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Současná členská základna čítá přes 100 členů a v rámci naší jednoty fungují následující oddíly: stolní tenis, 
odbíjená, tenis, judo, historický šerm, atletika a všestrannost.  

• Dětský oddíl všestrannosti se nám loni naplnil na maximum 14 dětí. Pro děti 3-6 let nabízíme každou 
středu odpoledne unikátní příležitost pro pohyb a hru. 

• Volejbalový oddíl pravidelně pořádá turnaj veteránů Jindřicha Cedla na Kolečku a bylo tomu i tak 
v roce 2021. Zatím se nedaří naplnit jeden z cílů jednoty pro následující roky a to je znovu nastartovat 
mládežnický volejbalový oddíl.  

• Oddíl stolního tenisu je nejaktivnějším oddílem naší jednoty Členové oddílu stolního tenisu se jako 
každým rokem snažili uspořádat další ročník Velikonočního turnaje a Novoročního turnaje. Bohužel 
covid poznamenal celou sportovní sezonu včetně turnajů.  

• Tenisový oddíl se aktivně zapojuje do činnosti a minimálně jedenkrát týdně hrají na kurtech na 
Kolečku. V případě nepříznivého počasí a v zimním období, kdy nelze hrát na Kolečku, hrají 
v sokolovně nohejbal. Tenisový oddíl pořádal, jako každý rok Svatováclavský tenisový turnaje ve 
čtyřhře. Zúčastnilo se téměř 20 hráčů a dvojice Kováč & Chmelík zase zvítězila.  

• V průběhu roku 2021 se nastartoval mládežnický tenisový oddíl čítající 8 členů díky koučce Monice 
Frencl. V průběhu roku 2022 proběhne tenisový turnaj pro mládež. 

• Do juda se aktivně zapojuje mládež z Křivoklátu a okolí, a to minimálně jedenkrát týdně v úterý 
odpoledne v sokolovně. Přestože covid narušil jarní chod kroužku, tak počet mladých judistů je na 
úctyhodném čísle 18 dětí.  

• Tréninky šermu pro mládež ve spolupráci s W-Arlet probíhali každou neděli v 13hod. Chceme dál 
aktivity kolem šermu rozvíjet.  

• Proběhl velice úspěšně třetí ročník Noci sokoloven v termínu 25.6.2021. Proběhla výstava o historii 
Sokola, vyhlášení vítězů lesního běhu Malá křivoklátská 2020, sportovní aktivity, ukázka historického 
šermu, projekce rodinného filmu, táborák a přespání v sokolovně. Akce se zúčastnilo desítky dětí. 

• Akce #BeActive, Sokol spolu v pohybu proběhla v sobotu 25.9.2021. Dopoledne se uskutečnil 
sportovní akce pro mládež (tenis, stolní tenis, volejbal, vybíjená, testy fyzické zdatnosti ve shybech). 
Odpolední promítání v sokolovně, Gump – pes, který naučil lidi žít, pak opékání buřtů, hry a hříčky, 
výtvarné aktivity a hlavně skvělá zábava pro děti. Pak večer následoval dobrodružný pochod lesem 
s čelovkou, skupinová výzva na večerní překonání co nejdelší vzdálenosti pro rodiče s dětmi. Celkem 
jsme měli cca 80-90 účastníku (dopolední sportovní akce cca 30, odpolední kulturní akce, promítaní 
filmu 25 a večerního pochodu se zúčastnilo 33 osob). 



• Koncem října 2021 se zúčastnilo Malé křivoklátské kolem 150 závodníků celkem, z toho bylo dětí 
cca polovina. Na závod byla výborná odezva. Závod je v detailu popsán na facebookových stránkách 
jednoty a odkaz na výsledky je zde http://www.malakrivoklatska.cz/vysl21.pdf  

Sokolovna  
• Do sokolovny se v roce 2020 a v první polovině 2021 pořídilo: nové LED svítidla, zatemňovací závěsy 

a sportovní náčiní.  

• TJ Sokol Křivoklát realizoval sbírku pro obnovu praporu. Podala se žádost na 15tis Kč na Českou obec 
sokolskou v průběhu jara 2020. Žádost byla schválena. Na prapor přispěli taky: Tiziano Marasco, Eva 
a Tomáš Bednářikovi, Shiranhosting s.r.o., Petra a Petr Psutka, Ester, Artur, Laure, Peter a Renata 
Szenasy a Katarína a Gregor Kalický. Prapor byl na přelomu 2020 a 2021 obnoven.  

• Jednou v měsíci vždy v neděli podvečer od ledna 2021 probíhal v sokolovně oblíbený kurz 
společenského tance s Nikol.  

• Pátek 8.10.2021 pořádal Sokol Křivoklát koncert swingových melodii spojený s výstavou o historii 
sokolského hnutí. Akce byla připomenutím Památného dne sokolstva a vzpomínkou na činy všech 
statečných lidí, kteří se v boji za pravdu a mravní ideály nezalekli ani smrti. Byla také příležitostí k 
přátelskému setkáním a skvělým zážitkem pro všechny, kteří mají rádi kvalitní hudbu. Zazpíval a 
zahrál sokolský sbor Modrá synkopa. Těšit se můžete na písně Ježka, Voskovce a Wericha, Gershwina 
apod. Bylo připraveno malé pohoštění. Pro Sokoly byl vstup zdarma. 

• Zároveň máme jako výbor zájem obnovit sokolovnu k roku 2024 (100 let od otevření sokolovny). 
V průběhu prvního pololetí 2021 TJ Sokol Křivoklát podepsal smlouvu pro koncept obnovy sokolovny 
se společností PKV Build. Na studii Sokol Křivoklát čerpal 70% dotaci. Následně ve druhem pololetí 
se digitalizovala veškerá výkresová dokumentace, zpracovala se stavební dokumentace a výkaz výměr. 

• V sokolovně proběhla další unikátní umělecká výstava. Česká umělkyně Zuzana Mašinová úspěšně 
vystavovala své umění v rámci uzavřené akce Bez kultury to nejde 27.11. v Sokol Křivoklát. Po akci, 
umělkyně přispěla přes 12tisíc Kč na projekt obnovy sokolovny a cvičební pomůcky pro děti. V 
průběhu akce se navíc podařilo vybrat obnos ve výši 3,6tisíc Kč. V rámci akce také proběhla filmová 
projekce s Noir Film Festival.  

• Spolupráce s kladenským spolkem Kino žije fungovalo v průběhu 2021 perfektně a navazuje na 
promítaní v rámci Noir film festival v létě 2020. V roce 2021 se nám povedlo pravidelně promítat a 
celkem jsme v roce 2021 promítali přes 10krát. 

• Za zmínku stojí projekce dokumentárního filmu bratří Bednaříků o křivoklátském podhradí 13.11. 
v rámci Svatomartinského večera a následné projekci celovečerní francouzské komedie Dokud nás 
svatba nerozdělí. Projekce dokumentárního filmu byla plně obsazená. Chceme zopakovat i v roce 
2022. 

• Poslední letošní promítání filmu Přání Ježíškovi proběhlo pátek 10. prosince 2021. Díky podpoře 
městyse Křivoklát byl pro děti do 15 let vstup zdarma.  

• V průběhu 2021 taky proběhla změna dodavatele energii z ČEZ na zelenou energii od Nano na dalších 
24 měsíců. V rámci výběrového řízení se ušetřilo cca 10 tisíc Kč, a navíc se společnost Nano stal 
partnerem Malé křivoklátské. V období zvyšujících se cen elektřiny to bylo velmi dobré rozhodnutí.  
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