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16.2. - Lyžařský zájezd T.J. Sokol VO & FK Viktorie VO - pořádala sokolská všestrannost
1.3. - Nahození kuchyně u sokolského klubu + štuky + usazení lítaček
29.3. - Valná Hromada - volba nového vedení
13.4. - sokolové - účast na IX. ročníku akce Z
25.4.  - pálení čarodejnic zábava pro děti - spolupořádání s Barybou
28.4. - pořádání turnaje mládeže - stolní tenis
1.5. -  výpomoc Barybě s přípravou a dokumentací baseballového turnaje U7
5.5. - první „pronájem klubu za práci“ následně tento trend nasazen do praxe
10.5. - den trifidů - počátek odstraňování „100letého” břečťanu ze sokolovny a kina
18.5. - první robot co podepsal přihlášku do Sokola 
červen - ukončení auditu, inventury  a oficiální převzetí účetnictví novým vedením, předání nedostatků 
účetnictví předešlému vedení, oficiální odchod paní Babákové a jejich cvičitelů ze Sokola. 
1.6. - spolupořádání zábavy s ostatními spolky  pro děti u motelu na obecní akci „den dětí”
konec června – spuštěn nový web www.sokolvelkyosek.cz
2.7. - slavnostní převzetí grantu z programu TPCA pro Kolínsko na první fázi rekonstrukce sokolovny
20.7. - první živý koncert v klubu - Jamchestra
srpen - spojení Baryby se Sokolem ( ponechali jsme jméno Sokol, Barykol znělo zvláštně)
14.8. - z mrtvých vstání terry Vari, která se stala velkým pomocníkem 
27.8. - počátek rekonstrukce odpadů, nová přípojka na obecní vodovod ( vodovod- plná pomoc obece)
31.8. - Loučení s prázdninami - velká akce s rytířským programem, i přes započatou rekonstrukci 
odpadů se zde návštěvníkům líbilo a dokonce o nás napsali v kolínském deníku
Září - Marcela Muniová zachraňuje všestrannost, doplněna o nové milé cvičitele
28.9. - Noc sokoloven - akce pro děti a širokou veřejnost
8.10. - Sokolové vypomáhají  s během Eleven
5.10. - župní přebor ve vybíjené - pořádala sokolská všestrannost
12.10. - poetické prorokování - večer plný poezie
19.10. - drakiáda a dýňování u Motelu u Jezera (pořádáno s Barybou)
26.10. - tajemný večer čar a kouzel - něco jako pubquiz na téma Harry Potter
28.10. - Rejnoci se stěhují do skolovny a přizpůsobují si veselku na klubovnu 
(pár zednických úprav + vymalování)
11.11. - Svatomartinská světýlka - největší návštěvnost, co jsme kdy 
zaznamenali, přišlo 200 - 300 lidí – psalo se o nás v Kolínském pressu
23.11. - Župní Teamgym, odkud naše nejlepší gymnastky přivezli stříbro a postoupili tak do finále
1.12. Vánoční Jarmark – stánek sokolského tvořílka 
9.12. - Mikulášská besídka – pořádala sokolská všestrannost
12.12. - nákup kotlů (dotace od obce), nákup radiátorů, dokončení napojení na obecní kanalizaci
15.12. - Teamgym republikové finále v Praze M.Muniová reprezentovala
 obec Velký Osek a tj. Sokol Velký Osek se svými nejlepšími  gymnastkami
15.12 - turnaj mládeže ve stolním tenise – pořádal oddíl stolního tenisu
22.12. - Sokolská Vánoční besídka - poděkování Sokolům za tvrdou nezištnou práci, z které můžou mít
po právu dobrý pocit! Ještě jednou děkujeme dobrovolníci, bez Vás by ten svět tak hezký nebyl!  

ROK 2019 V DATECH



2

Velké dotace na rekonstrukci získané v roce 2019: 
Obec Velký Osek 194 000 Kč
TPCA program pro Kolínsko 189 000 Kč

V letošním roce získané sponzorské dary a granty od:
TPCA, Obec Velký Osek, Chladné zbraně, Ais Automotive Interior Systems. s.r.o., Magas CZ s.r.o., Jon.cz, 
KOPOS Kolín a.s., Písek Beton a.s., Geoindustries s.r.o., Luxusní-župany.cz, Poděbradský pivovar, Sodov-
kárna Kolín s.r.o.

DĚKUJEME SPONZORŮM
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1. Sokolská všestrannost – Marcela Muniová
 cca 80 dětí, 6 trenérů cvičení, 3x týdně (nejúspěšnější dětský oddíl)

2. Skotačivé cvičení – Bára Poláková
 12-18 dětí do 6ti let, 2 trenéři, 1x týdně

3. Stolné tenis – Luboš Čebiš
 12 dětí, 20 dospělých, 1 trenér, 4x týdně (děti 1x týdně)

4. Baseball – Petra Rypková
 10 dětí, 2 trenéři , 2x týdně

5. Šerm – Jiří Sicha
 4 děti + 1 dospělý, 1 trenér, 1x týdně

6. Tvořílek – Veronika Karbanová
 kapacita 10 dětí, 2 vedoucí, zatím nepravidelně

7. Dětská jóga (pozastaveno od nového roku, nedostatek dětí – bude nový nábor v září)
 6 dětí, 1 trenérka, 1x týdně

8. Deskohraní – Ondřej Kurka
 5-10 dospělých, 1 vedoucí, 1x měsíčně

9. Muzicírování – Veronika Galusová
 8-15 dospělých, 1 vedoucí, 1x měsíčně

10. CVOG – oddíl společenských her (aktuálně oddíl rekonstrukce) – David Kratochvíl
 30+ dospělých, 1-3x týdně
 
11. Degustace, pečení a vaření – Jiří Mlýnek
 5-10 dospělých, 1 vedoucí, 1x měsíčně

ODDÍLY
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Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti ve Velkém Oseku. První akce, kterou pořádala Baryba za pomoci Club 
Velkooseckých Gentlemanů CVOG (TJ Sokol Velký Osek). Mělo to vše - skákací hrad, výuční list na čaroděj-
nici, malování na obličej, opékání buřtů, DJ se skvělou hudbou a hranici s čarodějnicí.

AKCE

Pálení čarodějnic (30. 4. 2019)
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Zábava pro děti nejen od sokolíků u Motelu U Jezera ve Velkém Oseku. Házení míčků, malování nejen na ob-
ličej nebo třeba střílení z luku. A nezapomínáme ani na sladkou (i nesladkou) odměnu pro šikovné účastníky.

Den dětí (1.6.2019)

Skvělou atmosféru rekonstruovaného klubu podtrhlo Jazzové uskupení z Brandýsa: Jamchestra, náladu na-
vodila společná degustace ušlechtilých rumů z Karibiku a zářivou tečkou noci bylo vystoupení fireshow 
Martina Hurťáka. Veškerý zisk z akce míří na rekonstrukci Sokolovny.

Jamchestra benefiční koncert (20.7.2019)
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Sobotní loučení s prázdninami, se velmi vydařilo. Děti se mohli zúčastnit soutěže se stanovišti, kde musely 
splnit několik úkolů, Verča Karbanová, Adélka Koutová a Radim Liška podrobovaly pážata tvrdému rytíř-
skému výcviku, zatímco Zdenda Hübst je procvičil ve šplhání na nové sokolské horolezecké stěně. Ondřej 
Kurka, mystický to kejklíř se je pokusil zmást ve hře „kde je kulička“ (dorazily opravdu bystré děti a nedaly 
Ondrovi šanci). Speciální úkol byl odchytnutí Jiřího Mlýnka a pohladit jeho 2 metrovou krajtu Kleopatru. 
Jirka Sicha ve své blyštivé zbroji zlepšil dětem jejich mušku při lukostřelbě. Na posledním stanovišti Anna 
Martinková a Martina Dohnalová pokračovali ve velkolepé sokolské malbě, v
které kdysi v dávných dobách, před půl rokem vznikl Sokol.
Středověké beaty nám tam naladil Jiří Dohnal, který lítal provozně, kde bylo třeba a do toho se ještě rozdvojil 
na bar, aby Vám mohl s šikovným Adamem načepovat vynikající Koli Bezinkovou a tatínkům jednu orose-
nou zrzku z Poděbradského Pivovaru Zdroj.
Nesmíme ani zapomenout na tandem Radka Fischová a Petra Rypková, holky nám vymalovaly snad všechny 
děti, co dorazily. Bára Poláková se postarala o zábavu pro nejmenší.
Mimo řízenou zábavu tu byl: skákací hrad, trampolína, výstava drahého dovozového zboží od CHLADNE-
ZBRANE.eu
Skvělou rytířskou show zajistili Helios Argenteus, krom toho byli skvělými pomocníky.
Stany a pivní sety jsme zapůjčili od Obce Velký Osek a skákací hrad od spolku Naděje.

Loučení s prázdninami (31.8.2019)
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Letošní Drakiáda 2019 se těšila velkému úspěchu, svědčil o tom stín přes půlku Motelu U Jezera, který vytvo-
řila horda draků poletující ve větru. Proběhla také tradiční soutěž o nejlepšího draka a soutěž o nejhezčí dýni.

V sobotu 28.9.2019 se pod záštitou celorepublikové Noci sokoloven otevřela veřejnosti i naše sokolovna ve 
Velkém Oseku.
Program byl situován hlavně na zahradu sokolovny, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet baseballové odpa-
ly na nafukovacím trenažéru (Baseball roadshow), vyzkoušet si šerm či si zahrát nějakou z deskových her. 
Že Vám tento výpis činností připadá známý? Možná se Vám vybavil seznam oddílů otevíraných v tomto 
školním roce, protože i tyto činnosti jsou jeho součástí.
Tím se dostáváme také k další náplni Noci sokoloven – byli zde přítomni vedoucí oddílů ochotni odpovědět 
na všechny zvídavé otázky týkající se právě jejich oddílů. Ještě než začala ta pravá pohodová volná zábava 
v sokolské klubovně, mohli se návštěvníci vydat na dobrodružnou prohlídku sokolovny s výkladem.
Při prohlídce jsme seznámili všechny dobrodruhy s aktuálním stavem sokolovny a s projektem rekonstrukce, 
který již odstartoval, díky grantu z programu TPCA pro Kolínsko a peněz od Obce Velký Osek. Po zdolání 
všech překážek jsme si všichni vychutnali pohled na oslnivou fireshow v podání Tomáše Jajčíka, který pak 
s dětmi plynule navázal na spontánní workshop se světelnými meči, za jejichž zapůjčení děkujeme CHLAD-
NEZBRANE.eu

Drakiáda (19.10.2019)

Noc sokoloven (28.9.2019)
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Už po páté se obyvatelé Velkého Oseku i jeho okolí mohli zúčastnit oblíbeného lampionového průvodu, který 
obcí prochází na svátek sv. Martina. Přesto byl ten letošní ročník zlomový. Vůbec poprvé se do jeho organi-
zace zapojil i T.J. Sokol Velký Osek a nutno říct, že akce vyšla na jedničku.
„Sokol se spojil se Spolkem Baryba a tohle byla největší akce, kterou jsme naplánovali. Měla ukázat, jestli 
naše manželství bude fungovat nebo shoří na prvním umytém nádobí,“ konstatoval starosta Sokola David 
Kratochvíl.
Průvod včele se svatým Martinem vyrazil z dětského hřiště u Máčidla směrem k Motelu. Zhasnuté pouliční 
lampy a svíčky podél cesty, které podle tradice rozsvítil žebrák obdarovaný pláštěm, dokreslovaly magickou 
atmosféru podzimního večera.
V cíli pak na všechny zúčastněné čekala oslnivá ohnivá show v podání jedné z nejlepších českých fireshowsku-
pin, skupiny T.E.T.R.I.S.
„Show našim světýlkům dodala tu třešničku na dortu, která této akci vždy tak trochu chyběla,“ řekla k letošní 
novince Petra Rypková ze spolku Baryba.
K vidění bylo snad vše, co tento druh umění nabízí – od ohnivého meče po čarování s pyrotechnikou.
„Ve chvíli, kdy jsem se šel podívat, kde končí průvod, aby Petra mohla fireshow zahájit, došlo mi, že chytit se 
za ruce a dělat dobro společně byla ta nejlepší cesta. Konec průvodu jsem totiž hledal dlouho,“ dodal spoko-
jeně starosta.
Podle odhadu se letošního průvodu zúčastnilo až k 4 stovkám lidí, což je čtyřikrát více než loni.
„Prima akce, velká účast malých i velkých. Jen škoda, že Martin neměl živého koně. Ohnivá show byla supro-
vá,“ zhodnotila večer Jana Maštalířová z Velkého Oseka.
Na závěr večera se jako už tradičně vypouštěli lampiony štěstí.
„Bylo to moc pěkné. Nejvíc jsem se těšil právě na lampiony štěstí a to nám jeden málem shořel,“ vzpomíná 
jeden z dětských účastníků Tomáš Zámyslický.
„Líbilo se mi to hodně, nejvíc ohnivá show a jak jedný paní při zapalování lampiónu štěstí vypadla kostička 
vosku na zem,“ popisuje svoje dojmy další školák Šimon Kaluskyj.
Akci si všichni organizátoři pochvalují. „Když se táhne za jeden provaz, je to fajn. Ale nesmíme usnout na 
vavřínech, berme to jako krásný start ,“ dodávají shodně závěrem.

Svatomartinská světýlka (11.11.2019)



9



10

Turnaj našich nejmladších nadějí děti do 7 let se utkají na zadním fotbalovém hřišti ve Velkém Oseku, pořá-
dala Baryba Baseball, která se od září 2019 připojuje k T.J. Sokol Velký Osek! 

Tradiční mikulášská besídka oddílu všestrannosti proběhla v tělocvičně MZŠ Velký Osek. Děti předvedly 
svým rodičům, jak jsou šikovné a ohebné. Nechyběla ani sladká odměna od Mikuláše a pro nejstarší cvičen-
ky, které již oddíl budou opouštět také poděkování od zástupce z vedení T.J. a věcný dar.

Turnaj U7 Baryba Baseball (1.5.2019)

Mikulášská besídka oddílu všestrannosti (9.12.2019)

TURNAJE
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Stříbrnou neděli vyrazila dvě družstva gymnastek na závody do sokolovny na Vinohradech. 
Poměřila své dovednosti s týmy nejen z Prahy, Písku, Plzně, Jaroměře nebo Dvora Králové. Mezi družstvy 
z měst se naše týmy neztratily. V obou kategoriích obsadily naše gymnastky sedmá místa. A všem patří velké 
poděkování za reprezentaci T.J. Sokol Velký Osek.

Vše proběhlo v přátelském duchu a dle pravidel fair play. Všem byly předány poháry i ceny za jejich bojovné 
výkony.

Výsledková listina:

Starší žákyně:
1) Zásmuky
2) Velký Osek
3) Sokoleč

Závody v Malém Teamgymu (14.12.2019)

Župní přebor ve vybíjené (5.10.2019)

Mladší žákyně:
1) Sokoleč
2) Velký Osek
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REKONSTRUKCE

Původní představa byla, zrekonstruovat záchody a sprchy a na halu dát plynové infrazářiče. V průběhu re-
konstrukce nám to ale stejně jako se sokolským klubem přerostlo přes hlavu. Hned první seknutí do zdi, 
odhalilo nekvalitně provedenou přístavbu zdi koupelny, která musela být zbourána a postavena kompletně 
znovu. Jak mnoho z Vás jistě zná, rekonstrukce starého domu je radost plná překvapení. Mimoto, prošlo so-
kolovnou spoustu odborníků z praxe, kteří nás postupem času dostrkali do daleko komplexnějšího projektu. 
Centrální zdroj tepla moderními kondenzačními kotli, vytápění haly teplovodními saharami a zbytek soko-
lovny radiátory, je mnohem lepší řešení (ekonomicky, ekologicky, bezpečnostně). Jelikož jsme tvrdé palice a 
hlavně chudé palice, projektant se nad námi smiloval a projekt na vytápění sokolovny nám vypracoval zcela 
zdarma.
Díky spoustě dobrovolníků a protnutí dobrých lidí, můžeme počítat s tím, že bude teplo nejen na hale, ale 
i záchodech a spolkové místnosti. Takovouto rekonstrukci jsme si ani nemohli vysnít, naprosto nové plynové 
vytápění, rozvody vody, elektřiny a odpadů. Zrekonstruované staré i nově vybudované záchodky. Koupelna, 
z které se Vám nebude chtít a v neposlední řadě i šatna. Budování sice zabere déle, než jsme původně počítali, 
ale bude to kompletní a funkční řešení na dalších 50let
V této chvíli se máme potvrzený projekt na plyn a usazení kotlů s topením od stavebního úřadu, tedy budeme 
moci osadit kotelnu a začít tahat trubky. Hrubé zednické práce jsou dokončeny, voda i odpady nově nataže-
né. Zbývá toho ještě dost, ale nacházíme se minimálně v polovině. Pokud se nám bude nadále dařit získávání 
dostatečného množství financí, chtěli bychom navázat a pokračovat i v dalších letech.
Pokračovat budeme rekonstrukcí ostatních prostor, primárně se zaměříme na úniky tepla, tedy okna a dveře.
Během rekonstrukce jsme museli stěhovat e-shop, který měl sklady po celé sokolovně, ale díky vstřícnému 
přístupu obou stran, se nám dařilo si příliš nepřekážet.

Jedna z nejobtížnějších částí je naštěstí za námi. 24.8.2019 jsme začali, finální připojení a zabetonování po-
slední části proběhlo v prosinci. Začalo se od zadní části sokolovny – podél tělocvičny, mezi septiky z roku 
1923 k budově kina a následně v půli chodby do prastarého sklepení. Před hlavním vchodem ze sklepení ven 
přímo do vakuové kanalizace. Cca 45 metrů, největší hloubka výkopu 170cm. Původně jsme doufali, že vý-
kop na zahradě provede minibagr, poskytnutý za přátelskou cenu. V plánech nezanesené trubky a pokoutné 
jímky plné nevábného obsahu zhatili náš plán a my jsme neměli jinou šanci, než vzít lopaty do rukou. Začá-
tek a zahrada byly relativně snadné, ale lokalizovat sklepní tunel, 150 cm pod úrovní chodby se zdálo nemož-
né, ale nakonec se podařilo. Ještě nás čekal poslední úsek, náměstíčko před hlavním vchodem do sokolovny, 
kryté dvěma vrstvami betonu a protkané telefonním, plynovým i elektrickým vedením. Nejen nezměrná 
dřina desítek dobrovolníků ve výkopu, ale i bratři na telefonu, kteří v neděli na devátou večerní, byly ochot-
ni zvednout telefon a přivézt poslední chybějící kanalizační koleno, umožnili zdárné dokončení této části 
rekonstrukce a první slavnostní spláchnutí. Napojení na vakuovou kanalizaci zlobilo, ale díky vstřícnému 
obecnímu pracovníkovi, jsme po dni splachování přišli na problém a celý okruh zprovoznili. Díry v betonu 
se zabetonovaly, na dvoře zaházely a z venku by už nikdo
nepoznal, že se nějaká kanalizace dělala, ale funguje skvěle! Na této nestandardní části rekonstrukce, jsme 
ušetřili velké množství financí, které můžeme investovat do lepšího systému vytápění.

1. Hlavní kanalizační páteř
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V klubu byly začátkem roku 2019 dokončeny rozvody elektřiny, všechny zednické práce a obklady. Kuchyně 
a chodba byly omítnuty a vyštukovány. Následně se všude vymalovalo, dodělala se barová deska, podium a 
vchodové dveře s obložkovými zárubněmi. V kuchyni zbývá obklad za pracovními stoly a dlažba. Povedlo 
se dostat klub do takového stavu, že se dá i pronajímat. V půlce roku jsme začali prostory občasně pronají-
mat, čímž jsme získali peníze na jeho další rekonstrukci. Po pár pronájmech jsme vyzkoušeli i „pronájem za 
práci“ což se nám dost svědčilo, nejen že jsme udělali daleko více práce, ale hlavně nám i díky tomu přibývali 
další zapálení bratři a sestry.
Díky tomu, že je rekonstrukce v této části budovy téměř hotova, začal se probouzet život v sokolovně, kromě 
oddílu deskohraní a muzicírování, se zde nahodile konají různé dobrovolnické akce, jejichž výdělek následně 
putuje v plné své výši na rekonstrukci těchto prostor.

2. Sokolský klub a kuchyň
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První věc, co jsme na zahradě udělali, bylo pokácení „stoletého“ břečťanu, který nám ničil budovu kina a 
částečně i sokolovny. Vypadalo to jako práce na odpoledne, nicméně za ty roky byl břečťan tak prorostlý, že 
vytvořil na zdech doslova dřevěné desky. O to víc nás potěšil nález čtyř oken pod ním. Dále jsme lanovým 
hupcukem vytrhali přebytečné zpustlé křoviny a stromky. Zahrada bude potřebovat více péče, slušelo by jí 
dětské hřiště, kde by se mohli scházet i rodinky v letních dnech, ale to si budeme muset počkat na nějaké 
finanční prostředky. Kromě toho nám letos obec zajistila další přípojku na vodovod při pracích v ulici Ná-
dražní, za což děkujeme.
Letos jste mohli vidět novou sokolskou horolezeckou stěnu, primárně je venkovní, ale pracujeme s myš-
lenkou zabudovat jí do vnitřních prostor, kde by bylo možné „horolezit“ celoročně. Další letošní úspěch do 
kolonky venkovní bylo zásobování dřevem našeho dřevorubeckého oddílu a zprovoznění malotraktoru Vari 
Terra, který byl již dávno odepsán jako nefunkční do šrotu, přesto letos udělal hromadu radosti při vožení 
dětí i materiálu.
Dále proběhly úpravy střech, díky kterým už do sokolovny ani do kina neprší, byla to ale prozatímní řešení.

3. Vnější prostory sokolovny



17

Veselka dostala nový kabát díky Rejnokům, místním skautům, kteří zde zazdili dveře, odebrali kus pultu 
vymalovali a dali nové rolety do oken. Tuto místnost chceme nadále zachovat pro spolky a naše oddíly, proto 
jsme nakoupili skříně a stoly, které rušila jedna pražská firma, byli jak nové a skoro zadarmo.

V koupelně vznikl nečekaný problém, zeď do zahrady nebyla provázaná a tedy se začala odtrhávat od obvo-
dových zdí. Zeď jsme museli strhnout a znovu vystavět. Dále jsme v koupelně i na záchodech museli omlátit 
starou omítku. Roztahání nových rozvodů odpadů a vody byla samozřejmost, bohužel jsme museli přezdít 
i dveře a pár příček, čímž se nám rozpočet znovu nafoukl. Z hlediska kapacity jsme i přebudovali staré zácho-
dy u klubu, kde jsme příčky z papundeklu strhnuli, nechali je vyzdít a oddělili tak chodbu, záchody a dílnu. 
S touto částí jsme v rozpočtu vůbec nepočítali, nebyla zde původně ani zavedená voda. Můžete se podívat na 
vizualizaci, v jakém stylu bychom si představovali zrekonstruované prostory.

4. Veselka

5. Koupelna a záchody
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Vybudovali jsme místnost s kotli, kdy každý má 49 kW a bude vytápět teplovodní sahary na hale (2ks) a na 
podiu (1ks) a radiátory na většině míst v sokolovně. Je to sice nákladnější řešení než infrazářiče, ale z hlediska 
ekonomie, ekologie a hlavně bezpečnosti nejlepší. V této místnosti bude i bojler na teplou vodu a spoustu 
dalších věcí, které jsou pro pohodovou teplotu v sokolovně potřeba. Bude ještě třeba vyvložkovat komín a 
vše řádně zkompletovat. Tyto části samozřejmě přenecháme odborníkům, kteří to mají jako denní chleba. 
Oproti původní verzi budeme vytápět veškeré potřebné prostory.

6. Vytápění



19

V poslední řadě jsme se pustili do rekonstrukce kanceláře, místo kde se budou uchovávat všechny doku-
menty, vytvářet dotační žádosti a schovávat ceny a prostředky pro soutěže a akce. Chtěli bychom být co 
nejsoběstačnější a časem si pořídit i nějaké levné stroje na tvorbu vlastní grafiky a „reklamních předmětů“. 
Z bytu v sokolovně nás opustili bývalí správci, kteří zde byli úctyhodnou dobu. Noví nájemníci od začátku 
roku v bytě řádí a rozhodli se ho na vlastní pěst zrekonstruovat do pohodlnějšího stavu.

7. Kancelář a byt
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JSME ONLINE

Jednou z řady změn letošního roku a také velkým krokem kupředu bylo také vytvoření nových webových 
stránek. Původní stránky nám nevyhovovaly nejen zastaralým designem, ale také omezenou funkčností. 
Rozhodli jsme se tedy pro moderní systém s jednoduchým přehledným vzhledem a přidali všechny důležité 
informace. Nově tedy na stránkách naleznete informace o naší T.J. a oddílech, důležité informace pro členy 
i možnost přihlášení se online, přehled aktuálních akcí (nejen v obrázcích a článcích, ale také přehledně v ka-
lendáři) a také bohaté fotogalerie z akcí již proběhlých. 

Zároveň aktivně přidáváme ty nejnovější fotografie a informace také na sokolské stránky na Facebooku, kde 
jsou pravidelně zveřejňobány také informace k probíhající rekonstrukci sokolovny. Tyto stránky sleduje 315 
lidí a tento počet stále roste.



21

VÝHLED NA ROK 2020

Plánované akce:
21.3.2020 - Sportovní ples (ve spolupráci s FK Viktorie Velký Osek a Fotbalovou školou VO)
30.4.2020 - Pálení čaroděnic s doprovodným programem
červen - účast na programu na velkooseckém dni dětí (pořádá obec)
červen/září - Noc sokoloven (termín bude upřesněn na základě rozhodnutí ČOS)
srpen - Loučení s prázdninami
říjen - Drakiáda a dýňování
11.11.2020 - Svatomartinská světýlka
prosinec - Mikulášská besídka
prosinec - účast na adventních trzích
prosinec - Mistrovství světa ve velkoosecké čutané II. ročník

Rekonstrukce:
V případě, že půjde vše podle plánu a seženeme ještě něco málo prostředků, v srpnu bychom rádi odpre-
zentovali sokolovnu, ve které se může cvičit a to dokonce i v zimě. Nové toalety, koupelnu, vytápění haly a 
všech potřebných prostor. Z kohoutků poteče teplá i studená a odpad bude svedený do vakuové kanalizace, 
směr Kolín.

Před půl rokem nám věřilo pár lidí. Není se čemu divit, v sokolovně byla kanalizace svedena do jímek na 
dvoře, prostor byl starý, zchátralý a zanedbaný. Místy se dokonce rozpadala. Nyní jsme v půlce našeho prv-
ního skromného cíle, aby se v sokolovně zase dalo cvičit a scházet.

Dále budeme pokračovat výměnou plastových oken a dveří, abychom eliminovali tepelné ztráty. Následně 
budeme velebit zanedbaný dvůr a pak se vrátíme zpět do sokolovny na podium.

Pracujeme pouze s tím co máme, zatím to vypadá, že náš sokol opět vzlétne, ale to bude stát ještě
spoustu práce, potu a v neposlední řadě peněz.

Za T.J. Sokol Velký Osek zpracovali:

Michaela Kratochvílová a David Kratochvíl

www.sokolvelkyosek.cz
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