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Zpráva o činnosti 2018 
 

 

Tělocvičná jednota Sokol Rychnov nad Kněžnou měla v roce 2018 224 (tj. 

nárůst +58) členů, z toho bylo 53 (+1) žen a 73 (+58) členů mladších 23 let. 

V naší jednotě máme tyto sportovní oddíly: Malá kopaná 2x, Volejbal, Kix 

box, Stolní tenis, Tenis, Kulturistika, Ženy – zdravotní a kondiční cvičení, 

Seniorky – zdravotní cvičení a nový oddíl fotbal děti. V tomto roce bychom rádi 

založili střelecký oddíl, jak pro dospělé, tak pro děti. 
Naše sály pronajímáme na cvičení ZŠ Masarykova a Domů dětí a mládeže. 

Akce našich oddílů mimo pravidelného cvičení: 

o I v loňském roce 14.července jsme se zúčastnili Dobrušského poháru ve 

futsalu v kategorii veteránů. Opět se nám nepodařilo turnaj vyhrát, ale 

kvůli tomu jsme tam nebyli. 

o 15. září jsme spolupořádali s volejbalovým klubem REMA a DDM 

Rychnov „Festival sportu – barevný minivolejbal“.  Akce se zúčastnilo 

více jak 150 dětí, pro které pořadatelé připravili na h řišti s umělým 

trávníkem 8 minihřišť a na basketbalovém hřišti další 4 minihřiště. 
DDM k tomu připravil atrakce pro d ěti a my jsme se podíleli nejen 

bezplatným zapůjčením prostor, ale i cenami jak pro minivolejbal, tak i 

pro dětský den. Akce se velice líbila a jediná připomínka k celé akci je 

ta, že nejsme schopni ten dětský den uspořádat sami. 
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o Oddíl malé kopané je tradičně pořadatelem turnaje v malé kopané na 

umělém trávníku „Machy Cup“ – v trochu netradi čním termínu 28. 

září, turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, tj je asi 70 účastníků. Opět skvělé 

počasí, skvělá organizace a výborná nálada. 

o V loňském roce jsme měli v plánu uspořádat i turnaj v nohejbale trojic, 

ale nějak na to nezbyl vhodný termín. 

o Zato na konci roku, 28. prosince uspořádal oddíl malé kopané již 

tradi ční „Vánoční turnaj hv ězd“. Turnaj po řádáme v hale SPŠ a počet 

účastníků byl okolo 70, víc se tam snad ani nevejde. 

o Oddíl malé kopané se v minulosti pravidelně účastnil turnaj ů v Polsku, 

a to jak „Fotbal do kopce“ a i „Mistrovství Polska 50+“. V loňském roce 

se „Fotbal do kopce“ nepořádal a je otázkou, zda se ještě někdy bude 

pořádat, protože na hrací ploše, tj. na svahu v Zielinci u kostela kde se 

turnaj po řádal, vyrostl hotel. A na „Mistrovsví Polska 50+“ jsme sice 

byli pozváni, ale nebyli jsme schopni sestavit tým i když věkový průměr 
našeho oddílu malé kopané pana Zatloukala je 58 let. Turnaj je totiž 

třídenní a hraje se pátek, sobota, neděle a k tomu je potřeba alespoň 8 

hráčů starších 50 let. A to jsme nedali. 

o Stolní tenisté se jako jediný náš oddíl účastní pravidelných soutěží. Dvě 
družstva hrají regionální soutěž 1. třídu a zatím jsou na 8. a 5. místě, 
jedno družstvo hraje přebor 2. třídy a jsou na 4. místě, dvě družstva 

hrají 3. třídu a jsou na 4. a 8. místě, no a jedno družstvo máme i ve 4. 

třídě, které je zatím na 10. místě. Ale umístění je sice vždy na prvním 

místě, ale hlavně tu platí „zúčastnit se“, vždyť věkový průměr našich 

stolních tenistů je 55 let. 

o Na konec hodnocení naší sportovní činnosti se musím zmínit o činnosti 

oddílu „Fotbal děti“. To je oddíl, který zaštiťuji já, co by trenér 

fotbalové licence a který má 69 členů mladších 15 let. Jsou to děti, co 

hrají soutěže za FC Spartak Rychnov, ale ke své činnosti potřebují 

nejen naši tělocvičnu, ale i hřiště s umělým trávníkem. Díky tomu, že 
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jsme se domluvili jak s rodiči, tak i s klubem Spartaku, dostaneme od 

státu dotaci na činnost tohoto oddílu 70 tisíc korun. Proto jsme zařídili 

tu buňku venku (vybavili jsme ji kovovými regály), tak aby sloužila jako 

skladiště sportovního nářadí pro tréninky dětí na hřišti s umělým 

trávníkem. Dále jsme umožnili skladování sportovního nářadí pro tento 

oddíl v hale Sokolovny. 

o Na závěr hodnocení sportovní činnosti jsem si nechal laserovou střelnici. 

Střelecký sportovní oddíl se nám zatím nepodařilo založit, a to možná i 

z toho důvodu, že jsme stále ještě něco dodělávali. Poslední snad co nyní 

doděláváme je odhlučnění prostoru střelnice. Zjistili jsme totiž, že tou 

úpravou se tam změnila akustika takovým způsobem, že ozvěna byla 

tak veliká, že se tam nedalo ani mluvit. Takže jsme posháněli starší 

koberce na zem a pod strop jsme umístili pytlovinu. Teď už to je 

výrazně lepší a nechá se tam být a normálně si povídat. Teď už jen 

čekáme na servis dodavatelské firmy. 

 

Tolik hodnocení naší sportovní činnost. 

 

A teď naše výdělečná činnost Ubytovna: 

Jak jsem Vás informoval již na poslední VH pokračuje pronájem naší 

ubytovny firm ě OTTAS s.r.o.. Kapacita ubytovny byla snížena z 34 na 24 lůžek. 

Firma ubytovnu využívá jen pro své potřeby, a tak tam bývá ubytováno cca od 8 

do 12 ubytovaných. To nám samozřejmě vyhovuje, protože s tím není tolika 

práce. Na poslední VH jsem Vás informoval, že jsme museli do oprav a vybavení 

nainvestovat celkem 871 tisíc korun, nyní už to bylo jen 636 tisíc, protože svým 

způsobem nebylo do čeho investovat. Což bude mít samozřejmě dopad na výši 

daní, které budeme muset státu zaplatit. 
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Stav budovy Sokolovny: 

 Na poslední VH jsem Vás informoval, že propadání základů naší 

Sokolovny se díky opatřením, které jsme realizovali zastavil a tento stav 

setrvává. To je samozřejmě pozitivní informace, ale pozor problém zůstává, a to 

je zpevnění základů a vzájemné ukotvení stěn budovy“. A tak co dál, o tom bude 

hovořit pan Zatloukal v samostatném bodu dnešní VH.  

 

Hodnocení práce výboru: 

K práci nového výboru TJ Sokol, který byl zvolen 15.3.2016. Ten se 

v loňském roce oficiálně sešel jenom 3x, ale těch neoficiálních jednání bylo 

daleko víc a z těch se zápis nedělal. Naše webová stránka www.sokolrk.cz je v 

provozu a já se snažím (jsem si vědom že málo) ji pravidelně aktualizovat.  

 

Hospodářská činnost: 

I v loňském roce opravě budovy a zařízení věnoval výbor velkou 

pozornost. Tak nejprve ubytovna. Jediná velká akce bylo dokončení 

rekonstrukce sociálního zařízení a vymalování společných prostor. Ostatní 

náklady na ubytovně byly provozního charakteru. 

V listopadu 2016 se nám podařilo sehnat firmu, která nám vymaluje 

prostory Sokolovny. Té tento úkol trval celý rok a s vypětím všech sil se jim to 

na konci minulého roku podařilo dokončit. 
Kulturist ům jsme zakoupili nové nářadí, fotbalistům míče a venkovní 

branky, tenistům jsme jako každý rok zakoupili antuku na zprovoznění 

tenisových kurtů a stolním tenistům jsme zakoupili soutěžní míčky.  Dále ještě 
trochu dovybavili kuchyňku, kterou můžete kdykoliv pro své akce využít a 

k tomu máme i party stany a lavice se stoly. Nevím, zda jsem na něco 

nezapomněl, ale snažili jsme se uspokojit všechny reálné potřeby našich oddílů. 

Již v předminulém roce nebyly problémy s členskými příspěvky, a to se 

nechá konstatovat i o loňském roce.  
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Co nás čeká v letošním roce? 

Samozřejmě se i nadále musíme věnovat údržbě budovy. Tak především 

vyměníme vchodové dveře a na kontrole na živnostenském úřadě jsme dostali 

výtku, že Sokolovna není řádně označena. A tak, musíme nechat udělat nějaké 

pěkné označení na čelo budovy asi „SOKOLOVNA a kontaktní údaje“. 

 Restíkem zůstává laserová střelnice, která už nebude vyžadovat investice, 

jen se musí dokončit a začít používat. 

 Stolní tenisté si sehnali firmu, která jim za velmi rozumný peníz vybourá 

starý komín a tím jim vznikne další prostor pro jejich sport. 

Tenisté budou opět potřebovat antuku na doplnění kurt ů a kulturistům 

nové „mučící“ nářadí.  

Kulturist ům jsme již zakoupili nové mučící nářadí. 

Jak jsem již vzpomenul dostaneme od státu dotaci na vybavení 

sportovním nářadím se zaměřením na děti. Již jsme zakoupili nové branky na 

florbal, dále plánujeme zakoupení nových žíněnek (těch velkých 2x2 metry), 

které jsou velmi frekventované a již dosluhují. Necháme opravit švédské lavičky 

anebo zakoupíme nové. Chceme zakoupit i velkou trampolínu, ale zde máme 

problém s umístěním. Trampolína je veliká 3x3 metry a není skládací. To je 

problém zejména prostorový, protože tolik místa zase nemáme. Pokud se nám 

podaří vyřešit skladování, tak ji zakoupíme. 

Dále podpoříme všechny akce, které naše oddíly připraví, ať je to 

nohejbalový turnaj trojic, turnaje v malé kopané, Šikovného Sokolíka, barevný 

minivolejbal, dále účast v regionální soutěž stolních tenistů a další.  

 

Grant odboru všestrannosti ČOS na podporu projektů veřejně přístupných 

sportovních a tělocvičných akcí, které pořádají župní odbory všestrannosti a 

tělocvičné jednoty v roce 2019: 

7. listopadu v minulém roce jsem se přihlásil na 2. konferenci 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT V KHK, která se konala pod záštitou hejtmana 

KHK PhDr. Ji řího Štěpáne a konala se v zasedací místnosti Krajského úřadu. 
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Cílem konference bylo, cituji „setkání v širokém plénu zástupců sportovních 

svazů, tělovýchovných jednot, sportovních klubů se zástupci Královéhradeckého 

kraje, obcí a měst. Úžasný jsem si řekl a jel. Plná zasedací místnost pan hejtman 

v čele předsednictva, slibovala že se ledy pohnou. Po krátkém úvodním slovu 

hejtmana, které mu se předal dar, protože měl narozeniny se ujal slova pan 

Pekař (nevím co teď dělá, ale dělal dlouhá léta předsedu ČSTV / ČUS kraje), se 

závěry z 1. konference, která se konala v roce 2010. Začal hodnotil asi takto, 

nesplněno, nebude, nesplnilo se atd.. A to už bylo na pana hejtman nevydržel, 

omluvil se a odešel. Jirka pokračoval stále ve stejném duchu, nesplněno, 

neudělalo se nic, atd.. Pak nastoupil pracovník KÚ se statistikou, jak kraj 

podporuje sport a jak si stojí v rámci celé republiky. Tak KHK v tomto žebříčku 

obsadil čestné poslední místo. Ve srovnání s nejlepších Olomouckým krajem to 

bylo naprosto směšné číslo, žádné těsně. A když začali brečet i další řečníci, 

například starostka župy Krkonošské, že jim padají Sokolovny na hlavu a kolik 

jich už museli zavřít a že by záchrana stála x miliónů korun, nebo předseda 

jednoho největšího klubu v Hradci Slavie HK, který stručně shrnul systém 

dotací od státu, o něco málo si požádejte, a to ještě tak, že si v lednu zažádáte a 

v prosinci vám řekneme, zda vůbec něco dostanete.  

Takže se zase přijali závěry a já si z toho udělal jediný závěr: Sport začíná být 

kratochvílí jen pro bohaté. A závěr pro sportovní organizace, pokud na to 

nemáte, tak to nedělejte, pokud nemáte na provoz, tak Sokolovnu zavřete!  

A tak mě docela překvapilo, že Župa poslala, abychom si zažádali o granty na 

všestrannost, to je na pořádání akcí ne pro sebe jen členy Sokola, ale pro širokou 

veřejnost. Já to hodil za hlavu, protože se mi moc nechce dávat peníze do akcí, 

sice sportovních, ale s minimálním zastoupením našich členů Sokola, ale rozeslal 

jsem to členům výboru a jediný kdo zareagoval byl pan Pešek, který si dal tu 

práci a vypracoval žádosti na tyto granty: 

 Šikovný Sokolík 

 Turnaj v malé kopané „Machy Cup“ 

 Festival barevného minivolejbalu 2019 + dětský den 
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 Nohejbalový turnaj trojic 2019 + dětský den  

Vzhledem k tomu že nevíme jak financování, a hlavně vyúčtování těchto grantů 

probíhá, výbor jednoty na svém zasedání dne 19. února 2019 schválil jen žádosti 

na: 

 Festival barevného minivolejbalu 2019 + dětský den 
 Minivolejbal – pořadatel VKM REMA Rychnov 
 Dětský den – pořadatel TJ Sokol Rychnov 

 Šikovný sokolík – sedmiboj dvojic 
 

Tak to je snad všechno, co jsem Vám chtěl dnes sdělit. Samozřejmě, když někdo 

přijde s novým a k tomu ještě dobrým nápadem, rádi mu ho pomůžeme 

zrealizovat. 

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru za odvedenou práci 

a popřál jim, pokud budou zvolení ještě větší chuť a iniciativu. 

 

  

 

 Tělocvičná jednota Sokol Rychnov n.K. 

 Ing. Petr Reichl – starosta 

 

 

 


