
 

 

 

 

 

 

Milí spoluob ané, nazdar sestry a brat i! 

Jsem velmi pot šena, že Vám m žeme p edložit t etí sokolské listy. Ty tentokrát nemají pouze informativní 
charakter, ale jejich cílem je Vás všechny zapojit do naší spole né snahy dát dohromady sokolovnu. 
Budovu, kterou nevnímáme jako b žnou stavbu, ale jako místo ur ené pro setkávání se známými a p áteli. 
A de facto jako jediné místo vhodné pro po ádání v tších spole enských akcí. D kazem toho byly všechny 
zimní akce, jako je myslivecký ples, hasi ský ples nebo d tský karneval. Je t eba si uv domit, že opravdu 
nemáme jiné podobné zázemí v naší obci, a proto je opravdu nutné ud lat maximum pro záchranu této 
stavby. 

Zárove  m  t ší, že název Sokolské listy se nemine úpln  významem, protože se v tomto ísle 
s informacemi p ipojí i „ho ejší“ sokol – T lovýchovná jednota. Informace o d ní kolem h išt  a tenisového 
kurtu se m žete do íst v další ásti list  z p ísp vku p edsedy T lovýchovné jednoty Radka Vav iny. 

Ale pokra ujme dál… 

Co se nám poda ilo v sokolovn  ud lat od posledních list  

V posledním ísle jsme Vás informovali o provedených pracích a o tom, co nás ješt  eká. Jsem ráda, že 
mohu napsat, že všechna p edsevzetí se nám poda ilo splnit, dokonce jsme ud lali i n co navíc. 
V nastavené la ce jsme nepolevili a pokra ovali jsme dál. Díky obrovské pomoci pán  Vladimír  (st.i ml.) a 
Zde ka Vav inových a pana Malého jsme se mohli v lednu pyšnit krásnou, novotou vonící šatnou, 
opraveným stropem nad schodišt m jak zvenku, tak zevnit , a úžasn  praktickým novým regálem 
v ob erstvovací ásti. D KUJEME! 

My sokolští jsme také p iložili ruce k dílu a svépomocí jsme nat eli všechny vnit ní dve e, po ezali a uklidili 
d íví, a co jsme mohli, tak jsme poklidili a porovnali. Brat i a sestry, d kuji i Vám za Vaše nasazení!!! 

Akce konané v sokolovn  od posledních list : 

P edváno ní oslavy – rozsv cení betlému, adventní jarmark, oslavy 85let Sokola v ervených Janovicích 

Myslivecký ples 

Hasi ský ples 

D tský karneval 

Oslav MDŽ – Agro Podlesí 

D kujeme všem spolk m a firmám, které sokolovnu využily a využívají, protože práv  jejich podpora je pro 
nás velmi d ležitá.  

 
Valná hromada 

Dne 14.2.2016 od 14:00 se konala v Restauraci u Strej k  valná hromada našeho spolku. Je mou milou 
povinností Vás informovat, že jsme do našich ad p ijali dalších 6 nových len . D kuji jim tímto za jejich 
zájem p idat se k nám a pomoci nám ešit budoucí úkoly, kterých je stále více a více.  

Sokolské  
Listy  

  1. íslo/2016 - ob asník .



 
Novými leny jsou: 
Daniel Kruliš Jana Pospíšilová 
Anita Krulišová Josef Víta 
František Bedná  Lukáš Menšík  
 
Samoz ejm  stále platí nabídka lenství i pro Vás. V p ípad , že byste se k nám rádi p idali a pomohli nám 
s inností spolku, jste vítáni. Pro více informací m žete kontaktovat kohokoliv ze stávajících len . 
  
P ipomínám, že lenský p ísp vek na rok iní 500K  za osoby ve v ku (19-64let) a 100K  pro d ti do 18let 
v ku a pro dosp lé od 65let v ku. 
 
Více informací z VH a o dalších vyty ených cílech se m žete do íst z p iloženého zápisu. 
 
Vyty ené cíle z podzimu 2015 a jejich pln ní: 
 

- zápis do spolkového rejst íku – proveden  
- podpis smlouvy o správ  majetku – podepsáno 
- ízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztah  – hledáme stále 

ešení 
- zm na majitele odb rného místa u EZ – provedeno 
- inventura majetku – vybavení sokolovny – provedeno, probíhá vždy p ed a po akci 
- opravy z dota ního p ísp vku od OS – provedeny dle plánu, vyú tování p edáno OS dle 

domluvy na konci ledna 2016. 
 
Nov  vyty ené cíle: 
 

- p ipojení sokolovny k obecnímu vodovodu 
- stavební dokumentace – zakreslení sou asného stavu 
- oprava elektroinstalace a vodovodního ádu  
- další úpravy a opravy vnit ních prostor 
- požární ochrana budovy – evakua ní a požární ád, bezpe nostní zna ení, hasi ské p ístroje 
- navázání spolupráce se Svazem t lesn  postižených se sídlem v ervených Janovicích 
- p íprava podklad  pro žádost o dotace 

 
POD KOVÁNÍ: 
 
Ráda bych pod kovala za podporu t mto institucím a firmám: 
Obec ervené Janovice – schválený finan ní p ísp vek ve výši 60tis. korun, který bude erpán pr b žn   
M stské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. - finan ní p ísp vek 5tis.korun  
Firma Beppo – Pavel Kruliš - darování 3 kus  hasi ských p ístroj  pro sokolovnu 
 
Co d láme, když neopravujeme sokolovnu 
 
Aby naším cílem nebyla jenom samotná oprava sokolovny, ale abychom skute n  p ispívali i k rozvoji t la 
a ducha, což je naším primárním posláním, po ádáme pro Vás tyto akce: 

CVI ENÍ (PRA)RODI  S D TMI – každý tvrtek od 16:30hod. – pod vedením Petry Kavkové a Katky 
Mašínové. 
Cvi ení (pra)rodi  s d tmi jsme zahájili 18.2.2016. Zájem je opravdu veliký, sv d í o tom 21 zapsaných 
d tí, jejichž ady se stále rozši ují. Pr m rný po et na jednu cvi ební hodinu iní cca 10 d tí a je u nás 
opravdu veselo. Hodina za íná vždy pozdravem (básni kou), poté se rozb háme a rozhýbeme, dáme si 
spole n  rozcvi ku, n co si zazpíváme nebo si zahrajeme n jakou hru. V druhé polovin  hodiny si 
postavíme opi í dráhu z dostupného ná adí a dovádíme. Do všech cvik  se aktivn  zapojují i rodi e, hlavn  
jako fyzická i psychická podpora pro své d ti, což nás moc t ší, protože to je podstata tohoto cvi ení - 
setkat se s ostatními d tmi a rodi i, zabavit své d ti a hlavn  se n co nového nau it. P ichází jaro a mnozí 
rodi e by se mohli obávat toho, že je hezky a d ti by byly zbyte n  zav ené v t locvi n . Nebojte se, nic 
takového se nestane. Hodiny budou pokra ovat i celé jaro (plán je do poloviny ervna) a pokud bude hezky 
a teplo, budeme chodit ven. Proto neváhejte a p ij te!!! 



 
KRUHOVÝ TRÉNINK PRO MUŽE I ŽENY – každou sobotu od 18:30hod. – pod vedením Lukáše 
Menšíka. 

Kruhový trénink je úžasný zp sob, jak získat svalovou sílu a zárove  vytrvalost. Je skv lý pro budování 
hmoty i pro spalování tuk  ze všech t lesných partií. Trénink se skládá z 15-20 cvik , které jsou rozvrženy 
tak, aby se zapojily všechny partie t la. Každý cvik se provádí na jiném stanovišti, kde jednotlivec stráví 
zhruba 30 sekund. Mezi jednotlivými p echody na stanovišt  je asové rozmezí (odpo inek) od 5 do 10 
sekund. Díky tomu je tato tréninková metoda vhodná jak pro za áte níky, tak pro pokro ilé sportovce. Na 
každém stanovišti si totiž tempo, rozsah a zp sob provedení upravuje jednotlivec s ohledem na svou 
fyzickou zdatnost.  

Rozvržení tréninku: první ást trvá zhruba 10 minut - ú elem je nastartovat kardiovaskulární systém a 
p ipravit se tak na hlavní zát ž. Hlavní ást trvá okolo 40 minut. Mezi každým kolem je ob erstvovací pauza 
(p estávka na dopln ní tekutin, které jsou p i tomto tréninku nezbytné). Záv r pat í uvoln ní, zklidn ní 
tepové frekvence a protažení.  

INSANITY (spíše pro ženy) – každou ned li od 16:00hod. – pod vedením Lukáše Menšíka 
V p ekladu “Šílenství“. Je domácí trénink vytvo ený osobním trenérem Shaunem T. Jedná se o intenzivní 
intervalový trénink, kde se tepová frekvence pohybuje ve vyšších hodnotách. P esn ji jedná se o trénink, 
kterému se íká maximální intervalový trénink. Nutí vaše t lo celou dobu pracovat na maximum. Neustále 
posouváte své hranice a t lo se jim musí p izp sobovat. Díky tomu se dostanete do naprosto neuv itelné 
formy za 60 dní každodenního cvi ení. 
 
Co se týká INSANITY v ervených Janovicích jsou tréninky p izp sobeny pro úplné za áte níky a jsou 
vhodné nejen pro ženy, ale i pro muže.   

D ležité jednoduché zásady k ob ma trénink m! 

 jídlo nejdéle hodinu a p l p ed tréninkem  
 nejlépe n co sladkého (ovoce), žádné mastné výrobky a už v bec p ijít na trénink vyhladov lí 
 b hem dne vypít nejmén  dva litry vody 
 ihned po tréninku sníst n co sladkého (jablko, banán nejlepší volba) 
 pokud máte n jaké zdravotní omezení nahlásit dop edu cvi iteli a podle toho upravit i zp sob 

provedení.  

 
Další plánované akce (nejenom sokolské) v ervených Janovicích, na které se m žete t šit: 

Pálení arod jnic – 30.4.2016 
Máje – 14.5.2016 
D tský den – 18.6.2016 
Tenisový turnaj – 25.6.2016 
Pukma Cup – 30.7.2016 
Pro více informací sledujte plakáty… Možná prob hne i n jaký pochod nebo cyklistický výlet. 
 
Jak a s ím nám m žete pomoci vy? 
 
Samoz ejm  uvítáme Vaši pomoc s ímkoliv. S po ádáním jednotlivých akcí nebo s brigádami v sokolovn . 
Budeme i moc rádi za každý Váš návrh na n jakou aktivitu nebo akci, která by se mohla v obci uspo ádat. 
A hlavn  bychom Vás tímto cht li oslovit s tím, zda nemáte doma nebo na chalup  nepot ebné v ci, které 
by se nám hodily do sokolovny: 

- kuchy ská linka 
- kuchy ský d ez 
- starý koberec 
- talí e a p íbory 
- záv sy do oken 
- klasická bílá prost radla – jako ubrusy 

 
 
 



 
Uvítáme i nap . vypína e, kliky, židle, a jiné stavební materiály… Zkrátka vše, co vás napadne, že by bylo 
použitelné, a co bychom nemuseli zbyte n  kupovat z financí, které rozhodn  dokážeme utratit za 
d ležit jší v ci. Zkrátka korunka ke korunce d lá velké v ci  
 
V p ípad  Vašeho zájmu nám pomoci, nebo v p ípad  zájmu o zakoupení výro ní známky, nás m žete 
kontaktovat na emailu: tjsokolcj@gmail.com nebo osobn  Oldu a Martinu Menšíkovi v obchod  Marold.  
 
Výzva 
 
Milí spoluob ané, rádi bychom Vás touto cestou požádali ješt  o jednu pomoc. ím více se snažíme dát 
vše okolo sokolovny do po ádku, tím více a ast ji narážíme na jednu skute nost. Chybí nám dostatek 
informací, podklad  a jiných archiválií, ze kterých bychom se dozv d li co nejvíce o historii fungování 
Sokola v ervených Janovicích. Chybí nám i n které technické a stavební dokumenty, které se nenachází 
v žádném z dostupných archív . Proto moc prosíme, v p ípad , že máte Vy nebo n kdo z Vašich blízkých 
doma jakékoliv záznamy nebo fotografie z innosti ervenojanovického sokola nebo jakékoliv dokumenty 
k sokolovn , neváhejte nás kontaktovat. Rádi si po ídíme pouze kopie, skeny t chto dokument  a vrátíme 
Vám je zpátky. 
 
 
Stav finan ních prost edk  ke dni 31.12.2015 v etn  nevy erpaných prost edk  z OS 
dotace: 
 
Pokladna: 18.533K  
B žný ú et: 1.883,97K  
 
 
Vážení a milí spoluob ané, na záv r mi op t dovolte, abych vám všem p edevším pod kovala za podporu 
a solidaritu, kterou stále našemu „projektu“ vyjad ujete a za to, že chodíte na všechny spole enské i 
sportovní akce, ímž nám d láte nejv tší radost.  
Za nás za všechny sokolíky Vám ješt  dodate n  p eji úsp šný nový rok a p íjemné a slune né jaro. 
 
T šíme se na shledání s Vámi! 

 

Za T locvi nou jednotu Sokol ervené Janovice 
  
 
 
 
 
 
Petra Kavková – starostka TJ Sokol ervené Janovice 
 
 
 
 
Následuje zápis z valné hromady T locvi né jednoty Sokol ervené Janovice („dolní sokol“) a informace  
od T lovýchovné jednoty Sokol ervené Janovice („horní sokol“)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

       

Strana 1 zápisu z VH Strana 2 zápisu z VH 



                                                              

Strana 4 zápisu z VH Strana 3 zápisu z VH 



 
Vážení spoluob ané a p íznivci, 

i my, T lovýchovná jednota Sokol ervené Janovice, jsem se rozhodli Vás informovat prost ednictvím 
Sokolských list  o d ní  v našem spolku.  

Dne 14.11.2015 prob hla ádná valná hromada, kde byl zvolen výkonný výbor TJ ve složení:  

Bc. Radek Vav ina – p edseda 
Zden k Kruliš – místop edseda 
Luboš Hájek – jednatel 
Ing. Petra Mašínová – hospodá ka 
Josef Víta – len výboru 

Od této doby prob hly již t i sch ze výkonného výboru a jejich zápisy jsou k dispozici na webových 
stránkách http://www.cervene-janovice-fotbal.cz/.  

Na za átku mi dovolte Vás stru n  seznámit s d ním od valné hromady do sou asné doby. Již na zmín né 
valné hromad  bylo lenskou základnou rozhodnuto, že TJ Sokol nebude nadále tvo it fotbalový oddíl a 
oddíl sportu pro všechny, jelikož tento již delší dobu nevykazoval žádnou innost. Oddíl sportu pro všechny 
byl zrušen a nahrazen, dle mého názoru, dob e fungujícím tenisovým oddílem. Abychom dodrželi 
rovnom rné zastoupení obou oddíl  ve výkonném výboru, byl místop edsedou celé TJ zvolen Zden k 
Kruliš (sou asný p edseda tenisového oddílu). Dále byla na valné hromad  schválena i kontrolní komise 
ve složení: 

Pavel Kruliš - p edseda kontrolní komise (tenisový oddíl)  
Vladimír Bouma - len kontrolní komise 
Luboš ervinka - len kontrolní komise 

TJ Sokol má stanovený lenský p ísp vek ve výši 500,-K /rok (dosp lý len), lenové ve v ku do 18-ti let 
platí lenský p ísp vek ve výši 100,-K /rok. K dnešnímu datu má TJ Sokol ervené Janovice 61 len  a na 
lenských p ísp vcích bylo vybráno 24.000,-K . B hem první sch ze výboru jsme se dohodli na n kolika 

podstatných v cech, které bychom cht li v roce 2016 dotáhnout do zdárného konce.  

Stanovené cíle a jejich pln ní: 

1) Jelikož TJ Sokol ervené Janovice má jako nad ízenou organizaci eskou unii sportu (dále „ US“), 
bylo nutné do konce roku 2015 splnit povinnost stát se zapsaným spolkem dle nového ob anského 
zákoníku. Všechny nutné formulá e byly v as a ádn  zaslány na M stský soud v Praze a od 
1.1.2016 se nazýváme „T lovýchovná jednota Sokol ervené Janovice, z.s.“ 

2) Jako další úkol pro letošní rok jsme si stanovili pozemkové narovnání hranic našeho pozemku okolo 
fotbalového h išt , kdy bylo zjišt no, že hranice pozemku neodpovídají skute nosti a tuto v c se 
snažíme ešit s majiteli sousedních pozemk . Tento úkol zatím spln n nebyl, ale p edpokládáme, že 
dojde k dohod  a narovnání celé v ci. 

3) 31.1.2016 byl kone ný termín pro podání žádostí o dotace ze St edo eského kraje. Již pot etí jsme 
se rozhodli podat žádost o dotaci ve výši 315.000,-K  (vlastní zdroje 30.000,-K ) na srovnání 
horního rohu fotbalového h išt . Žádost byla ádn  podána a výsledek se dozvíme v brzké dob . 

4) St žejním úkolem pro letošní rok je oprava vzhledu kabin na fotbalovém h išti. Na tyto opravy bude 
použita ástka 40.000,-K  od obce ervené Janovice a 30.000,-K  z vlastních zdroj  – výt žek 
benefi ního sportovního dne. Z t chto pen z bychom cht li opravit klubovnu a prodejní místnost 
v ásti kabin ke h bitovu a dále je v plánu p estavba klubovny pro tenisový oddíl u kurtu. Tyto 
místnosti jsou již kompletn  vyst hované, máme zakoupena 4 plastová okna na vým nu v cen  
16.000,-K . V bu kách se budou vyzdívat st ny s okny, sponzorským darem bude položeno nové 
PVC a prob hne celková rekonstrukce t chto místností v etn  opravy vn jšího vzhledu t chto ástí 
kabin. Za lenské p ísp vky tenist  a 5.000,-K  od obce ervené Janovice bude probíhat údržba 
tenisového kurtu a okolí.  

Co se týká novinek v roce 2016 u fotbalového oddílu, bylo odsouhlaseno, že praní dres  budou hrá i 
provád t na vlastní náklady jako dosud z d vodu úspory financí na jiné pot eby. Dále bude p ed každým 
domácím zápasem stanovena trojice hrá , která bude mít službu na p ípravu h išt  a úklid kabin po 
utkání.  



P edpokládané p íjmy a výdaje v roce 2016: 

P íjmy: 
24.000 K  – lenské p ísp vky 
30.000 K  – Pukma Cup - turnaj v malé kopané 
25.000 K  – hostování a p estupy hrá  
20.000 K  – sponzorské dary 
45.000 K  – p ísp vek na innost obec ervené Janovice 

Výdaje: 
15.000 K  – rozhod í - fotbalová sout ž 
10.000 K  – sekání h išt  
5.000 K  – hostování a p estupy 
14.000 K  – energie + internet h išt  
4.000 K  – vápno + ob erstvení hrá  
10.000 K  – nové mí e a vým na sítí za brankou apod.  

Zbývající program „A“ i „B“ mužstva pro jaro 2016: 

 „A“ mužstvo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „B“ mužstvo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z mé strany je to napoprvé vše, nechci Vás zat žovat množstvím informací, které denn  eším v souvislosti 
s inností TJ. Budeme moc rádi, když p ijdete mezi nás a sami se p esv d íte, co se nám od Vaší poslední 
návšt vy poda ilo zlepšit a kde máme stále nedostatky. 

 

Za T lovýchovnou jednotu Sokol ervené Janovice 

Bc. Radek Vav ina – p edseda. 

. Janovice Štrampouch 03.04. od 16:30 NE 
K esetice . Janovice 09.04. od 16:30 SO 

. Janovice Kluky 16.04. od 17:00 SO 
Ka k . Janovice 23.04. od 17:00 SO 

. Janovice Sedlec B 01.05. od 17:00 NE 
Pab nice B . Janovice 08.05. od 17:00 NE 

. Janovice Nepom ice 15.05. od 17:00 NE 
Miskovice . Janovice 21.05. od 17:00 SO 

. Janovice Horky 28.05. od 17:00 SO 
Bílé Podolí B . Janovice 04.06. od 17:00 SO 

. Janovice Tupadly B 12.06. od 17:00 NE 

N. Dvory B . Janovice B 02.04. od 16:30 SO 
. Janovice B Rataje n. S. 10.04. od 16:30 NE 

Malešov B . Janovice B 17.04. od 17:00 NE 
. Janovice B Malín B 24.04. od 17:00 NE 

K esetice B . Janovice B 01.05. od 17:00 NE 
. Janovice B Mo ovice 07.05. od 17:00 SO 
. Janovice B Ka ina 22.05. od 17:00 NE 

Ka k B . Janovice B 29.05. od 17:00 NE 
. Janovice B Sob šín 05.06. od 17:00 NE 
. Janovice B Zru  n. S. B 11.06. od 17:00 SO 


