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Vážené sestry, vážení bratři, 

dovolte nám, abychom vám představili program akcí Odboru všestrannosti Sokolské župy 

Jihočeské a také Oblastního střediska sportovní všestrannosti Jižní Čechy na rok 2019. Jsou zde 

zastoupeny jak župní přebory, tak doškolovací akce. Pro lepší přehlednost jsme se snažili jednotlivé akce 

od sebe barevně oddělit: 

ŽLUTĚ jsou značené župní přebory. 

MODŘE jsou značené doškolovací akce pořádané župou nebo jednotou. 

ZELENĚ jsou značené semináře pořádané Oblastním střediskem. 

 

 I když se jedná o akce sokolské, neznamená to, že by se jich nemohli zúčastnit také lidé z řad 

široké veřejnosti. Ukažme, že nejsme uzavřenou organizací a snažme se naše akce přiblížit všem, kteří 

by měli o ně potencionální zájem.  

 Program není zcela uzavřený, především druhé pololetí, které není jednoduché plánovat 

s půlročním předstihem, proto se v programu objevuje informace, že dojde k upřesnění místa nebo dne 

konání akce. Pokud vaše tělocvičná jednota plánuje pořádat nějakou akci, dejte nám prosím vědět, rádi 

bychom ji zařadili do programu, aby o ní měli přehled i ostatní. Proto doporučujeme sledovat webové 

stránky Sokolské župy Jihočeské (www.zupajihoceska.cz), kde můžete naleznout nejnovější informace o 

chystaných akcích a také reporty, fotky z akcí již uskutečněných. 

 

 Nyní nezbývá nic jiného, než si přát, aby se nám rok 2019 vydařil a aby byla spousta sokolských 

akcí. Děkujeme za spolupráci. 

 

 

Se sokolským NAZDAR! 

 

Alena Burianová      Václav Marek 

náčelnice SŽJ       náčelník SŽJ     
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PROGRAM 2019 

OV SŽJ a OSSV 
 

I.  pololetí 

 
     

LEDEN     

 12. Plavání Strakonice Župní přebor 

     

 26. Nářaďová SG (muži, ženy) ČB Seminář 

     

 27. Oblastní sraz cvičitelů RDPD ČB Doškolovací akce 

     
     

ÚNOR     

 Upřesní se Oblastní sraz cvičitelek 

PAsH 

Tábor Doškolovací akce 

     

 23. Feldenkrais ČB Seminář 

     
     

BŘEZEN     

 2.  Oblastní sraz cvičitelů 

seniorů, seniorek a ZTV 

Čtyři Dvory Doškolovací akce 

     

 16. Cvičíme zdravě ČB Seminář 

     
     

DUBEN     

 6. Sportovní gymnastika a šplh Písek  Župní přebor 

     
     

KVĚTEN     

 4. 

 

Atletika 

Zálesácký závod zdatnosti 

Upřesní se 

ČB 

Župní přebor 

Župní přebor 

     

 8.  19. Májový sportovní 

minimaraton 

Volyně Doškolovací akce 

     

 24.—26. Lanové překážky K. Újezd Doškolovací akce 
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PROGRAM 2019 

OV SŽJ a OSSV 
 

II.  pololetí 
 

     

ZÁŘÍ     

 20.—22. Cvičím, abych žil II Poněšice Doškolovací akce 

     
     

ŘÍJEN     

 11.—13. Školení cvičitelů 

všestrannosti III. třídy – 

základní část 

Upřesní se Školící a 

doškolovací akce 

     

 Upřesní se Lanové překážky v 

sokolovně 

ČB Doškolovací akce 

     
     

LISTOPAD     

 1.—3. Školení cvičitelů 

všestrannosti III. třídy – 

odborná část 

Upřesní se Školící a 

doškolovací akce 

     

 16. Vzpomínka na Chorvatsko 

II 

ČB Doškolovací akce 

     
     

PROSINEC     

 Upřesní se Plavání ČB Doškolovací akce 
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