Výroční zpráva T.J. Sokol Lysá nad Labem za rok 2012
Vážené sestry, vážení bratři,
uplynulý rok 2012 nelze nazvat jinak, než rokem modernizace naší sokolovny. Před rokem touto
dobou jsme byli rozhodnuti náš projekt realizovat, aniž bychom měli jistotu, že budeme schopni celou
akci finančně zvládnout. Šli jsme do toho! Nakonec se vše podařilo, včetně získání dotace. 19. ledna
tohoto roku jsme slavnostně rekonstruovanou sokolovnu otevřeli. Trvalo to déle, než jsme
předpokládali, ale jsem přesvědčen, že výsledek stojí za to.
Před rokem touto dobou jsme si také říkali o tom, že rekonstrukce je první předpoklad modernizace
činnosti naší sokolské jednoty. Dnes, kdy stojíme před dalším krokem, který se týká naší činnosti,
zjišťujeme, že brzy narazíme na kapacitní možnosti tohoto sálu a budeme si nutně klást otázku, jak
dál? Určitě by nám z hlediska sálových sportů odlehčila sportovní hala, která věřme, že brzy bude
jedním z témat politických stran a sdružení usilujících o místa v zastupitelstvu našeho města. Volby se
blíží a sportovci se těší. Sokol se chce podílet na sportovním dění v Lysé, je součástí rodiny
tělocvičných a sportovních organizací a není nám lhostejné jakým způsobem se budoucí vedení
města k nedostatku sportovních kapacit postaví. První vlaštovka je na cestě – modernizace
atletického stadionu u školy Jana Amose Komenského, která proběhne v tomto roce, díky za to.
Ale nebyla to jenom rekonstrukce
Naše jednota žila v roce 150. výročí založení Sokola běžnou činností i když v provizorních prostorách
základní školy Bedřicha Hrozného. Velké problémy měl také oddíl stolního tenisu, z jehož herny se
stalo skladiště nářadí. Přípravy na župní přebory ve všestrannosti a především pak nácvik žen a věrné
gardy na XV. Všesokolský slet byly velmi náročné. Přesto děvčaty a chlapci našeho gymnastického
oddílu, kteří jednotu reprezentovali v soutěžích všestrannosti, patří v naší župě k těm nejlepším.
Škoda, že možnosti účasti v přeboru České obce sokolské nevyužili.
Zatímco, našich 18 žen a 9 sester a bratří věrné gardy reprezentovali naši jednotu jak na župním sletu
v Brandýse nad Labem, tak především v Praze v Edenu na Všesokolském sletu. To, že jejich
vystoupení bylo po stránce cvičební naprosto dokonalé nás nepřekvapilo, ale ten kdo viděl stát naše
seniory při slavnostním nástupu a cvičit v následné skladbě, kdy z nebe tekly proudy vody, hromy a
blesky řádily nad Prahou, na to nikdy nezapomene – byla to ukázka morální a fyzické síly těchto lidí –
sokolů. Bylo to o zdraví, ale všichni vydrželi, do poslední nitky promočení. Také průvodu Prahou, který
sletu předcházel a byl manifestací hrdosti sokolstva z celého světa, se zúčastnila početná skupina
našich sester a bratří.
Naše jednota také uspořádala v červnu vzpomínkový večer k oslavě 150 let Sokola v místním kině.
Programem návštěvníky provázela vzdělavatelka Martina Šenkýřová a připomněli jsme si významnou
událost ve filmovém zpracování - přípravy a průběh župního slet z roku 1948 v zámecké zahradě,
tentokrát za klavírního doprovodu Ondřeje Černohorského. V druhé části pak jsme shlédli ukázku
sletových skladeb. O celou akci byl mezi občany, nejen sokoly velký zájem – sál kina byl plný.
Od začátku roku, dříve než jsme sokolovnu takříkajíc rozebrali, jsme jako každoročně uspořádali
Šibřinky, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Ostatní akce, vesměs mimo sokolovnu, budou
součástí zprávy náčelnice. Chtěl bych zmínit pouze dvě významné tradiční akce, které pořádáme pro
sportovní veřejnost. Je to v září především Běh zámeckou zahradou ve spolupráci s Klubem českých
turistů. V minulém roce se konal již 49. ročník kterého se zúčastnil rekordní počet 98 závodníků.
Rovněž 38. ročník Silvestrovského běhu měl rekordní účast – 118 závodníků. Potěšitelný je
především počet dětí ve všech kategoriích.
Každoroční samozřejmostí je také účast našich členů na slavnostních akcích pořádaných městem,
jako položení květin padlým v II. Světové válce 8. května a 28. října u příležitosti 94. výročí založení
Československé republiky.
V loňském roce nebylo možno uspořádat naši tradiční akademii, která ovšem bude letos jistě patřičně
slavnostní v nové sokolovně jako součást oslavy 145. výročí založení sokolské jednoty v Lysé nad
Labem.

A nyní k naší členské základně.
Koncem minulého roku jsme měli celkem 398 členů, rok před tím 403.
Z hlediska jednotlivých kategorií:
mužů
90
žen
125
dorostenci
6
dorostenky
6
žáků
32
žákyň
59
předškolních 80
Věkový průměr je 31,8.
Tradiční závěr této statistiky:
Uplynulý rok nebyl z hlediska zájmu nových členů ideální. Vcelku logicky. Lze předpokládat, že letos
tomu bude naopak. Výhledově bychom chtěli posílit dorostenecké kategorie, ale těm musíme
nabídnout aktivity přiměřené jejich věku. Proto jsme již nyní přijali pod sokolská křídla oddíl
sportovního a společenského tance a od září předpokládáme založení oddílu basketbalu, zatím pro
žákovské kategorie. Renomovaní trenéři už se nám přihlásili. Ovšem až tito žáci a žákyně povyrostou,
bude jim naše sokolovna malá. A já věřím, že už budou mít kde hrát.
Na závěr této výroční zprávy bych chtěl jako vždy poděkovat členům výboru za jejich aktivitu a všem
cvičitelům a cvičitelkám za čas, který sokolu věnovali i když v nelehkých podmínkách.
Dále bratrům Tomáši Jakubalovi za jeho činnost v období přípravy žádosti o dotaci a jako zástupce
jednoty v průběhu rekonstrukce. Štěpánu Svačinovi za zpracování projektu modernizace a v konečné
fázi jako konzultanta při dokončovacích pracích.
A všem ostatním členům naší jednoty, především Věrné gardě, kteří pomohli vždy, když bylo potřeba.
A věru v uplynulém období toho bylo třeba hodně.
Jaroslav Denemark, starosta T.J.

