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                                   Začátek roku 2016 byl plný drobných úprav v režii našich údržbářů. V sokolovně se objevila nová zábradlí, 

nalakované lavičky, schody na jeviště a nejen na všech WC, ale i v šatně se instalovalo spínací zařízení, které po 

nepořádnících zhasíná. Na jedné straně tedy budujeme, na té druhé došlo, bohužel, k lehké devastaci. Únava 

materiálu přívodní hadičky na WC za sálem č. 4 způsobila velký únik vody, díky kterému protekl celý strop a 

stěny mezi sociálním zařízením za 4. a 3. sálem. WC se po dobu vysýchání a opravy nedaly používat.  

 Po naší historické oponě se částečně dostalo i na náš prapor, kterému se dostalo restaurátorské péče a tak 

vypadá nyní mnohem lépe než před tím. Příkon elektrické energie byl na své hranici. Podali jsme proto žádost o jeho 

zvýšení, protože každé další energetické zatížení by mohlo vést v sokolovně k „black outu“. Nyní jsme si tedy polepšili 

z 32A na 40A a vypadá, že to zase na pár dalších let bude stačit. 

V loňském roce jsme měli záměr zrealizovat instalaci vjezdové brány uzavírající pozemek Sokola. Taková 

brána zde kdysi byla, a protože náš nově zrekonstruovaný pozemek používá neoprávněně čím dál víc lidí, cítíme 

potřebu ho ochránit. Zkusíme to při jiné příležitosti. 

Město bude budovat rekonstrukci chodníku v Tyršově ulici. Pro nás velmi příjemná akce, protože chodník 

před sokolovnou není moc pěkný a jeho opravou získá na vzhledu i sokolovna. Přidali jsme tedy několik svých 



připomínek, které byly akceptovány a těšíme se, že již v tomto roce (nebo možná v příštím) budeme chodit po nové 

zámkové dlažbě. Součástí chodníku bude i tolik potřebné odvětrávání našeho „Taxisu“ – zakrytého anglického dvorku 

mezi oběma vstupními schodišti. 

 

Havarijním se ukázal stav našich čtyřech soch mytologických gryfů, které zdobily fasádu sokolovny. Po silných 

březnových větrech se jejich opadané části nalezli na chodníku – a vzhledem k velikosti úlomků soch zde reálně 

hrozilo usmrcení či vážné zranění procházejících osob. Z tohoto důvodu byly všechny zabezpečeny sítěmi, a později se 

střechy sneseny.  Bohužel se jejich stav ukázal natolik kritickým, že tři z nich nepřežily transport do restaurátorského 

atelieru a rozpadly se na fragmenty, které se už dát dohromady nepodaří. Nadějí zůstává čtvrtá socha, která se 

pomalu dostává do stavu, kdy z ní bude moci být zhotovena polymerová forma, ze které budou v budoucnu odlity 

nové čtyři sochy. Je jasné, že než se nám to podaří, bude sokolovna o tyto „ochránce zlatých pokladů a dolů“delší 

dobu chudší… 

Díky ustanovení naší sokolovny kulturní památkou jsme obdrželi významnou finanční dotaci z MK, díky které 

jsme mohli provést restauraci druhých vstupních dveří a zejména opravu fasády historické budovy. Částka, kterou 

jsme získali, činila celých 565 tisíc, k tomu 113 tisíc od města. Z naší strany bylo třeba dofinancovat částku 452 tisíc, 

což se nám podařilo. Dohromady tedy šlo o milion a sto třicet tisíc korun, které šly do sokolovny!  

Odborná firma demontovala naše druhé vstupní dveře, které vedou na jeviště. Léta nepoužívání a zanedbaná 
údržba se nám vrátila jako bumerang.  Několik měsíců byla tedy sokolovna provizorně zabezpečena a hlídána 
kamerou z protější II. ZŠ. Dveře se nám v létě vrátily zpět.  

Fasáda v Tyršově ulici se začala opravovat na konci školního roku. Práce na ní trvaly až do října a nebyla to 
rozhodně nijak jednoduchá práce. Postupy se průběžně přizpůsobovaly požadavků památkářů, a i když jsme si 
nemohli například co do barevnosti fasády vybírat a museli jsme se přizpůsobit jejich rozhodnutí, máme za to, že se 
oprava fasády povedla.  A navíc vidíme, jak naše sokolovna původně vypadala – na základě hloubkových sond ve 
fasádě jsme objevili zbytky původních barev a podle nich se pak sokolovna znovu barevně oblékla. 



 

Neskutečné se stalo skutkem! T. J. Sokol Český Brod uspěl ve své žádosti o dotaci na MŠMT! A tak se nám po 
tolika neúspěšných letech konečně podařilo to, na co jsme jen pomýšleli – stavba zcela nového sportovního sálu se 
sociálním zázemím. Nebyla to jednoduchá záležitost, pro tento účel jsme museli nechat změnit projektovou 
dokumentaci a absolvovat i celé nové „kolečko“ se získáním stavebního povolení. Stavba začala v srpnu a trvala až 
skoro do konce roku, ale výsledek stojí rozhodně za to. V novém sále se začne cvičit jen co ho vybavíme potřebným 
zařízením.  

 



Důkazem, že lze za málo peněz pořídit hodně muziky, je pro nás výhodný pronájem nepoužívané místnůstky 
na dvoře, kterou si zájemce upravil na soukromou řezbářskou dílničku. Za symbolický nájem nám ale na své náklady 
provedl zednické opravy v kotelně, která tak až neuvěřitelně prokoukla a my se nyní už nemusíme stydět, když do 
kotelny někdo – například na kontrolu – přijde. Hlavně, že další kus sokolovny je v pořádku. 

Pokračujeme – i když pomalu - s digitalizováním historických dokumentů a fotografií, které v archívu máme. 

Nejen jejich skenování, ale pak zejména úprava a retuš jejich leckdy značně poškozeného stavu je běh na dlouhou 

trať. Ale protože se pomalu blíží naše 150tileté výročí v roce 2020 a samozřejmě i jiné akce, kde tyto materiály 

vystavíme (například letos v květnu výročí 580 let povýšení Českého Brodu na Královské město), v této činností 

průběžně pokračujeme. 

 

Máme zmodernizovaný internet. Obě naše přípojná místa byla vylepšena, máme i nový router. 

Propagujeme Sokol. Proto pravidelně každý měsíc vychází v Českobrodském zpravodaji článek o naší činnosti, 
průběžně informujeme o dění v Sokole na našich webových stránkách, Facebooku i nástěnkách a vývěskách, ale o 
naší činnosti se několikrát za rok psalo i v sokolském tisku s celorepublikovou působností – konkrétně v časopisech 
Sokol a Sokolské souzvuky, ale psaly o nás opakovaně i regionální Kolínské noviny. 

Proběhlo několik různých revizí – elektro rozvody, elektro spotřebiče, hromosvody, hasicí přístroje, 
pravidelné kontroly a prověrky BOZP. Závady, které zde vyplynuly, jsou průběžně odstraňovány. Do vybavení 
sokolovny jsme pořídili velkou policovou stěnu do „starého občerstvení“ a do klubovny nové stoly a židle. 

Již jsme zde psali o dotacích na fasádu od MK a nový sportovní sál od MŠMT. Rok 2016 byl – co se týká 

úspěšnosti v získání peněz z dotačních titulů – nejúspěšnějším rokem českobrodského Sokola v celé jeho novodobé 

historii! Když jsme před dvěma lety dosáhli v dotacích na celý jeden milion korun, hrdě jsme se plácali po ramenou, 

ale také zároveň nevěřili, že bychom tuto hranici mohli ještě někdy překročit. Nicméně - letos se to stalo a my tuto 

částku nejen atakovali, ale více než trojnásobně překročili – a to vše v pouhých dvou lidech a bez sebemenší pomoci 

specializovaných agentur!! A věřte, že ve dvou lidech, kteří se o tyto dotace ve svém volném čase starají, je to činnost 

opravdu velmi náročná. 



Velmi děkujeme Městu Český Brod, které nás v našem budovatelském úsilí a činnosti hodně podporuje, ať už 

např. spolufinancováním dvou zmíněných „velkých“ dotací, ale zejména podporou dotacemi, které samo každým 

rokem vyhlašuje. Bez podpory Města bychom rozhodně nebyli schopni vybudovat a konat vše, co se nám zde 

v posledních letech vybudovat a vykonat podařilo. Děkujeme! 

 Drobných úkonů a oprav, o kterých jsem vůbec nemluvil, se v sokolovně provedlo i letos mnoho a 

předpokládám, že části z nich jste si všimli. Spousta z nich ovšem není vidět a ví o nich jen pár zasvěcených. A protože 

patřím mezi ně, chci z tohoto místa moc poděkovat oběma našim údržbářům, kteří zde odvádějí opravdu heroický 

kus práce.  

 I v roce 2017 bude v sokolovně stále co dělat, ať už půjde o velké investice či o menší akce. Již dnes víme o 

přidělené dotaci z MK, určené na další část fasády sokolovny. Jde o částku 400 tisíc, podpořenou městem o dalších 80 

tisíc. Sokol k této částce musí přidat ze svého 320 tisíc, celkem tedy půjde o 800 tisíc korun. Budeme se snažit udělat 

za ně samozřejmě co největší kus fasády. Teď je před námi poptávkové řízení a řada administrativních úkonů, 

potřebných ke zdárnému průběhu takto velké investiční akce. Ve hře jsou samozřejmě ale i akce další. Potřebujeme 

vybavit nový sál, ve kterém není zhola nic. Chceme posílit vytápění novými radiátory v místech, kde je nedostatečné. 

Rádi bychom zrealizovali zateplení druhé strany fasády u nové budovy. A to nemluvím o řadě drobnějších akcí, 

kterých je opravdu hodně. Ale snad se nám podaří alespoň něco z tohoto výčtu zrealizovat. Vše samozřejmě závisí na 

tom, kolik se nám podaří získat pro Sokol peněz.  

 

I rok 2016, stejně jako ten před ním, přinesl několik změn v činnosti oddílů. Svoji činnost ukončily oddíly 

Pilates, Kondičního a Zdravotního cvičení, ale jako důstojná náhrada za ně vznikl oddíl Zdravého cvičení, oddíl 

Rekondik a také oddíl cvičení Žen. Oddíl se zaměřením na všestrannostní cvičení pro žáky 1. stupně byl rozšířen o 

další oddíl všestrannosti, a tak máme nejen předškoláky a 1. stupeň, ale i oddíl žáků 2. stupně všestrannosti. I zde je 



hlavní náplní cvičebních hodin celkový pohybový rozvoj dětí, motorika, správné držení těla a v neposlední řadě 

cvičení na nářadí, které se v hodinách povinné tělesné výchovy ve školách dnes moc nevyužívá.  

Oddíl stolního tenisu zdárně pokračuje ve své pinčesové kariéře, ale protože v průběhu loňského roku došlo 

k jeho přestupu pod odbor sportu, jeho činnost bude dále popsána ve zprávě odboru sportu.  

Oddíly Scénického tance, Aerobiku a Mažoretek se v průběhu roku zúčastnily několika veřejných vystoupení, 

ať už na představeních Základní umělecké školy v KD Svět nebo kolínském divadle, ale společně s dalšími oddíly také 

na plesech, Městu v pohybu či naší Mikulášské. 

Opět se nám zvýšil počet cvičebních hodin oproti minulému a předminulému roku, i když zde stále ještě volné 

kapacity máme. Sál č. 5 byl opět dlouhodobě pronajat Základní umělecké škole, která zde v týdnu vyučuje své žáky 

v rámci hudebního oboru.  

 

 

Stále spolupracujeme s neziskovými organizacemi, se kterými jsme v minulosti navázali kontakt. Jednou 

z nich je právě zmiňovaná ZUŠ, a dále to je 14. středisko Junáka „Psohlavci, se kterými společně pořádáme naši „Pouť 

na Lipany“. Dlouhodobou spolupráci máme i nadále se spolkem Českobroďák, jehož členové u nás v Sokole cvičí 

v oddílech sebeobrany, a se kterým jsme opět zajišťovali společný Kurz první pomoci a opětovně vystupovali i na 

jejich „Dětském branném dnu“. 

V únoru bylo zvoleno nové náčelnictvo ve složení Iva Bašusová a Jaroslav Petrásek jako náčelníci, a jako jejich 

zástupci Jitka Crosnier Leconte a Václav Kyba, a 17. března proběhla volební VH jednoty, která zvolila nové vedení 

jednoty na další tři roky. To se částečně obměnilo oproti minulému období a jeho práce vykazuje větší efektivitu i 

proto, že každý z členů nového výboru má na starosti nějakou oblast, potřebnou pro zdárný chod jednoty. 

Na začátku dubna, jsme stejně jako roky předchozí pořádali společně s župou Barákovou školení nových 

cvičitelů všestrannosti, kterého se účastnili i naši noví budoucí cvičitelé.  

Z důvodu nekomunikace některých členů či jejich rodičů při ukončování členství v Sokole jsme zavedli 

povinnou písemnou odhlášku z řad Sokola. Alespoň částečně ubyly problémy s těmi, kdo zde bez jakékoliv zprávy 

cvičit přestali a my je zbytečně dále vedli jako aktivní členy. Pokud písemnou odhlášku člen sám nepodá a cvičit 



v Sokole bez oznámení přestane, budeme na něm vyžadovat úhradu členských příspěvků jako by nadále v daném 

období cvičil. 

 

21. května jsme se zúčastnili velké celoměstské akce „Město v pohybu“, která proběhla na Kutilce. Sjelo a 

sešlo se nás na této akci ze Sokola poměrně hodně, svá stanoviště zde měla sebeobrana i všestrannost a vystoupily 

zde oddíly mažoretek, Aerobiku, Scénického tance, a Věrné gardy.  

Hned  další den, tedy 22. května, následovala naše „Pouť na Lipany“. Tentokrát z důvodu opravy mostu na 

Tuchoraz jen o dvou trasách. Díky chybě v redakci ČBZ a plakátovací agentury Rengl nebyla, bohužel, akce dobře 

zpropagována, a počet účastníků byl menší než v minulém roce. Akci samotnou si ale chválíme, protože na ní vládla 

absolutní pohoda – opékali jsme buřty, hledali pomocí minohledaček historické mince, stříleli z pušek i luků až se lesy 

zelenaly, přetahovali se lanem a užívali si i další atrakce.  

 



A aby toho nebylo málo, i další víkend jsme strávili sokolováním – uspořádáním mezisletové sokolské 

celorepublikové akce „U nás v Sokole“, kterou může uspořádat pouze jedenkrát za půl roku dlouho dopředu vybraná 

jednota, která má ostatním Sokolům z celé republiky ukázat, kde a jak žije a pochlubit se nejen svoji sokolovnou a 

činností, ale i svým městem a jeho okolím. A tak jsme si mimo sokolovny prohlédli Podlipanské muzeum, podzemí a 

město, podívali se na Klepec, do Tismické baziliky a na Tuchorazskou hlásku, užili si koncert Ivo Jahelky a večerní 

táborák a také jsme seznámili další sokolské jednoty s naším úžasným evidenčním programem. Vše se vydařilo, až na 

hojnou účast Sokolů z jiných krajů… Ale pro nás velmi dobrá zkušenost a z naší strany i příjemný pocit z dobře 

připravené a zorganizované akce. 

 

13. června jsme si zopakovali úspěšný Sokolský pětiboj, ve kterém si děti zasoutěžily v pěti různých 

disciplínách. 

Na začátku září proběhlo povinné školení BOZP všech cvičitelů. Bez jeho absolvování nesmí nikdo z cvičitelů 

vést cvičební hodinu. 

10. září se konal dnes již českobrodským občanům velmi známý „Dětský branný den“, pořádaný spolkem 

Českobroďák, kde našim stanovištěm sebeobrany prošlo téměř 600 návštěvníků. 

V říjnu a následně pak i v listopadu se v Českém Brodě školili pomahatelé na nové cvičitelé – akce, která se 

opakuje s velkým úspěchem, a kterou samozřejmě chystáme i letos.  

30. listopadu se „naše  sokolské“ děti sešly na tradičním Mikulášském setkání, které pořádáme každým 

rokem. I tentokrát byla zcela zaplněná sokolovna, a to nejen dětmi, ale i jejich rodiči a prarodiči. A právě proto bylo 

jasné, že se většina dětských oddílů chtěla pochlubit aspoň kouskem z toho, co na cvičebních hodinách dělají. A tak 

mohli všichni přítomní shlédnout ukázky dětských oddílů Mažoretek, Scénického tance, Aerobiku i všech třech oddílů 

Všestrannosti. Následovala návštěva Mikuláše, anděla, ale hlavně strašlivého čerta, a po nadílce pak návštěva pekla 

plného čertic.  

Ten samý den večer se potkala část dospěláků na Mikulášsko-vánočním posezení ve třetím sále sokolovny. 

Občerstvení, popovídání…. Netřeba dále rozvíjet. Akce pohodová, škoda jen, že zájem členů nevelký…  



 

3. prosince uspořádal oddíl Stolního tenisu 3. ročník Mikulášského turnaje. Příjemná akce s velkou závodní 

účastí, každý hráč byl velmi bohatě odměněn za svůj výkon díky sponzorům turnaje a hlavně neúnavnému Petru 

Homolovi.  

Je třeba zmínit i činnost našich turistů, kteří v průběhu roku uspořádali řadu jedno i vícedenních akcí po celé 

republice i v okolí Českého Brodu. 

Mezi nejbližší akce, které nás čekají bude patřit školení nových pomahatelů na konci března, 13. května 

oslavy 580 let od povýšení Českého Brodu na Královské město, které proběhnou také v sokolovně a 27. května další 

ročník naší tradiční „Pouti na Lipany“. 

 

V roce 2016 naši jednotu finančně podpořilo svými dotacemi město Český Brod částkou 1.366tis Kč, z toho 

834tis Kč činila dotace na obnovu fasády sokolovny, 152tis Kč tvořila spoluúčast k investiční dotaci MŠMT. Zbylých 

230 tis Kč bylo určeno na činnost jednoty – na nákup náčiní, pořádání akcí, na školení cvičitelů a odměny pro ně. Dále 

na provozní náklady – plyn, elektriku, vodu, pojištění budovy. Investiční dotace města ve výši 150tis Kč byla použita 

v souladu s podmínkami také na dofinancování dotace MŠMT. 

Dotace od Sokolské župy Barákovy ve výši 150tis Kč byla účelově vázána na všestrannost, údržbu budovy a 

sportovní oddíly. Letošní dotace od Župy Barákovy byla na provoz budovy výrazně navýšena díky provedené 

pasportizaci v roce 2015. 

Naší největší dotací, o kterou jsme opakovaně každoročně - ale neúspěšně žádali, byla  investiční dotace od 

MŠMT – 1.812tis Kč,  určená na vybudování nového sálu v suterénu sokolovny. Náklady na tuto investiční akci činily 

2.360tis Kč. 



 

V loňském roce jsme úspěšně požádali o nově vyhlášenou dotaci MŠMT z Programu VIII. Získaná částka činila 

59tis Kč. 

Celkem  činily dotace 3.378 tis. Podmínky dotací jsme dodrželi a dotace řádně a v termínu vyúčtovali. 

Investiční dotace MŠMT bude vyúčtována dle pokynů v dubnu roku 2017. 

Vedle dotací jsou důležitým zdrojem příjmů 1) příjmy z  pronájmů sálů 389tis Kč, 2) tržby  z pořádání 

tanečních, plesů a kulturních akcí 99tis Kč a 3) tržby z občerstvení 95tis Kč. 

Velký podíl příjmů v našem rozpočtu činí členské příspěvky – v roce 2016 jsme od našich členů vybrali 423tis 

Kč. Tato částka se  oproti dřívějším letům  zvýšila díky nárůstu naší členské základny, ale především díky fungující 

evidenci členské základny a lidí, kteří se o evidenci starají – br.Václav Kyba, ses. Ludmila Raková a br. Jaroslav 

Petrásek. Neuhrazené členské příspěvky našich členů (ale již v minimálním množství) evidujeme a řešíme. 

Náklady jednoty v částce 3.135tis Kč byly hrazeny ze všech příjmů jednoty a z půjčky od Města Český Brod ve 

výši 500tis Kč, určené na dofinancování opravy fasády historické budovy.  

Stav finančních prostředků k 31.12.2016 činil 170tis. 

Informace: Jednota od 1.12.2016 podléhá elektronické evidenci tržeb – EET. Daňové přiznání za rok 2016  je 

zpracované. I přes příjmy, kterých dosahujeme, nejsme plátci DPH, protože největší položky dotace, členské 

příspěvky a pronájmy sálů k sportovním účelům, jsou z rozhodujících příjmů vyloučeny.  

U daně z příjmu je od základu daně ve výši 227tis Kč odčtena odčitatelná položka 300tis Kč a jednota nemá za rok 

2016 daňovou povinnost. Daňové přiznání bude podáno v termínu na finančním úřadu v Českém Brodě. 

 

 



Z odboru sportu: 

Počet oddílů: 1 – stolní tenis (STT) 

Počet členů: 29x-  z toho registrovaných u asociace stolního tenisu 11x  + 1x žačka je u nás na hostování z AFK 

Nymburk 

Rozděleno dle věkových kategorií: senior 1x, muži 4x (27-60let) + 2x (19-26let), ženy 2x, dorostenci 5x, žáci 7x a 

žákyně  8x. 

Cvičitelů  7x  – Jana Davídková, Martina Jungrová, Petr Janich, Petr Homola, Dan Opršal, Tomáš Linger, Tomáš Opršal 

V roce 2016 průběžně došlo k dalšímu rozšíření členské základny v rámci STT proti roku 2015 (17x) o 12x 

cvičenců, díky tomu bylo třeba rozšířit i cvičitele o čtyři nové, kteří úspěšně v tomto roce absolvovali školení i 

závěrečné zkoušky na cvičitele III. třídy a proti roku 2015 došlo i k rozšíření hrací doby o úterý + 3 hodiny, což se 

adekvátně odráží v herních výkonech a fyzických zdatnostech jedinců. 

 

Dále hrajeme stolní tenis v naší krásné sokolovně v sále č.4 – hrajeme na 3 stolech v úterý od 18,00 – 21,00 - 

pokročilí, ve středu od 17,00 do 19,00 -  začátečníci a v pátek od 18,00 – 21,00 -  pokročilí – hlavně dospělí.   

Soutěžní hráči: 

V hrací sezóně 2015 / 2016 (od října 2015 do března 2016) skončil náš tým přihlášený poprvé do regionální 

soutěže Kolínska (v rámci České asociace stolního tenisu – ČAST) na 7.místě z 11. Kde jsme odehráli nejnižší soutěž 

registrovaných hráčů – nerozlišují se věkové kategorie ani pohlaví. Aktivně hrálo celkem 12 hráčů – 7 dětí a 5 

dospělých – jako seznamovací první sezóna to bylo perfektní. 

V hrací sezóně 2016/2017 (říjen 2016 / březen 2017) jsme přihlásili již dva týmy na regionální soutěž Kolínska 

(ČAST) ve stolním tenisu do 4 třídy. Tým „A“, složen z 5-ti dospělých, měl za úkol hrát na vítězství a celkově vyhrát  

4.třídu, tak aby se v následující hrací sezóně mohlo postoupit do 3.třídy - cíl byl splněn a po odehrání celkem 16 



zápasů (8 soupeřů hraje 2x vzájemný zápas). Po valné hromadě stolního tenisu regiónu Kolín, která proběhne 

během září 2017, se definitivně potvrdí náš postup do 3 třídy. Tým „B“ jistil tabulku z opačné strany, vzhledem 

k tomu, že v „B“ týmu jsou hlavně a přednostně hrající naše děti - 1 žačka Linda Kolářová + 1 žačka Klárka Valentová, 

hostující z AFK Nymburk a 2 dorostenci - Patrik Devera a Jonáš Přibyl + 3 dospělí. U dětí 100% platí, že k vyšším 

výkonům potřebují i velkou podporu od rodiny / rodičů, nejen vozit na pravidelné tréninky a na zápasy, ale i na různě 

vypisované víkendové turnaje v rámci „rozumného dosahu“. Bez této podpory hráč prostě „neroste“. 

Začátečníci: 

Hrají hlavně ve středu. Trénuje je nejčastěji Petr Homola s Petrem Janichem, ale i ostatní cvičitelé občas 

přiloží ruku k tréninku. Po pořádné rozcvičce, protažení a po posilování s mnohými začátečníky začínáme opravdu od 

začátku a tak u některých začínáme s držením pálky, s jednoduchým pinkáním míčku na pálce atd. – pokrok je rychle 

znát a tak se dostávají ke stolům, kde teoreticky zvládnou a v praxi si zahrají pin-pong ve dvouhrách, čtyřhrách, ale i 

„obíhačku“ atd.. Věřím, že některý ze začátečníků brzo rozšíří naše řady soutěžních hráčů. 

 

3.Mikulášský turnaj 

Proběhl 3.12.2016,  celkem přijelo 44 hráčů. Hrálo se v 5 kategoriích: děti do 18 let -  celkem 22 osob – 

samostatně 5 dívek a 17 chlapců a dospělí - celkem 22 osob – 7 hráčů  neregistrovaných z řad široké veřejnosti  a 15 

hráčů registrovaných v ČAST a poslední byla tzv.„losovaná“ čtyřhra (páry se daly do hromady taženým losem a nikdo 

netušil, koho si vytáhne za spoluhráče). Tentokrát účastníci nebyli jen z Českého Brodu a okolí, ale přijeli i ze 

vzdálenějších míst: T. J. Sokol Velim, TJ Sadská, T. J. Sokol Lysá nad Labem, TTC Žehuň, TJ Bohnice. Výsledky viz 

stránky našeho T. J. Sokol Český Brod. 

Plán činností na rok 2017: 

Pokračování v trénincích minimálně ve stejném objemu hodin jako doposud. 

30.4.2017 proběhne Regionální přebor žactva a dorostu Kolínska v rámci registrovaných hráčů. Bude to 5. a zároveň 

finální turnaj v rámci regionu. Máme se na co těšit, protože naše hráčky Klárka Valentová a Linda Kolářová si vedou 

velmi dobře. 

Červen 2017 – přihlášení jednoho popř. dvou týmů na hrací sezónu 2017/2018 u České asociace stolního tenisu 

(ČÁST) – bude upřesněno 

Září 2017 – účast 1-2 dospělých na valné hromadě stolního tenisu Kolínského regionu – bude upřesněno 

Říjen 2017 – březen 2018 – další hrací sezóna registrovaných hráčů 

2.12.2017 proběhne 4. Mikulášský turnaj – doufám, že se účast opět zvedne a že překonáme 50 hráčů. 

Účast na turnajích – průběžně budeme informovat 

 

V lednu se účastnily oddíly scénického tance, mažoretek a aerobiku tanečního představení ZUŠ v KD Svět Č. 

Brod. 6.2. byl založen při naší jednotě „Klub sokolských seniorů“ jako klub otevřený  nejen pro Sokoly, ale pro seniory 

vůbec a jako výzva a produkt aktivního seniorského života, kde je místo pro společné setkávání, kulturní a osvětové 

přednášky a vystoupení, výtvarné a rukodělné aktivity. Klub vede ses. Zdena Firbasová  a ses. Jana Corradiniová. Klub 

se scházel občas o sobotách v počtu 8 – 20 účastníků. Na prvním setkání se při promítání zavzpomínalo na různé 

sokolské akce, včetně sletů. Při druhém setkání klub vyslechl lékařskou přednášku, jak předcházet nemocem staršího 

věku. Dalším setkáním bylo odpoledne s verši Jaroslava Seiferta v podání Rudolfa Kvíze. Následovalo zdravé cvičení 

pro seniory v podání naší náčelnice Lídy Rakové. Při pátém setkání proběhla přednáška o léčivých produktech 



z přírody. Posledním setkáním v minulém roce byla rukodělná práce, setkali jsme se při tvorbě vánočních přání a 

svícnů. 

 

V letošním roce jsme se rozhodli pro pravidelné setkání, vždy 1. středu v měsíci od 15:00 hodin. Zahájili jsme 

vyprávěním o skautingu s báječným hostem panem Miroslavem Stárkem. Následovalo promítání a povídání o historii 

Českobrodského sokola s náčelníkem ing. Jaroslavem Petráskem. V březnu byl naším hostem PhDr. Vladimír Jakub 

Mrvík, Ph. D., který poutavě vyprávěl o historii našeho města. Na duben připravujeme čtení o životě Dr. M. Tyrše 

s obrazovou dokumentací. 

28.2. proběhla dětská akce pro veřejnost – „Karnevalové řádění“. Tuto akci každoročně zajišťuje ses. Eliška 

Strakošová a oddíl Corridoor. 

 5.3. se konal Tradiční sokolský ples, což je velká akce naší jednoty pro dospělé. Nutno říci, že se náš ples 

dostal na kultivovanou a reprezentativní úroveň, ať striktním společenským oblekem, výzdobou, předtančením, 

tombolou, výběrem kapely či novými nápady. 

Máme za sebou už ples letošní. Pro srovnání: vzhledem k letošnímu „velkoplesu“ města trochu opadla účast, 

nicméně oproti loňsku jsme oživili ples větší výzdobou i s fotografiemi z činnosti jednoty, exkursí nového sálu a velice 

obdivovaným foto koutkem, kde ožila sokolská hesla a bylo možné se nechat vyfotit s různými sokolskými rekvizitami 

a náčiním. 

Sokolský ples organizačně zajišťuje ses. Eva Petrásková a hlavní pracovní tým plesu jsou sestry Jitka Crosnier 

Leconte, Diana Minaříková, Lucie Šmejkalová, Martina Křížová, Gabriela Veselá a br. náčelník Jaroslav Petrásek.  

27.-29.5. se konala celorepubliková akce ČOS „U nás v sokole“. Byli jsme vybráni, abychom tuto akci 

zorganizovali u nás. Byli jsme připraveni na velký počet účastníků, ale vzhledem k vlažné propagaci ze strany ČOS 

nečítala avizovaných až 200 účastníků, ale necelý 1 autobus... Organizace jsme se zhostili velmi zkušeně, víkendový 

program zajistil tým celého výboru. Hlavní sobotní poznávací výlet po Českobrodsku skvěle zajistila ses. 

místonáčelnice Jitka po jablečné stezce přes Tismice  a dále přes Lipany. Vydařil se velmi večerní táborák na zahradě 

ZUŠ.  



 

Dále v květnu proběhla obnovená akce „Pouť na Lipany“, její 2. ročník. Součástí plánku a mapky k pouti byly 

přidány otázky z historie okolo husitství, Českobrodska, či středověku obecně, což sestavila ses. místonáčelnice Jitka 

Leconte. Jinak tuto akci zajišťuje br. náčelník Jarda ve spolupráci se 14. skautským střediskem Český Brod. 

V červnu se konalo celovečerní taneční představení ZUŠ, kde oddíl scénického tance účinkoval s ukázkou 

lidového tance, dále  ve spolupráci se sdružením Českobroďák proběhl kurz první pomoci u dětí, vedl ho záchranář 

Jan Veselý. 

25.-26.6. se konal sjezd ČOS, ve volebním roce 2016 bylo zvoleno nové vedené ČOS, post starostky obhájila 

ses. Hana Moučková. Za naši jednotu se účastnili br. starosta Jan Firbas a ses. místostarostka Ludmila Raková. 

V září započalo cvičení v sokolovně 5.9. Veškeré plakáty a organizace byly v režii náčelníka. Byl zahájen 

tradiční kurz tanců a společenské výchovy pro mládež. Kurz zajišťuje ses. Lucie Šmejkalová. 

22.9. v rámci celorepublikové akce „Noc sokoloven“ naše jednota uspořádala koncert folkové skupiny 

Nezmaři a při této příležitosti jsme slavnostně připili se všemi účastníky nové fasádě v Tyršově ulici. 

Proběhla také tradiční posvícenská zábava, tentokrát 24.9., akci zajistil br. starosta Jan Firbas. V září jsme se 

ve spolupráci s hnutím Českobroďák účastnili v parku akce Branný den. Aktivně se každoročně účastní oddíl 

sebeobrany a br. náčelníci - Jarda Petrásek a Vašek Kyba, a za vzdělavatele ses. Eva Petrásková u stanoviště „výchova 

k české státnosti“. 

8.10. jme se snažili na stránkách našeho Sokola a ve vývěsce sokolovny připomenout památný den sokolstva, 

kdy v tento den roku 1941 byli zatčeni téměř všichni činovníci, sokolská obec byla rozpuštěna a majetek jí byl 

zabaven. 

Naše jednota je iniciátorem uctění výročí vzniku samostatného Československa. Každoročně se uskuteční 

pietní vzpomínka a položení květin u pomníku TGM. Je dobré říci, že se tak děje ve spolupráci se skauty a poslední 

roky se k nám připojili i zástupci města. Za naši jednotu přečetla 28.10. projev ses. Zdena Firbasová, kde vyzdvihla 

podíl sokolů na vzniku Československa a hodnoty sokolského hnutí. 



 

30.11 se konala hlavní akce dětských oddílů - Mikulášské setkání - jedna z nejdůležitějších akcí jednoty jak pro 

děti, tak pro jejich rodiče. Byly k vidění ukázky jednotlivých dětských oddílů, ve sklepě bylo připravené strašidelné 

peklo s úkoly, které zajistila ses. Eliška Strakošová a samozřejmě přišel nadělovat Mikuláš, čert a anděl. Organizaci 

zajistila ses. Eva Petrásková, ale nutno dodat, že u této akce je třeba absolutní zapojení všech cvičitelů nejen dětských 

oddílů. Večer následovalo o poznání klidnější posezení dospělých. Zde sbor cvičitelů k utužení bratrského kolektivu 

vymyslel akci badmintonový turnaj mezi vánočními svátky, který se shledal s velkým úspěchem. Akci zajišťovali 

všichni, za sport nás zaštítil br. Petr Janich, který vypracoval tabulky turnaje. Touto pěknou akcí jsme jako cvičitelé rok 

2016 završili. 

 



Kromě utužení těla jsme se snažili sokolovnu proměnit v kulturní stánek. Uspořádali jsme koncerty Ivo 

Jahelky, folkové skupiny Nezmaři a koncert Jaroslava Uhlíře. Koncerty zajistil br. Petrásek a činoherní představení 

Divadla pod Petřínem Sokol Kampa „Popel a pálenka“ zajistil br. Firbas. 

Co ještě za vzdělavatele říci? Z pohledu od veřejnosti je patrné, že Sokol nabývá postupně vážnosti jakou měl, 

že to není cosi vyčpělého a přežitého, což v je v našem případě patrné z ohlasů lidí a rodičů dětských členů. A že tomu 

tak je, je díky činům, které se zde dějí. Ani 155tiletá tradice Sokola sama není to hlavní. Sokol je postaven na 

angažovanosti a chuti být aktivní, a proto má hodnotu, kterou stojí za to jako tradici a hodnotu předat a zachovat. 

Z pohledu dovnitř jednoty je na místě rozhodně větší motivace a aktivita vlastních členů, nikoli pouze ve 

cvičebních hodinách, ale alespoň při hlavních veřejných akcích jednoty. V dětských hodinách by bylo zapotřebí 

výchovné osvěty o tom, co je Sokol a jaké jsou jeho tradice. V hodinách je to prakticky dost obtížné, neboť 60 minut 

uteče jak voda a co se týká výchovy, jsme po pravdě na absolutním začátku, což je obyčejné zdravení.  

        výbor T. J. Sokol Český Brod 

 


