také některým podařilo.  

Ekologický záměr vyšel také. Dobrovolníci sbírali po trasách odpadky, pomohli tak ke 

zvelebení krásné přírody, kterou kolem sebe máme.  

Chornický vandr 2017 v číslech: 

celkem účastníků: 203 (81 žen, 63 mužů, 59 dětí) 

nejstarší účastnice: 75 let nejstarší účastník: 76 let nejmladší účastnice: 8 měsíců 

počet psů: 10   počet kočárků: 4 

výběr tras: 

Trasa Mrně 7 km - 68 účastníků  Dětská trasa 11 km - 71 účastníků 

Střední trasa 18 km - 44 účastníků  Cyklotrasa 46 km - 7 účastníků 

Pěší a cyklotrasa 25 km - 13 účastníků, z toho 9 cyklistů a 4 pěší 

účastníci z Chornic: 88 

účastníci přespolní: 115 (Jevíčko 35, Velké Opatovice 12, Jaroměřice 9, Moravská Třebová 9, 

Biskupice 8, Městečko Trnávka 5, Rebešovice 4, Nectava 4, Pavlov 4, Bezděčí u Trnávky 3, 



Opava 3, Rozstání 3,Vranová Lhota 3, Letovice 2, Nové Město nad Metují 2, Olomouc 2, 

Borotín 1, Brno 1, Jeřmaň 1, Konice 1, Nemilany 1, Stará Roveň 1, Úsobrno 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DEN POHYBU A DRAKIÁDA 

Čtrnáctý říjen byl nejen ve znamení nádherného, téměř letního počasí, ale také se 

tento den uskutečnil již pátý ročník Dne pohybu a Drakiády.  

Po „módní“ přehlídce draků, kterých se sešlo celkem sedmnáct, jsme si společně užili 

hudební „krutitělo“. Děti rychle odhalily, že se pod tímto pojmem skrývá rozcvička, a tak na 

fotbalovém hřišti v Chornicích ve společném rytmu křepčilo několik desítek malých i velkých.  

Poté jsme se pustili do společného pouštění draků. Slunečné počasí nás pěkně zahřálo, 

ale někteří se zahřáli i při běhání s drakem, protože stejně jako loni nám příliš nefoukalo. 



Následovalo soutěžení dětí proti dospělým, streetball, tenis s overballem, překážková dráha, 

házení na cíl či různé hry s padákem.    

Program zpestřila westernová show v podání Roberta Kudláčka, který nám ukázal, 

kterak se zachází s lasem a bičem.  

Den pohybu pokračoval v kulturním domě, kde si příchozí mohli zahrát florbal a ping 

pong. Závěrečné cvičení zumby a posilovací cvičení zakončilo další úspěšný ročník této akce. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

C. POUŤOVÁ ZÁBAVA 

Pouťovou zábavu v letošním roce pořádala TJ Sokol Chornice, z.s. Konala se na 

fotbalovém hřišti 12. srpna 2017. O hudbu se postarala letovická kapela Eminence rock. 

Zpočátku se zdálo, že nebude mít pro koho hrát, ale nakonec se zábava celkem vydařila.  

Na návštěvnost z minulých let však asi budeme už jen nostalgicky vzpomínat. 

 

 



3.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

A. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Stav pokladny k 1. 1. 2017 28 829,- Stav pokladny k 31. 12. 2017    34 169,- 

Stav účtu k 1. 1. 2017  95 834,- Stav účtu k 31. 12. 2017             108 615,88 

Což je nárůst finančních prostředků o 15 121,88 

Celkové příjmy:  141 426,88    Celkové výdaje:       126 305,- 

Dotace obec    80 000,-    Elektřina            24 425,- 

Dotace ČASPV             414,-    Pronájem haly                        1 180,- 

Členské přísp.               9 900,-    Startovné               390,- 

Vstupné diváci     1 460,-    Pojištění            3 871,- 

Zábava pouť               10 233,-    Údržba majetku           1 042,- 

Tržba bufet     3 712,-    Kancelářské potřeby           1 705,- 

Prodej triček                3 200,-    Srážková daň                        8 550,- 

Energie kulturisté  16 853,-    Sportovní potřeby         35 669,- 

Vandr    11 815,-    Cestovné          10 740,- 

Den pohybu     3 830,-    Doprava Bus                        7 260,- 

Úrok BÚ           9,88    Členské příspěvky FAČR       7 700,- 

        Členské příspěvky ČASPV    1 350,- 

        Členské příspěvky ČUS           210,- 

        Občerst. na spol. akcích    11 326,- 

        FAČR poplatky                    10 150,- 

        Poštovné                 92,- 

        Poplatky BÚ                645,- 



B. REVIZNÍ ZPRÁVA 

Revize pokladny o finančním hospodaření TJ Sokol Chornice, z.s. za rok 2017 byla 

provedena dne 2. 2. 2018. 

Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti a doklady byly řádně doloženy. 

Stav pokladny k   1. 1. 2017      28 829,00 Kč 

Stav účtu k   1. 1. 2017                                      95 834,00 Kč 

Celkem:      124 663,00 Kč 

Celkové příjmy za rok 2017                                141 426,88 Kč 

Celkové výdaje za rok 2017                                126 305,00 Kč 

Nárůst finančních prostředků za rok 2017              15 121,88 Kč 

Stav pokladny k   31. 12. 2017                          34 169,00 Kč 

Stav účtu k   31. 12. 2017                                105 615,88 Kč 

Celkem:                                                     139 784,88 Kč 

Za revizní komisi 

Předseda revizní komise:  Fiebich Aleš           ………………………………….. 

Člen revizní komise:  Jarkovská Pavlína         ………………………………….. 

Odpovědný pokladník:  Vykydalová Zdeňka  …………………………….……. 

Revizní komise děkuje za řádné vedení pokladny TJ Sokol Chornice, z.s. 

 

 

 

 



4. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 

Předpokládané výdaje na rok 2018: 

1. Náklady na energii a údržbu ........................................  10 000,-  

2. Cestovné závody ..........................................................  20 000,-  

3. Sportovní potřeby ........................................................  30 000,-  

- vybavení pro florbal                      6 000,-  

- vybavení pro tanečky                 6 000,- 

- vybavení sportovně pohybový kroužek               6 000,-  

- vybavení pro všeobecné cvičení       6 000,-  

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi      6 000,- 

4. Akce pro veřejnost      25 000,-  

- chornický vandr        6 000,-  

- den pohybu a drakiáda        6 000,-  

- pomáháme sportem                               3 000,- 

- Mikulášská nadílka              10 000,- 

Celkem předpokládané výdaje na rok 2018 .......................... 85 000,-  

 

Předpokládané příjmy na rok 2018: 

1. Výdělky na akcích ........................................................ 15 000,-  

2. Příspěvek od OÚ Chornice ..........................................  70 000,-  

Celkem předpokládané příjmy na rok 2018.......................   85 000,-  

  


