
 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti T.J.Sokol Brno-Židenice v roce 2019 
 

 

Ve školním roce probíhalo pravidelné cvičení dětí, mládeže a dospělých v oddílech všestrannosti a ve 

sportovních oddílech.  Ženský pěvecký sbor zkoušel pravidelně 1 x týdně a vystupoval v Brně a okolí. 

Podrobný přehled aktivit jednotlivých oddílů je uveden ve zprávě odboru všestrannosti a zprávě odboru 

sportu, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy. 

Mimo pravidelné cvičení jsme uspořádali již tradiční kulturní akce pro naše nejmenší děti :  Karneval, Vítání 

jara, Mikulášskou besídku. 

 

Oddíly RD, PD, batolat a dětí ze Sokol-ky  uspořádaly v průběhu školního roku dvě ukázkové hodiny pro 

rodiče. Oddíl MG a TGJ uspořádal oddílový závod. V závěru roku proběhly Vánoční besídka moderní 

gymnastiky, Vánoční besídka dětí ze Sokol-ky, Vánoční odpoledne s cvičením, stromečkem a dárečky v 

oddíle TeamGym, Vánoční turnaj mladých stolních tenistů. U oddílů dospělých Vánoční besídka členek 

Rytmické gymnastiky  a  Vánoční posezení Seniorek (s výpravou k vánočnímu stromu v centru). 

 

Děti se v průběhu roku účastnily i závodů mimo jednotu. Mezi nejaktivnější patří oddíl Moderní 

gymnastiky. Děvčata se téměř každý víkend v soutěžní sezoně účastnily závodů a pohárů. Nejvýznamnější 

v jarní sezoně bylo umístění závodnic na MČR, kam postoupilo 6 závodnic. Markéta Čačíková  2.místo, 

Valérie Bartoňková 10. místo v jednotlivkyních v ZP 

V KP Fikesová Daniela  5. místo v jednotlivkyních II.kat., Fikesová Natálie   2. místo v jednotlivkyních, 

Kateřina Přenosilová  4. místo v jednotlivkyních ,  2. místo v družstvech  III.kat. KP Simona Chlupová 

3.místo , 1. v družstvech 

Na podzim děvčata závodila tradičně ve společných skladbách. Připravili jsme čtyři družstva. Nejmladší bez 

náčiní, starší děvčata (9 – 10 let) s obručemi, (12-14 let) s kužely a nejstarší 15 leté se švihadly. Nejmladší 

závodnice obsadily v silné konkurenci 22 oddílů 10 místo, obruče se umístily na 8.místě , kuželky na 1. 

místě a švihadla 3. Pohárová soutěž probíhala v sedmi závodech, započítávala se 4 nejlepší umístění. 

Na MČR postoupila dvě družstva – kužely a švihadla a obě se stala Mistryněmi ČR. 

 

 

Oddíl TeamGym, který se zúčastnil závodů  TG v Brně a Olomouci s postupem do celorepublikového kola 

do Prahy, dále župního přeboru a závodů ve všestrannosti. Také oddíl TeamGym mládež a dospělí se 

probojoval  na závody v TeamGym do Olomouce. Oddíl stolního tenisu se aktivně účastnil městských 

přeborů. Také oddíl šermu je aktivní stran tréninků a účastí na veterániádách. 

 

V jarních a letních měsících jsme uspořádali víkendové soustředění TGJ v Pardubicích pod vedením Radka 

Milána,  dva turnusy LPT Sokol-ka pod vedením Táni Cikurasové. Oddíl TeamGym uspořádal pětidenní 

LPT pro nejmenší děti z oddílu pod vedením Lucky Janouškové a Katky Jelínkové a  týdenní soustředění 

TeamGym v Bílovicích pod taktovkou Bětky Staré a Magdalény Černé. Oddíl Moderních gymnastek 

uspořádal letní soustředění MG v Luhačovicích pod vedením Marcely Bezděkové. 

Letní příměstské tábory, soustředění TGJ, soustředění MG  byly částečně hrazeny z dotací MMB, MČ Brno-

Židenice a  grantu ČOS. Na pořádání letních akcí se spolu s vedoucími podíleli cvičitelky, cvičitelé a 

trenérky – Hanka Lacinová, Ivana Černá, Radek Milán, Eva Šilhanová, Martina Slachová, Iveta Beranová, 

Pavla Adamová. Někteří z nich neváhali obětovat vlastní dovolenou. 

 



 

 

 

 

V roce 2019 nezahálely ani naše seniorky a členky zdravotního tělocviku, které kromě pravidelného cvičení,  

pořádaly výlety po brněnském okolí (přes 40 celodenních výletů) a soustředění - ozdravné pobyty (v září 

sportovně-relaxační zájezd do Řecka, soustředění v lázních Štúrovo) 

 

Celoroční práci s dětmi a dospělými zajišťovali v roce 2019 tito trenéři a cvičitelé: Táňa Cikurasová 

(Batolata, PD I), Vlaďka Štěrbová,  Olga Chalupová a Kateřina Mičová (R+D), Bára Pachtová (PD), Tereza  

Mrázková a Lada Pitrová ( žákyně, TGJ), Hanka Kratochvílová (ml. a st. žákyně), Pavel Mrázek( ml. a 

st.žákyně a TGJ), Eva Mrázková (mladší a starší žáci, Sokol-ka),  Bětka Stará (TGJ , PDII, ZdrTv  ), 

vedoucí jednotlivých družstev TGJ- Hanka Lacinová, Lucie Janoušková, Kateřina Jelínková, Jana Bauerová, 

Jindřiška Riesnerová, Radek Milán, Magdaléna Černá a jejich pomocníci. Vlasta Pospíšilová (Seniorky), 

Jana Peclová (Bodyform), Dáša Várnayová (Rytmická gymnastika), Lada Pitrová, Markéta Lízalová (TG), 

Marcela Bezděková, Eva Šilhanová, Iveta Beranová, Martina Slachová, Pavla Adamová, Petra Chlupová 

(Moderní gymnastika), David Rortekl a Radek Ječmínek (Stolní tenis), Martin Vlček a Zuzana Mrňová 

(Šerm), Jana Bauerová (Poweryoga), Eda Smíšek (šermíři veteráni). 

 

Činnost cvičitelů dětí a mládeže v roce 2019 byla finančně podpořena MŠMT, které na základě naší žádosti 

přidělilo jednotě dotaci. Všechny finanční podpory jsou pro nás velmi důležité a dá se říct, že nezbytné. Naši 

činnost podpořili také Statutární město Brno OŠMT, MČ Brno-Židenice, JMK a ČOS. Konkrétní informace 

a loga uvádíme na webových stránkách, vyvěšeny jsou ve vestibulu při hlavním vchodu.  

Cvičitelé dospělých kategorií byli odměněni z financí jednoty, stejně tak rozdíl mezi dotací a celkovými 

výdaji za mzdy z DPP trenérů a cvičitelů dětí a mládeže byly pokryty z peněz jednoty. 

 

Naši cvičitelé a trenéři se v průběhu roku zúčastnili několika zajímavých školení a seminářů, aby neustále 

doplňovali své cvičitelské vzdělání.  

 

Naše jednota také sama pořádá, nebo se aktivně podílí na pořádání závodů většího rozsahu. V našich 

tělocvičných prostorách uspořádal v květnu oddíl  MG Májový pohár v moderní gymnastice, na který se 

sjela děvčata z celé Moravy a v listopadu se konal tradiční závod TeamGym Junior a Malý TeamGym, který 

jsme spolupořádali s župou Dr. Vaníčka a kterého se zúčastnilo přes tři stovky soutěžících, převážně dětí.  

 

Do naší činnosti neodmyslitelně patří i péče o náš majetek.  

Začátkem roku jsme dokončili opravu velké zasedací místnosti. V létě jsme zrealizovali akci „Výměna 

vzduchu v zrcadlovém sále“ a koncem roku jsme zvládli rekonstrukci sociálního zařízení u šermírny. 

Vymalovali jsme sál a chodby, kterými děti přecházejí z jednoho sportoviště na druhé.  

Podařilo se nám vyzískat investiční dotaci z níž jsme částečně financovali dva přeskokové stoly pro 

TeamGym. Pořídili jsme pingpongový stůl pro děti a mládež ve stolním tenise. 

 

 

Závěrem děkuji všem výše uvedeným cvičitelům a trenérům za celoroční svědomitou práci s dětmi a 

dospělými v jednotlivých oddílech a děkuji  členům výboru za jejich dobrovolnou práci pro jednotu. 

 

 

 

 

 



 

 

Plán činnosti jednoty pro rok 2020 
 

V roce 2020 máme opět v plánu pilně cvičit, trénovat, účastnit se soutěží a pohárů, pořádat tábory,  

soustředění a pravidelné výlety.  

Chystáme oblíbené sportovní a kulturní akce: Maškarní pro děti,Závody předškolních kategorií, 

Mikulášskou nadílku, závod TeamGym Junior a Malý TeamGym. (Už nyní víme, že některé akce - Májový 

pohár a Vítání jara, se nemohou uskutečnit z důvodu pandemie COVID-19) 

V létě chystáme dva turnusy LPT Sokol-ka, dva turnusy LPT TGJ a soustředění Teamgym v Bílovicích,  

týdenní soustředění moderních gymnastek v Mikulově a LPT pro moderní gymnastky, jednodenní 

soustředění Dětí z oddílu stolního tenisu. Abychom si vynahradili dvouměsíční ztracený čas z důvodu 

nouzového stavu při pandemii, rozhodli jsme se prodloužit pravidelné cvičení i do letních měsíců. Nikdo tak 

nepřijde o své oblíbené tréninky. 

 

Z oprav o prázdninách plánujeme akci „Oprava střechy na budově 22“. Dále plánujeme výměnu dveří 

z tělocvičny na hřiště a výmalbu tělocvičny a haly.  

Co se týče cvičebního nářadí a náčiní, budeme nadále doplňovat potřebné. Vše závisí na finanční situaci 

jednoty a podpoře oslovených donátorů. Z důvodu pandemie jsme přišli o příjmy z pronájmů tělocvičných 

prostor, kterými zpětně financujeme provoz, činnost a opravy. Proto uděláme pouze výše uvedené nezbytné 

opravy. 

 

 

 

Taťána Cikurasová, starostka jednoty 

V Brně dne 25.5.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Jednotlivé zprávy: 
 

Zpráva matriky za rok 2019 

 
K 1.1.2020 evidovala T. J. Sokol  Brno - Židenice  632členů  

 

205 dospělých, z toho 97 členů mezi 18 - 64 lety a 108 členů v seniorském věku nad 65 let. 

427 dětí a mládeže do 18 let 

Z celkového počtu: 

Mužů     53 

Žen      152 

Hochů v dorosteneckém věku   5 

Dívek v dorosteneckém věku 11 

Hochů v kategoriích žactvo a předškolní děti (batolata, RD, PD, TeamGym, sporty)  147 

Dívek - v kategoriích žactvo a předškolní děti (batolata, RD, PD, TeamGym, sporty) 264 

 

Jiné rozdělení: 

všestrannost včetně pěveckého sboru - 511 členů 

sporty – 121 členů 

 

 
Letošní jubilanti z řad cvičitelů, trenérů a činovníků: 

 

Farlíková   Drahomíra     90 let 

Várnayová Dagmar         75 let 

Rotrekl  David             40 let 

Pitrová Lada              30 let 

Černá Magdaléna     20 let 

 

Naši nejstarší členové, kteří letos oslaví své narozeniny:  

Jurečka  Jan           92 let 

Váchová Věra          99 let 

 

Naše řady opustila dlouholetá čestná členka sestra Zdeňka Bartoňová ve věku 88 let. 

 

Z údajů Statistiky ČOS, výkazu odboru všestrannosti a registrací sportovních oddílů zprávu zpracovala   

 

Táňa Cikurasová 

 
 

 

 

 



 

 

Zpráva odboru všestrannosti za rok 2020 

 

Oddíl - Batolata: 

Oddíl vede sestra Táňa Cikurasová. V roce 2019, každou středu od 9:30 do 10:30 navštěvovalo „Cvičení 

s kočičkou“ celkem 55 dětí s maminkami.  

Každá hodina začíná pozvolným rozcvičením na překážkové dráze, kde si děti zdokonalují rovnováhu a 

obratnost. Ve chvíli, kdy dorazí do cvičení i poslední opozdilci, přichází na řadu společná rozcvička 

v kroužku, proložená říkadly a písničkami. Oblíbenou disciplínou jsou závody v běhu přes tělocvičnu. 

Následuje další část hodiny, tentokrát klidová, s míči, balónky a kroužky. Každou hodinu malinko 

pozměníme, cvičitelka různě přeskládá nářadí, přidá klouzačku, padák nebo šplhání po žebřinách. 

Maminky jsou aktivně zapojeny do cvičení s dětmi. 

 

Oddíl - Rodiče a děti:  

Oddíl rodičů a dětí funguje dvě hodiny týdně po celý rok vyjma prázdnin. Děti cvičí na nářadí i mimo něj za 

asistence svých rodičů. Cvičení je, stejně jako u batolat, provázeno říkadly a písničkami. Oddíl vede sestra 

Vlaďka Štěrbová s pomocnou cvičitelkou Olgou Chalupovou. Do oddílu jsme získali novou cvičitelskou  

posilu sestru Kateřinu Mičovou. V roce 2019 oddíl navštěvovalo 69 dětí.  

Oddíl tradičně pořádá na přelomu února a března maškarní zábavu s účastí 6O dětí, v dubnu vítáme jaro, 

v prosinci je pak poslední kulturní akce Mikulášská besídka s účastí 80 členů i nečlenů.  

 

Oddíl - Předškolní děti: oddíl má dvě cvičební hodiny každou středu mezi 16:00-18:00 hodinou. Součet 

dětí, které se pravidelného cvičení účastnily v roce 2019 je 75. V prvním pololetí 2019 vedla 1.hodinu 

předškoláků ses.Táňa Cikurasová, 2.hodinu  ses.Běta Stará s pomocnicí Olgou Chalupovou. Od září se opět 

přidala do oddílu cvičitelka Bára Pachtová a aktivně pomáhá i ses. Eva Mrázková. 

V našich hodinách rozvíjíme hravou formou přirozené pohybové dovednosti dětí s ohledem na jejich věk. 

Děti se naučí základy míčových her, atletickou i gymnastickou průpravu, vyzkouší si cvičení s hudebním 

doprovodem i různými cvičebními pomůckami. Během roku také pořádáme veřejné hodiny pro rodiče, např. 

Vánoční závod a ukázka cvičení.  

 

Oddíl – SOKOL-ka: Oddíl je určen k celodennímu pobytu  malých dětí od 2,5 do 5 let věku. Ve školním 

roce fungoval v úterý a ve středu. 

Náš program je pravidelný: Každé ráno si děti pohrají v herně, následuje svačinka a po ní pásmo kreslení, 

tvorby pěkných věcí, básniček, písniček a tanečků. Před obědem je hodinka cvičení v tělocvičně. Po 

cvičební hodince na nářadí pro nejmenší děti následuje oběd a odpočinek. Děti při pohádce většinou usnou. 

Po probuzení, plní sil, si opět hrají, případně si dotvoří, co dopoledne rozpracovali a po svačince odchází 

spokojeně domů. 

O prázdninách jsme tradičně uspořádali dva turnusy příměstského tábora Sokolka 2019. Široké spektrum 

zábavy se prolínalo s cvičením v tělocvičně, nebo na hřišti. Uspořádali jsme lehkoatletické závody, kde byl 

každý vítězem. Nechyběla ani zábava na venkovní trampolíně, rekreační florbálek a odpolední párty 

s hudbou a dobrotami na rozloučenou. 

Oddíl Sokol-ka tedy slouží jako sportovně-zábavné centrum pro děti. Působí v něm cvičitelka Eva 

Mrázková, zkušená pedagožka z mateřské školy Jana Motlová a ses.Táňa Cikurasová pořádající LPT Sokol-

ka a  zajišťující chod Sokol-ky ve školním roce. 

 

Rok 2019  v oddíle TG žactva a PD                   
Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek v14.30-18.00hod, podle zařazení do družstva 1x nebo 2x týdně v délce 1 – 

2,5 hodiny, od září také pondělí (v hodinách VS) a ve středu. 

10  vedoucích družstev,  2 pomahatelé vedli v roce 2019 celkem 101 dětí ve věku 5 – 15let  



 

 

Soutěže  

19.01.  Přebor ČOS TGJ  

2 družstva kat.I., vedoucí Stará, M. Černá – družstvo „A“  3.místo, „B“ 6.místo 

1 družstvo kat. II. vedoucí Jana Bauerová– 5. místo, rozhodčí Lacinová, Flodr, Jandová  

23.02.  Plavání  -  Župní přebor - 19 dívek + vedoucí Janoušková, Stará, Černá  3 x  2.místo, 

2 x 3.místo 

31.03.  Memoriál V. Straky – VRŠOVICEGYM – OPEN 12.ročník, Sokol Praha 

Vršovice MTG a TGJ. Od nás 2 družstva 6.místo, 9.místo- Stará, Černá, Riesnerová, 

Janoušková, Jelínková, Janoušek 

27.04.  SG+šplh  – Župní přebor  -  2 hoši, 45 dívek  

  Získali celkem: SG - 5 x 1.místo, 4 x 2.místo, 3x 3.místo 

šplh - 5 x 1.místo, 4 x 2.místo, 3x 3.místo 

28.04.  ZZZ – Župní přebor  - 4 družstva, vedoucí Stará,1 x 1.místo, 

 1 x 2.místo, 2 x 3.místo.    

04.05.  Atletika  - Župní přebor -  4 hoši, 28 dívek 

Získali celkem:  3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 3 x 3.místo 

01.-02.06. Přebor ČOS SV mladšího žactva v Plzni  

Kat. I. Natálie Hortová – 17.místo, Petra Sušánková – 19.místo ze 39 účastnic 

Kat.II. Sladká Pavlína -11.místo, nejlepší umístění v plavání – 3.místo, 

Šikulová Linda -17.místo ze 42 účastnic. Spolu s kluky Sokola Kr.Pole 4.místo v družstvech - 

Červeny Vincent, Aleš Kocián 

06.06.  MTG Brno – gymnastické přípravky  - pro děti rok nar. 2011 a mladší, kteří se zatím 

neúčastní župních soutěží – 4 družstva ,18dívek a 2 hoši 

08.-09.06 Přebor ČOS SV starší žactvo, dorost a dospělí 

 Kat. III. Aneta Škrabálková- nejlepší umístění 7.místo plavání, 9.místo šplh, celkově 

29.místo,  Klára Bodáková celkově 32. Místo ze 44 účastnic 

23.11.  Malá oblast Brno - Židenice  

  TGJ – kat.I. – 2.místo, kat.II.-3dr.-1.,2.,a3.místo, kat.III.-1.místo 

MTG – kat.0.-2dr. – 4.,8.místo,  kat.I.  – 3.místo, kat.II. – 4.místo 

07.12.  Oblast Východ Olomouc 

TGJ kat.I –2.místo, postup do přeboru ČOS– ved.  Janoušková, Jelínková 

TGJ kat.II – 3dr. 

 ved. Lacinová, Riesnerová – 4.místo, postup do přeboru ČOS,  

„ A“ - 3.místo, postup do přeboru ČOS, ved. M.Černá, Stará 

„ B“ –5.místo, postup do přeboru ČOS, ved. Stará, M.Černá 

  TGJ kat.III – 1dr.- 3.místo - postup do přeboru ČOS 

08.12  Oblast Východ Olomouc – kat MTG II – 4.místo, ved. Radek Milán, Veronika Schneiderová 

 

Ocenění nejlepší sportovec všestrannosti Vaníčkovy župy za rok 2019 získaly: 

Jednotlivci –  Hortová Natálie, Sladká Pavlína -  za nejlepší umístění v Soutěži všestrannosti přeboru ČOS 

Družstva -  TGJ kat.I – Alice Krevňáková, Natálie Hortová, Veronika Greplová, Sára Tomíšková, Stela 

Žemličková, Monika Ráčková, Agáta Raabová, Zuzana Bodáková, Petra Sušánková, 

TGJ kat. II – Veronika Hulínová, Klára Fejfušová, Dominika Filipová, Žaneta Schořová, Karolína 

Janoušková, Anna Sládečková, Klára Bodáková, Klára Klabanová, Tereza Hegerová 

za výsledky v soutěžích TGJ – MO Brno, OV Olomouc, Přebor ČOS Praha 

 

Ostatní akce 

05.04.  příprava na AL v Bílovicích – 15 dětí, vedoucí Běta Stará 



 

 

18.04   Zelený čtvrtek v pohybu , příprava na ZZZ, výlet – Klajdovka-Bílovice , odpoledne  příprava 

na SG - 8dětí, vedoucí Běta Stará, Mája Černá 

19.4. - 21.4. Velikonoční soustředění v Pardubicích – 12 děvčat, ved. Radek Milán 

18.8. – 24.8. Letní soustředění v Bílovicích   

  22dětí + 5 vedoucích, hl. vedoucí Běta Stará 

12.8. – 16.8. Příměstský  tábor v Židenicích – vedoucí Jelínková Kateřina, Janoušková Lucie 

21.09                Sokolský parník – za nejlepší umístění v Přeboru ČOS ve všestrannosti 

               ml.žactva – Linda Šikulová, Adéla Vytásková 

 

Mimořádné tréninky  o sobotách a nedělích – přípr.na závody TG 

13.10. – Janoušková, Jelínková – 16 dětí 

 -  Milán – 6 dětí 

19.-20.10. –  sportovní víkend - Černá, Stará  – 15 dětí 

09.11. -  Janoušková, Jelínková – 16 dětí 

10.11. – Černá, Stará  – 15 dětí 

09.11-10.11.  -  sportovní víkend – Milán – 9 dětí 

19.12. veřejná cvičební hodina-  přípravka TG – vedoucí Tereza a Pavel Mrázkovi, cca 12dětí , cca 19 

rodičů 

 

Školení, semináře 

17.02.  Gymnastika pro cvičitele – akrobacie a nářadí -  Vzdělávací středisko župy Ol-Smrčkovy - 

Olomouc – Stará, Černá, Mrázek Pavel, Mrázková Tereza 

09.03.  Oblastní sraz ženských složek – Janoušková, Stará 

23.03.  Oblastní sraz RD,PD – Stará 

06.04.  Školení rozhodčích TGJ – VS Olomouc  Jen cvičitelé – Stará, Mrázek, Janoušková, 

Jelínková. Rozhodčí – Bauerová, Lacinová, Flodr, Mrázková 

16.11.  Župní doškolovací seminář – Běta Stará, Jana Bauerová 

 

Oddíl -  Mladší a starší žáci 

Do tohoto oddílu  bylo v roce 2019 přihlášeno 17 cvičenců (starších i mladších).  

Náplň cvičebních hodin se v tomto období nezměnila, základem náplně cvičební hodiny zůstává klasické 

sokolské cvičení na nářadí, poslední čtvrthodina je věnována  kolektivní hře (sálový fotbal, florbal, vybíjená, 

……) . Vedoucí oddílu: ses. Eva Mrázková. 

 

Oddíl -  Mladší a starší žákyně 

Oddíl navštěvovalo v loňském roce  29 cvičenek ve věku 6-14 let. Cvičební hodiny jsme zaměřili na základy 

gymnastiky, atletiku a kolektivní hry. V hodinách se střídají Terka Mrázková, Hanka Kratochvílová, Pavel 

Mrázek a Lada Pitrová, která dává dětem gymnastickou průpravu. Každá hodina je zaměřena jinak.  

Využíváme veškeré nářadí k základnímu rozvoji a učíme žákyňky pracovat se svým tělem. Střídáme míčové 

a zábavné hry, posilování a kolektivní hry. 
 

Oddíl - TeamGym mládež a dospělí 

Oddíl v roce 2019 navštěvovalo 8 dívek/žen a 1 muž.  

Pravidelně se zúčastňujeme soutěží TeamGym  a soutěží ve sportovní všestrannosti. V závěru roku jsme se 

zúčastnili také postupového kola v soutěži Team Gym junior na Přebor ČOS do Prahy.  

Mimo závodů se věnujeme i mimozávodním aktivitám.  

Každý trénink se snažíme o všestranný rozvoj těla. Od protažení, posílení svalů až k samotnému cvičení na 

nářadí. Cvičení nás baví, proto jsou naše hodiny vždy zábavné a kvalitní.  



 

 

Naše fotky a videa můžete sledovat na FB stránkách TEAMGYM TJ SOKOL BRNO-ŽIDENICE 

Oddíl vedou Markéta Lízalová a Lada Pitrová 

 

Oddíl- Rytmická  gymnastika 

Do oddílu rytmické gymnastiky je přihlášeno 17 žen pod vedením sestry Dagmar Várnayové. Cvičí každé 

úterý  1hodinu. I starší ženy se potřebují udržovat v dobré kondici a proto je cvičení zaměřeno na celkové 

rozcvičení, uvolnění, protahování, posilování a v závěru hodiny i na taneční kreace. To vše probíhá při 

rytmické hudbě, která přináší dobrou náladu, pohodu a chuť do cvičení. 

Před Vánocemi a na konci školního roku je zorganizováno společné setkání aktivních cvičenek RG, ale i 

těch žen, kterým už zdravotní stav cvičit nedovolí. 

Oddíl – Seniorky 

Každé pondělí dopoledne cvičí sestra Vlasta Pospíšilová při svižné hudbě  se 42 členkami oddílu, které si 

rády chodí protahovat své tělo.  

Jak sestra Vlasta říkává: „Stále pro nás platí heslo: ve zdravém těle zdravý duch".  

Po cvičební hodině cvičenky stačí prodiskutovat spoustu důležitých věcí.  

Dvakrát v roce navštívily v rámci soustředění termální lázně, kde cvičily a relaxovaly. 

V měsíci září, na začátku cvičební sezóny, byly společně na ozdravném pobytu v Řecku, kde si užily 

spoustu legrace. Každý den cvičily a plavaly v moři a společně si zazpívaly. Po návratu se sešly odpočaté  

v tělocvičně na značkách. Vánoční čas dámy zakončily setkáním u vánočního stromu 

 

Oddíl – Zdravotní tělocvik 

Vedoucí: Stará Běta 

Počet cvičících v roce 2019: 27 žen.  Cvičení probíhá každý čtvrtek 18.00 – 19-00 hod 

Cvičení je zaměřeno hlavně na správné držení těla a na správné pohybové návyky. Do hodiny jsou zařazeny 

cviky na uvolnění kloubů, posílení a protažení svalů. Cvičíme s hudbou – pro zdraví a pro radost. 

Společně s oddílem seniorek chodíme pravidelně na výlety do přírody. V roce 2019 bylo 40 výletů s účastí 6 

– 18 seniorek pod vedením Heleny Ryškové, Milušky Petrů a Míly Přichystalové. 

V září jezdíme načerpat síly do termálních lázní Štúrovo. 

 

Oddíl  - BODYFORM   

           Oddíl BODYFORM pod vedením sestry Jany Peclové navštěvuje pravidelně 11 cvičenek, které se 

scházejí 2x týdně v zrcadlovém sálku a v tělocvičně. Cvičení při dynamické hudbě je zaměřeno na 

udržování dobré kondice kardiovaskulárního systému, na správné držení těla, na protahování zkrácených 

svalových skupin a posilování těch svalových skupin, které mají sklon k ochabování. Aby bylo cvičení jak 

účinné, tak také pestré, používáme mnoho pomůcek – overbally, gymbally, rubberbandy, švihadla, malé 

ruční činky i bosu. Vedoucí oddílu pravidelně navštěvuje školení a semináře, aby bylo zajištěno, že naše 

cvičení bude stále „držet krok s dobou“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ženský pěvecký sbor 

 
Náš sbor má celkem 14 členek + 3 z jiné organizace, zkoušek bylo 36.  

Přesto, že některé členky jsou již dámy v požehnaném věku, snaží se pravidelně 1 x týdně docházet do 

sokolovny na zkoušky pod vedením paní magistry Evy Holé, takže máme každé pondělní odpoledne 

zkrášlené zpěvem. 

 

Další oddíly v jednotě:  

POWERYOGA – vedoucí Jana Bauerová 

2 skupiny - Rekreační fotbal pro muže – 1. Skupina pod vedením Honzy Rychlovského, 2. Skupina pod 

vedením Dušana Medka 

Rekreační volejbal – vedoucí Bára Fričová 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zpráva odboru sportu T.J. Sokol Brno –Židenice za rok 2019 

 
přehled sportovních oddílů:  Moderní gymnastika, Stolní tenis, Sportovní šerm 
 

 
MODERNÍ GYMNASTIKA 
Předsedkyně oddílu: Marcela Bezděková 

počet členů: 64 

z toho mládež - 58, dospělí - 6 

5 trenérek a rozhodčích, tři asistentky 

 

Jaro 2019 bylo pro závodnice moderní gymnastiky  více než úspěšné. 

Zúčastnili jsme se 9 závodů pohárových a 4 přebornických v 6 kategoriích. 

Získali jsme 13 zlatých medailí, 13 stříbrných a 9 bronzových medailí.  

Nejvýznamnější bylo umístění závodnic na MČR, kam postoupilo 6 závodnic.  

Markéta Čačíková  2.místo, Valérie Bartoňková 10. místo v jednotlivkyních v ZP 

V KP Fikesová Daniela  5. místo v jednotlivkyních II.kat., Fikesová Natálie   2. místo v jednotlivkyních, 

Kateřina Přenosilová  4. místo v jednotlivkyních ,  2. místo v družstvech  III.kat. KP Simona Chlupová 

3.místo , 1. v družstvech 

 

Náš oddíl také pořádal pohárový závod, kterého se zúčastnilo 108 závodnic z 15 oddílů. 

 

V létě jsme pořádali letní soustředění pro 26 dětí. 

 

Na podzim závodíme tradičně ve společných skladbách. Letos jsme připravili čtyři družstva. Nejmladší bez 

náčiní, starší děvčata (9 – 10 let) s obručemi, (12-14 let) s kužely a nejstarší 15 leté se švihadly. Nejmladší 

závodnice obsadily v silné konkurenci 22 oddílů 10 místo, obruče se umístily na 8.místě , kuželky na 1. 

místě a švihadla 3. Pohárová soutěž probíhala v sedmi závodech, započítávala se 4 nejlepší umístění. 

Na MČR postoupila dvě družstva – kužely a švihadla a obě se stala Mistryněmi ČR. 

 

Rok jsme ukončily vánoční besídkou pro rodiče s ukázkou naší celoroční práce. 

 

Všem děvčatům děkujeme, blahopřejeme k vynikajícím úspěchům a přejeme do budoucna hodně radosti z 

gymnastiky. 

Velký dík patří samozřejmě trenérkám , rodičům, sponzorům a také Sokolu, který nám připravuje ty nejlepší 

podmínky. 

 
STOLNÍ TENIS 
 
Předseda oddílu David Rotrekl 

počet členů: 47 

z toho 24 dětí (22 chlapců a dorostenců, 2 děvčata) a dospělí – 23  (z toho 1 žena) 

Chlapci trénovali 2 x týdně pod vedením Radka Ječmínka. Účastnili se Městského přeboru starších žáků, v 

sezóně 2018/2019 se umístili na 9. místě (vyhodnoceno v červnu 2019). Od září 2019 pokračují v dalším 

ročníku. Chlapci, kteří v této sezóně dovršili 15 let, se účastnili Městského přeboru dorostenců, kde skončili 

na 5. místě.  



 

 

Dospělí trénují 3 x týdně.  

Výsledky za sezónu 2018/2019: 

družstvo A: Krajská soutěž II. třídy   umístění - 8. místo 

družstvo B: Městský přebor umístění - 12. místo (sestup do Městské soutěže I. třídy) 

družstvo C: Městská soutěž III. třídy  umístění - 3. místo 

družstvo D: Městská soutěž IV. třídy  umístění - 5. místo 

 

 

 
ŠERM 
 
počet členů:10 

 

- V roce 2019 jsme vedli oddíl ve stejném duchu, jak by si přál trenér Arnošt Sedlák a to především 

díky usilovné práci předsedy Martina Vlčka-Belcrediho a Jaroslava Nohavy, kteří se podílí na 

trenérské činnosti pro oddíl.  

- Za r. 2019 v naprosté většině oddíl reprezentuje veteránská část oddílu, konkrétně ve složení Vlček-

Belcredi, Nohava, kteří se zúčastnili několika domácích soutěží  

- Oddíl se nadále bude pokoušet získat pro toto odvětví sportu nové aktivní členy, ať už v kategorii 

juniorské, tak seniorské.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


