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1)

IDEA, POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

Idea SOKOLSTVÍ je aktuální i na začátku 21. století. Univerzální hodnotou sokolství je všestrannost
tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka. Sokolství je mravním postojem všech členů
Sokola. Sokolství 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 připravenosti veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a
morálky. 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.
Posláním T.J. je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě
soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu,
k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
(Stanovy ČOS Čl. 2, odst. 2.1).
Cílem činnosti T.J. je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické
společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní
činnosti. ČOS vychází při uskutečňování tohoto cíle z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
(Stanovy ČOS Čl. 2, odst. 2.3)

2)

OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI

Název: T.J. Sokol Nasavrky
Sídlo: Slatiňanská 53, 53825 Nasavrky
IČ:

00653586

Právní forma: pobočný spolek
Č. účtu/kód banky: 1143012329/0800

3)

STRUKTURA ORGANIZACE

Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky je pobočným spolkem ČOS (České obce sokolské). ČOS je právnickou
osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti a je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek.
Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Naše T.J. spadá
pod Východočeskou župu Pippichovu (se sídlem v Pardubicích). Nejvyšším orgánem T.J. je valná hromada
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svolávaná starostou 1 x ročně. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor jednoty. T.J. Sokol Nasavrky má 3
sportovní oddíly (badminton, volejbal a florbal) a oddíl sokolské všestrannosti.

Výbor T.J. Sokol Nasavrky na období 2016 – 2019:
Starosta

Radek Bureš

Místostarosta Ing. Radka Netolická
Hospodář

Zdeněk Doležal

Jednatel

Mgr. Ondřej Pavlík

Náčelník

Vladimír Žemlička

Náčelnice

Zdena Pilná

Vzdělavatel

Ing. Jan Jelínek

Účetní

Jitka Bakešová

Člen výboru

Marcela Burešová

Člen výboru

Jana Doležalová

Člen výboru

Martin Jelínek

Kontrolní komise T.J.:
Předseda

Martin Slabý

Člen

Ladislav Myška

Člen

Ing. David Plíšek

Předseda oddílu volejbalu

Zdeněk Doležal

Předseda oddílu badmintonu

Ladislav Myška

Předseda oddílu florbalu

Mgr. Petra Pánková

4)

ČINNOST ORGANIZACE

Hlavní činnost T.J. Sokol Nasavrky je vymezena stanovami ČOS. Ve sledovaném období realizovala
veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a. provozovala sportovní (soutěžní i nesoutěžní), společenskou a kulturní činnost a vytvářela pro ni
materiální a organizační podmínky,
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b. svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na
zdraví,
c. provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – sokolovnu a přilehlý areál
v Nasavrkách a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a
jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
d. spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi i jednotlivci.
Pravidelná činnost oddílů v roce 2018
Oddíl badmintonu: dvě skupiny žáků (začátečníci, pokročilí), dvě skupiny dospělých, účast na turnajích
(Pardubice, Polná), organizace soustředění, organizace 2 turnajů pro děti (dvojice a jednotlivci) a 2 turnajů
pro dospělé (dvojice a jednotlivci)
Oddíl volejbalu: 2 družstva žen (ženy A, dorostenky/ženy B), družstvo mužů, přípravka (minivolejbal),
mistrovské zápasy (jaro, podzim), dorostenecká soutěž, AVL (amatérská volejbalová liga), účast na turnaji
O Pohár hejtmana Pardubického kraje (muži, ženy), účast na turnajích (Včelákov, Slatiňany), organizace
soustředění, Silvestrovského turnaje dvojic, turnaje smíšených družstev „REPROFcup“ v Nasavrkách
Oddíl všestrannosti: děti, rodiče s dětmi, jóga, aerobik, pilates, cykling, kolistika, posilovna, taneční pro
dospělé, víkendové akce, úspěšné zapojení do výtvarné soutěže ČOS k výročí 100 letům republiky a k XVI.
všesokolskému sletu s názvem „Sokolíci malují“, letní a vánoční posezení, podpora projektu „Svět nekončí
za vrátky - cvičíme se zvířátky“ - celoroční aktivity pro předškolní děti v MŠ
Oddíl florbalu: na podzim roku 2018 začal svoji činnost v naši jednotě nový oddíl – florbal, tréninky
probíhají v tělocvičně ZŠ, 2 skupiny dětí od 7 do 14 let, každá skupina 2 x týdně tréninky, účast na turnajích
(Hlinsko, Slatiňany, Chrudim)
Klub sokolských seniorů – 12x ročně setkávání, výlety
Akce v roce 2018
- Novoroční vejšlap
- Sokolský ples s kapelou CHORUS
- Dětský karneval
- Vzpomínkové akce (narozeniny TGM, Památný den sokolstva, Platinum-Pewter, Den vítězství)
- Valná hromada T.J.
- výstava „Sokolské slety“
- Pletení pomlázek za sokolovnou
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- čtyřdenní turistická výprava „Prameny 2018“
- 43. ročník Malé ceny Nasavrk, přespolní běh dětí a mládeže na Kaštance
- 6. ročník Nasavrcké bludičky, orientační cyklo závod týmů po blízkém i vzdáleném okolí Nasavrk
- 19. MANATRMAN (MAlý NAsavrcký Triatlon)
- účast na nasavrckém dětském dnu, společná akce nasavrckých organizací
- horská expedice „Albánie 2018“
- K9, cyklo závod po 9 vrcholech kolem Chrudimky
- Nasavrcké sokolení, tradiční zahájení nové cvičební sezóny spojené s lampionovým průvodem spojené
s oslavou 700 let od první písemné zmínky o Nasavrkách
- Zapojení do projektu Sokol spolu v pohybu
- aktivity ke 100 letům ČSR a XVI. Všesokolského sletu
- Víkendový pobyt v Děčíně „Tyršův Děčín“
- víkendová turistická výprava „Přehrady 2019“
- Čertovské cvičení, společná cvičební hodina žactva spojená s mikulášskou nadílkou
100 Sokolských keší Republice – zapojení do projektu ČOS

Účast na XVI. Všesokolském sletu – 3 skupiny (2 celky žactva – skladby Cirkus, 1 celek žen a dorostenek –
skladba Siluety a 1 celek mužů – skladba Borci), účast a zapojení do organizace oblastních a župních sletů
(Městečko Trnávka, Hradec Králové, Pardubice)

5)

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Stav k 31. 12., meziroční porovnání

Dospělí

dorost (do 18 let)

žactvo (do 15 let)
celkem

muži

ženy

hoši

dívky

hoši

dívky

2016

33

88

2

6

32

29

190

2017

33

95

11

6

42

45

232

2018

33

95

13

9

75

64

289

5

Mezi členy T.J. je 21 dobrovolných cvičitelů a trenérů. Aktivně se na činnosti jednoty podílí cca 15 z nich.
Většina z nich má cvičitelskou kvalifikaci III. třidy. V jednotě působí 2 cvičitelé I. třídy a 3 kvalifikovaní
trenéři III. třídy. Svoji odbornost si většina cvičitelů a trenérů pravidelně prohlubuje při školeních a
seminářích pořádaných župou, případně Ústřední školu ČOS. Při trénincích a cvičebních hodinách
spolupracují s cvičiteli také mladí adepti na cvičitelské zkoušky.

6)

7)

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
-

Výkaz zisku a ztráty (příloha č. 1)

-

Rozvaha k 31. 12. 2018 (příloha č. 2)

SPONZOŘI, PARTNEŘI, DÁRCI

V roce 2018 nás podpořili (řazeno abecedně):
AKSANA s.r.o., Nasavrky
Česká obec sokolská
Kruh zdraví, Chrudim
Lesy ČR, s.p.
MARKITKA s.r.o., Nasavrky
Mikroregion Centrum Železných hor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Město Nasavrky
Pardubický kraj
Podlahy - MEISTER s.r.o
Východočeská župa Pippichova
Zelenina Nasavrky, p. Dostálová
Všem sponzorům, partnerům, dárcům a příznivcům děkujeme za podporu činnosti T.J.!
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8)

KONTAKTY

Statutární zástupci T.J.:

Starosta

Radek Bureš, radekburesnasa@seznam.cz, 605 206 432

Místostarosta Ing. Radka Netolická, radkanetolicka@seznam.cz
Hospodář

Zdeněk Doležal, zdenek.dolezal11@seznam.cz

Jednatel

Mgr. Ondřej Pavlík, sokolnasa@seznam.cz

Kontaktní údaje:

T.J. Sokol Nasavrky
Náměstí 92
537 01 Nasavrky
e-mail: sokolnasa@seznam.cz
http://www.sokol-nasavrky.wz.cz/, www.facebook.com/sokol.nasavrky
Zpracoval: O. Pavlík, jednatel T.J.

10)

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty (příloha č. 1)
Příloha č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2018 (příloha č. 2)
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XVI. Všesokolský slet v Praze

Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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