Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava
Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava
Sokol Jihlava Sokol Jihlava Sokol Jihlava

ZPRÁVA stAROsty
Vážené sestry, vážení bratři,
rok 2019 nebyl naplněn žádným významným výročím či plánovanou sokolskou událostí jako
rok 2018, přesto byl pro nás opět rokem plným událostí, které pozitivně posunuly naši
sokolskou jednotu v mnoha oblastech vpřed. Protože je mnohé popsané v jednotlivých bodech
této výroční zprávy, pokusím se stručně okomentovat asi to nejdůležitější. Tím, že se valná
hromada koná až v červnu 2020, mají uvedené informace přesah i do roku 2020.
SOKOLOVNA: od září 2019 začala intenzivně pracovat skupina „rekonstrukce sokolovny“,
která měla za hlavní cíl připravit kvalitní zadání pro architektonickou studii. Skupina
pracovala pod vedením jihlavské architektky Jany Novákové, která byla na tuto práci najata.
Jako sokolská jednota stojíme pravděpodobně před jednou z nejzásadnějších výzev od roku
1934, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě sokolovny. Čeká nás generální rekonstrukce sokolovny
s jasnou vizí – vytvořit moderní sokolovnu zaměřenou na naše současné aktivity
s maximálním zachováním hodnot architektonického díla Bohuslava Fuchse. Současně již
víme, že musíme hledat i další prostory, do kterých se přesune činnost některých oddílů.
Všichni činovníci a cvičitelé měli možnost diskutovat a připomínkovat návrh zadání
architektonické studie, u které bychom si přáli, aby byla hotova nejdéle v první půlce roku
2021.
ŘÍZENÍ ORGANIZACE: naprosto nezbytná je stabilizace řízení organizace, jak bylo
nastaveno v rámci strategického plánování již v roce 2017. Stabilizovat je nutné nejen řízení
DIODu, ale především oblasti hlavní činnosti. V kanceláři Sokola Jihlava nyní pracuje Eva
Zuzaňáková a Tereza Benáková na plný pracovní úvazek, Tomáš Nosek na 0,4 úvazku jako
OSVČ s výhledem na plný pracovní úvazek v souvislosti se vznikajícím „centrem Odboru
všestrannosti ČOS – Sokol centrum Jihlava“. Od jara 2020 probíhají jednání s Kateřinou
Nikodýmovou, která od 1. 6. 2020 nastoupila do pozice ředitelky Sokola Jihlava. Tento vývoj
vnímám s velkou nadějí a optimismem. Profesionalizace řízení organizace je jednou
z klíčových oblastí, díky které budeme schopni začít realizovat plánované cíle.
ČINNOST: o stále stoupajícím zájmu o naše oddíly svědčí nárůst členské základny, kdy
evidujeme k 1. 1. 2020 1 109 členů. To je obrovské číslo na naše relativně malé sportovní
prostory a za to patří obrovské poděkování všem cvičitelům a činovníkům. Od září 2020 jsme
přešli na elektronickou registraci členů „webooker“ a jsme asi první sportovní organizací
v Jihlavě, která využívá takovýto propracovaný systém. Podrobně se činnosti věnují zprávy
náčelnictva a jednotlivých oddílů a můžeme být hrdí, kolik věcí se v naší sokolské jednotě
odehrává.
DIOD: za rok 2019 se v DIODu uskutečnilo obrovské množství kulturních, společenských či
sportovních akcí a aktivit. Za to patří všem zaměstnancům DIODu obrovské poděkování.
Současně vnímáme mnoho problémů, které řešíme a snažíme se jim předcházet. Ztráta
DIODu za rok 2019 je vysoká a pro Sokol Jihlava znamená obrovskou zátěž. Jedním
z hlavních úkolů ředitele Sokola Jihlava a vedoucího DIODu bude hlídání plánovaného
rozpočtu a minimalizování provozní ztráty. Na podzim 2020 čeká výbor a vedení Sokola
Jihlava zásadní jednání s městem Jihlava o financování provozu DIODu od roku 2022.
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Velké poděkování musí zaznít našim cvičitelům, trenérům, činovníkům a dobrovolníkům, bez
jejichž obětavé a náročné práce se organizace našeho typu neobejde. Znovu chci velmi
poděkovat zaměstnancům Sokola Jihlava za jejich obětavou, loajální a odpovědnou práci,
která u většiny jde za hranici jejich pracovních povinností a bez níž by fungování a rozvoj
sokolské jednoty nebyly možné. Děkuji všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům
za přízeň a podporu.
Na závěr vás chci poprosit o pomoc a spolupráci. Čekají nás velmi náročné úkoly a obrovské
množství práce, která se neobejde bez pomoci vás všech. Nejde jen o praktickou pomoc, ale
možná nejdůležitější bude vytvořit atmosféru sounáležitosti, vzájemné důvěry a podpory,
radosti z toho, co děláme. Důležitý není pouze cíl, ke kterému chceme směřovat, ale
především cesta, po které k němu budeme společně kráčet.
Se sokolským nazdar
Martin Zuzaňák, starosta Sokola Jihlava
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ZPRÁVA o hOsPOdAřeNÍ ZA ROk 2019
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava je pobočný spolek ČOS s vlastní právní subjektivitou.
Řídicí orgán, nově zvolený výbor jednoty, zahájil svoji činnost 1. 4. 2019 v počtu 13 členů.
V průběhu dubna jeden člen odstoupil. Jednání výborů se zúčastňovali i členové kontrolní
komise. Činnost jednoty zajišťovali na úseku sportovní oblasti a tělocvičen 2,25 přepočtených
zaměstnanců, na 0,4 úvazku koordinátor činnosti/náčelník a zhruba 35 trenérů na DPP či
dobrovolníků. Na úseku kulturní činnosti a kulturního sálu DIOD zajišťovali provoz
4 přepočtení zaměstnanci + brigádníci na DPP.
Výbor jednoty se scházel pravidelně a pracoval v tomto složení:
Martin Zuzaňák – starosta

Věra Matoušková

Adam Hruška – jednatel

Vítězslav Krčma

Pavel Brada – vzdělavatel

(odstoupil)

Petr Majtán

Eva Zuzaňáková – hospodářka

Martina Nováková

Tomáš Nosek – náčelník, místostarosta

Přemysl Martinek

Tereza Benáková – náčelnice

Pavlína Smrčková
Antonín Musil

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 7 schůzek výboru jednoty. Schůzek se zúčastňovali
i členové kontrolní komise Jana Mandátová, Bohuslav Voda a Václav Plánka. Další mnohá
jednání v užší skupině zaměstnanců pak probíhala pod vedením starosty několikrát měsíčně
a průběžná komunikace denně dle potřeby. Členské a oddílové příspěvky byly v roce 2019
vybírány v rozmezí od 200 do 3 500 Kč s ohledem na výši základních provozních nákladů
a s rozlišením toho, zda se jedná o oddíl využívající malou nebo velkou tělocvičnu. Podíl
oddílového příspěvku si oddíly stanovily jednotlivě podle svých potřeb, které zahrnují
především odměny trenérů. I v roce 2019 byl součástí členského příspěvku podíl pro Českou
obec sokolskou a Sokolskou župu plk. Švece.
Pro výběr příspěvků a registrace do oddílů jsme začali využívat elektronický systém
Webooker. Z počátku roku 2019 fungoval pouze zkušebně u vybraného oddílu, od září již
plně pro všechny oddíly. Systém umožnil rychlou a přehlednou registraci do oddílů přes
internet, dále také poskytuje možnost úhrad příspěvků převodem, kdy platby se automaticky
párují. Za tímto účelem byl zřízen účet u Fio banky. Systém se stále vylaďuje a ve spolupráci
s poskytovatelem dle našich přání i dále vyvíjí.

Počet členů naší jednoty k 31. 12. 2019 je 1 109:

MUŽI

ŽENY

DOROSTENCI DOROSTENKY ŽÁCI

ŽÁKYNĚ

82

182

37

389

29

390
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Dotace 2019:
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SOKOL 2019
Dlouhodobá činnost oddílů
Provoz sokolovny
Oprava fasády
Dřeváček, PS Foerster celor. činnost
Dřeváček cyklus vystoupení
PS Foerster Jarní koncert
PS Foerster Vánoční koncert
Happening Pamatuj 2019!
Noc sokoloven
Dřeváček partnerství
Činnost mládeže
Judo - VOM
PS Foerster činnost
Dřeváček činnost
Můj klub - činnost a provoz Sokola
Oddíly všestrannosti
Oddíly všestrannosti vybavení
Standardizace nářadí
Judo činnost
Judo soustředění
Den otevřených dveří
Vzdělávání

město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava
město Jihlava dar
Kraj Vysočina
ČOS
ČOS
ČOS
MŠMT
Župa plk. Švece
ČOS
ČOS
ČOS
ČOS
ČOS
ČOS
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Cesta kolem světa program pro MŠ

ČOS 58 1978

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CELKEM HLAVNÍ ČINNOST
1
2
3
4
5
6
9

DIOD 2019
Celoroční program produkce
Inkubátor
Ne/klasika
Tanec a pohyb
Voda
Kino DIOD
Ztrátovost DIOD
CELKEM DIOD
CELKEM DOTACE 2019

město Jihlava
město Jihlava
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury
město Jihlava

377 000,00
480 000,00
9 570,00
34 250,00
37 000,00
22 800,00
16 500,00
10 700,00
30 000,00
76 000,00
70 770,00
58 000,00
12 000,00
8 000,00
780 450,00
15 790,00
10 650,00
13 806,00
1 500,00
5 080,00
4 000,00
5 600,00
0,00
2 079 466,00
650 000,00
59 800,00
135 000,00
220 000,00
90 000,00
50 000,00
1 000 000,00
2 204 800,00
4 284 266,00

Účetní uzávěrka za rok 2019 skončila s výsledkem hospodaření jednoty ztrátou 79 231,– (viz
příloha). Celkem náklady činí 9 052 tis. a výnosy 8 973 tis. Jednotlivé oddíly a střediska
sledujeme také v příjmech a výdajích, které mají vedoucí oddílů kdykoliv k dispozici.
Vyměřené úroky FÚ a doměřená DPH z realizace projektu kulturní scény se ve výsledku
uzávěrky nepromítají, jelikož byly uvedeny v roce 2013. Obojí jsme i za rok 2019 řádně
uhradili ve výši celkem 553 586,–. Daňové přiznání bude přes daňovou poradkyni uzavřeno
a podáno v průběhu května–června 2020.
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Hospodaření většiny středisek je převážně vyrovnané. Na ztrátovost DIODu jsme i v tomto
roce obdrželi dotaci města 1 mil. Kč, která je nyní sjednána do roku 2021. V roce 2019 jsme
zahájili diskuze, jak s provozem DIODu naložit po roce 2021, v jaké podobě a jakém rozsahu
ho budeme dále provozovat. Roli v tomto rozhodování bude mít také postoj a zájem města
o tuto kulturní scénu. Kromě dotací na ztrátovost DIODu jsme na činnost a údržbu Sokola
a DIODu čerpali dotace nejen od města, ale i dalších poskytovatelů, jako je MŠMT, MK,
ČOS, Státní fond kinematografie, Kraj Vysočina – viz tabulka. Kvůli úsporám, v souvislosti
se zatížením vůči finančnímu úřadu, bohužel ani v tomto roce neprobíhaly žádné zásadní
investice do majetku. Co se týká lidských zdrojů, byly mírně navýšeny mzdy zaměstnancům
a některé úvazky. Dále v rámci nové strategie pokračovala formou služby činnost
koordinátora/náčelníka a od 1. 1. 2019 v pracovním poměru na ¾ úvazek zahájila práci
koordinátorka činnosti, která byla následně zvolena i do funkce náčelnice.

Pokladna za rok 2019 zahrnuje 437 vystavených výdajových a 143 příjmových dokladů.
Hotovost v pokladně činila ke konci roku 71 672 Kč. Naše jednota přijala (a uhradila)
469 faktur, vystavila celkem 138 faktur. Stav na běžném účtu k 31. 12. byl 1 123 774 Kč, na
podúčtu České spořitelny 4 737 Kč, na vkladovém účtu České spořitelny 6 308 Kč a na nově
zřízeném účtu u Fio banky 1 282 380 Kč. Podnikatelský spořicí účet u LW-BW byl zrušen.
Nově byl zřízen transparentní účet (stav 100,-) pro případné budoucí získávání financí
především spojených s plánovanou rekonstrukcí.
Účetní uzávěrka – stručný přehled viz příloha.
Eva Zuzaňáková, hospodářka
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stRAtegické PlÁNOVÁNÍ
Revizi strategického plánování jsme absolvovali 12. 2. 2019 pod vedením paní Ireny
Swiecicki. Proběhlo zhodnocení a byly vytyčeny další dílčí úkoly. To, co se podařilo v roce
2019 naplnit, je mírné navýšení mezd zaměstnancům, vytvoření a nastavení nového
pracovního místa pro koordinaci hlavní činnosti – ¾ úvazek, stanovení měsíční odměny pro
starostu. Podařilo se také získat nové trenérky především předškolních dětí a rozšířit tak
i dopolední nabídku o cvičení Rodičů a dětí a také jógy pro dospělé. Postupně se tak zaplňuje
volná kapacita malé tělocvičny v dopoledních hodinách. V DIODu se začal více zapojovat
druhý technik a byl navýšen úvazek asistence. Intenzivněji se začalo řešit téma budoucí
rekonstrukce sokolovny. Od září byla sestavena pracovní skupina, která se pravidelně
scházela minimálně 2x měsíčně. Jejím úkolem je příprava realizaci studie, výhledově
i projektu či rekonstrukce. Ve skupině pracuje Martin Zuzaňák, Tomáš Nosek, Tereza
Benáková, Adam Hruška, Eva Zuzaňáková (z časových důvodů odstoupila ses. Mandátová
a br. Majtán). Pro řízení skupiny byl najatý externí pracovník – architektka Jana Nováková.
Začala se také více otevírat otázka směřování oddílu Fungym a vzdělávacího sportovního
centra – viz zpráva náčelníka. Navíc se zvažuje expanze naší činnosti do dalších prostor mimo
naši sokolovnu a s tím souvisí i hledání prostor.
Úspěchem je přesunutí mnoha vybraných pracovních činností hospodářky na koordinátorku
činnosti (Tereza Benáková), která navíc přinesla i mnohé podněty pro další aktivity. Na
podzim roku 2019 tak díky tomu mohly být podrobněji projednány plány a potřeby oddílů,
podařilo se také udržet a rozvíjet naše pravidelné akce a přinášet náměty pro nové. Stále se
však nepodařilo plnohodnotně naplnit řídicí funkce ani nastavit ideální strukturu organizace.
Důvodem jsou chybějící kapacity u stávajících zaměstnanců i starosty, chybí také stále
prostor a osobnosti např. pro získávání partnerů, komunikaci se členy či pro rozvíjení dalších
nových aktivit. Přesto navenek má naše činnost velmi pozitivní dopady i jméno. Pro potřebu
dalšího slaďování značky Sokol/DIOD a pro spolupráci na PR byla předjednána možnost
profesionální spolupráce, která by se v roce 2020 měla zaměřit především na:
PR VNITŘNÍ – zvýšení motivace členů/trenérů
PR VNĚJŠÍ – VEŘEJNOST – BUDOUCÍ KLIENTI / VEŘEJNOST – komunikační formy
PR VNĚJŠÍ – VEŘEJNOST – STÁVAJÍCÍ KLIENTI – vše, tj. komunikace/informovanost, zpětná vazba,
spolupráce, dobrá reputace = dobrá reklama
PR VNĚJŠÍ – STÁTNÍ SPRÁVA – lobování, volba komunikačních kanálů

Hlavní úkol, který stále trvá, je optimalizace a nastavování organizační struktury v návaznosti
na funkci a fungování výboru, stanovování pravidel, zodpovědností, hledání řídícího
pracovníka. Další odborně vedená revize strategického plánování s paní Irenou Swiecicki je
dojednána na duben 2020.
Za výbor jednoty Eva Zuzaňáková
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DIOD – diVAdlO OteVřeNÝch dVeřÍ
Rok 2019 v DIODu byl rokem velmi hektickým. Velmi výrazně se zvedl počet našich
vlastních akcí, pronájmů a dalších aktivit, které v DIODu probíhají. Na tomto trendu se
podílel nejen náš vstup do projektu Jihlava vzdělává kulturou nebo realizace původní
inscenace Voda, ale také větší počet zájemců o pravidelné kurzy akrobacie a letní příměstské
tábory. I v roce 2019 jsme úzce spolupracovali s městem, a na půdě DIODu tak probíhaly
v rámci smlouvy o partnerství četné akce organizované magistrátem.
Takto široký program samozřejmě znamenal i nárůst pracovních úkolů a větší náročnost pro
brigádnický tým, který zajišťuje servis během jednotlivých akcí. Je proto nutné před začátkem
nové sezony 2020/2021 důsledně plánovat naše aktivity a omezit konání našich vlastních
akcí, případně je realizovat ve funkčnějším partnerství s jinými organizacemi nebo
jednotlivci. Taková opatření jsme přijali již na podzim, kdy se podávaly žádosti o granty na
naše aktivity v roce 2020. Koncem roku jsme zahájili práce na plánování s tím, že chceme
zohlednit některé dosavadní špatné zkušenosti a nastolit určité změny i do dlouhodobého
dramaturgického plánu, který bude základem pro jednání s městem o financování DIODu od
roku 2021, kdy končí smlouva o spolupráci.
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Hospodaření DIODu skončilo
v roce 2019 nejvyšší ztrátou za
posledních pět let. Přitom výnosy
z pronájmů i ze vstupného taktéž
lámaly
rekordy.
V rámci
meziročního srovnání nám nejvíce
narostly výdaje na honoráře pro
hostující umělce. To je jednak
způsobeno obecným zvýšením
cen, na které jsme například
u populární série pěti činoherních
představení, která prodáváme jako
Předplatné, neměli čas zareagovat
navýšením ceny permanentek nebo meziročním navýšením grantů. Dále rostly mzdové
náklady, což bylo dáno rozhodnutím zvýšit mzdy v druhé polovině roku 2018. Navýšení
nebylo razantní a průměrná mzda v DIODu se stále pohybuje pod hranicí 23 000 hrubého.
Rostly náklady na brigádníky, jsou častější přestavby a snížily se nám dva podstatné příjmy
od donátorů. Za prvé oproti roku 2018 nečerpal Sokol dotaci úřadu práce na místo uklízečky
a za druhé jsme ukončili spolupráci s firmou Paseka, která byla hlavním sponzorem projektu
PechaKucha Night (celkem do projektu v posledních třech letech investovala téměř
250 000 Kč). Zároveň grantové programy (město, Ministerstvo kultury) dlouhodobě nezvyšují
částky na opakující se projekty, a naše dotace tak nezohledňují ani takovou banální věc, jako
je inflace. Nicméně na rok 2020 již došlo k navýšení grantů od Ministerstva kultury i od
města Jihlavy. Dohromady s dalšími
opatřeními
(systém
práce
s brigádníky
a
optimalizace
pracovních povinností stálého týmu
DIODu) doufáme, že v roce 2020 se
ztráta DIODu vrátí na úroveň roku
2017, kdy bylo hospodaření DIODu
nejvyrovnanější. Zároveň je jasné,
že v dlouhodobém horizontu je
nutné
zajistit
další
zdroje
financování ze soukromého sektoru
a také navýšit podporu v rámci
smlouvy o spolupráci s městem
Jihlava.
DIOD je i přes výše uvedené finanční problémy stabilní a prospěšnou součástí aktivit Sokola
Jihlava. Projekt multižánrového divadelního prostoru dále roste a získává prestiž jak
v celonárodním, tak v regionálním měřítku. Je na vedení Sokola, zda bude i nadále akceptovat
vizi, kterou má vedení DIODu na další roky, či zda dojde k přehodnocení dosavadní činnosti
a nastavení nového směru dramaturgie divadla.
Za DIOD Adam Hruška a Přemysl Martinek
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ZPRÁVA kONtROlNÍ kOmise
Kontrolní komise pracuje ve složení Jana Mandátová, Bohuslav Voda a Václav Plánka.
Kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výborů jednoty pravidelně dle možností a sleduje
veškerá jednání výboru. Namátkově zkontrolovala vedení pokladních dokladů, fakturaci,
bankovní styk, uzavřené smlouvy a neshledala žádná závažná pochybení.
Pokladní hotovost v pokladně k datu 31. 12. 2019 souhlasí se zůstatky v účetní knize
a v účetnictví. Dále jsme se seznámili s účetní uzávěrkou za rok 2019, která vykazuje ztrátu
79 232 Kč.
Došlo k navýšení mzdových prostředků, služeb a odpisu nedobytných pohledávek (DIOD).
Doporučujeme VH uzávěrku schválit a vzniklou ztrátu pokrýt ze zisku z předchozích období.
Kontrolní komise sleduje nadále situaci a vývoj kolem DPH. Finanční dopady z vyměřených
daní DPH v kombinaci s dalšími okolnostmi či nečekanými situacemi stále udržují jednotu ve
finančním napětí a pod hrozbou krizové situace.
Díky nárůstu investic do personální oblasti a aktivitám s přípravou rekonstrukce je obzvlášť
nutné pečlivě sledovat hospodaření jednoty.
Komise podporuje kroky směřující k přípravě studie k rekonstrukci sokolovny.
Doporučujeme výboru jednoty aktivně pokračovat v minimalizování ztráty DIODu. A vlastně
nejen výboru, ale nám všem. Naše jednota vybudovala v prostorách sokolovny krásný
kulturní stánek. Zvládli jsme to přes všechny těžkosti a úskalí. Nyní bychom měli pokořit
další „metu“, a ne si říct: „Nepovedlo se, zavíráme. Začneme něco jiného.“ Právě naopak. Je
potřeba se spojit, více semknout, více naslouchat jeden druhému, vnímat opačné názory a pak
společně nacházet nové možnosti.
Doba se mění a mění se i potřeby každého jedince, vše se vyvíjí. Sokol je organizace s tradicí,
kterou nemusíme opustit. Naše nabídka sportovních a kulturních aktivit je obrovská. Jsme
zajímaví pro malé i velké. Jsou v nás nápady, máme vize. Bude nutné přijmout potřebné
změny, abychom se mohli rozvíjet do budoucna. V zásadě nám všem jde o fungující celek,
fungující a soběstačný. Proto se komise i nadále zapojuje do strategického plánování a změn
s tímto souvisejících. Strategické změny v řízení a nastavení organizační struktury
doporučujeme a vidíme jako přínosnou investici do budoucna. Jejich postupné naplňování je
možné, ale vždy je nutné brát ohled na stávající finanční zátěž vůči FÚ, která potrvá až do
roku 2021.
Jana Mandátová, kontrolní komise
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ZPRÁVA NÁČelNictVA sokola Jihlava za rok 2019
Stěžejní pro rok 2019 v oblasti hodnocení naší činnosti je skutečnost, že kancelář výrazně
posílila svou prací Tereza Benáková, která se vrhla na koordinaci činnosti s velkou
odhodlaností a během prvního roku realizovala mnoho projektů s pomocí Evy Zuzaňákové,
pracovníků DIODu, vedení jednoty a dalších dobrovolníků. V průběhu roku se nám také
podařilo nastartovat další projekty, jejichž dopad bude pro naši jednotu stěžejní
v následujících letech. Tereza se stala na valné hromadě 2019 náčelnicí a tím se stvrdila její
pozice mezi cvičiteli naší jednoty.
Za největší počin Evy a Terezy v roce 2019 považuji zavedení nového registračního systému,
který umožňuje bezhotovostní platby a přihlašování na kurzy. Všem vedoucím cvičitelům se
ulevilo od vybírání příspěvků a zpřehlednila se administrativa a podklady pro ni. Celý proces
přechodu proběhl bez komplikací a je velmi kladně přijímán veřejností.
Průběh akademie v červnu 2019 dal tušit obrovský zájem o naše cvičení a i přes zcela
přeplněnou sokolovnu bylo její vyznění velmi pozitivní i podle ohlasů z řad účastníků
i diváků.
Koncem školního roku 2018/2019 jsme oslovili mateřské školy v Jihlavě ohledně jejich
zapojení do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Od září 2019 se do projektu zapojilo pět školek, které se zúčastnily také workshopů Cesta
kolem světa za 80 minut v září a listopadu v celkovém počtu 130 dětí a 15 učitelek. Počty
zapojených školek do projektů a workshopů budou i nadále stoupat. Se školkami jsme již
navázali dialog ohledně další spolupráce na podpoře rozvoje pohybové gramotnosti formou
pravidelných dopoledních programů.
Od jarních měsíců jsme připravovali ustavení pracovního týmu pro rekonstrukci sokolovny,
který od září 2019 pravidelně realizuje kroky potřebné k zadání studie rekonstrukce naší
sokolovny. Její budoucí podoba by měla naprosto vyhovovat našim požadavkům i pro
budoucnost. Kapacitní plánování pro tento účel nám však odkrylo skutečnost, že potřebujeme
nové prostory pro naši činnost. Předběžný plán pro expanzi mimo budovu naší sokolovny již
existuje a bude se dále zpřesňovat. Hledáme prostory pro úpolové sporty, parkour a případně
pro jógu. Cvičení dětí na šálách chceme přesunout do velké tělocvičny, kde jsou lepší
podmínky jak z pohledu kapacity, tak zázemí.
V září proběhl týden Sokol spolu v pohybu (testování našeho členstva), Noc sokoloven
v úplně novém pojetí aktivit v tělocvičnách a v parku, kapely na ulici a večerní zábavy
v Bioskopu. Celá akce byla v režii Terezy Benákové.
V říjnu se uskutečnila velkolepě pojatá akce u příležitosti Památného dne sokolstva
(významného dne ČR) dramatizací událostí z roku 1941 v DIODu. Touto akcí jsme velmi
důstojně uctili památku všech sokolů, kteří padli za oběť nacistickému útlaku naší organizace,
za účasti politické reprezentace a vzkazu nynějšího předsedy senátu Miloše Vystrčila
a primátorky Jihlavy Karolíny Koubové. Celá akce měla také významný ohlas na sociálních
sítích díky videu od Jakuba Svobody a celé přípravě akce Janou Krásenskou a Terezou
Benákovou. V příštím roce bude snad počasí lepší a uskutečníme také zapálení sokolských
světel u řeky Jihlavy.
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V listopadu jsme uspořádali oficiální návštěvu dánské akademie v Ollerupu, které se
zúčastnila delegace z ústředí ČOS a Sokolu Jihlava v počtu 12 účastníků. Náklady byly pouze
na dopravu. Ubytování, strava a pobyt byly hrazeny dánskou akademií. Výsledkem jednání je
oficiální navázání spolupráce ČOS a akademie v oblastech výměny zkušeností a poskytnutí
stipendií školy pro ČOS a naši jednotu. Sokol Jihlava byl zařazen do programu Ollerup
Abroad, který vysílá studenty na dobrovolnický pobyt v gymnastických klubech po celém
světě. Tito bývalí studenti budou v budoucnu trénovat i v naší jednotě. Mladí cvičitelé naší
jednoty velmi dobře reprezentovali naši jednotu a oddíl Fungym, který jsem představil na
ranním shromáždění školy jako výsledek inspirace během svých studií na této škole v roce
2010/2011. Během této návštěvy Dánska jsme také navštívili gymnastický klub ve
Svendborgu, který nedávno vybudoval velkolepou tělocvičnu, která je pro nás velmi
inspirativní vzhledem k vývoji situace v naší jednotě.

1.
2.
3.
4.

Od září 2019 jsme spustili několik novinek:
Dopolední cvičení rodičů a dětí v malé tělocvičně pod vedením Kateřiny Nikodýmové
Dopolední lekci jógy pod vedením Kateřiny Nikodýmové
Dopolední cvičení pro ženy pod názvem FUN-SEN a FITBODY
Rope skipping jsme nahradili cvičením ACROPE, kde se ke švihadlům přidala párová
akrobacie

Dospělí z večerních kurzů šál přešli od září pod Sokol Jihlava s padesáti členy a velmi tak
posílili dospělé řady našeho členstva nejen svojí angažovaností v akcích.
Začali jsme používat nový vizuální styl ČOS – písmo Tyrš a Fügner včetně grafického
manuálu.
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Přehled nově vyškolených cvičitelů a trenérů za uplynulý rok:
•

10 cvičitelů Sportovní všestrannosti III. třídy – Jana Kubištová, Pavla Vavrdová,
Katarína Ruschková, Lucie Vopálenská, Linda Martinková, Zdeněk Zelený, Jan
Bojanovský, Elena Krebsová, Jakub Semotán, Lukáš Lavička
• Další školení:
o Tereza Benáková – Školení činovníků
o Adam Matula – cvičitel Parkouru III. třídy
o Jana Němcová – Hry pro předškolní a mladší školní věk
o Ondřej Smrčka, Lukáš Lavička – trenér skoků na trampolíně III. třídy
o Lucie Vopálenská – Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí
Na závěr bych rád uvedl údaj o počtu členské základny za rok 2019, který dosáhl
neuvěřitelných 1 109 členů. Budeme rádi, když tento počet udržíme i v dalším roce. Všem,
kteří se na tomto počtu podílí, velice děkuji a přeji, ať síly vydrží a inspirace nepřestávají
přicházet.
Bez všech cvičitelů a podporovatelů naší činnosti by Sokol Jihlava nebyl ničím. Ještě jednou
vám všem děkuji za váš čas, energii a život, který společně tvoříme v naší organizaci.
Za náčelnictvo Tomáš Nosek, náčelník

Fungym: mlAdšÍ žActVO, stARšÍ žActVO A POkROČilÍ
V roce 2019 jsme měli určitě nejstabilnější cvičitelský tým za dobu existence oddílu Fungym.
Dorostla nám první generace cvičenců do cvičitelského věku a na podzim 2019 prošli všichni
adepti cvičitelství zkouškami třetí třídy. Další mladí cvičenci mají o pomahatelství v oddílech
zájem a my se určitě budeme snažit jejich zájem a odhodlání podporovat a v budoucnu využít.
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První hodinu Fungymu v září 2019 zvládl tým bez náznaků neorganizovanosti a i při počtu
sto dětí na této hodině vše proběhlo hladce. Díky registračnímu systému nám odpadla starost
o kapacitu cvičení a od prvních hodin již nemusíme řešit organizační záležitosti.
Cvičitelský tým Fungymu se zapojuje velmi aktivně do všech akcí pořádaných jednotou:
Akademie, Sokol spolu v pohybu, Noc sokoloven, Cesta kolem světa za 80 minut, Památný
den sokolstva, Mikuláš, Šibřinky pro děti i dospělé.
V minulém roce se tito cvičitelé vydali na konci června na vodu, což velmi utužilo kolektiv.
Ani v roce 2019 se zatím nepodařilo zajistit dobrovolníky z dánského Ollerupu. Během
celého roku 2019 neustávají jednání s ČOS o Fungymu a využití know-how naší jednoty. Do
konce roku 2019 nebyly ČOS formulovány základní předpoklady spolupráce a ani nebyla
vydána oficiální výzva a relevantní alokace finančních prostředků na rozběhnutí programu
Center odboru všestrannosti. V roce 2020 se plánuje podání oficiální přihlášky do
připravovaného programu, čímž se celá záležitost posouvá do oficiální roviny, která nás určitě
v roce 2020 posune alespoň k částečné realizaci našich plánů na zřízení neformálního
vzdělávacího týmu mladých cvičitelů a pomahatelů a snad i podpoří zajištění spolupráce se
školkami a školami na rozvoji metod podpory pohybové gramotnosti dětské populace.
V roce 2020 nás čeká mnoho výzev, které budeme muset vyřešit. Někteří cvičitelé budou
odcházet na vysoké školy a další budou mít více povinností ve studiu. Fungym se vyznačuje
velkou kapacitou cvičení, které i v příštím roce budeme chtít kvalitně zajistit.
Cvičitelé Fungymu v Sokolu Jihlava v roce 2019: Tomáš Nosek, Martin Zuzaňák, Ondřej
Smrčka, Jakub Svoboda, Marcela Nosková, Světlana Svobodová, Jan Bojanovský, Lukáš
Lavička, Elena Krebsová, Bohuslav Voda, Zdeněk Zelený, Jakub Semotán, Ema Komůrková.
Závěrem chci poděkovat cvičitelům za jejich energii, kterou do našeho cvičení přináší,
rodičům za podporu a důvěru v nás vloženou a dětem za čas, který můžeme společně,
radostně a smysluplně trávit v tělocvičně.
Za vedení Fungymu
Tomáš Nosek, vedoucí cvičitel
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ROdiČe A děti (sOuČÁst slOžky Fungym)
Oddíl Rodiče a děti, který je jednou ze složek Fungymu, se pravidelně schází vždy v pondělí
ve dvou cvičeních od 15.30 a 16.30. Od září 2019 složku společně vedou Martina Nováková
a Katka Nikodýmová. Do cvičení se aktivně zapojují děti od 2 do 5 let a jejich rodiče,
prarodiče či starší sourozenci, kteří cvičí spolu – celkem asi 58 dvojic. Navíc od září probíhá
cvičení také v pondělí a ve čtvrtek dopoledne v malé tělocvičně pro dalších 30 dvojic.
Sportovní aktivity propojují hry, říkadla a jednoduchá cvičení na nářadí či s míči, švihadly,
jednoduchá jógová cvičení pro děti i rodiče, jejichž účelem je podpora sociální interakce
a vztahu rodič–dítě.
V současné době maximálně využíváme nadstandardní vybavení tělocvičny Sokola Jihlava –
cvičební prvky pro rozvoj psychomotoriky. Cílem cvičení je probudit radost z pohybu
v kolektivu, rozvinout koordinaci těla a posílit dětský svalový aparát. Děti jsou připravené na
plynulý přechod do oddílu pro předškolní děti.
Mezi společné akce patří i příprava vystoupení na akademii či každoroční závěrečné opékání
buřtů. Rodiče jsou spolu s dětmi zváni na další akce Sokola Jihlava a DIODu.

Martina Nováková, vedoucí složky
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PředškOlNÍ žActVO
V první polovině roku 2019 probíhalo cvičení stejně jako v loňském roce každou středu od
16:00 do 17:30. Do cvičení docházelo v průměru 30 cvičenců, o které se staralo 6 cvičitelů.
Tito cvičitelé se v únoru podíleli na uspořádání dětských Šibřinek, které už se v naší jednotě
staly tradicí a jsou navštěvovány v hojném počtu. Na konci školního roku jsme na každoroční
akademii naší jednoty předvedli veřejnosti, co všechno se děti za cvičební rok naučily.
Již v červnu 2019 byl spuštěn nový přihlašovací systém do složek jihlavského Sokola na
cvičební rok 2019/2020 a v naší složce došlo ke změně cvičebních hodin.
Pro velký zájem o cvičení byly naplánovány na středu dvě cvičební hodiny, a to od 15:00 do
16:15 a od 16:15 do 17:30. Od září 2019 jsme mezi sebou přivítali nové tváře Kateřinu
Nikodýmovou, Lucii Šulcovou a Elenu Krebsovou, které v čele s Kateřinou Nikodýmovou
mají na starosti středeční cvičení od 15:00 do 16:15. Kateřina je zkušená cvičitelka jógy
a vnesla do cvičení nové nápady a poznatky a věřím, že jsme schopni se od sebe navzájem
něco přiučit. Druhou hodinu středečního cvičení mají na starosti stávající cvičitelé
předškolního žactva ve složení Pavlína Smrčková, Jana Němcová, Jaroslava Vaňková, Míla
Šanderová, Petr Majtán a Jan Koday.
Celkem se zapsalo do cvičení 80 dětí, 30 na první cvičební hodinu a 50 na druhou cvičební
hodinu. Zájemců ale stále přibývá, a proto byly spuštěny i cvičební hodiny v dopoledních
časech pro nejmladší děti pod vedením Kateřiny Nikodýmové.

Pavlína Smrčková, vedoucí cvičitel předškolních dětí
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ZPRÁVA OddÍlu AkRObAt
KURZY PRO DĚTI: Na konci června 2019 jsme s každou skupinou nazkoušeli část
představení, které se ke konci roku propojilo v jeden celek a zahrálo se rodičům a veřejnosti
v pondělí 17. června 2019 a v úterý 18. června 2019 v DIODu.
Školní rok 2019 jsme odstartovaly v nové sestavě cvičitelů: Tereza Benáková, Lucie
Vopálenská, Linda Martinková a Dagmar Valachová.
Z důvodu velkého zájmu o nový cirkus jsme museli navýšit kapacitu lekcí. V současné době
máme 5 skupin po 20 dětech, v pondělí cvičí 3 hodiny dva oddíly, v úterý 3 hodiny tři oddíly.
Zájem o oddíl nadále roste a od nové sezony budeme nuceni udělat několik změn: přijmout
nové cvičitele a navýšit počet dětí na hodině z 20 na 25 dětí.
Již pravidelně se účastníme akcí
Sokola Jihlava. V červnu 2019
proběhla za naší účasti:
Akademie Sokola Jihlava, kde jsme
vystoupili nejen na šálách, ale i na
kruhu. V březnu proběhl cirkusový
ženský festival FunFatale v DIODu, na
kterém vystoupily dvě naše akrobatky:
trenérka Tereza Benáková a Vilma
Bělochová.
Dva zástupci dětského oddílu se svým
účinkováním zapojili do akce Možná přijde i Mikuláš, pro kterou naši lektoři, ve spolupráci
s dospělými, připravili speciální představení s nebeskou tematikou.
Oddíl také pořádá příměstské letní tábory. V době letních prázdnin se uskutečnily dohromady
dva turnusy, na kterých se vystřídalo okolo 60 dětí. Hlavním tématem byl nový cirkus. Děti si
vyzkoušely několik novocirkusových aktivit a vše završily vystoupením pro rodiče.
Akrobat pracuje se svým logem a logem Sokola Jihlava. Tvoří ve spolupráci s externí
švadlenou nové oblečení (trička,
tílka, mikiny), které si děti budou
moci v průběhu nadcházejících
měsíců koupit.
V roce 2019 nám pan Běloch
(firma NICO) vyrobil závěsnou
krychli, se kterou se nyní učíme
pracovat. Jako první ji vyzkoušeli
v rámci vystoupení na sokolských
Šibřinkách
Vilma
Bělochová
a Daniel Vopálenský.
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KURZY PRO DOSPĚLÉ
Cvičitelé Katarína Ruschková, Pavla Vavrdová, Lucie Vopálenská a Adam Hruška. Kurzy pro
cvičence ve věku cca od 15 do 50 let probíhají dvakrát během školního roku. Cvičí se každý
týden v pondělí a úterý celkem 3 hodiny, kromě již dopředu oznámených výjimek.
Od února 2019 je navštěvovalo každý týden přibližně 10–15 účastníků na jeden kurz.
K dispozici byly standardně 4 zavěšené šály, které občas doplnil kruh nebo hrazda. Při větším
počtu se přidává i pátá šála.
Cílem kurzu bylo motivovat cvičence ke zlepšení fyzické kondice na nácvik nových,
složitějších a fyzicky náročnějších prvků. Vzhledem k velkým věkovým rozdílům se to ne
vždy setkávalo se stoprocentním úspěchem, ale ke konci kurzu byli všichni spokojení
a leckdy překvapeni svým posunem.
Pokročilejší se zúčastňují sokolských i jiných společenských akcí, kde předvádí svoje
vystoupení.
Od září 2019 jsme úterní lekci prodloužili na 1,5 hodiny. Máme již velice dobrou základnu
šikovných cvičenců, kteří zvládají i složitější sestavy a prvky. Rádi bychom do budoucna
zlepšovali propojení prvků a naším cílem je vytvořit i nějakou databázi v elektronické podobě
pro výuku.
Je to malý krůček pro lidstvo, ale velký krok pro DIOD. Vůbec poprvé v historii DIODu
vznikla plnokrevná pohybová inscenace, ve které se představili performeři Tereza Benáková,
Lucie Vopálenská a Adam Hruška, lektoři oddílu Akrobat. Dále se na inscenaci podíleli:
scénář Silvie Čermáková, hudba Mango Sheik, herecký výkon Josef Cejnek, světelný design
Martin Příhoda a Petr Píša, který ukul věci na scénu.
Premiéra byla 25. 9. 19:30 v DIODu Jihlava.
Představení se konala s podporou Ministerstva kultury ČR a města Jihlavy.
Tereza Benáková a Lucie Vopálenská
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ZPRÁVA OddÍlu Capoeira
Oddíl byl v roce 2019 opět velmi aktivní, účastnili jsme se nejen náročných tréninků v rámci
skupiny Grupo Candeias, ale i společenských akcí pořádaných Sokolem. Někteří z oddílu se
například přišli pobavit na únorové Šibřinky nebo se zúčastnili výšlapu či cyklistického výletu
na chatu u Maršovského rybníka. Koncem školního roku jsme byli opět k vidění na závěrečné
akademii, na které jsme předvedli krátkou sekvenci maculele a následně přiblížili divákům,
jak vlastně capoeira vypadá.
Ke konci června se nám dostalo veliké cti. Do Kopřivnice přijela z Brazílie sestra našeho
Mestreho. Akci jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít, šlo o dětský den s capoeirou. Užili
jsme si tak víkend plný obohacujících tréninků, brazilské hudby a rodinné atmosféry.
Začátkem září se nám podařilo nabrat nové členy, a tak se náš tým rozrostl na celých devět
pravidelně chodících cvičenců, kteří se pravidelně účastní tréninků, a to v pátek a nově ve
středu vždy od 19:00 do 20:30. Další akcí byla Noc sokoloven, během které jsme naučili
zvídavé návštěvníky základům bojového umění.
Velmi přínosná pro nás byla i návštěva kolegů z Českých Budějovic. Seznámili nás
s průběhem jejich tréninků a ještě ke všemu nám na závěr zazpívali.
Za poslední akcí roku 2019 jsme se museli vydat začátkem adventu až do Ostravy, kde jsme
se po dlouhé době opět setkali se členy ostatních oddílů Candeias z republiky. Velmi náročné
tréninky jsme ale všichni přežili ve zdraví.
Pro rok 2020 jsme si dali za cíl zlepšit se v používání hudebních nástrojů. Jde o nedílnou
součást capoeiry, kterou jsme doteď moc neřešili. Teď jen čekáme, až se nám ozve Mestre
Sazuki a poctí nás svou návštěvou.
Za oddíl capoeira Kateřina Matoušová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA – Acrope
Během tohoto roku změnil oddíl pro starší žákyně jak hlavního cvičitele, tak jméno. Skákání
přes švihadla (Rope skipping) pod vedením Evy Zuzaňákové skončilo, ale vyvinul se z něj
nový oddíl Acrope, jehož činnost započala v září pod vedením Zdeňky Rosendorf. Cvičitelé
bývalého Rope skipping (Petr Majtán, Vojtěch Molva) získali posilu v osobě nové cvičitelky
Jany Kubištové.
Pod neobvyklým názvem Acrope se skrývají dvě hlavní činnosti tohoto oddílu – acrojóga
a rope skipping. Cvičitelé se snaží zasvětit cvičenky do tajů těchto dvou sportů a kromě toho
je učí, jak zpevnit a posílit své tělo.
Na soutěže se tento oddíl v blízké době nechystá, ale rád by představil svoji činnost na
akademii naší jednoty. Vše ovšem záleží na cvičenkách, které zahájily nový školní rok
v počtu čtrnáct. Nové cvičenky se s ostatními blíže seznámí na nocování v sokolovně, které je
naplánováno na únor 2020.
Za oddíl Acrope Zdeňka Rosendorf

judo sokol jihlava

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA OddÍlu AikidO
Loni fungoval oddíl standardně bez větších výkyvů. Všechny složky měly běžnou obsazenost,
včetně obvyklé fluktuace v průběhu roku. Finančně jsme skončili lehce v černých číslech,
tedy podle plánu.
Nedílnou součástí naší výuky je i účast na stážích. Členství ve Slovenské Aikido Asociácii
nám umožnilo účast na nejdůležitějších stážích (včetně speciální stáže pro učitele) vedených
učiteli s vysokými mistrovskými stupni (Michele Quaranta, 7. dan, Katsuaki Asai, 8. dan)
v rámci členských poplatků zdarma. K tomu proběhly ještě stáže Lukáše Kulhavého, 4. dan,
2 letní školy a další semináře. To všechno u nás i na Slovensku.
Dále se vybraní zástupci oddílu zúčastnili švýcarské stáže k 50. výročí organizace ACSA, kde
se sešly špičky švýcarského a japonského aikida a dalších více než tisíc účastníků. Naši
členové se dokonce díky šťastné náhodě dostali na večerní party jako VIP.
Také jsme uspořádali vlastní stáže – nejprve mimořádnou stáž aikibudo pod vedením našeho
ukrajinského přítele Aleksandra Šimela, 8. dan, na kterou se přišli podívat i mistři z jiných
oddílů / bojových umění. No a jako každý rok se uskutečnila i stáž švýcarského mistra Fritze
Heuschera, 6. dan, pro děti, juniory a dospělé. Rok jsme zakončili tradičním obřadem Misogi.
V roce 2020 nás čekají důležité zkoušky na technické stupně.
Vít Caha, vedoucí oddílu
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DětskÝ FOlklORNÍ sOubOR dřeVÁČek
Přehled akcí 2019:
12. 3. – vítání občánků – Magistrát města Jihlava
23. 3. – krajské kolo soutěže Zpěváček 2019 (ZUŠ Jihlava)
13. 4. – Přehlídka dětských folklorních souborů (Jihlava)
11. 5. – jarní vystoupení DFS Dřeváček v DIODu
25. 5. – České zemské kolo Zpěváček 2018 (Karlovy Vary)
11. 6. – Akademie – Sokol Jihlava
28. 6. – vystoupení pěveckého zástupce DFS Dřeváček na Mezinárodním folklorním festivalu
ve Strážnici
28.–29. 6. – Strassenfest – Heidenheim an der Brenz – partnerské město města Jihlava
30. 6. – 6. 7. – Soustředění na Čeřínku, vystoupení v rámci soustředění
8. 10. – Památný den sokolstva
5. 11. – vítání občánků – Magistrát města Jihlava
7. 12. – vánoční vystoupení DFS Dřeváček a DFS Hradišťánek v DIODu
10. 12. – dvakrát vánoční vystoupení pro mateřské školy v DIODu

V uplynulém roce došlo k obměně členů
souboru. Folklor je stále méně atraktivní
a nabídka
jiných
zájmových
činností
je v krajském městě široká.
V sobotu 23. března 2019 se v ZUŠ Jihlava
uskutečnilo krajské kolo soutěže „horáckých
lidových písní“ – ZPĚVÁČEK 2019. V kategorii
10–15 let si vyzpívala Viktorie Opatrná 2. místo
a postoupila do národního kola a na konci června
vystoupila i na festivalu ve Strážnici.
11. května předvedl soubor Dřeváček jihlavskému publiku své jarní vystoupení Sluníčko zemi
probouzí v DIODu. Jako hostující soubor vystoupil Škubánek ze Světlé nad Sázavou.
Vystoupení, které finančně podpořilo statutární město Jihlava, se malým tanečníkům vydařilo
a potěšilo především jejich nejbližší.
V závěru školního roku přijal soubor pozvání do partnerského města na Strassenfest
v německém městě Heidenheim an der Brenz. Vystoupení bylo finančně podpořeno
statutárním městem Jihlava.
Stejně jako každý první týden v červenci se i v roce 2019 konalo soustředění pro děti
z folklorního souboru Dřeváček. Kromě poctivých dopoledních i odpoledních tréninků si děti
užily pravidelné ranní rozcvičky, odpolední soutěže a bohatý večerní program.
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Ochotné maminky, které byly přítomné celému soustředění, výrazně upravily kroje a některé
části krojů i vytvořily zcela nové.
Již tradicí je závěrečné vystoupení souboru pro hosty Turistické chaty Čeřínek. I tentokrát se
vydařilo. Program byl obohacen i o kurzy tance pro rodiče a zajímavou a velmi zábavnou
soutěž o ceny.
V závěru roku předvedl soubor vánoční vystoupení Zem svítí popraškem stříbrným, které
obohatily tóny cimbálu v provedení hostujícího souboru Hradišťánek a cimbálové muziky
ZUŠ Uherské Hradiště.
Dřeváček ještě v předvánočním čase zpříjemnil čekání na Ježíška dětem z jihlavských
mateřských škol. Soubor předvedl během dopoledne dvě vystoupení a potěšil tak
300 nejmenších Jihlavanů.
Dřeváček se opakovaně potýká s obměnou členů. V porovnání s většinou obdobných souborů
má ale Dřeváček přidanou hodnotu ve vlastní muzice pod vedení paní Vodové.
Za DFS Dřeváček Andrea Medunová
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ZPRÁVA Ps FOeRsteR Sokola Jihlava za rok 2019
K 31. 12. 2019 měl sbor 21 členů, z toho 13 žen a 8 mužů včetně sbormistra. V průběhu roku
ukončila činnost jedna žena a jedna žena byla nově přijata. Zkoušky se konaly vždy ve čtvrtek
od 17:30 do 19:40. V první části zkoušky se po rozezpívání a sdělení informací sbor rozdělil
na ženskou a mužskou část. Muži zkoušeli pod vedením sbormistra Pavla Brady v místnosti
před kanceláří jednoty, ženy v zasedací místnosti pod vedením Jarmily Honové. V druhé části
zkoušky se zkoušelo společně v zasedací místnosti. Ke konci každého pololetí se zkoušelo
pouze společně a byly přidávány zkoušky dle potřeby. Celkem se uskutečnilo 58 zkoušek
s průměrnou účastí 16 členů.
Na začátku března uspořádal sbor v místě bývalé synagogy v Jihlavě happening „Pamatuj!“
jako vzpomínku na zavraždění tisíců Židů z protektorátu Čechy a Morava německými nacisty.
Projev tam měl historik Ladislav Vilímek, sbor zazpíval židovské písně včetně izraelské
a české hymny, zástupci sboru položili květiny u pamětního kamene. Akce se zúčastnilo
celkem asi 60 diváků.
V červnu uspořádal sbor tradiční jarní koncert v gotickém sále jihlavské radnice, kde společně
s naším sborem vystoupil pěvecký sbor Vítězslav Novák ze Znojma. Koncert navštívilo
47 platících diváků.
Před Vánocemi uspořádal sbor vánoční koncert v koncertním sále Hotelu Gustav Mahler
v Jihlavě, kde si diváci mohli v druhé části večera zazpívat společně se sborem vánoční
koledy. Platících diváků přišlo 112.
V květnu se sbor zúčastnil přehlídky pěveckých sborů v Moravské Třebové, kde vystoupil
dopoledne v kostele s duchovním repertoárem a odpoledne na nádvoří zámku.
Podobně jako v minulých letech sbor vystupoval na vzpomínkových akcích v Jihlavě, v říjnu
natočil pro Českou televizi videoklip s písní Mlýny. V roce 2019 měl celkem 12 vystoupení.
Organizační věci zajišťoval výbor sboru, který se scházel dle potřeby. Prodej vstupenek na
koncertech, stejně jako pořadatelskou službu při happeningu Pamatuj!, zajišťovali cvičitelé
Sokola Jihlava, o přestěhování praktikáblů a dalších pomůcek se postarala mužská část sboru.
Financování sboru bylo zabezpečeno dotacemi magistrátu města a ČOS, celkový roční obrat
činil cca 90 tis. Kč.
Repertoár sboru je velmi pestrý, zahrnuje více žánrů včetně duchovní hudby, zaměřuje se
především na interpretaci české hudby, jsou zařazovány i skladby cizích autorů. Při
koncertech doprovázela sbor MgA. Hana Paštyková, při vzpomínkových akcích sbor zpívá
bez doprovodu převážně národní a sokolské písně. Po koncertech v červnu a prosinci
následoval vždy společenský večer pro členy sboru, kam byli pozváni i bývalí členové. Sbor
usiluje o získání nových členů bez rozdílu věku.

Přehled akcí, kterých se aktivně účastnil PS Foerster Sokola Jihlava v roce 2019:
7. 3.

Happening „Pamatuj!“ – vzpomínka na holokaust na místě bývalé synagogy v Jihlavě

1. 4.

Valná hromada Sokola Jihlava

7. 5.

Pietní akt u příležitosti výročí konce 2. sv. války na Ústředním hřbitově v Jihlavě
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26. 5. Přehlídka pěveckých sborů v Moravské Třebové – dopoledne v kostele, odpoledne na
nádvoří zámku
11. 6. Sokolská akademie v jihlavské sokolovně
13. 6. Jarní koncert s účastí hostujícího sboru Vítězslav Novák ze Znojma v gotickém sále
jihlavské radnice
17. 6. Pietní akt u příležitosti výročí popravy tří jihlavských občanů komunistickým režimem
v 50. letech minulého století
8. 10. Památný den sokolstva v Divadle otevřených dveří v jihlavské sokolovně
21. 10. Natáčení videoklipu Mlýny pro Českou televizi na náměstí a u brány Matky Boží
28. 10. Oslava 101. výročí založení československé republiky u sochy TGM v Jihlavě
11. 11. Den válečných veteránů na Ústředním hřbitově v Jihlavě
17. 12. Vánoční koncert v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě
Věra Matoušková, zástupce PS Foerster ve výboru jednoty
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PlÁN jednoty na rok 2020
I v roce 2020 bude potřeba pokračovat v nastaveném směru a posouvat se k realizaci
dlouhodobých cílů, které jsme si začali definovat v roce 2017:
DLOUHODOBÝ CÍL 1: Do roku 2022 mít personálně, obsahově, finančně a organizačně
stabilizovaný program všech oddílů s jasnou sjednocující vizí a stálými spolupracujícími
partnery.
DLOUHODOBÝ CÍL 2: Do roku 2022 mít funkční organizační strukturu – obsazenou
placenými pozicemi a přímo propojenou s řízenou činností dobrovolníků a cvičitelů.
DLOUHODOBÝ CÍL 3 – Fundraising / Public relations
DLOUHODOBÝ CÍL 4 – rekonstrukce sokolovny
Bude tedy především potřeba pokračovat ve změnách v personální oblasti a jejím
nastavování. To hlavní však by měla být profesionalizace minimálně jednoho statutárního
zástupce (např. starosta, jednatel apod.) nebo zřízení pracovní pozice ředitele. V této
souvislosti je nutné pokračovat i ve změnách funkční struktury Sokola Jihlava
(činovníci/zaměstnanci) a dolaďování funkce výboru, nastavování postupů a pravidel, což se
zatím úplně nedaří.
Z oblasti sportovní činnosti stále platí potřeba podporování práce cvičitelů a jejich zapojení
do definování a plánování programu oddílů a jednoty. Je třeba optimalizovat i využívání
tělocvičen. V návaznosti na stanovený program pak získávat nové cvičitele a trenéry
a připravovat jim dobré podmínky pro rozvoj stávajících oddílů a případné vytváření nových
aktivit. Pracovat na hledání nových prostor především pro úpolové sporty, jógu, nový cirkus,
kondiční a zdravotní cvičení, parkour a společně s ČOS pokračovat v plánování vzdělávacího
sokolského centra.
Díky finanční zátěži vůči FÚ bude nutná stálá obezřetnost v hospodaření, dobré zvažování
výdajů a snaha o snižování ztráty DIODu. V souvislosti s DIODem bude nutné navrhnout
různé strategie jeho fungování po roce 2021. Zásadní pro fungování DIODu bude dojednání
spolupráce s městem Jihlava na období od roku 2022. Na programu budou také vnitřní
jednání o nastavení budoucího provozu kavárny.
Také bude důležité, aby pokračovaly činnosti vedoucí k rekonstrukci sokolovny, hledaly se
nejen finance, ale především lidské zdroje pro tyto činnosti.
Úkolem v roce 2020 bude nejen kontrola a revize krátkodobých cílů a stanovování nových,
ale také řádné nadefinování poslání a vize naší jednoty.
Plán rozpočtu 2020: příjmy 9 600 085 Kč, výdaje 9 598 779 Kč.

výbor jednoty
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Výroční zpráva za rok 2019 schválena Valnou hromadou Sokola Jihlava dne 17. 6. 2020.

Výbor jednoty a pracovní skupina „Rekonstrukce sokolovny“
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Příloha
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava
Výsledek účetní uzávěrky 2019
účet
501
502
504
511
512
513
518
521
524
527
532
538
546
548
549
551
563
568
591

602
604
644
648
681
683
691
692

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Energie
Zboží
Opravy a udržování
Cestovné, startovné
Náklady na reprezentaci
Služby: honoráře, ubytování, propagace, ostatní sl.
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdrav. pojištění
Zákonné soc. náklady
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Dary
Ostatní provozní náklady
Jiné náklady - ban. poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů z běž. činnosti
CELKEM NÁKLADY

náklady
750 983
453 022
538
47 962
209 788
74 204
2 946 543
2 886 269
639 608
7 086
2 497
5 604
0
177 767
12 228
838 285

9 052 384

VÝNOSY
Tržby za pronájmy, vstupné, poplatky
Tržby za zboží
Úroky
Jiné provozní výnosy
Příspěvky na činnost
Dary
Dotace
Příspěvky členské a oddílové
CELKEM VÝNOSY

výnosy
2 619 205
167
91 806
46 300
4 155 110
2 060 565
8 973 153
CELKEM:

9 052 384

8 973 153

-79 231

