
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a 

končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Tělocvičné 

jednoty Sokol Ostroměř a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání 

Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř konané dne 19. února 2018. 
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1) Obecné informace o organizaci   

                

Název účetní jednotky:  Tělocvičná jednota Ostroměř 

Sídlo:  T.G.Masaryka 247, Ostroměř 507 52  

IČ:  60119071    

DIČ:  CZ60119071    

Právní forma:  pobočný spolek  

Spisová značka:  L 28386 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Webové stránky:    www.sokolostromer.cz 

E-mailová adresa:  sokolostromer@seznam.cz        

  Vavrova.lada@seznam.cz 

Telefonní spojení:  605 974 630 (starosta jednoty) 

Bankovní spojení:  č.ú. 190493490/0300 
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2) Hlavní a vedlejší činnost organizace  

Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami České obce 

sokolské. Ve sledovaném období realizovala jako hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni 

materiální a organizační podmínky ve svých oddílech, 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho 

vlivu na zdraví, 

c) prostřednictvím společenské a kulturní činnosti přispívala ke zvyšování fyzické, 

společenské, kulturní a duchovní úrovně svých členů a naší demokratické společnosti 

a vychovávala k mravní a občanské odpovědnosti,  

d) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – budovu sokolovny 

a zároveň vytvářela možnosti užívání sokolovny pro zájemce z řad veřejnosti a jiných 

sportovních organizací, zejména pak mládeže, 

e) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 

organizacemi i jednotlivci. 

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř také 

vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace také příjmy z pronájmu sokolovny 

pro nečleny spolku. 

 

Akce pořádané naší jednotou a účast našich oddílů na sportovních akcích v roce 2017 : 

7.1.2017 – divadlo „Charleyova teta“ – ochotnický spolek Dobrovodští kohouti 

23.1.2017 - informační schůzka ohledně sletových skladeb 

25.3.2017 – Sokolské šibřinky pro děti   

3.6.2017 – Sraz župního žactva v Ostroměři 

4.6.2017 – Dětský den – Cesta pohádkovým lesem 

8.6.2017 – Akademie Základní školy E.Štorcha v sokolovně 

17.6.- 29.7. 2017 – Letní kurz tance a společenské výchovy 

1.-2.7.2017 - Slet v Gajároch na Slovensku - pořádá Sokolská unie Slovenska 

19.9.2017 – Pohádkové cvičení – veřejná cvičební hodina 

21.9.2017 – Florbalové odpoledne – veřejná cvičební hodina 

21.9.2017 – Aerobik – 70 minut – veřejná cvičební hodina 

22.9. 2017 – Noc sokoloven, hledání sokolského pokladu 

23.9.2017 – Sletová štafeta + doprovodná akce pro rodiny s dětmi 

10.10.2017 – „Večer sokolských světel“ při příležitosti Památného dne Sokolského hnutí 

25.11.2017 – Setkání seniorů v sokolovně – děti zde předvedly ukázku sletové skladby 

„Cirkus“ 

3.12.2017 – Slavnostní rozsvícení stromku v Ostroměři 

5.12.2017 – Mikulášské cvičení 

 



 

 

FLORBAL: 

29.1.2017 – Přátelský turnaj ve Žďárkách – 4. místo v obou kategoriích 

19.2.2017 – Přátelský turnaj v Dolní Kalné kat. Ia – mini žáci – 2. místo Ostroměř 

25.2.2017 – Župní přebor v Sobotce – kat. Ib – st. žáci – 2.místo Ostroměř 

4.3.2017 – Župní přebor v Sobotce – kat. Ia – mini žáci – 2.místo Ostroměř 

18.3.2017 – Župní přebor v Hořicích – kat. III – junioři, muži – 4.místo Ostroměř 

26.3.2017 – Župní přebor v Ostroměři – kat. II – dorost – 4.místo Ostroměř 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE: 

6.5.2017 – Župní přebor ČOS v sokolské všestrannosti – atletika, plavání – z naší jednoty 

účast 10 soutěžících 

9.12.2017 – 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise 

27.12.2017 – 11. Silvestrovský turnaj v nohejbale 

 

V roce 2017 se cvičitelé zúčastnili seminářů: 

27.5.2017 - Seminář - Hudebně pohybové hry a hlasový projev 

17.11.2017 – Doškolovací seminář župy Jičínské ve Valdicích 

 

Nácvičné srazy ČOS v roce 2017: 

18.-19.2.2017 – 1.nácvičný sraz skladby "Siluety" – Lada Vávrová 

11.-12.3.2017 – 1.nácvičný sraz skladby "Spolu" – Lada Vávrová, Miloš Vávra 

19.3.2017 – 1.nácvičný sraz skladby "Noty" – Bohumila Musílková 

8.-9.4.2017 – 1.nácvičný sraz skladby "Borci" – Jan Krejčí, Miloš Vávra 

23.4.2017 - 1.nácvičný sraz skladby "Cirkus" – Lada Vávrová 

7.-8.10.2017 – 2.nácvičný sraz skladby "Cirkus" – Lada Vávrová 

8.10.2017 – 2.nácvičný sraz skladby "Noty" – Bohumila Musílková 

14.-15.10.2017 – 2.nácvičný sraz skladby "Spolu" – Lada Vávrová, Miloš Vávra 

28.-29.10.2017 – 2.nácvičný sraz skladby "Borci" – Jan Krejčí, Miloš Vávra 

4.-5.11.2017 - 2.nácvičný sraz skladby "Siluety" – Lada Vávrová 

 

Župní nácvičné srazy sletové skladby „SILUETY“ :  28.9., 21.10. a 18.11.2017 

V jednotě probíhají nácviku každé pondělí od 19.30 do 20.30 hodin a ve čtvrtek od 20.00 do 21 

hodin. 

 

Župní nácvičné srazy sletové skladby “BORCI“: 30.9., 7.10., 13.10., 20.10., 3.11., 17.11. 

a 8.12.2017. 

 

Župní nácvičné srazy sletové skladby „SPOLU“ : 29.9., 6.10.,10.11., 1.12. a 28.12.2017. 

 
Nácvičné srazy sletové skladby „CIRKUS“ :  28.9., 9.10., 21.10., 30.10., 20.11., 25.11. a 14.12. 
2017. Nácviky této skladby dále probíhaly každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin. Dále probíhaly 
2 župní nácvičné srazy ve Valdicích – a to 20.9. a 17.11.2017. 



 

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř. Tělocvičná jednota Sokol 

Ostroměř organizačně zahrnuje oddíl všestrannosti, ve kterém organizuje činnosti aerobiku, 

rytmické gymnastiky, florbalu, nohejbalu, badmintonu, břišních tanců, stolního tenisu. Oddíly 

provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však 

v zájmu Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř jako celku. 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace. Výbor pracuje v tomto 

složení: 

starosta jednoty, vzdělavatelka – Mgr. Lada Vávrová, 

místostarosta jednoty - Bohumila Musílková,  

jednatel jednoty - Miloš Vávra,  

hospodář jednoty - Jana Vobořilová,  

náčelník jednoty - Miroslav Zeman,  

náčelnice jednoty - Dita Ersepková, 

členy výboru - Lenka Tomešová, DiS. 

 

Členy kontrolní komise Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř: 

Bc. Jan Vávra (předseda komise), 

Ilona Velichová, 

Pavlína Bílková. 

 

  



 

 

4) Členská základna          

Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř evidovala k 1.1.2018 107 členů, z toho 40 dospělých a 67 

dětí do 18 let v následující struktuře:  

 

 Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 

Dospělí 

(nad 18 let) 

všestrannost 35 0 7 

aerobik, rytmická gymnastika 12 2 8 

břišní tance   6 

florbal 37 2 12 

nohejbal   12 

stolní tenis 4 1 10 

badminton   8 

cyklistika   3 

posilovna  2 3 

 

Cvičební hodiny: 

PONDĚLÍ od 17.00 do 18.25 hod.  stolní tenis (žactvo, dospělí) 

  od 18.30 do 19.30 hod. aerobik (dorostenky, ženy) 

  od 19.30 do 20.30 hod. nácvik sletové skladby „SILUETY“ 

ÚTERÝ  od 16.00 do 16.55 hod. všestrannost (předškolní děti) 

  od 17.00 do 18.20 hod.  všestrannost (žactvo) 

  od 18.30 do 21.00 hod.  nohejbal (muži) 

STŘEDA od 17.30 do 18.25 hod. florbal (starší žactvo) 

  od 18.30 do 20.30 hod.  florbal (dorostenci) 

ČTVRTEK od 16.00 do 16.55 hod. florbal (mladší žactvo) 

  od 17.00 do 17.55 hod. florbal (starší žactvo) 

  od 18.00 do 18.55 hod. aerobik (žactvo) 

  od 19.00 do 20.00 hod.  aerobik (dorostenky, ženy) 

od 20.00 do 21.00 hod. nácvik sletové skladby „SILUETY“ 

PÁTEK  od 18.00 do 21.00 hod. badminton 

SOBOTA turnaje ve florbale, všestrannosti, akce jednoty, soustředění, plesy 

NEDĚLE od 17.00 do 19.30 hod.   břišní tance (dorostenky, ženy) 

 

  



 

 

5) Hospodaření organizace  

Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 

z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, z grantů Královéhradeckého 

kraje, MŠMT, České obce sokolské.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -501,-korun na vrub 

vlastního jmění ve prospěch vlastního jmění. Organizace vykazuje dostatek finančních 

prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 

 

 

V roce 2017: 

- byl opraven komín 

- byl podepsán dodatek k pojistné smlouvě na sokolovnu a její majetek 

- byly prořezány lípy před sokolovnou 

- byla vysazena nová lípa před sokolovnou.  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 


