
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovala:  Mgr. Blanka Mauerová 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ SOKOL CHORNICE, Z.S.  
ZA ROK 2018 
 

V roce 2018 čítala TJ Sokol Chornice, z.s. k 31. 12. 2018 celkem 97 členů (68 dětí, 29 

dospělých). 

Členy výboru byli:  

Předsedkyně: Mgr. Mauerová Blanka 

Jednatel: Slabý Jiří 

Hospodářka: Vykydalová Zdeňka 

Další členové: Fiebichová Alena, Klvačová Petra, Bc. Mauer Jaroslav, Mgr. Pilař Radek, Štefl 

Zdeněk, Mgr. Vašíčková Ilona DiS. 

Výbor se scházel cca 1krát za měsíc: 15. 1. 2018, 29. 1. 2018, 28. 3. 2018, 3. 5. 2018, 1. 6. 2018, 

2. 7. 2018, 6. 8. 2018, 6. 9. 2018, 27. 9. 2018, 11. 10. 2018, 8. 11. 2018. 

 

1. ZPRÁVA ZA ODDÍLY 

 

A. VŠEOBECNÉ CVIČENÍ 

Scházíme se pod vedením Aleny Fiebichové 1krát týdně v pátek od 15.30 do 17.00 

hodin s mladšími dětmi, se staršími dětmi v pondělí od 15.00 do 16.30 hodin. Chodíme          

do velké tělocvičny nebo na hřiště ZŠ Chornice. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášených 21 mladších žáků, 11 starších žáků            

a 6 dorostenců, od září 2018 chodí 18 mladších žáků, 19 starších žáků a 2 dorostenci. 

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

překážkové nebo atletické závody, a tím se připravujeme na různá sportovní klání. Pravidelně 

se účastníme krajského kola soutěže v Zimním čtyřboji v Pardubicích, ve kterém bojovalo        

25 našich dětí. Soutěžily v disciplínách: šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh a hod na koš. 

 

Nejlépe se umístili ve svých kategoriích: 

1. místo DENISA BODLÁKOVÁ, MARTIN ELNER, HANA KOPKOVÁ, PAVEL SPÍCHAL 

2. místo TOMÁŠ KOPKA, KAREL FRANTA 

3. místo ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, FRANTIŠEK MACHÁČEK 



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

během 30 sekund, obsadili: 

1. místo DANIEL FELNER, TOMÁŠ KOPKA, KAREL FRANTA 

2. místo DANIEL SCHREIBER, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, PAVEL SPÍCHAL 

3. místo DAN FRIEDL, PAVEL KADLEC, DENIS LEXMANN 

Velkou jarní až letní soutěží 

je atletický víceboj, který se skládá 

ze 4 disciplín: sprint, skok daleký, 

hod míčkem nebo granátem            

a vytrvalostní běh. 

V krajském kole 

v Pardubicích závodilo 18 borců, 

kteří velmi dobře reprezentovali 

naši TJ, nejlepší byli: 

1. místo ESTER KATEŘINA 

GLUCHOVÁ, HANA KOPKOVÁ 

2. místo DANIEL SCHREIBER 

3. místo VÁCLSV GOŠ, KAREL 

FRANTA 

Do republikového kola 

soutěže v atletice v Třebíči, 

pořádaného pod záštitou ČASPV, 

postoupilo 9 sokolíků z TJ Sokol 

Chornice, kteří společně s dalšími 

reprezentanty zajistili Pardubickému kraji v celkovém pořadí 5. místo. Na Vysočině soupeřilo 

celkem 260 sportovců z jedenácti krajů. 

Přestože se všem nedařilo podle představ, měli naši „sokolíci‘‘ jedno 6. místo (HANA 

KOPKOVÁ) a 4 umístění do dvacátého místa (13. místo FRANTIŠEK MACHÁČEK, 14. místo 

DANIEL SCHREIBER, 15. místo DAN FRIEDL, 16. místo VÁCLAV GOŠ). 

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. 



Touto cestou bychom chtěli našim nejlepším sokolíkům pogratulovat a předat dárkové 

poukazy za výbornou reprezentaci naší organizace, jsou to: 

DENISA BODLÁKOVÁ, MICHAELA KOVÁŘOVÁ, DANIEL FELNER, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ   

DANIEL SCHREIBER, KAREL FRANTA, VÁCLAV GOŠ, HANA KOPKOVÁ, TOMÁŠ KOPKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TANEČKY 

Již druhým rokem od 10. 10. 2017 navštěvují děti věku 3-9let taneční kroužek. 

Děti se postupně učí držení těla a pohybovou techniku, citlivost, vnímavost, představivost, 

hudební a prostorové cítění, tvořivost. 

Nyní kroužek navštěvuje asi osm dětí. Jsou mezi nimi i děti předškolního věku. Jsou 

velice šikovné. Začínáme používat k tanci i různé pomůcky. 



Během roku jsme s dětmi natrénovaly pár choreografií, se kterými jsme poprvé 

vystoupily na pouti ve Vrážném v krásných stejnokrojích, které nám zajistila paní Kamila 

Pazdírková. Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. KONDIČNÍ CVIČENÍ 

V září 2018 byl založen další sportovní kroužek KONDIČNÍ CVIČENÍ. Je určen pro ženy      

i muže a je veden formou kruhového tréninku se zaměřením na posilování a zpevňování 

celého těla. 

Scházíme se každé úterý od 19.00 do 20.00 hod. v kulturním domě v Chornicích. 

Nyní dochází asi 15-18 nadšených sportovců v širokém věkovém rozptylu od 23 do 60 let. 

Každý cvičí dle svých možností sil. 



Cvičení je zahájeno řádnou rozcvičkou s pomocí gymbalů a různých pomůcek, 

následuje posilování probíhající samostatně i ve dvojici, vše ukončujeme protahovacími cviky 

ve dvojici formou partner jógy. 

Cviky po čase obměňujeme, aby se posílila celá svalová soustava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, asistentem Aleš Fiebich.  

Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let. 

Účastní se jej 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 stále se zlepšují. Snažíme se rozvíjet 

fyzickou kondici i techniku hry.  



E. CVIČENÍ PRO ŽENY 

Naše seniorky se schází 1krát týdně ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin na horní 

tělocvičně ZŠ Chornice. V roce 2018 bylo přihlášených 16 cvičenek. 

Hlavní náplní našeho cvičení je protažení celého těla, dobrá nálada a příjemně strávený 

čas mezi skvělými děvčaty. Musíme se pochlubit, protože máme čtyři sportovkyně, které už 

oslavily osmdesát let, a pořád jim to na žíněnce moc sluší. 

Máme ohromnou radost, protože v tomto roce se mezi nás vrátila Maruška Appelová, 

která mnohé z Vás vedla v kroužku Gymnastiky a všeobecného cvičení, a také provázela po 

různých sportovních soutěžích. 

Takže držte palce, ať nám elán, fit tělo a veselá mysl stále slouží. 

 

F. 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. Připravujeme 

různé překážkové dráhy, věnujeme se míčovým a pohybovým hrám, gymnastice i atletice, 

procvičujeme prostorovou a pravolevou orientaci, učíme se pohybové básničky. Scházíme se 

jednou týdně v úterý od 15.30 do 16.15. Do kroužku chodí 17, převážně školkových, dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 

Cvičení pro maminky s dětmi je určeno dětem 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AKCE PRO VEŘEJNOST 

A. CHORNICKÝ VANDR 

Osmý květen 2018 byl v naší obci již pošesté spojen s turistickým a cyklistickým 

pochodem Chornický vandr. Velmi nás těší, že se tato akce pro některé stala tradičním 

trávením druhého květnového svátku.   

Účastníci měli na výběr z pěti tras (Mrně - 7 km, Dětská trasa - 11 km, 18 km, 25 km       

a 46 km). Na trase Mrně mohli turisté luštit křížovku, Dětská trasa vedla po GPS souřadnicích 

až k pokladu. Letos bylo dostatek guláše i piva, a tak se navrátilci mohli občerstvit a doplnit 

spálené kalorie.    

Chornický vandr 2018 v číslech: 

celkem účastníků: 202 (73 žen, 61 mužů, 68 dětí) 

nejstarší účastnice: 76 let          

nejstarší účastník: 77 let                

nejmladší účastník: 6 měsíců 

počet psů: 7            

počet kočárků: 2 

výběr tras: 

Trasa Mrně 7 km - 67 účastníků   

Dětská trasa 11 km - 75 účastníků 

Střední trasa 18 km - 38 účastníků   

Pěší a cyklotrasa 25 km - 15 účastníků, z toho 12 cyklistů a 3 pěší  

Cyklotrasa 46 km - 7 účastníků 

 

účastníci z Chornic: 97  

účastníci přespolní: 105  

(Jevíčko 31, Velké Opatovice 17, Biskupice 12, Městečko Trnávka 11,  Pavlov 4, Chrlice 4, 

Olomouc 4, Jaroměřice 3, Ospělov 3, Vranová Lhota 3, Nové Město nad Metují 2, Brno 2, 

Chrudichromy 2, Moravská Třebová 2, Konice 1, Nemilany 1, Stará Roveň 1, Úsobrno 1, Bělá u 

Jevíčka 1) 



 

B. POMÁHÁME POHYBEM 

28. září 2018 se uskutečnil první ročník charitativní akce „Pomáháme pohybem“          

na podporu Elišky Trmačové a jejích rodičů. Eliška je po dětské mozkové obrně upoutána        

na invalidní vozík. Za pomoci hasičů, rybářů a myslivců se nám podařilo vybrat 24 743,-. K této 

částce jsme se dostali také díky sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly. Příchozí 

si pak mohli zakoupit dárkový žeton v hodnotě 300,-, který zaručoval cenu. Těch bylo celkem 41. 

Pro děti i dospělé jsme připravili pestrý program. Nejprve jsme společně pouštěli 

draky, poté následovalo hudební krutitělo, nechyběla ukázka požárního útoku mladších žáků. 

Následoval symbolický charitativní běh. K vidění bylo také taneční vystoupení dětí ze ZUŠ 

Moravská Třebová, či ukázka Flamenca. Na závěr zahrála kapela Etien Band ze ZUŠ Jevíčko. 



 

C. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Za přispění všech dobrých lidí, kteří podpořili naši myšlenku, se nám 1. prosince 2018 

podařilo zorganizovat slavnostní rozsvícení vánočního stromečku s mikulášskou nadílku.  

Základní škola Chornice organizačně zajistila výrobu nádherných ozdob na stromeček, 

pan Schreiber a jeho spolupracovníci zase nainstalovali a ozdobili stromek, místní hasiči nám 

propůjčili jejich parkovací prostor pro hasičské auto, aby se z něj na chvíli stalo útočiště čertů, 

kteří přišli do Chornic pochytat nějaké ty zlobivce. 

Než se však stromeček rozsvítil, zavítal k nám Mikuláš s anděly a čerty, kteří si připravili 

krátkou andělskou a čertí rozcvičku. Poté jsme se společně přesunuli ke ztemnělému 

stromečku, který „netrpělivě čekal“ na své rozsvícení, aby mohl ozářit nádherně nazdobené 

prostranství centra obce. U stromečku jsme si zazpívali pár koled, děti si převzaly od Mikuláše 

a andílků balíček a pak si všichni mohli jen tak poklábosit u teplé medoviny či punče, který 

připravila paní Eva Haikerová; nechyběly ani grilované klobásy a párek v rohlíku, který určitě 

některým vystrašeným dětem přišel vhod. 

 



 

D. KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY 

11. prosince 2018 se pod 

záštitou TJ Sokol Chornice, z.s. 

uskutečnil Kurz sebeobrany pro 

seniory trvající cca 2 hodiny. Přišlo 

9 seniorek, které si mohly prakticky 

vyzkoušet různé obranné prvky, 

aby se mohly ubránit případnému 

napadení. Lektoři také upozornili 

na zranitelnost a přílišnou 

důvěřivost starších občanů, kteří si 

do domu pouští neznámé osoby, 

čímž jim velmi usnadní případnou 

krádež mnohdy i celoživotních 

úspor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PŘEDVÁNOČNÍ PÁRTY 

Novými akcemi nabytý rok 2018 jsme zakončili společnou akcí pro děti navštěvující      

TJ Sokol Chornice, z.s. s názvem Předvánoční párty. Děti si mohly zatančit, zaskotačit či jen tak 

užít poslední dny roku 2018. Bylo pro ně připraveno i malé občerstvení. S malými dětmi si 

přišlo trochu klidu v předvánočním shonu užít i několik maminek. 

 



3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

A. ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ 

Stav pokladny k 1. 1. 2018     34 169,-  k 31. 12. 2018     35 337,- 

Stav účtu k 1. 1. 2018   105 615,88   k 31. 12. 2018   130 729,11  

 

Což je nárůst finančních prostředků o 26 281,23  

 

Celkové příjmy:                      145 883,23   Celkové výdaje:                      119 602 Kč 

Dotace obec    70 000,-  Elektřina        17 880,- 

Dotace ČASPV         340,-  Odměny za reprezentaci      2 300,- 

Členské příspěvky   11 400,-   Startovné      3 440,- 

Přeplatek energie      9 519,-  Pojištění      3 871,- 

Zábava pouť    10 233,-   Sponzorský dar Trmačovi  24 743,- 

Tržba bufet       3 712,-  Kurz sebeobrany     1 000,- 

Pomáháme pohybem   24 743,-  Chornický vandr         502,- 

Energie kulturisté      6 735,-  Sportovní potřeby    16 674,- 

Chornický vandr   15 032,-   Autobus závody      7 889,- 

Mikulášská nadílka                3 103,-  Kancelářské potřeby      3 812,- 

FAČR přestup       5 000,-  Opravy       8 057,- 

Úrok BÚ            11,23   Členské příspěvky ČASPV     1 700,- 

Členské příspěvky ČUS        210,- 

Občerstvení na spol. akcích   10 410,- 

Poštovné          168,- 

Poplatky BÚ          530,- 

Mikulášská                 13 726,- 

Poplatky FÚ       2 690,- 

 

 

 

 



B. REVIZNÍ ZPRÁVA 

Revize pokladny o finančním hospodaření TJ Sokol Chornice, z.s. za rok 2018 byla 

provedena dne 10. 2. 2019. 

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

 

Stav pokladny k   1. 1. 2018        34 169,- Kč 

Stav účtu k   1. 1. 2018                                      105 615,88 Kč 

Celkem:        139 784,- Kč 

 

Celkové příjmy za rok 2018                                  145 883,23 Kč 

Celkové výdaje za rok 2017                                  119 602,- Kč 

Nárůst finančních prostředků za rok 2018                26 281,23 Kč 

 

Stav pokladny k   31. 12. 2018                            35 337,-  Kč 

Stav účtu k   31. 12. 2018                                  130 729,11 Kč 

Celkem:                                                       166 066,11 Kč 

 

Za revizní komisi: 

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

 

Člen revizní komise:  Vašíčková Irena             …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 



4. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 

Předpokládané výdaje na rok 2019: 

1. Náklady na údržbu …………….......................................... 10 000,-  

 

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

 

3. Sportovní potřeby ........................................................  45 000,-  

- vybavení pro florbal                      5 000,-  

- vybavení pro tanečky                 5 000,- 

- vybavení sportovně pohybový kroužek               5 000,-  

- vybavení pro všeobecné cvičení                5 000,-  

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi               5 000,- 

- kondiční cvičení                 5 000,- 

- cvičení pro ženy                 5 000,- 

- malá kopaná               10 000,- 

 

4. Akce pro veřejnost                                      35 000,-  

- Chornický vandr                                   6 000,-  

- Drakiáda         6 000,-  

- Pomáháme pohybem                              3 000,- 

- Mikulášská nadílka                  5 000,- 

- Příměstský tábor         15 000,-     

Celkem předpokládané výdaje na rok 2019 ........................  110 000,-  

 

 

Předpokládané příjmy na rok 2019: 

1. Výdělky na akcích .........................................................   33 000,-  

 

2. Příspěvek od OÚ Chornice ............................................   77 000,-  

 

Celkem předpokládané příjmy na rok 2019........................   110 000,-  


