
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovala:  Mgr. Blanka Mauerová 
 

4. června 2021 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ SOKOL CHORNICE, Z.S. 
ZA ROK 2020 

 
V roce 2020 čítala TJ Sokol Chornice, z.s. k 31. 12. 2020 celkem 123 členů (74 dětí, 49 

dospělých). 

Členy výboru byli:  

Předsedkyně: Mgr. Mauerová Blanka 

Jednatel: Slabý Jiří 

Hospodářka: Vykydalová Zdeňka 

Další členové: Fiebichová Alena, Klvačová Petra, Kraus Ondřej, Bc. Mauer Jaroslav,  

 Mgr. Pilař Radek, Mgr. Bílková Ilona DiS. 

 

Setkávání výboru TJ Sokol Chornice poznamenala celosvětová pandemie, která prakticky na 

celý rok omezila naši činnost. Od 11. března 2020 byly kroužky zrušeny. Obnoveny byly od září 

2020, bohužel od října, jsme kroužky opět kvůli vládním nařízením zrušili. 

 

1. ZPRÁVA ZA ODDÍLY 

 

A. VŠEOBECNÉ CVIČENÍ 

Scházíme se 1x týdně v pátek od 13:30 do 17:00 hodin. Chodíme do velké tělocvičny 

nebo na hřiště ZŠ Chornice. V roce 2020 bylo přihlášených 15 mladších a 20 starších dětí a 3 

dorostenci.  

Pro mladé „sokolíky‘‘ připravujeme společně s Alešem Fiebichem oddílové překážkové, 

vytrvalostní, míčové a běžecké soutěže, kterými se připravujeme na sportovní závody. 

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

kterém bojovalo 20 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, DAN SCHRAIBER, KAREL FRANTA, HANA KOPKOVÁ 

2. místo TOMÁŠ KOPKA, ANETA LIŠKOVÁ, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ  

3. místo DANIEL FRIEDL 

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

přeskoků po dobu 30 sekund. 



1.místo TOMÁŠ KOPKA, VERONIKA FRANTOVÁ, ESTER KATEŘINA GLUCHOVÁ, KAREL FRANTA                                             

2. místo ANNA VESELÁ, HANA KOPKOVÁ   

3.místo TEREZA TATKOVÁ 

TJ Sokol Chornice děkuje všem mladým sportovcům za jejich krásné výkony. 

Velkou jarní až letní soutěž v atletickém víceboji, nám překazil COVID-19. Z důvodu 

nepříznivé a zhoršující se epidemiologické situace v celé naší republice, jsme museli 11.3.2020 

ukončit tréning vytrvalostního běhu, sprintu, skoku dalekého a hodu míčkem nebo granátem. 

Je nám moc líto, že se v roce 2020 se nekonal žádný atletický závod. Doufáme, že 

v roce 2021 bude lépe, abychom zase mohli sportovat….  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



B. TANEČKY 

Již čtvrtým rokem navštěvují děti věku 3-13 let taneční kroužek. 

Jelikož byl velký věkový rozestup, byly děti rozděleny do dvou skupin. Mladší nám ale dlouho 

nevydržely a nejmenší děti přestaly chodit. Trénovalo se tedy jen s většími dětmi. 

Sešli jsme se opravdu jen párkrát, jelikož jsme dodrželi doporučení vlády a omezili 

společenské akce kvůli nemoci Covid-19. 

Naše všechny tanečnice byly moc šikovné, ale velice nespolehlivé v docházce i v 

následných dalších domluvách ohledně vystoupení. 

Kroužek byl tedy ukončen. Dle zájmu dětí se nebráníme docházku obnovit. 

 

C. KONDIČNÍ CVIČENÍ 

Cvičení je určeno pro muže i ženy. Je vedeno formou kruhového tréninku každé úterý 

od 19 hod. v kulturním domě v Chornicích. Věkový průměr je od 20-60 let. Každý cvičí dle 

svých možností a sil. 

Během tohoto roku jsme se sešli párkrát, než vyšlo nařízení vlády omezit společenské 

akce kvůli onemocnění Covid-19.  

Od dubna jsme ale pokračovali opět znovu a začali cvičit venku na hřišti za dodržení 

všech opatření a plynule jsme přešli s uvolňováním i zpět do kulturního domu.  

Cvičení probíhalo i přes velké prázdniny až do října, kdy vláda opět vyhlásila nouzový 

stav. Se skupinou jsem byla nadále v kontaktu alespoň přes sociální sítě a navzájem jsme se 

občas ve skupině podpořili. 

 

D. FLORBAL 

Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let. Účastní se jej průměrně 15 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 – k tomu je vedeme a celkem se to daří. Florbal děti baví a 

stále se zlepšují. Snažíme se rozvíjet fyzickou kondici i techniku hry. Stále se trochu potýkáme 

s malým prostorem a absencí mantinelů, ale vše překoná chuť si zahrát a dát gól.  

Na florbal se scházíme jednou týdně v kulturním domě, vždy v úterý od 17.30 do 18.30 

hod. Vedoucími jsou Radek Pilař a Jiří Slabý, asistentem je Aleš Fiebich.   

V roce 2020 jsme si florbal mohli díky epidemii zahrát jen několikrát. Od 12.10.2020 

nebyla možnost se scházet. 

 



E. CVIČENÍ PRO ŽENY 

I cvičení žen poznamenal koronavirus. Poslední cvičení jsme měly v březnu 2020. Po 

dlouhé přestávce jsme se ještě sešly v září 2020. Od té doby si můžeme zacvičit pouze samy 

doma a opakovat si cviky, které jsme se naučily v tělocvičně, abychom se udržely v kondici.  

Těšíme se, že se ještě do prázdnin sejdeme. Do našeho cvičení je přihlášeno 12 žen, 

průměrná docházka je 9 cvičenek. Naše vedoucí je Jana Lexmaulová. Cvičíme ve čtvrtek od 18 

do 19 hodin v tělocvičně 1.stupně ZŠ. 

 

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 Zdeňky Vykydalové, 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, poznáváme obrázky, barvy,… Scházíme se jednou týdně v úterý od 15.45 do 16.30. 

Do kroužku chodí 20 převážně školkových dětí. 

Z důvodu pandemie byla činnost kroužku v březnu 2020 přerušena. K obnovení došlo 

v září 2020, od října však se však epidemiologická situace opět zhoršila kroužek neprobíhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 

Po delší odmlce jsme se začaly pod vedením Ilony Bílkové scházet s maminkami a jejich 

dětmi od začátku února 2020. Setkávaly jsme se každé úterý v dopoledních hodinách do doby, 

než naši činnost přerušila pandemie. Cvičení pak bylo obnoveno od září, kdy jsme se stihly sejít 

jen párkrát, než zase došlo k přerušení. 

Cvičení je zaměřeno na všeobecný rozvoj dítěte, kdy rozvíjíme jejich elementární 

motorické dovednosti (chůze vpřed a vzad, běh, skoky), jejich obratnost, prostorovou orientaci, 

smyslové vnímání, rytmické cítění.  

Při cvičení využíváme pomůcky a náčiní, hry jsou většinou doprovázeny hudbou. Po 

vedené části pak mají děti prostor si pohrát s tím, co je nejvíce bavilo a zároveň tak mají 

maminky prostor pro výměnu cenných informacích z rodičovské dovolené :). 

 

H. MALÝ FOTBAL 

Celá sezóna 2020 byla poznamenána celosvětovou pandemii Covid 19. Jarní část 

sezóny začala o měsíc později a naši kluci museli občas odehrát i dva zápasy týdně. Letošní 

pohárová soutěž byla zrušena úplně. Na jarní část byl náš tým oblečen do nových dresů, za 

které bych chtěl i touto cestou poděkovat výboru sokolu. 

I přes nabitý program naši kluci přečkali letní pauzu na krásném třetím místě, což bylo 

super, protože před sezónou proběhly machinace s ligami a náš tým postoupil i když hraje 

opět pátou ligu. Je to způsobeno tím, že se udělala liga šestá. Přes daleko lepší konkurenci, než 

vloni jsme podávali velmi dobré výkony, což se odráželo i na jarním umístění. 

Podzimní část soutěže začala termínově jak měla a náš tým opět podával velmi dobré 

výkony. Bohužel Covid nás opět dostihl a podzimní část se vůbec nedohrála. Vedení Malého 

Fotbalu Blansko se pro to rozhodlo, že letos žádný tým nepostoupí ani nesestoupí. Pro nás 

obrovská škoda, protože jsme skončili na pěkném druhém místě. Chyběly dohrát dva zápasy, 

ovšem ani ty by nám nepomohli na místo první. 

O malou kopanou v Chornicích je zatím velký zájem jak ze strany hráčů, tak i ze strany 

diváků, kteří nás chodí pravidelně podporovat. Bohužel tuto sezónu jsme jim nemohli přes 

různé zákazy vlády nabídnout čepované pivečko a grilované klobásky, jak byly v minulosti 

zvyklí.  

Na příští sezónu máme naplánováno buď vylepšit letošní umístění nebo aspoň druhé 

místo v nabité konkurenci udržet. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat jak celému týmu, tak i výboru sokolu za podporu a pomoc. 



2. AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

A. CHORNICKÝ VANDR 

Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.  

 

B. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Ve dnech 17. – 21. 8. 2020 proběhl příměstský tábor. Dvacet dva dětí se na fotbalovém 

hřišti pod vedením Zdeňky Mauerové, Elišky Mauerové a Veroniky Boháčové a Vítka Musila 

pravidelně scházelo, aby spolu prožilo týden plný her, sportu, pohybu, tance, zábavy, tvoření a 

legrace. Táborový program zpestřen celodenním výletem do Loštic, kde jsme navštívili 

Muzeum tvarůžků.  

Nechybělo také závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost. 

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. POMÁHÁME POHYBEM 

Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.  

 

D. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.  

 

 



3. AKCE PRO ČLENY  

A. PŘEDVÁNOČNÍ PÁRTY 

Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.  

 

B. POMOC PŘI ÚKLIDU OBCE 

Akce byla kvůli vládním opatřením zrušena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

A. ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ 

Stav pokladny k 1.1.2020   30 176,-   k 31.12.2020     34 171,- 

Stav účtu k 1.1 2020    157 871,55    k 31.12.2020       88 274,17  

 

Což je pokles finančních prostředků o 65 602,38 

 

Celkové příjmy:           195 578,82        Celkové výdaje:             261 181,20  

Dotace obec    49 000,-   Elektřina        11 316,- 

Dotace MŠMT       79 200,-                       Údržba majetku        1 045,- 

Dotace kraj     20 000,-            Projekt hřiště                    65 340,- 

Členské přísp.                17 200,-                        Odměny za repres         3 200,- 

Přeplatek energie            3 024,-   Občerst. na spol.akcích    18 522,- 

Úrok BÚ                                  17,82                       Cestovné           3 736,- 

Tržba kopaná                  26 604,-   Výplata dohod o PP           67 320,-  

Energie kulturisté                533,-                       Pojištění           3 871,- 

Vápno                                        545,- 

Dresy                        3 499,- 

Láhve,nosiče                         5 919,- 

 Daň FÚ                                 11 880,-  

Karimatky           7 239,- 

 Sportovní potřeby        21 398,- 

Audiotechnika                    33 690,- 

Poplatek doména                    894,20  

Čl.příspěv. ČASPV                4 100,-    

 Čl.příspěv.ČUS                          630,- 

Poštovné     74,- 

Poplatky BÚ               699,-  

  

 

 

 



B. REVIZNÍ ZPRÁVA 

Revize pokladny, o finančním hospodaření TJ Sokol Chornice za rok 2020, byla 

provedena dne . Při kontrole nebyly shledány žádné nesrovnalosti a doklady byly řádně 

doloženy. 

 

Stav pokladny k 1. 1. 2020                              30 176,- 

Stav účtu k 1. 1. 2020                               157 871,55  

Celkem:                                   188 047,55  

 

Celkové příjmy za rok 2020                         195 578,82 

Celkové výdaje za rok 2020                          261 181,20  

 

Pokles finančních prostředků za rok 2020                  65 602,38      

         

Stav pokladny k 31. 12. 2020                          34 171,00  

Stav účtu k 31. 12. 2020                                       88 274,17  

Celkem:                                     122 445,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 

Předpokládané výdaje na rok 2021: 

1. Náklady na údržbu ……………...........................................  5 000,-  

2. Cestovné - závody ........................................................  10 000,-  

3. Sportovní potřeby - kroužky.........................................    5 000,-  

4. Malá kopaná ……………………………………………………………….  5 000,- 

5. Akce pro veřejnost      15 000,-             

Celkem předpokládané výdaje na rok 2021 ......................... 40 000,- 

  

Předpokládané příjmy na rok 2021: 

1. Výdělky na akcích .......................................................  12 500,- 

2. Dotace MŠMT -  údržba a provoz ………………………………… 2 500,- 

3. Dotace Pardubický kraj ………………………………………………. 5 000,- 

2. Příspěvek od OÚ Chornice ..........................................  20 000,-  

Celkem předpokládané příjmy na rok 2021.......................   40 000,-  

 


