
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU SPORT PRO VŠECHNY  
 ZA ROK 2011 

 
V letech minulých byli všichni členové naší TJ Sokol zárove ň členy oddílu SPV. 
V závěru roku 2010 však vstoupilo v platnost na řízení, že za každého člena 
budou jednoty odvád ět na úst ředí ASPV členský p říspěvek ve výši 100,- K č za 
dosp ělého a 50,- K č za dítě. To vedlo výbor TJ k rozhodnutí, že tyto p říspěvky 
zaplatí pouze za aktivní d ětské cvi čence, kte ří tak nep řijdou o možnost ú časti 
na okresních a krajských závodech ASPV. V roce 2011  tedy bylo oficiáln ě 
registrováno 39 d ětí a pět cvi čitelů (registrace nejmén ě tří dosp ělých je nutná). 
 
PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2011 :  
…..V lednu jsme se spolupodíleli na organizaci Havl ovického masopustu , který 
byl již tradi čně zakončený karnevalem na led ě. Zúčastnilo se tém ěř 45 masek          
a velký po čet divák ů.   
…..Výroční členská sch ůze naší TJ prob ěhla 14. 2. 2011 v hostinci Amerika. 
…..V sobotu 26. února 2011 odjelo 17 našich žák ů a žákyň do tělocvi čny ZŠ B ří 
Čapků v Úpici. Tam zm ěřili své síly v p ěti disciplínách okresní sout ěže Zimního 
pětiboje - skok z místa, šplh, hod na koš, člunkový b ěh a švihadlo. Všichni naši 
reprezentanti „bojovali“ na sto procent. N ěkomu se da řilo více, n ěkomu mén ě, 
ale takový už je sport. Medaile si p řivezli: Michal Vosáhlo, Karolína Smékalová, 
Radka Friebelová, Jaroslav Balcar, Martin Peterka, Matěj Kaizr a Vojt ěch Gazda.  
Celkem osm d ětí postoupilo do krajského kola v Hořicích (27. 3. 2011). Ani tam 
se v konkurenci neztratily. Dv ě čtvrtá místa získali Ond řej Vlček a Martin 
Peterka, Mat ěj Kaizr byl t řetí, Jaroslav Balcar a Karolína Smékalová dokonce 
druzí. 
…..Dalšími sout ěžemi byly kv ětnové okresní závody v atletice , které mají k naší 
nelibosti již n ěkolik let stejný termín jako Pochod Václavice – Hav lovice, ale 
bohužel, termín nejsme schopni nijak zm ěnit. Tyto závody se konaly 14. 5.        
v Trutnov ě, na hřišti ZŠ Komenského. Zú častnilo se jich dvanáct d ětí v osmi 
kategoriích + 2 cvi čitelky. Druhé místo ve svých kategoriích obsadili V ít Bekr   
a Jaroslav Balcar, 3. místo Kate řina Krumpholzová, Nela Bor ůvková a Ond řej 
Vlček. Do krajského m ěření sil v Ho řicích odjeli 22. kv ětna - Nela Bor ůvková, 
Jaroslav Balcar a Ond řej Vlček. Domů si p řivezli jedno páté a dv ě šestá místa. 
 
…..Rekonstrukce šaten a sociálního za řízení tělocvi čny .  V pátek a v sobotu 8. 
a 9. dubna bylo v t ělocvi čně zahájeno st ěhování ná řadí a bourací práce. B ěhem 
těchto dn ů přišlo pomoci 20 brigádník ů z řad členů TJ Sokol i tatínk ů dětí, které 
pravideln ě tělocvi čnu navšt ěvují. Moc jim d ěkujeme, nebo ť jsme touto akcí 
ušet řili asi 35 tisíc K č. Peníze pak mohly být využity na podsekání zdí (s touto 
položkou nebylo v rozpo čtu po čítáno). V následujících dnech nastoupila 
stavební firma a po čátkem června akci dokon čila. Na kone čném úklidu se 
podíleli cvi čitelé a členky naší TJ. Celou náro čnou akci pravideln ě kontroloval 
a řídil p ředseda naší jednoty Jaroslav Balcar. Zatímco se v t ělocvi čně 
pracovalo, cvi čenci mohli využívat kulturní d ům nebo sportovní areál. Hlavn ě 
pro žákovské složky to nebylo ideální, ale i za tut o možnost jsme rádi. Opravy 
v roce 2011 p řišly tak řka na 700 tisíc K č. Z evropského dota čního programu 
Leader jsme získali 450 tisíc K č a obec Havlovice p řispěla částkou 100 tisíc K č. 
Zbývajících 150 tisíc jsme pokryli z vlastních zdro jů. Ve středu 15. června se 



pak konalo oficiální p ředstavení výsledku projektu s názvem „1. etapa opra v 
tělocvi čny“  spojené se Dnem otev řených dve ří v tělocvi čně i na ubytovn ě.   
 
…..Závěr cvi čebního roku 2010 - 2011 se Šlape ťáky  se konal 2. června 2011. Po 
zvládnuté cyklotrase s pln ěním úkol ů došlo na opékání a zhodnocení celého  
cvi čebního roku. Nejlepšími cvi čenci byli vyhlášeni: Vít Bekr, Krumpholzová 
Kateřina a Čepelková Valerie v kategorii p ředškolních d ětí, Jaroslav Balcar, 
Ondřej Vlček, Smékalová Kate řina, Matěj Kaizr, Vojt ěch Gazda, Peterka Martin, 
Borůvková Nela, Michal Vosáhlo, Radka Friebelová a Vít Vosáhlo v kategorii 
žactva. 
…...Zahájení nového cvi čebního roku prob ěhlo v sobotu 1. října za p římo 
letního po časí. Havlovická olympiáda – to je zápolení d ětí i dosp ělých na h řišti 
za školou. Levý b řeh proti Pravému b řehu m ěřil své síly v mí čové válce, h ře 
jeden proti všem, hodu na cíl, skoku z místa, ve vy bíjené, nohejbalu, volejbalu, 
kopané, ruských kuželkách, minigolfu a stolním teni se. V dětských kategoriích 
těsně vyhrál pravý b řeh a také dosp ěláci svedli vyrovnané souboje.  Patový 
stav musela rozhodnout poslední disciplína - hod na  koš. V ní se až ve čtvrtém 
kole po tém ěř sto hodech št ěstěna přiklonila na stranu Levého b řehu. Následná 
malá oslava s maxipohárem ud ělala te čku za další vyda řenou akcí ve 
sportovním areálu. 
…..29. listopadu p řipravili cvi čitelé TJ Ve řejnou cvi čební hodinu.  Cílem této 
akce m ěla být prezentace tradi čních cvi čebních hodin, ukázky cvi čení 
s náčiním a na ná řadí či prohlídka nových prostor t ělocvi čny pro širokou 
veřejnost. A č byla akce dostate čně předem propagována, byli jsme zklamáni 
z nezájmu lidí a hlavn ě rodi čů malých cvi čenců. Cvičení i p řesto prob ěhlo         
a příjemnou te čku za akcí ud ělala návšt ěva čerta spojená s nadílkou drobných 
dárků. 
 
VÝHLED DO ROKU 2012 
V době od konce b řezna do června 2012 bude probíhat další velmi náro čná       
a rozsáhlá investi ční akce s názvem „2. etapa oprav t ělocvi čny“. Bude se týkat 
odizolování st ěn, přesunutí radiátor ů pod okna, kompletní vým ěny palubovky, 
nového obložení a dalších drobn ějších úprav. V ěřme, že se vše poda ří k naší 
spokojenosti a výsledkem bude d ůstojné a p říjemné prost ředí pro naše 
sportování. Od léta to následn ě bude vyžadovat p řesný řád a pravidla v chodu 
tělocvi čny, důsledn ější a pravidelnou kontrolu p ři dodržování t ěchto pravidel.  
Dalšími úkoly pro rok 2012 je již tradi čně: zajišt ění pravidelných cvi čebních 
hodin, organizace akcí v podobném rozsahu jako v ro ce minulém, ú čast na 
okresních a krajských závodech zimních a letních so utěží, snaha o získání 
nových cvi čitelů, propagace vlastní činnosti mezi ve řejností, na nást ěnce 
v areálu TJ a na internetu. 
 
AKTIVNÍ CVIČITELÉ ODDÍLU ASPV V ROCE 2011 :  
Velké pod ěkování a uznání, které je v sou časné dob ě v očích mnohých lidí        
i nad řízených sportovních orgán ů nedocen ěné, pat ří cvi čitelům dětských 
složek (Astr Pavel, Čepelková Lenka, Friebelová Yvona, Honzera Zden ěk, 
Kaizrová Jitka,  Kraus Zden ěk a Nývltová Petra) a cvi čitelkám žen a jógy  
(Bekrová Eva, Čepelková Lenka, Honzerová Marie, Králová And ěla). 
 
V Havlovicích 13. února 2012                                             Zapsala : Y.Friebelová 


