
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti  

T.J. Sokol Brno - Židenice za rok 2021 

Rok 2021 začal opět poněkud smutně. Důvodem byla uzavřená sportoviště v pokračující covidové pandemii. 

První čtyři měsíce od ledna do dubna bylo téměř úplné utlumení pravidelného cvičení a sportovních či 

kulturních akcí, našeho spolkového života vůbec. Koncem dubna, respektive v květnu, začalo první 

rozvolňování, kdy jsme mohli cvičit a scházet se v omezeném počtu alespoň na venkovním sportovišti.  

Za pár týdnů jsme již mohli cvičit i v tělocvičnách, byť opět omezeně. 

V době uzavírky sportovišť vedoucí družstev komunikovali se svými svěřenci, někteří dokonce vedli on-line 

tréninky, nebo se věnovali vycházkám či přespolnímu běhu. 

Z pravidel a opatření proti covidu „šla všem hlava kolem“. Mimořádné opatření vlády obsahovalo spoustu 

bodů, které byly určeny různým skupinám. Lidé si často pletli pravidla pro školní a mimoškolní aktivity,  

pro sportoviště a tréninková centra pro vrcholové sportovce. Vznikala nedorozumění, která ještě více 

gradovala v nespokojenost ve společnosti. Zastřešující organizace, stejně jako v první vlně, neposkytovala 

dostatečné a především včasné informace, proto jsme si museli vše vyhledat sami, zpracovat a informovat 

naše členy a návštěvníky sokolovny. Bylo to bez debat náročné období na psychiku všech. Nicméně 

respektovat pravidla a brát ohledy na druhé tím, že neumožníme rozvolnění dříve, aby se nákaza opět 

nerozšiřovala a nepřipravovala lidi často i o to nejcennější, o život, jsme se ctí dokázali.  

Jarní uzavírku si opět mnoho členů odcvičilo v náhradním termínu na podzim. Stejně, jak to bylo v první 

vlně. Naše jednota si nenechala ani korunu od svých členů, vše beze zbytku vynahradila a ani s ohledem na 

skokové zdražení z důvodu krachu dodavatele energií, nepřistoupila doposud k razantnímu zvyšování cen. 

Ano, zvyšování cen příspěvků zákonitě přijít musí, neboť zdražení energií a služeb, navyšování mezd, 

zdražení materiálu, to vše se propisuje do příspěvků. Naše jednota má příjmovou stránku hospodaření 

nastavenou vícezdrojově a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost naší organizace je managementem 

udržována i zásada soběstačnosti. Konkrétní informace jsou ve zprávě o hospodaření jednoty. 

Z našich plánovaných kulturních akcí jsme bohužel ani v roce 2021 příliš neuskutečnili. Důvody jsou 

známy. V létě jsme se vrhli do letních akcí, které se skutečně vydařily.  Uspořádali jsme dva turnusy LPT 

Sokolka, dva týdny LPT TGJ, jeden týden LPT MG a dále sportovní pobytové letní akce v délce trvání 7-8 

dní pro moderní gymnastky a pro děvčata z teamgymu. Podzim se rozjel slibně. Přesto závody, na které se 



 

 

děvčata z obou oddílů připravovala, se nekonaly, nebo jen omezeně. (Podrobný přehled aktivit jednotlivých 

oddílů je uveden ve zprávě odboru všestrannosti a zprávě odboru sportu, které jsou nedílnou součástí 

výroční zprávy.) 

Práci s dětmi a dospělými zajišťovali v roce 2021 tito trenéři a cvičitelé: Táňa Cikurasová (Batolata, PD), 

Vlaďka Štěrbová, Kateřina Mičová, Olga Chalupová (R+D), Tereza Mrázková a Lada Pitrová ( žákyně, 

TGJ), Hanka Kratochvílová (ml. a st. žákyně), Pavel Mrázek a Eva Mrázková (mladší a starší žáci), Eva 

Mrázková ještě i PD),  Bětka Stará (TGJ , ZdrTv), vedoucí jednotlivých družstev TGJ- Lucie Janoušková, 

Kateřina Jelínková,  Radek Milán, Magdaléna Černá, Hanka Lacinová a jejich pomocníci. Vlasta 

Pospíšilová (Seniorky), Jana Peclová (Bodyform), Dáša Várnayová (Rytmická gymnastika), Lada Pitrová, 

(TG), Marcela Bezděková, Eva Šilhanová, Iveta Beranová, Martina Slachová, Pavla Adamová, Simona 

Chlupová (Moderní gymnastika), David Rortekl (Stolní tenis muži) a Radek Ječmínek (Stolní tenis žactvo), 

Eda Smíšek (Šerm). 

 

Činnost cvičitelů dětí a mládeže, provoz, činnost a údržba byly v roce 2021 základě našich žádostí částečně 

finančně podpořeny MŠMT/NSA, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem, ČOS, MČ Brno-

Židenice. Jednota tyto prostředky využívá výhradně pro financování hlavní činnosti.  

Z důvodu transparentnosti, konkrétní informace a loga uvádíme na webových stránkách, vyvěšeny jsou ve 

vestibulu při hlavním vchodu.  

 

Do naší činnosti neodmyslitelně patří i péče o náš majetek.  

Koncem roku jsme zrealizovali opravu fasády na všech třech budovách z čelní strany. Věnovali jsme se také 

drobné pravidelné údržbě. 

 

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

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

 

 

Plán činnosti jednoty pro rok 2022 
 

V roce 2022 máme opět v plánu pilně cvičit, trénovat, účastnit se soutěží a pohárů, pořádat tábory,  

soustředění a pravidelné výlety, tentokrát snad již bez omezení.  

Tento rok je však pro naši jednotu velmi významný, neboť oslavíme 130 let od vzniku Sokola Židenice. Pro 

tuto příležitost jsem oslovila cvičitele, trenéry a funkcionáře, abychom naplánovali akci hodnou tohoto 



 

 

významného jubilea. V červnu uspořádáme Akademii, výstavu, venkovní zábavné odpoledne pro děti a 

večer pro dospělé. Prvotní informace a plán již všichni obdrželi, na dalším se budeme průběžně domlouvat. 

V červnu se také uskuteční mezisletová akce s názvem SOKOLGYM 2022. Z naší jednoty nacvičují skladbu 

3 skupiny pod vedením Vlasty Pospíšilové, Máji Černé, Ivany Černé a Terky Mrázkové. 

Chystáme oblíbené sportovní a kulturní akce: Mikulášskou nadílku, závod TeamGym Junior a Malý 

TeamGym, Májový pohár v MG, vánoční besídky. 

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. 

 

Dále plánujeme a některé práce již realizujeme, jako například výměnu dveří z tělocvičny na hřiště a 

výměnu dveří z haly do chodby, abychom zajistili požární úniky v souladu se současnou legislativou, kdy 

jsme k tomu využili období jarních prázdnin. 

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

jednoty a podpoře oslovených poskytovatelů dotací.  

Taťána Cikurasová, starostka jednoty 

V Brně dne 31.3.2022 
 

 Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2021, plán rozpočtu na rok 2022 

 

 TJ Sokol Brno Židenice  - údaje z Výkazu ziku a ztráty za rok 2021 plán skutečnost  TJ Sokol Brno Židenice - plán na rok 2022

v tis. Kč v tis. Kč

Výnosy 3 520 4 831 Výnosy 4 750

z toho:      přijaté příspěvky celkem 750 791 z toho: .přijaté příspěvky celkem 900

provozní dotace státní a svazové 1 800 1 893 provozní dotace státní, sokolské a svazů 1 800

                 tržby za pronájmy tělocvičných a nebytových prostor 1 650 2 080                     tržby za pronájmy tělocvičných a nebytových prostor 2 000

ostatní výnosy 20 66 ostatní výnosy 50

  

Náklady 3 520 4 999 Náklady 4 750

z toho:     spotřeba materiálu 160 268 z toho: spotřeba materiálu 350

spotřeba energie 600 851 spotřeba energie 1 000

opravy a udržování, údržba budov 500 1 422 náklady na opravy a služby 880

mzdové náklady, vč. zákonných odvodů 1 500 1 511 mzdové náklady, vč. zákonných odvodů 1 550

daně a poplatky 20 38 daně a poplatky 40

jiné ostatní náklady (startovné, registrační poplatky), cestovné, 

náklady na prezentaci, ostatní služby 300

429

jiné ostatní náklady 450

odpisy dlouhodobého majetku 440 480 odpisy dlouhodobého majetku 480

Hospodářský výsledek 0 -168 Hospodářský výsledek 0 tis. Kč

 



 

 

 
 
Jednotlivé zprávy: 
 

 

Zpráva matriky za rok 2021 

 
K 1.1.2022 evidovala T. J. Sokol Brno - Židenice 479 členů  

 

175 dospělých, z toho 78 členů mezi 18 - 64 lety a 97 členů v seniorském věku nad 65 let. 

305 dětí a mládeže do 18 let 

 

všestrannost včetně pěveckého sboru - 375 členů 

sporty – 104 členů 

 

 

Popřáli jsme jubilantům 2021 z řad cvičitelů, trenérů a činovníků: 
 

 

Pospíšilová   Zdeňka           80 let 

 

Z našeho středu navždy odešli: 

Rychlovský   Jan                       68 let 

Váchová Věra   nedožitých 101 let 

 

 

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

zpracovala   

 

Táňa Cikurasová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zpráva odboru všestrannosti za rok 2021 

Všechny oddíly byly v měsících 1-4/2021 omezeny na činnosti z důvodu pandemie Covid-19. 

V ostatních měsících a také o prázdninách jsme však všichni cvičili a pořádali akce opět naplno. 

Oddíl - Batolata (Sokolíci I a Sokolíci II): 

Oddíl vede sestra Táňa Cikurasová. Cvičení probíhalo každou středu od 9:00 do 10:00 a od 10:00 do 11:00.  

„Cvičení s kočičkou“ se v roce 2021 účastnilo celkem 44 dětí s doprovodem.  

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 již mnoho let 2 hodiny týdně vždy v pondělí od 16:00 do 18:00. Děti cvičí na 

nářadí i mimo něj za asistence svých rodičů. V roce 2021 oddíl navštěvovalo 42 dětí s rodiči. Oddíl vede 

sestra Vlaďka Štěrbová a Katka Mičová Polesná, občas pomůže Olga Chalupová..  

Každou cvičební hodinu začínáme i končíme nástupem doplněným o uvítací/loučící básničku. Následuje 

rozběhání přes tělocvičnu z různých startovních pozic (dřep, sed, leh), v začátcích ti nejmenší běhají i 

s rodiči, ale nakonec všichni zvládnou běh sami. Následuje rozcvička téměř vždy s nějakou sportovní 

pomůckou (míče, obruče, švihadla...), se kterou pak následuje nějaká hra nebo zkoušení různých dovedností 

– hod, skok, rovnováha. Následuje opičí dráha, která je každou hodinu o kousek delší, jak přidáváme další a 

další nářadí. S úklidem nářadí pak velmi rádi děti pomáhají. Vše děti dělají za asistence svých rodičů, ale 

nakonec děti samy zvládnou šplhání po žebřinách, kotrmelec (nebo alespoň základ), skok z místa do dálky, 

skok z výšky a mají zkušenost s míči různých velikostí. Na konci hodiny se děti vždy těší na padák, rády se 

pod něj schovávají a hlavně zkoušíme, jestli poletí. 

 

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 2021 je 44. Oddíl vedly cvičitelky ses.Táňa Cikurasová a 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.  

Každá hodina začíná seřazením a sokolským pozdravem, kdy si děti procvičí (velmi rády) svůj hlasový 

fond. Následuje rozběhání kolem tělocvičny. Po prodýchání přichází rozcvička s říkadly, při které 

protahujeme celé tělo. Děti se v průběhu školního roku říkadla učí také, postupně pak rozcvičku odříkávají 

spolu s cvičitelkou. 



 

 

Mezi nejoblíbenější disciplíny patřila opět opičí dráha. Také závody v běhu, žebřiny, míče a houpání na 

kruzích jsou velmi oblíbené a žádané. 

 

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

roce se nepodařilo z důvodu pandemie oddíl naplnit. Nicméně jsme Sokolku plně využili při cvičení oddílu 

Batolat, kdy byly limitovány počty cvičenců na sportovišti. Děti jsme dělili do skupin a skupinky se střídaly 

na všech sportovištích, tedy i v Sokolce. 

O prázdninách jsme tradičně uspořádali dva turnusy příměstského tábora Sokolka 2021 pod vedením Táni 

Cikurasové. Široké spektrum zábavy bylo proloženo 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. 

 

Rok 2021  v oddíle TGJ                   

Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek v14.30-19.00hod, podle zařazení do družstva 1x nebo 2x týdně v délce  

1 – 2,5 hodiny. 7 vedoucích družstev a cvičitelů, 3 pomahatelé vedli v roce 2021 celkem    dětí ve věku 5 – 

15let  

Družstvo Lucie Janouškové: od ledna do dubna v době zavření tělocvičen cvičení on-line jedenkrát týdně  

2 hodiny - 16 dětí, cvičení v tělocvičně začalo v květnu, od té doby jedeme v pravidelném rytmu. 

9.8. – 13.8.   Příměstský tábor v naší Sokolovně – hl. vedoucí Janoušková Lucie, dále Lacinová Hana, 

Jelínková Katka + pomocnice Kája, Jolča, Andrea - 13 dětí 

Sokolský parník – 17. - 19.9.vedoucí Lucie Janoušková, 4 děti (nejlepší sportovci) 

2.-3.10.cvičební víkend se spaním v tělocvičně - 6 děti + Lucie Janoušková+Jolana Janoušková 

6.-7.11.cvičební víkend se spaním v tělocvičně  - 6 dětí + Janoušková, Jelínková+Karolína Janoušková 

27.11.závody TG Brno – celý den 16 dětí + Janoušová, 15 dětí + Černá 

postup na přebor TGJ Praha – vše připraveno, akce se z důvodu covid nekonala.   Lucka Janoušková 

Družstvo Radka Milána 

Milý Sokole, 

Ptáš se, jestli nás Covid skolil? NESKOLIL!!! 

Přes veškerá omezení roku 2021, jsme zůstali věrní pohybu a pokračovali jsme v našem sportovním 

úsilí!!!☺ 

První polovinu roku jsme dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu. Gymnastiku jsme změnili na 

atletiku!!!☺ Se svým družstvem, deseti děvčat, jsme 2x týdně běhali a zároveň objevovali přírodní krásy 

brněnského okolí. Je úžasné (alespoň podle mě), že jsme během 5 měsíců odběhali přes 30 tréninků a 

celkový počet naběhaných kilometrů převýšil hodnotu 150!!! Že to zní jen jako pohodička?? Kdepak, někdy 

i slzičky byly!!! 

Náš Sokolský příměstský tábor jsme jako vždy vyplnili pestrou paletou sportovních, ale i intelektuálních 

aktivit. Návštěva vědeckého centra Vida a židovského hřbitova u nás v Židenicích byla krásná. Jinak nás 

během týdne neminula – jízda na kole, koloběžce, plavání, gymnastika, hry, lanový park, běh, jízda na kánoi 

po Zámecké Dyji a mnohé další… No prostě závěr prázdnin jak má být!!! 

No a co bylo dál??? Vzhledem k tomu, že jsme se vůbec neflákali – zamířili jsme rovnou cestou 

k nejlepšímu výsledku na teamgymových závodech, jež jsme kdy udělali. Září, říjen i celý listopad jsme 

intenzivně trénovali na gymnastický vrchol naší sezóny. Jak jsem již napsal, byl to SUKCES!!! Holky 



 

 

několik let za sebou výsledkově (ale hlavně emocionálně) strádaly na 4 místě. Letos však bylo vše jinak a po 

složitých tahanicích s Covidem – holky předvedly, na co trénovaly a 2 místo bylo NAŠE!!! Baruška, Majda, 

Eliška, Kamilka, Šárka, Viki i Sárinka byly v sedmém nebi!!! 

Holky jsou prostě „držáci“ a já jsem moc rád, že je mám!!! 

A co říci závěrem???  Jedeme dál….!!!   Ono nás jen tak něco nezastaví…!!!   Radek Milán 

Družstvo Katky Jelínkové 

Družstvo děvčat předškolního a mladšího školního věku. 

TRÉNINKY probíhaly 1x týdně v hodinových intervalech. Děvčata se věnovala osvojováním správného 

pohybového návyku, průpravným gymnastickým cvičením a cvičením na nářadí. 

V době covidových odstávek děvčata netrénovala. Po uvolnění opatření, s možností shromažďování se ve 

venkovních prostorách, jsem zahájili tréninky na hřišti, kde atletické základy byly naší náplní. 

ZÁVODŮ se děvčata neúčastnila. Důvodem byla omezená příprava (lockdown) pro závody TeamGym a 

zrušené závody všestrannosti.                                                                                     Jelínková Katka 

Družstvo Terezy Mrázkové a Lady Pitrové 

Trénujeme pravidelně 2x týdně hodinu a hodinu a půl. Družstvo děvčat ve věku 7-12 let se rozrostlo a s 

Ladou Pitrovou tak máme na starost celkem 17 cvičenek, které připravujeme na podzimní závody v malém 

teamgymu. Na jaře probíhá příprava na závody v gymnastice a atletice. Momentálně nacvičujeme i skladbu 

na SokolGym v Brně, který proběhne v červnu 2022. 

Družstvo Máji Černé 

Na začátku roku jsme bohužel ještě nesměli cvičit v tělocvičně ani se potkávat osobně. Naše tréninky tak 

probíhaly online, byly 2x týdně vždy 1 hodinu. Zaměřili jsme se především na protahování, posilování a 

trénování prvků do pódiové skladby. Hráli jsme různé hry v online prostředí s posilováním a vyrobili jsme 

spoustu videí se cvičením.  

Od května jsme začali trénovat na hřišti, takže tréninky byly více zaměřené na kondici. Opět probíhaly 2x 

týdně po hodině a půl. Od půlky června jsme již mohli částečně do tělocvičny, trénovali jsme na závody, ale 

žádné nakonec bohužel nebyly.  

V létě se konalo soustředění v Bílovicích v rozsahu 7 dnů (15.8. - 21.8. 2021). Trénovaly jsme hlavně na 

závody v teamgymu.  

Od září jsme trénovaly už v normálním režimu, v tělocvičně, 2x týdně vždy 2 hodiny.  

Mimořádné tréninky - 23.10. (8.00 - 15.00 podle družstva), 14.11. (8.00 - 14.00 podle družstva),  

Nácviky na slet (Odhodlaní) - 28.11., 19.12. 

Závody - 28.11.2021 - TGJ, Brno 

Umístění - Židenice A (kat. II) - 1. místo, Židenice B (kat. II) - 2. místo  

Závody v Olomouci byly bohužel zrušené.  

 

Oddíl -  Mladší a starší žáci 

Do tohoto oddílu  bylo v roce 2021 přihlášeno 15 cvičenců (starších i mladších).  

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

sokolské cvičení na nářadí, kolektivní hry (sálový fotbal, florbal, vybíjená, ……). Vedoucí oddílu: Pavel 

Mrázek a Eva Mrázková. 

 

Oddíl -  Mladší a starší žákyně 

Oddíl navštěvovalo v loňském roce 34 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 a Lada 



 

 

Pitrová, která má na starosti děti TGJ a dává jim 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 2021 navštěvovalo 5 dívek/žen a 1 muž.  

Členové oddílu se snaží být aktivní. Nicméně někteří studují, nebo se stali rodiči, proto se v roce 2021 

aktivita přeci jen o něco snížila. Nevěšíme hlavu, mladým přejeme mnoho úspěchů v práci a v životě, neboť 

se ujali role jedné z nejdůležitějších a tou je rodičovství. 

 

Oddíl- Rytmická  gymnastika 

Členky oddílu RG cvičily v roce 2020 jen pár měsíců. Vzhledem k průměrnému věku cvičenek byla 

nezbytně nutná zvýšená opatrnost vzhledem ke Covidové pandemii. Proto cvičenky nevyužily možnosti 

cvičení při rozvolňování. 

Do oddílu rytmické gymnastiky je přihlášeno 19 žen pod vedením sestry Dagmar Várnayové.  

Obvykle cvičí každé úterý 1 hodinu. 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 

Oddíl seniorek se schází ke cvičení každé pondělí v dopoledních hodinách. V roce 2021, po skončení 

proticovidových opatření, jsme se sešly v hojném počtu 42 členek. 

Naše cvičení se skládá ze dvou částí. V té první rozehřejeme tělo při svižné hudbě a další část je pak  

protahovací, kdy se věnujeme jednotlivým částem těla. 

Naše činnost není jen cvičení. Jednou až dvakrát týdně vyrážíme na výlety v okolí Brna a na jižní Moravě. 

Někdy si zajdeme zahrát bowling, jindy se vypravíme společně do kina a v létě chodíme plavat. 

Společně jezdíme na dovolenou. Některé členky jedou rády k moři, jiné do termálních lázní. Proto 

organizujeme obojí.  

Dá se říci, že naše seniorky žijí plnohodnotný život, vyplněný spoustou zážitků a příjemně stráveného času 

ve společnosti svých vrstevnic. 

 

Oddíl – Zdravotní tělocvik 

Vedoucí: Stará Běta 

Počet cvičících v roce 2021: 14 osob, převážně žen.  Cvičení probíhalo 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 2021 bylo na 40 výletů 

s účastí 6 – 18 seniorek pod vedením Vlasty Pospíšilové a Bětky Staré. 

 

Oddíl  - BODYFORM   

Oddíl BODYFORM pod vedením sestry Jany Peclové navštěvuje pravidelně 14 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 
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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“.  V době pandemie Jana posílala svým děvčatům video cvičení, aby nevyšly ze cviku. 

 

Ženský pěvecký sbor 

Náš sbor má celkem 14 členek + 3 z jiné organizace. V roce 2021z jara nebyly žádné zkoušky. Na podzim se 

již sbor začal scházet a sokolovnou se rozléhal zpěv sokolských a lidových písní, jak bylo zvykem před 

pandemií Covid-19. 

 

Další oddíly v jednotě:  

POWERYOGA – vedoucí Jana Bauerová 

2 skupiny - Rekreační fotbal pro muže – 1. Skupina, kterou po skonu bratra Honzy Rychlovského převzal 

jeho syn Tomáš Rychlovský, 2. Skupina pod vedením Dušana Medka 

Rekreační volejbal – vedoucí Bára Fričová 

Rekreační stolní tenis – vedoucí Eda Smíšek 

 

 

Zpráva odboru sportu TJ Sokol Brno-Židenice  

o činnosti sportovních oddílů v roce 2021 

Moderní gymnastika -  46 závodnic, 7 trenérek, 5 rozhodčích 

Trénujeme 3 x týdně 2 – 3 hodiny rozděleni podle výkonnosti a věku. 

Jaro 2021 – sportoviště byla od ledna do poloviny května uzavřená z důvodu pandemie Covid-19, závody 

jednotlivkyň byly přesunuty na podzim. 

9.10.2021 Břeclav – 13 závodnic, nejlepší umístění Daniela Fikesová 2.místo, Natálie Fikesová 3. místo 

17.10.2021 Veselí  - 3 závodnice ,  Valérie Bartoňková 3. místo 

28.10.2021 Žďárský sokol – 3 závodnice, Trtílková Viktorie 3.místo 

30.10.2021 Praha, Pohár ke dni dětí – 11 závodnic, Fikesová Natálie 1. místo, Přenosilová Kateřina 3. místo 

23.10.2021 Oblastní přebor ZP – 6 závodnic, nejlepší umístění získala Fialová Lucie 4.místo 

24.10.2021 Oblastní přebor KP - 14 závodnic – 6 postoupilo na MČR 

13.11.2021 Memoriál Míly Morávkové – 10 závodnic, Nicol Novotná 4. místo 

MČR 21.11.2021 -   zúčastnilo se 6 závodnic, Natálie Fikesová získala krásné 2.místo 

Společné skladby: 

Memoriál M.Morávkové  - 1 družstvo – 1.místo 

V létě jsme pořádali letní soustředění pro 26 dětí v Mikulově. Týden byl plný tréninků, příprav na závody, 

ale také zábavy. 

Všem děvčatům děkujeme za snahu, blahopřejeme k vynikajícím úspěchům a přejeme do budoucna hodně 

radosti z gymnastiky.Velký dík patří samozřejmě trenérkám, rodičům, poskytovatelům dotací, sponzorům a 

také naší domovské jednotě, která nám poskytuje ty nejlepší podmínky. 

                                                                               Marcela Bezděková, hlavní trenérka a předsedkyně oddílu 



 

 

 

Stolní tenis 

V roce 2021 aktivně trénovalo 22 dospělých, z toho jedna žena a 26 žáků. Předsedou oddílu je David Rotrekl. 
Soutěžní sezóny ve stolním tenise se hrají září - červen. 
  
Muži hrají v družstvech o 4 soutěžících, sezóna 2020/2021 byla kvůli Covid19 předčasně ukončena již v říjnu 

2020 s tímto umístěním: 

družstvo A: Krajská soutěž I. třídy - umístění - 7. místo 

družstvo B: Městský přebor - umístění - 6. místo 

družstvo C: Městská soutěž III. třídy - umístění - 2. místo 

družstvo D: Městská soutěž III. třídy - umístění - 9. místo 

  

Od září 2021 začala sezóna 2021/2022, konečné výsledky budou k dispozici na konci dubna 2022. 

V tuto chvíli (k 21.3.2022) jsou průběžné výsledky následující: 

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

družstvo B: Městský přebor - umístění - 13. místo 

družstvo C: Městská soutěž III. třídy - umístění - 7. místo 

družstvo D: Městská soutěž III. třídy  umístění - 11. místo 

  

  

Starší žáci a dorostenci hrají soutěž také v družstvech, i u nich byla sezóna 2020/2021 kvůli Covid19 

předčasně ukončena, u starších žáků po 2 zápasech, u dorostenců ani nezačala. 

Od září 2021 začala starším žákům a dorostencům sezóna 2021/2022, konečné výsledky budou k dispozici na 

konci dubna 2022. 

V tuto chvíli (k 21.3.2022) jsou průběžné výsledky následující: 

starší žáci: 8 místo (z 8 družstev) 

dorostenci: 2 místo (ze 3 družstev) 

Žáky vede trenér Radek Ječmínek. 

  
Předseda oddílu David Rotrekl 

 

 

ŠERM: 

Oddíl měl v roce 2021 6 stálých členů. V období uzavírky sportovišť se oddíl stejně jako všechny ostatní 

nescházel. Od května do prosince uskutečnili jednu jedinou schůzku. 

Věříme, že se v roce nadcházejícím opět začnou členové scházet a trénovat. Oddíl si vzal pod křídla Eda 

Smíšek, který se vynasnaží o stmelení původní skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


