
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

T. J. SOKOL KARLÍN 

ZA ROK 2021

„Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ničím nahradit podobně jako 

pivo.“

Ota Pavel - český romanopisec, spisovatel a sportovní novinář

T. J. SOKOL KARLÍN

Malého 1/319, Praha 8

www.sokolkarlin.cz

V Praze dne 28. 3. 2022



OBSAH

Historie a poslání………………………………………………………………. 3

Organizační struktura………………………………………………………… 5

Činnost spolku…………………………………………………………………… 6

Činnost oddílů ……………………………………………………………. 7

Akce pořádané v roce 2021………………………………………………. 11

Finanční souhrn………………………………………………………………… 15

Akce plánované v roce 2022……………………………………………..  20

2



HISTORIE A POSLÁNÍ

PROVOLÁNÍ:

Duch času uchvacuje nás, vidíme se nuceni kráčeti s pokrokem. Jest všeobecné přání, by se 
zařídila v Karlíně tělocvičná jednota. Nadějme se, že nezůstaneme osamělí a pevnou víru 
máme, že jinoši karlínští nás ze všech sil svých budou podporovati. Kdo chce nás podporovati 
a budoucí tělocvičné jednoty Karlínské údem se státi, nechť jméno své laskavě zde zanese.
V Karlíně dne 18. prosince 1866

Provolání  to  podepsalo  95  nadšených  občanů  karlínských  –  dne  11.  ledna  1867  podána
žádost o povolení schůze, kteráž pak konána dne 20. ledna v místnosti “u města Lipska” a jíž
se zúčastnilo na 100 příznivců myšlenky sokolské. Též bratrská jednota Pražská vyslala své
zástupce, z nichž jmenovitě náčelník její Dr. Mir. Tyrš vzácnou svou radou přispíval. Z výtěžku
sokolských zábav a přispěním uvědomělého občanstva karlínského utvořen základní fond.
Pak  bylo  možno  pomýšleti  na  získání  vhodných  místností  pro  tělocvičnu  a  zakoupení
nejnutnějšího nářadí tělocvičného. Dne 8. května zažádáno na obecní zastupitelstvo karlínské
za propůjčení  vhodných místností v  budově obecné české školy  se nalézajících  k  stálému
bezplatnému používání na 10let po sobě jdoucích, a sice části zahrady pro tělocvičnu letní –
jakož i sklepů pro tělocvičnu zimní. Žádost dne 9. července příznivě vyřízena. Tímto skutkem
občanské  probudilosti  a  obětavosti  položen  pevný  základ  budoucnosti  “Sokola”  a  podán
důkaz, že obecní  výbor uznal důležitost a prospěšnost jednoty tělocvičné vůbec, pro obec
karlínskou pak zvláště.
(Citace z Památníku tělocvičné jednoty Sokol v Karlíně 1867 – 1927)

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých
členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký
v nejlepším slova smyslu.  Své členy vede k lásce k rodné zemi a k  úctě k duchovnímu
dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních  
a kulturních aktivit. Jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

Sokol  usiluje  o  celkový  rozvoj  osobnosti  člověka.  Vede  své  členy  ke  spravedlivému  
a  čestnému  jednání,  k  aktivitě,  samostatnosti  a  schopnosti  pomáhat.  Vychází  z  odkazu
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Programem  Sokola  je  vzájemně  provázaný  soubor  sportovních,  pohybových,  kulturních  
a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé  
a  trenéři  sokolských  tělocvičných  jednot  jsou  nejen  nositeli  a  organizátory  sokolského
tělovýchovného  a  sportovního  programu,  ale  společně  s  ostatními  členy  vytvářejí
společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání 
sokolských idejí.  
   
Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty: sport, občanství, komunita, osobnost a 
laskavost!

Sokolství  cvičenců,  sportovců  a  činovníků  je  založeno  na národních  tradicích,  na  odkazu
ušlechtilých  činů  členů  Sokola  v  období  válek  a  nesvobody  i  na  všelidských  hodnotách
formulovaných v kodexu fair-play.  Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci  
a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky.
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Sokolství  vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři  a činovníci  přihlásí  k jeho

morálním hodnotám a prosazují  je  podle svých možností ve své každodenní  činnosti pro

tělocvičnou jednotu, župu či obec.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Nejvyšším orgánem T. J. Sokol Karlín je VALNÁ HROMADA, která se schází 1x ročně. Na
volební valné hromadě v roce 2019 byl výbor jednoty zvolen v následujícím složení:

Starosta Josef Fišer († 6. 8. 2021 )

Místostarosta Jiří Rohánek

Jednatelka Ing. Zuzana Mathauserová

Náčelnice Věra Zajíčková

Místonáčelnice Květa Pinkavová

Náčelník Josef Řezníček

Místonáčelník Zdeněk Fišer

Hospodář Ing. Vlastimil Kučera

Vzdělavatelka Dagmar Bretschneiderová

Členové výboru Mgr. Jitka Mathauserová 

Ing. Roman Šabata

Dne 6. 8. 2021 nás ve věku 75 let náhle opustil starosta T. J. Sokol Karlín, bratr Josef Fišer.

Přišlo to nečekaně a stále nemůžeme uvěřit, že už ho víckrát neuvidíme. Byl členem našeho

Sokola od roku 1975 a velmi aktivním členem. Cvičil ve všech sletových skladbách mužů, na

všech gymnaestrádách,  nevadilo mu ani dělat si  i  trochu legraci sám ze sebe při  různých

žertovných vystoupeních, která naši cvičenci předváděli při příležitosti přehlídek, akademiích

a podobně.  Byl  to  opravdu dobrý  kamarád,  ochotný  vždy přispěchat  na pomoc,  nezkazil

žádnou legraci, spíše naopak, byl základní oporou každé sokolské činnosti, stejně tak jako ve

svém soukromém životě. 

Starostou Sokola Karlín se stal roku 2001, to znamená, že 20 let jsme se mohli spoléhat na

dobré a bezproblémové vedení naší jednoty. Pepo, budeš nám strašně chybět! 

Volební období je tříleté, rok 2022 bude rokem volebním!
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ČINNOST SPOLKU

Na  celé  činnosti  naší  jednoty  se  v loňském  roce  podepsala  protipandemická  opatření  

v  důsledku Covid19.   V souladu s vládními  nařízeními  se  muselo omezit  cvičení  celé  naší

členské základny a v důsledku to znamenalo i odliv některých členů. Dětské oddíly, když to

podmínky dovolily,  trénovaly venku,  a  za to patří  trenérkám velké díky!!!  Při  dodržování

všech požadovaných epidemiologických opatření ale pokračoval celý rok trénink moderních

gymnastek, které i v roce 2021 slavily velké úspěchy na domácích i zahraničních akcích. Tato

doba  se  dala  využít  k různým  úpravám  a  opravám  v budově  sokolovny,  kdy  se  aktivně

zúčastňovali  všichni  členové výboru i  někteří  další  dospělí  cvičenci,  ať  už  na skupinových

brigádách, nebo jednotlivě podle potřeby. Postupně se opravily elektroinstalace, instalovala

se nová osvětlovací  soustava  i  speciální  podlaha v jedné z tělocvičen.  Provedla se úprava

šaten, oprava sprch, části střechy a asi největší akcí byla realizace nového hromosvodu na

sokolovně dotažená až k úspěšné revizi.

Podařila se ještě jedna věc.  Naše jednota získala díky úsilí  br.  Řezníčka nádherný prapor

(repliku originálu), ale bez praporečníka. Tím se stal br. Kroupa a díky finančnímu přispění

župy získal i odpovídající sokolský kroj praporečníka.
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ČINNOSTI ODDÍLŮ

Oddíl Řádění na nářadí: V tomto oddíle jsou ti nejmladší sokolíci s rodiči či prarodiči. Přesto,

že  se  velkou část  roku cvičilo  venku,  děti byly  nadšené a touha po pohybu stále  rostla.

Cvičení probíhá v dopoledních hodinách 2 x v týdnu, v průměru se schází  kolem 15 párů.

Oddíl vede Taťjana Hamouzová.

Čtvrteční  oddíly  RD + PD:  Je registrováno cca 25 RD + 15 PD. Klasickou náplní  hodin je

rozehřátí (většinou 3 kolečka okolo tělocvičny),  přivítání  s básničkou,  rozcvička/protažení.

Následují  skupinové  aktivity  s  použitím  náčiní  z rozcvičky,  opičí  dráha  –  procvičování

dovedností – balanc, koordinace oko ruka, orientace v prostoru – střídání dynamické a klidné

činnosti.  V době  uzavření  sokolovny  z důvodu  pandemických  opatření  se  v květnu  2021

začalo cvičit v prostorách areálu ZŠ Strozziho, s využitím oválu hřiště a přilehlých prostorů,

proběhly zde i tradiční mini RD+PD závody. 

Oddíly vede Petra Berry s PD pomáhá Věra Zajíčková

Oddíl úterní PD  :   Také tento oddíl měl během pandemie problémy, ale v září roku 2021 se

povedl úspěšný restart cvičení - je zapsáno 20 předškoláčků. Náplň hodin je obdobná jako u

oddílu RD + PD. 

Oddíl vede Taťjana Hamouzová a pomáhá Věra Zajíčková

Oddíl SG: Pandemie se i tady podepsala na výkonnosti dětí. Proto se trenérky letos zaměřily

především na  posilovací  a  vyrovnávací  cvičení.  Dále  samozřejmě pokračují  ve  cvičení  na

nářadích. Doufáme, že systematickou přípravou se podaří cvičence dobře připravit pro příští

rok, ve kterém plánují účast v závodech ve šplhu i v gymnastice. V září do oddílu přestoupilo

20 dětí předškolního věku.

Oddíl vedou trenérky Jitka Dostálová a Šárka Neumannová

Oddíl MG: Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky T. J. Sokol Karlín se v roce 2021

zúčastnil hned několika národních i mezinárodních soutěží v moderní i estetické skupinové

gymnastice. Po menším tréninkovém výpadku v roce 2020 způsobeném pandemickou situací

se gymnastky v roce 2021 opět s nadšením vrhly do tréninků a příprav na důležité závody. 

Vedle  řady  národních  soutěží  se  závodnice zúčastnily  i  několika  mezinárodních závodů v

moderní  a  estetické  skupinové  gymnastice.  Medailové  úspěchy  dívky  přivezly  např.  ze

závodů v bulharské Sofii, finských Helsinkách, chorvatském Záhřebu či maďarské Budapešti.

Na  konci  června  2021  se  2  družstva  zúčastnila  Světového  poháru  v  estetické  skupinové

gymnastice, který se konal v bulharské Sofii. Seniorské družstvo v závodě vybojovalo 4. místo

a stejného umístění dosáhlo i mladší družstvo – dívky v kategorii 12 - 14 let.

7



V neděli 19. září 2021 proběhlo v Brně Mistrovství České republiky v estetické skupinové

gymnastice. Našim družstvům se na tomto šampionátu vedlo následovně: - dívky kategorie 8

let a mladší 2. místo - dívky kategorie 8 - 10 let 1. místo - dívky kategorie 10 - 12 let 1. místo -

dívky kategorie 12 - 14 let 1. místo - dívky kategorie Seniorky 2. místo.

Mezi nejlepší výsledky závodnic v oblasti MG patří v tomto roce:

 - Milana Kozyč (2011) - MČR 1. místo kužele, 2. místo víceboj, 2. místo obruč, 3. místo  

                                                švihadlo

 - Ilona Žurbenko (2009) - MČR 3. místo stuha

 - Adelina Tkach (2012) - MČR 2. místo sestava BN

 - Maiia Razumova (2012) - MČR 3. místo sestava BN

 - Mia Máslo (2013) - Přebor Prahy 1. místo sestava BN

 - Karolina Jalaletdinova (2013) - Přebor Prahy 2. místo sestava BN

 Na konci  listopadu 2021 se  ve  finských  Helsinkách uskutečnilo  Mistrovství  světa  v  ESG.

Závodu se zúčastnila 3 družstva a jejich výsledky jsou následovné: - kategorie 8 - 10 let 3.

místo - kategorie 12 - 14 let 5. místo - kategorie Seniorky 5. místo. 

V sobotu 4. prosince 2021 se gymnastky oddílu MG zúčastnily Přeboru České obce sokolské.

Závodnicím  se  dařilo  výtečně  a  ze  závodů  si  odvážely  celkem  4  tituly  přebornic  ČOS,  4

stříbrné medaile a 4 bronzové medaile. 

Na  rok  2022  plánuje  oddíl  pokračovat  v  dobré  úrovni  a  reprezentaci  Sokola  Karlín  na

národním i mezinárodním poli v moderní i estetické skupinové gymnastice. 

Natalya Vorokhobina předsedkyně oddílu MG a ES  - cituji její poděkování z Výroční zprávy

oddílu MG: „Ráda bych na tomto místě srdečně poděkovala za celý kolektiv našeho oddílu

vedení Sokola Karlín a všem jeho členům za vytvoření perfektních tréninkových podmínek a

zázemí, kterých si nesmírně vážíme!“

Oddíl  dětského  aerobiku:  Tento  oddíl  vznikl  těsně  před  dobou  covidovou,  takže  účast

v hodinách  byla  nízká,  po návratu  do tělocvičny nabírá druhý dech.  Snad se  to  trenérce

Taťjaně Hamouzové povede. Náplní hodiny je zahřátí, posílení, zvyšování fyzické zdatnosti a

na závěr protažení. Děti se schází každé pondělí.

Judo dětské i dospělé : Do klasického juda patří i  sebeobrana, děti se neučí sportovní judo,

ale základní kopy a údery.  K tréninku patří i základní pohybové dovednosti, jako hvězda, 

kotoul a padání. Děti se schází 1x týdně ve středu.

Dospělí se učí tradiční formu Kodokan Judo (nikoliv soutěžní Judo). Původní Kodokan Judo 

obsahuje sestavy Kata, zdravovědu Katsu, sebeobranu Goshin-jutsu a východní filosofii Budo.

Tréninky si zpestřují boxem. Schází se 3x týdně.

Oba oddíly vede Jiří Skočdopole.

Oddíl florbalu: Tradice florbalového oddílu sahá až do roku 2003, u nás v jednotě je od roku 

2014. Od té doby se v mírně obměňující sestavě všichni setkávají každé úterý v tělocvičně 

i mimo ní. Florbal hrají neprofesionálně, ale samozřejmě dle všech pravidel a v duchu fair – 

play. Oddíl má 11 členů, hrají smíšeně muži i ženy. Cílem je dobře se zabavit a maximálně si 

zasportovat. Oddíl vede Boris Oniščenko.
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Oddíly rekreačního volejbalu: Jsou dva. Členové se schází každé pondělí, jsou to smíšené

oddíly  –  v jednom  oddíle  časem  začala  převažovat  střední  až  starší  generace  zavilých

amatérů, často se zúčastňujících amatérských soutěží a turnajů. V současnosti dochází 8 až

10  hráčů,  občas  se  objeví  nový  adept  tzv.  z  ulice.  Oddíl  je  hlavním  organizátorem

pravidelného volejbalového turnaje - oblíbeného memoriálu J. Fröhlicha. Memoriál byl již

podruhé kvůli pandemii odvolán, všichni se těší, že příští ročník úspěšně proběhne. 

Druhý oddíl je plně obsazený a velmi aktivní.

Oddíly vedou Ivan Fröhlich a Vítek Ryba.

Oddíl  ženy  a  muži: Koedukovaný  Oddíl  M+Ž  se  scházel  (pokud  to  protiepidemiologická

opatření  dovolovala)  2x  týdně,  vždy  v úterý  a  ve  čtvrtek.  Díky  zvyšujícímu  se  věku

pravidelných cvičenců se trochu mění náplň cvičebních hodin. Ustoupilo se od cvičení na

nářadí (max lavička, žíněnka nebo žebřiny). Zůstalo ale rozcvičení se a pak se většinou hraje

volejbal.  Podařilo  se  nám  v roce  2021  sice  získat  několik  podstatně  mladších  členů,  ale

stávající věkový průměr je stejně vysoký. Ve vedení oddílu se střídali náčelník T. J. br. Josef

Řezníček a místonáčelník br. Zdeněk Fišer, ale během roku br. Řezníček přestoupil do vedení

Oddílu  seniorů  a  br.  Fišer  byl  většinu  roku  mimo  Prahu  (a  oba  řešili  i  svoje  zdravotní

problémy).  V oddílu je  několik  bývalých cvičitelů,  takže není  problém se ve vedení  hodin

střídat a bez problémů fungovat dál.

Oddíl M+Ž je většinou iniciátorem všech doprovodných akcí – výletů, návštěv kulturních akcí,

ale i brigád a jsou všude tam, kde je potřeba s něčím pomoci.

Oddíl senioři: Po covidové pauze oddíl opět na podzim naplno zahájil svoje pravidelné úterní

cvičení. Účast členů na cvičení je však nižší. Cvičenky se zúčastňovaly různých významných

akcí, obnovily se seniorské pondělky v Libni a zájezdy. Oddíl se bude prezentovat také na

sokolských slavnostech,  připravuje  se  na  Sokolské Brno -  je  to skladba od Jariny  Žitné s

názvem "Spějme dál".  Zúčastní  se i  župního sletu v Pardubicích.  Cvičenci  se také těší  na

předvedení sletových skladeb, které se uskuteční v listopadu 2022 a doufají, že si některou

ze skladeb vyberou,  aby opět cvičili na sletu v r. 2024.

Oddíl vedou ses. Květa Pinkavová a br. Josef Řezníček

Oddíl historického šermu: Po covidové pauze se postupně vrátil i oddíl šermu. Věnuje se

tréninku autentických šermířských technik z učebnic starých mistrů takzvaných Fechtbuchů.

Rok 2021 byl bez veřejných akcí, a tak všichni doufají, že rok 2022 přinese spoustu nových

příležitostí. Oddíl se schází v Hronově sále každé pondělí a má 5 členů. 

Oddíl vede Vít Valeš.

Divadelní spolek Baribal: Rok 2021 byl pro všechny velmi složitý a nejinak tomu bylo i  v

případě spolku Baribal, který má zázemí v karlínském Sokole. Vzhledem k pandemii nebylo

možné  osobní  setkávání,  zkoušení  divadelních  her  tedy  bylo  po  většinu  roku  zrušeno  a

komunikace probíhala prostřednictvím e-mailů či telefonátů. Tvorba divadla tak byla značně

omezena a bylo složité cokoliv realizovat. Přesto se divadlu podařilo za toto období odehrát

alespoň několik představení.
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Divadelní hra pod názvem „Dva rybáři a zlatý poklad“ tak mohla být konečně po dlouhém a

nuceném  období  zkoušení  za  „zavřenými  dveřmi“  a  po  zrušené  premiéře  v  roce  2020

předvedena veřejnosti, obecenstvem byla přijata velmi kladně. Velmi kladné reakce přišly i

od spisovatelky Martiny Drijverové, která poskytla práva na tuto hru, protože je inspirována

jednou z jejích knih. Spolek ji  představil  právě v Sokole Karlín 20. 11. 2021 na Podzimním

sedmiboji s pohádkou, kde si děti odpočinuly po zdolání všech disciplín v Hronově sále a se

zatajeným dechem sledovaly dobrodružství na moři s vodní příšerou.

Divadlo Baribal je velmi vděčné, že může působit v karlínském Sokole a přispívat k pobavení a

poučení veřejnosti, ať již v samotném Sokole či mimo něj. 

Divadelní směr vede herce jak k dětským, tak i dospělým divákům a všichni se snaží, aby si

obě skupiny na chvíli odpočinuly od všední reality a společně s herci se všichni podívali do

světa fantazie a tvůrčích nápadů.

Jako další představení by rádi sehráli hru na vánoční téma obohacené jemným humorem – již

na ní pracují. 

Na závěr Zprávy o činnosti spolku uvedli latinské heslo, kterým vyjadřují vzdor a odpor proti 

násilí, které bylo rozpoutáno na území Evropy. Jde o heslo římského řečníka a politika Marca 

Tullia Cicera, který prohlásil: „Inter Arma, Silent Musae.“ (Volně přeloženo: Ve válce Múzy 

mlčí.) „Toto rčení nehodláme přijmout ani v této nejisté době a naopak ukázat, že tvořivost a 

její podpora umožňuje nabrat znovu dech, vnímat věci s lepším nadhledem a podpořit lásku 

člověka k člověku.“   
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AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2021  (je  uveden pouze příklad akcí,  kterých se zúčastnilo

větší množství cvičenců jednoty)

1) Jednodenní výlet kolem Holanských rybníků - 21.2.2021

2) Turistický týdenní výlet  Krkonoše - 3.7. 2021

                      

3) I. turnus příměstského tábora - 12.7. – 16.7.2021
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4) II. turnus příměstského tábora - 26.7. – 30.7.2021

      

5) Open House festival architektury - 7. a 8.8.2021
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1) 40.ročník Běhu karlínským sadem - 2.10.2021

2) Lužické hory   5. – 7.11.2021
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8)  Divadlo D 21, Válka s mloky – Karel Čapek, 19.11.2021

9) Buřtobraní – 23.10.2021

10) 1. ročník podzimního rodinného sedmiboje - 20.11.2021
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FINANČNÍ SOUHRN

Zpráva o hospodaření za rok 2021

Spolek měl v roce 2021 celkem 3 zaměstnance na HPP a  21 zaměstnanců/ cvičitelů na DPP.
Ostatní činnost a aktivity spolku byly zajištěny dobrovolníky z řad členů Sokola Karlín.

V roce 2021 stále trvalo omezení všech příjmů pro pandemii COVID -19.

Provoz z části čerpán přes dotační tituly MPO – uzavřené provozy a MPSV- Úřad práce- 
Antivirus.

Přehled příjmů za rok 2021:
Pronájmy tělocvičen   555.200  Kč  
Pronájmy neb. prostor   292.500. Kč  
Členské a oddílové příspěvky   459.300  Kč
Dotace  Antivirus                        292.000  Kč
Dotace  Provoz MPO                       242.000  Kč
Dotace  Sport - schválené         765.000  Kč
Příjmy akce, prodej zboží                         30.000  Kč

Příjmy celkem                          2.636.000 Kč

Výdaje za rok 2021:
Energie (voda, plyn, elektřina)               375.000  Kč
Mzdy včetně odvodů  1.282.000  Kč
Opravy budova      107.000 Kč 
Služby provoz                                 375.000 Kč
Vybavení nářadí         81.400 Kč ( sportovní vybavení )

Výdaje celkem                                        2.220.400 Kč

V Praze dne  17.3.2022
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PLÁNOVANÉ AKCE PRO ČLENY A VEŘEJNOST V ROCE 2022

 Novoroční turistický výlet – leden

 Volební valná hromada – březen

 Velikonoce v hodinách RDPD - duben

 Předváděčka MG v Libeňském světě – duben

 Open House 2022 – květen

 Kurz vodních sportů – červen (a průběžně až do podzimu)

 Závody pro T. J. Sokol Karlín na ZŠ Strozziho v atletice – červen

 Tradiční jarní buřtobraní - červen

 Tyršův Oetz – zájezd - červen

 I. turnus příměstského tábora  - červenec

 II. turnus příměstského tábora – srpen

 Letní soustředění MG – srpen

 41. ročník Běhu karlínským sadem – říjen

 2. ročník podzimního rodinného sedmiboje - listopad

 Slavíme 155 let od založení jednoty v Karlíně – akademie, listopad

 Vánoce v hodinách RDPD – prosinec

 Společné návštěvy divadelních představení

 a další akce a výlety z nabídky župních akcí i pořádaných naší jednotou, 
vč. minimálně dvou brigád v rámci údržby a úklidu sokolovny




