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Výroční zpráva Tělocvičné jednoty Sokol Černovice 
 

 

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 na základě 

vyhodnocení činnosti TJ Sokol Černovice. Veškeré rozhodovací činnosti v oblasti hospodaření, 

právních náležitostí, strategie a plánování činností spadají do kompetence Výboru jednoty, který se 

scházel zpravidla jednou za měsíc a přijímal svá rozhodnutí. Zápisy z jednání jsou k dispozici u 

starosty jednoty, do budoucna je v plánu je zveřejňovat na www.sokolcernovice.cz 

 

Výroční zpráva a její schválení je předmětem jednání Valné hromady konané dne 6. 3. 2020. 

 

Obsah 

1) Obecné informace o organizaci 

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 

3) Struktura organizace 

4) Členská základna 

5) Zpráva jednotlivých oddílů 

6) Hospodaření organizace 

7) Zpráva Kontrolní komise 

8) Plán činnosti 

9) Schválení Výroční zprávy 

 

 

1. Obecné informace o organizaci 

Název účetní jednotky: TJ Sokol Černovice 

Sídlo: Svatavská 341, 394 94 Černovice 

IČ: 65983203 

Právní forma: pobočný spolek 

Spisová značka: 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 

TJ Sokol Černovice má svou hlavní činnost vymezenou stanovami pobočného spolku, které 

vychází ze stanov České obce Sokolské České republiky. 

Ve sledovaném období jsme se zaměřili především na 

Oblast vnějšího obrazu: 

Vytvoření grafického profilu spolku, jednotný hlavičkový papír, zakomponování symbolu sokola 

(právně volného grafického ztvárnění), použití znaku našeho města (po schválení městem), 

jednotný dresscode při akcích kde jsme aktivní, rozšíření materiálně technického zázemí spolku – 

vždy s jasným image… 

 

 

 

 

mailto:sokolcernovice@seznam.cz
http://www.sokolcernovice.cz/


Propagace: 

Informační letáky o činnosti, vznik www stránek, hlášení o některých aktivitách, aktivní přístup 

k nadřízené organizaci Župa pl. Ševce Jihlava, publikování v místním tisku, vydání Almanachu 

mapujícího stěžejní sportovní aktivitu… 

 

Transparentnost a jasná pravidla: 

Pravidelné a poměrně časté setkávání Výboru, záznam jeho činnosti, kontrola plnění zadaných 

úkolů. Podpisová práva na dva členy spolku, sjednocení evidence činnosti všestrannosti (zatím 

krom Cvičení žen a Jógy pro život – dokončení předešlého systému), vytvoření nových pravidel 

placení příspěvků, informovanost členů a veřejnosti, fyzická inventura spolku… 

 

Podpora sportovní, kulturní, vzdělávací činnosti: 

Podpora stávajících a podnět ke vzniku nových a zapomenutých činností spolku, fungují nová 

uskupení pod Oddílem všestrannosti, v hlavách některých členů jsou nové nápady na činnost 

v příštích obdobích, došlo k většímu zapojení příznivců a podporovatelů do činnosti Sokola – sport 

a zábava je pro všechny v našem městě a okolí, nikoli je pro ty se známkou.  

 

Když jsme u podpory, patří se poděkovat zastupitelům města, kteří schválili navýšení Dotačního 

programu na činnost s dětmi a mládeží a podporují náš spolek. Poděkování patří také Sponzorům 

naší činnosti, kteří přispěli materiálně, nebo finančně, nebo prací k lepšímu fungování spolku. 

 

Hlavní činnost: 

Náš spolek ve sledovaném období samozřejmě největší aktivitu vykazoval provozováním 

sportovních tréninků a sportovních soutěží v oddíle Fotbalu a to ve všech věkových kategoriích. 

Spolek svou sportovní i nesportovní činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu 

zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví a psychickou pohodu.  

Náš spolek udržoval vlastní majetek a především pak pronajatá sportoviště. Spolek také plně 

využíval nabídek spřízněných příspěvkových organizací, která nám poskytla svá movitá zázemí. 

Spolek spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy při rekonstrukci Sokolovny, která je 

majetkem města Černovice. Déle výbor naší jednoty zahájil kroky k nabytí movitého majetku 

Fotbalových kabin, které právně patří neexistující organizaci Tělovýchovná jednota sokol 

Černovice. 

TJ Sokol Černovice se zdárně zorganizoval akci Oslava 90. výročí Fotbalového oddílu 

v Černovicích, Šibřinky 2019, zapojil do spoluorganizace akce Černovicko se baví, Výstup na 

Svidník, Rozsvěcení vánočního stromu apod. 

 

Ve všech zmiňovaných oblastech je velký prostor na další rozvoj. Rok je krátké období, všichni 

chodí do práce, mají svůj soukromý život. Je stále kam jít a je pouze na aktivitách Vás, členů, jak 

bude činnost za rok vypadat, jak nás bude život v Sokole bavit. 

 

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Černovice je valná hromada. 

Nejvyšším výkonným orgánem je Výbor TJ Sokol Černovice 

Organizačně jednota zaštiťuje: 

Oddíl fotbalu (sportovní registrace) 

Oddíl všestrannosti, kam spadají: Oddíl stolního tenisu, Oddíl turistický, Cvičení žen, Jumping, 

Modelář, Mažoretky, Jóga pro život. Všechny oddíly provozují a organizují svou činnost 

samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu TJ Sokol Černovice jako celku. 

 

 

 



Výbor jednoty počet členů: 6 

Starosta br. Michálek Josef 

Místostarosta br. Hůlka Radek 

Jednatel br. Paďourek Miloslav 

Hospodář br. Tíkal Jan 

Člen výboru se. Filipová Stanislava, br. Větrovský Pavel, Jiří Studený 

 

 

Kontrolní komise - počet členů: 3 

Předseda br. Lászlo Pavel 

Člen br. Zíka Zdeňěk 

Člen br. Pekař Jan 

 

 

4) Členská základna 
 

112 členů, z toho 66 dospělých, 46 dětí 

viz prezenční listina v příloze. 

 

 

5) Zpráva jednotlivých oddílů 

 

Mažoretky 

Mažoretky se schází od poloviny listopadu, vždy každý pátek, v jedné ze tříd místní školy v 

Černovicích, v počtu šesti dívek, ve věkovém rozmezí 5 až 11 let. Momentálně dívkám 

objednávám jejich vlastní nové hůlky, protože doposud jsme je měly vypůjčené z jiného 

mažoretkového týmu. Mažoretkový sport je velmi náročný, hlavně z pohybového hlediska. Na 

dívky se klade velký důraz na postavení těla, správné postavení nohou při tanečních prvcích a 

správné provedení práce a náčiním. Dívky jsou velmi snaživé a je u nich vidět velký pokrok a 

radost z pohybu. Jako první choreografii připravujeme sestavu s názvem Locika - Na vlásku, na 

píseň ze stejnojmenné pohádky. Naším cílem je aby dívky měly radost z pohybu, tance a vytvořily 

jsme přátelské prostředí a tým. Další cíl který jsme si naplánovaly je, aby mažoretky byly schopny 

vystoupit před lidi a představit jejich snažení. V budoucnu, bychom se chtěli pokusit zaujmout 

porotu na nějaké mažoretkové soutěži nebo přehlídce. 

 

Karolína Vlachová 

 

 

 

 

Mládežnické oddíly fotbalu 

Mini Přípravky byl krok, který jsme začali dělat již před několika lety. Letos se nám ovšem 

rozrostla tato základna dětí, na 12 stabilních členů, kteří nám tvoří slibné vyhlídky do budoucna a 

možnost se v příští sezoně zúčastnit, nově se rozjíždějící soutěže pro tyto mladé naděje. 

Přípravky již druhým rokem působí na Táborsku, kde hrají soutěž Starších přípravek, v níž sbírají 

nejen cenné zkušenosti s týmy, které jsou na velmi dobré úrovni, ale i body, motivující k dalšímu 

zdokonalování. Náš věkově pestrý tým, odvádí v každém zápase velmi sympatické výkony, které 

ovšem občas výsledkově nejsou příliš příznivé. Důležité však je, že nadšení dětí, ale hlavně i 

rodičů stále trvá a snaha o zlepšení obrovská. 

Žáci, stejně jako přípravky hrají táborskou soutěž Starších žáků, která se nám letos rozrostla na 

osm týmů. V předešlých letech totiž bylo velice náročné, tuto soutěž vůbec obsadit a tak se hrálo 

ve velmi komorním počtu mužstev. I tento tým si musí poradit s velkým věkovým rozdílem, který 



je v této soutěži již znatelný. I tak si ale náš tým počínal velice statečně a některé zápasy nám 

utekly opravdu jen kousek. Možná i díky vleklým zraněním, několika našich klíčových hráčů.  

Po zimní přípravě jsou však všechny naše týmy připraveny, na zahájení jarní části soutěží. 

Přípravky pravidelně trénují a připravují se na blížící se zátěž. Mužstvo žáků do přípravy zapojilo i 

cvičení v bazénu a krátké soustředění, které by mělo pomoci k lepším výkonům v jarní části. 

Pozitivní je, že naše marodka se vyprázdnila a všichni se celou zimu připravují na jaro v plné 

zátěži.  

Poděkování patří všem rodičům, kteří při nás stojí a přivádí stále nové děti a hlavně trenérům – 

Janu Pekařovi, Richardu Kubů a i asistentům – Petru Matouškovi a Lukáši Pěnkovi.   

 

Šimon Paclík 

 

 

 

Oddíl fotbalu dospělí 

V druhé polovině ledna začíná hráčům neoblíbená zimní příprava a podle toho někdy vypadala i 

účast. Trénování kombinujeme běh ve volném terénu s tělesnou přípravou v místní tělocvičně ZŠ. 

V únoru a březnu se přidaly k tréninkům i přátelské utkání na umělé trávě v Kamenici nad Lipou. 

31. 3. 2019 začala jarní část soutěže ,,A“ mužstvu, které odehrálo 13 soutěžních utkání a 14. 4. 

2019 začala jarní část soutěže ,,B“ mužstvu, které odehrálo 11soutěžních utkání. ,,A“ mužstvo 

skončilo v sezóně 2018/2019 na 5. místě s 48 body a skórem 70:55. Mezi nejlepší střelce ročníku 

patřil s 27 góly Š. Paclík. ,,B“ mužstvo skončilo v sezóně 2018/2019 na 11. místě s 16 body a 

skórem 30:73. 

16. 3. 2019 jsme uspořádali 97. ročník tradičních šibřinek. Bohužel to byl první ročník, který jsme 

museli uspořádat v sále KD Věžná z důvodu uzavření sokolovny v Černovicích. Akce se vydařila a 

už Vás zároveň zvu na 98. ročník, který se uskuteční 14. 3. 2020 opět v sále KD Věžná.                           

V roce 2019 oddíl kopané slavil 90. let od svého založení. Proto se začal už v únoru scházet 

přípravný výbor a 3. 8. 2019 jsme společně oslavily toto výročí sportovním dnem a setkáním 

současných i bývalých hráčů na místním hřišti. Akce se myslím vydařila a všem, kteří přispěli svou 

prací, děkuji. 

 Podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020 začala ,,A“ mužstvu 10. 8. 2019 a ,,B“ mužstvu 

18. 8. 2019. Po podzimu je zatím ,,A“ mužstvo na 7. místě s 20 body a ,,B“ mužstvo na 10. místě 

s 11 body. 

Konec roku jsme tradičně zakončili silvestrovským zápasem, kdy se nás sešlo 26 hráčů a počasí 

nám umožnilo odehrát toto utkání na našem hřišti. 

 

Zdeněk Zíka 

 

 

 

Jóga v denním životě 

Jóga v denním životě je ucelený systém seřazený od nejjednodušších cvičení k pokročilejším 

jógovým pozicím. Cvičení pomáhá ochránit a upevnit zdraví, předcházet nemocem a rozvíjet 

poznání sebe sama. Cvičení přináší pozitivní účinky pro každého člověka, lze začít cvičit v každém 

věku a je vhodné pro začátečníky i pokročilé. 

Zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. V našem jógovém cvičení provádíme 

dechová, relaxační a meditační cvičení. Jóga nás učí úctě k životu, ochraně přírody a životního 

prostředí. 

Scházíme se v příjemném prostředí mateřské školy každou středu od 19:00 hod. do 20:30 hod. 

 

Stanislava Filipová 

 



Zpráva modelářského kroužku 

Od zahájení činnosti v říjnu roku 2019 máme 8 členů. Tvoříme v dílnách základní školy 

Černovice. K dispozici máme i původní modelářskou dílnu na půdě školy. Zatím se nám podařilo 

sestrojit model motorového letadla do haly, klasického balzového větroně a papírový model auta. 

V plánu máme stavbu motorového letadla na dálkové ovládání a model radiově řízené lodě, kterou 

hodláme vyzkoušet na místním koupališti. V jednání je i pořízení nových RC souprav. Rovněž se 

chystáme o znovu zprovoznění staré autodráhy. S mladými modeláři svůj čas trávím rád, činnost je 

zatím baví, snaží se a těší, až vyzkoušíme své modely, protože zatím nám počasí moc nepřálo. 

 

Radek Kolář 

 

 

 

Jump 

Těm z Vás, kteří o sportu zvaném JUMPing nikdy neslyšeli, bych nejdříve toto cvičení ráda 

přiblížila. Je to intenzivní cvičení na malých trampolínkách, s průměrem +- 1m. Na těchto 

nestabilních podložkách, za podpory dynamické hudby pod vedením lektorky, posilujete všechny 

části těla, svaly, které jinak běžně zapojujete pouze minimálně, a o kterých ani možná nevíte, že je 

máte. Toto intenzivní cvičení spolehlivě formuje a zpevňuje postavu a zlepšuje náladu.  

Myšlenka otevřít v Černovicích studio provozující sport zvaný JUMP, se zrodila ve chvíli, kdy 

Sokol Černovice začal rozšiřovat svou činnost a nabídku aktivit nejen pro členy Sokola, ale i pro 

širokou veřejnost, včetně dětí. 

U zrodu černovického Jumpu stojí od počátku současné tři lektorky – Marcela Paďourková, Eva 

Pěnková a Alena Michálková. Proč právě my tři? 

Všechny jsme sportovně založené a sport je důležitou součástí našeho běžného života. Jumpu jsme 

se všechny tři věnovaly v Pacově a v Táboře, bavil nás (a pořád nás baví). Proto když nám byla 

možnost začít tuto aktivitu v Černovicích za podpory Sokola nabídnuta, neváhaly jsme. 

Prostory pro JUMP se nachází v budově školy Výchovného ústavu, v ulici V Hati, a oficiálně jeho 

činnost začala v listopadu 2019. K vybavení patří 15 trampolín, z nichž je využíváno 11 (10 

přihlášenými zájemci, 1 lektorkou). Více trampolín se do místnosti nevejde. Zbylé 4 jsou tudíž 

využívány po dobu nutné revize či oprav některé z trampolín.  

Z počátku byly odcvičeny dvě hodiny jumpu týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Tato časová dotace 

se však kvůli obrovskému zájmu od samého počátku ukázala být silně nedostatečnou. Proto byla 

navýšena na dvě lekce v úterý a dvě v neděli. Zájem o tuto činnost je velmi velký. Máme 47 

skokanek, které na lekce dochází pravidelně. Někdy se mezi nimi objeví i děti, z čehož máme 

velkou radost. Na lekce nedochází pouze členky Sokola, ale i veřejnost, která není členem žádné 

organizace. Nicméně za dobu našeho působení si u nás o členství v Sokole zažádalo 13 zájemkyň. 

Máme s cvičením zvaným Jumping velké plány do budoucna. 

Chtěly bychom být součástí pravidelných tréninků černovických fotbalistů všech úrovní. Chceme 

jim nabídnout toto kondiční cvičení jako doplnění jejich tréninkového programu. 

Rády bychom časem obohatily naši činnost o cvičení na BOSU, a tím rozšířily nabídku pro naše 

příznivce. 

 

Alena Michálková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turistické toulky 

Chtěla bych Vás seznámit s činností turistického oddílu za rok 2019. 

Snažím se plánovat turistické toulky naší krásnou přírodou a blízkými historickými památkami. 

Naše první toulání začalo 21. září loňského roku. Trasa vedla z Černovic přes Staré Hutě, Hřeben, 

Novou Ves do Kamenice nad Lipou a sešlo se prvních 7 příznivců. 

Druhé putování bylo 12. října a výšlap vedl z Černovic přes Svatou Annu, Nové Dvory, bezděční 

do Obrataně. Tentokrát se zúčastnilo 10 pochodníků. 

Další výšlap se uskutečnil 16. listopadu, kdy 12 turistů vlakem odjelo do Včelničky a odtud šlapali 

přes Bozděchov, Horní Radouň, Hadravovu Rosičku do Nové Včelnice. 

Na závěr loňského toulání se vypravilo 9 výletníků na historickou prohlídku do Jindřichova Hradce 

spojenou s adventní atmosférou na zámku, shlédli jsme výstavu Josefa Lady a vláčků na Staré 

radnici. Zastavili jsme se u zpívající fontány a vlakem odjeli domů. 

Na všechny tyto výšlapy jsme měli slunečné počasí, jako bylo objednané počasí a nachodili jsme 

kolem 70 kilometrů. Každý výšlap jsme v cíli zakončili dobrým jídlem, pivkem, vínkem a 

kafíčkem, ke kterému nám Petr Kropáček upekl výborný švestkový koláč a do vlaku na zpáteční 

cestu přinesl červené vínko. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se turistických toulek zúčastnili a do batohu si přibalili 

vždy dobrou náladu. 

Těšíme se na další výšlapy se stávajícími i novými příznivci turistických toulek. 

Plán výšlapů do srpna letošního roku najdete na webových stránkách sokola. 

 

Miroslava Lorencová 

 

 

 

6) Hospodaření organizace 

viz Zpráva kontrolní komise v příloze. 

 

 

7) Zpráva Kontrolní komise 

viz Zpráva kontrolní komise v příloze. 

 

 

8) Plán činnosti 

 

Finanční a materiální podpora sportovní činnosti. 

Pokračování a prohlubování stávajících aktivit. 

Realizace nových nápadů přicházející z řad členů a příznivců. 

Vzdělávací činnost vedoucích oddílů. 

Edukační projekt pro děti – Dětské trhy. 

Spoluúčast na realizaci akcí pořádaných jinými subjekty. 

Realizace vlastních sportovních a kulturních akcí např.: Šibřinky 2020, Vánoční Vídeň…  

Součinnost s městem Černovice při rekonstrukci Sokolovny. 

Dořešení právního statutu fotbalových kabin. 

Investiční akce Závlahový systém fotbalového hřiště, Tribuna fotbalového hřiště. 

 

Změny vyhrazeny dle dotačních a jiných okolností. 

 

 

 

 

 



9) Schválení Výroční zprávy 

 

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou dne 6. 3. 2020. 

Z celkového počtu členů 112/66 s možností hlasovat pro 36 přít. proti 0  zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Pozvánka na Valnou hromadu písemná podoba 1 list 

  Záznam hlášení městského rozhlasu viz 

  https://www.mestocernovice.cz/mesto/rozhlas/?ftresult_menu=rozhlas 

  Prezenční listina 6 listů 

  Zpráva kontrolní komise 1 list 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Michálek       Miloslav Paďourek 

starosta TJ Sokol Černovice     jednatel TJ Sokol Černovice 

https://www.mestocernovice.cz/mesto/rozhlas/?ftresult_menu=rozhlas

