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Slovo úvodem
Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé,
přehoupl se další rok naplněný aktivitou sokolů. Rok, ve kterém jsme poprvé uctili Památný
den sokolstva jako významný den České republiky. Připomeňme si jej v patnácté Ročence
Sokolské župy Jihočeské.
Naše župa je se sedmačtyřiceti jednotami druhou největší župou v České republice.
Množství jednot přinášelo předsednictvu, které již třetím rokem pokračovalo v
zodpovědném řízení župy, i množství problémů k projednání a řešení. Na valné hromadě v
dubnu 2019 odstoupil starosta župy br. Jiří Bělohlav, který se během dvou let intenzivně
věnoval práci v župě a nechal zde kus svého života. Předsednictvo v této době tvořilo dobře
spolupracující tým a podařilo se dostat fungování župy na zcela jinou úroveň ohledně řízení
aktivit i hospodaření. "Sokolská župa Jihočeská je pro ČOS silným partnerem", komentoval
postavení župy náčelník České obce sokolské br. Svoboda na valné hromadě. Po valné
hromadě přibyli v předsednictvu mladí sokolové ve funkcích náčelnice, náčelníka a
vedoucího odboru sportu a předsednictvo tvořilo nadále semknutý výborně spolupracující
tým. Konalo se osm zasedání, na kterých byla projednávána problematika chodu župy jako
celku i jednotlivých jednot, kterým župa poskytovala různorodou pomoc např. ohledně
majetkových záležitostí, získávání dotací, grantů atd. V plném rozsahu se uskutečnily
všechny župní akce - přebory, školení, semináře, zálesácký závod zdatnosti. Župa aktivně
komunikovala s vedením ČOS, vyslanci SŽJ se zapojovali do jednání jejího výboru.
Chtěla bych poděkovat, vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do dění v župě a v
jednotách, zlepšovali komunikaci a součinnost mezi župou a jednotami i mezi jednotami
navzájem. Usilujme nadále o správné směřování Sokola.
Alena Burianová, jednatelka župy
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Sokolská župa Jihočeská - předsednictvo
Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské pracovalo v tomto složení:
starosta
místostarosta
jednatel
hospodář
náčelník
náčelnice
odbor sportu
vzdělavatel

Josef Kadlec
Zuzana Sekalová
Alena Burianová
Jitka Sklenářová
Jakub Čudlý
Tereza Cendelínová
Ladislav Cibulka
Olga Holoubková

Sokol České Budějovice
Sokol Milevsko
Sokol České Budějovice
Sokol v Táboře
Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Volyně

vyslanci:

Ladislav Cibulka
Jakub Čudlý
Zuzana Sekalová

Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Milevsko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tajemník župy:

Ingrid Váchová

Sokol České Budějovice

kontrolní komise:

Petra Štojdlová
Pavel Bolek
Eva Herdová

Sokol České Budějovice
Sokol Milevsko
Sokol České Budějovice

sídlo župy: Sokolská župa Jihočeská, Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice;
telefonní spojení: 777 084 678; e-mail: zjihoceska@seznam.cz,
více informací na: www.zupajihoceska.cz

Sokolská župa Jihočeská – členstvo
Celkové počty členů ve 47 jednotách, sdružených v SŽJ:
Bělčice
117 Katovice
Blatná
360 Kněžské Dvory
Borotín
15 Křemže
Boršov nad Vltavou 200 Ledenice
Bzí u Dol.Bukovsko
6
Lhenice
České Budějovice
1658 Lišov
Čtyři Dvory
209 Milevsko
Dačice
114 Mirotice
Dráchov
7
Mirovice II
Hluboká n. Vltavou
569 Nová Ves u Č.B.
Husinec
16 Nové Hrady
Jindřichův Hradec
167 Olešnice
Jistebnice
202 Písek
Kamenný Újezd
215 Prachatice
Kaplice
51 Radomyšl
Kardašova Řečice
16 Rudolfov
4

52
36
288
105
24
236
604
63
119
43
100
122
1535
4
72
31

Semice
36
Sepekov
15
Soběslav
41
Strakonice
329
Strunkovice nad Bl. 116
Studená I
32
Studená II
27
Sudoměřice u Bech.
81
Suchdol nad Lužnicí 31
Tábor
619
Vlachovo Březí
5
Vodňany
194
Volenice
13
Volyně
300
Zliv
69
Celkem
9264
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Sokolská župa Jihočeská – všestrannost
Tento rok se nesl v duchu změn ve vedení SŽJ. Stejně tomu bylo i v odboru
všestrannosti: náčelnicí se stala Tereza Cendelínová a náčelníkem Jakub Čudlý, oba z Písku.
Nové vedení župy se svou prací snažilo navázat na práci předchozího předsednictva a přidat
k ní nový svěží pohled, který naši župu povede do nové éry ČOS, Vize 2030.
I v tomto roce dosahovali členové OV skvělých úspěchů na župních přeborech a
tradičně i na přeborech celé České obce sokolské. SŽJ se díky aktivnímu přístupu jejích
členů podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s ČOS nejen na úrovni podpory ze strany
ČOS, ale také personálním zapojením - Ingrid Váchová byla zvolena 2. místonáčelnicí ČOS.
Věříme, že tato volba přinese členům SŽJ jen samá pozitiva.
K stěžejním činnostem odboru všestrannosti naší župy patřila příprava cvičenců na
přebory v sokolské všestrannosti. V roce 2019 byly uspořádány tyto závody:
V sobotu dne 12. ledna proběhl v plaveckém bazénu ve Strakonicích župní přebor
v plavání s účastí 137 závodníků ze 6 jednot - České Budějovice (ČB), Křemže (Kř),
Milevsko (Mil), Písek (Pi), Strakonice (St) a Volyně (Vol).
Výsledky – předškolní (9 účastníků): 1. Karolína Müllerová, Tobiáš Horák, 3. Mikuláš
Pšenička (všichni Pi); žákyně I (31): 1. Ema Dušáková (ČB), 2. Viola Trambová (Pi), 3.
Barbora Mrázová (St); žáci I (14): 1. Radim Špeta, 2. Jaroslav Hašek (oba Pi), 3. Maxmilian
Frediani (ČB); žákyně II (23): 1. Vanda Knettigová (Pi), 2. Veronika Matějková (Mil), 3.
Anna Rybáková (Pi); žáci II (15): 1. Jindřich Hašek, 2. Antonín Hašek (oba Pi), 3. Lukáš
Böhm (Vol); žákyně III (24): 1. Kateřina Müllerová, 2. Martina Koňáková (obě Mil), 3.
Marie Rybáková (Pi); žáci III (8): 1. Václav Šámek (Kř), 2. Petr Molík, 3. Jan Dolista (oba
Mil); žákyně IV (7): 1. Bára Sulanová (Mil), 2. Lenka Čížková (Kř), 3. Linda Kropáčková
(Pi); žáci IV (4): 1. Petr Kratochvíl (St), 2. Ondřej Řezba (Mil), 3. Jakub Štěpán (Pi);
dorostenky (4): 1. Andrea Matošková, 2. Kateřina Suková (obě Pi), 3. Pavla Molíková
(Mil); dorostenci (1): Štěpán Pokorný (Mil); ženy (4): 1. Jana Kořánová (St), 2. Bára
Chmelíková, 3. Kateřina Všetičková (obě Pi); muži (6): 1. Martin Matura, 2. Jan Suk, 3.
Marek Matoška (všichni Pi).

V sobotu dne 6. dubna proběhly v Písku župní přebory ve sportovní gymnastice a
šplhu. Zúčastnilo se jich 196 závodníků ze 7 tělocvičných jednot: Boršov nad Vltavou
(Bor), České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně.
Výsledky sportovní gymnastika – předškolní (23 účastníků): 1. Denisa Kroupová (Pi), 2.
Adéla Vágnerová (St), 3. Jasmine Šťastná (Pi); žákyně I (45): 1. Adéla Blažková (Pi), 2.
Emma Fořtová (Mil), 3. Viola Trambová (Pi); žáci I (12): 1. Václav Kovačík (Vol), 2. Tomáš
Bolek (Mil), 3. Tomáš Herrmann (ČB); žákyně II (32): 1. Vanda Knettigová (Pi), 2. Agáta
Baťhová (Bor), 3. Veronika Matějková (Mil); žáci II (14): 1. Jindřich Hašek, 2. Antonín
Hašek (oba Pi), 3. Štěpán Vančura (Kř); žákyně III (39): 1. Vendula Bošková, 2. Monika
Košťálová (obě Pi), 3. Natálie Kozáková (Mil); žáci III (5): 1. Petr Molík (Mil), 2. Jan Šáma
(Pi), 3. Jan Dolista (Mil); žákyně IV (8): 1. Veronika Štefanová, 2. Linda Kropáčková (obě
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Pi), 3. Bára Sulanová (Mil); žáci IV (4): 1. Filip Kubelák (St), 2. Ondřej Řezba, 3. Jakub
Brůžek (oba Mil); dorostenky (5): 1. Pavla Molíková (Mil), 2. Andrea Matošková, 3.
Kateřina Suková (obě Pi); dorostenci (1): Richard Kašpar (ČB); ženy (2): 1. Bára
Chmelíková, 2. Kateřina Velič-ková (obě Pi); muži (3): 1. Marek Matoška, 2. Jan Suk, 3.
Martin Matura (všichni Pi).
Výsledky šplh – předškolní (11 účastníků): 1. Jan Plavec (Mil), 2. Vincenc Vítů, 3. Karolína
Müllerová (obě Pi); žákyně I (31): 1. Viola Traubová (Pi), 2. Daniela Bálková, 3. Sára
Štěpková (obě Bor); žáci I (12): 1. Tomáš Bolek (Mil), 2. Štěpán Biskup (Pi), 3. Tomáš
Herrmann (ČB); žákyně II (27): 1. Vanda Knettigová (Pi), 2. Veronika Matějková, 3.
Rozálie Ondrušková (obě Mil); žáci II (14): 1. Antonín Hašek (Pi), 2. Štěpán Vančura (Kř),
3. Jakub Sulan (Mil); žákyně III (30): 1. Martina Koňáková, 2. Natálie Kozáková, 3.
Kateřina Müllerová (všechny Mil); žáci III (5): 1. Jan Dolista, 2. Petr Molík (oba Mil), 3.
Jan Šíma (Pi); žákyně IV (7): 1. Bára Sulanová (Mil), 2. Linda Kropáčková (Pi), 3. Vendula
Kotálová (Vol); žáci IV (4): 1. Jakub Brůžek, 2. Ondřej Řezba (oba Mil), 3. Filip Kubelák
(St); dorostenky (5): 1. Pavla Molíková (Mil), 2. Miroslava Příbová (Vol), 3. Kateřina
Suková (Pi); dorostenci (1): Richard Kašpar (ČB); ženy (4): 1. Martina Pálková (Kř), 2.
Kateřina Veličková, 3. Bára Chmelíková (obě Pi); muži (5): 1. Martin Janda (Kř), 2. Marek
Matoška, 3. Jan Suk (oba Pi).

V sobotu dne 4. května proběhl na atletickém stadionu v Písku župní přebor
v atletice. Zúčastnilo se ho 209 závodníků.
Výsledky – předškolní (42 účastníků): 1. Mikuláš Pšenička (Pi); 2. Tomáš Bernas (St), 3.
Jay Jan Hlavatý (Pi); žákyně I (39): 1. Barbora Šipanová (Kř), 2. Viola Trambová (Pi), 3.
Linda Šuláková (St); žáci I (23): 1. Tomáš Bolek (Mi), 2. Lukáš Rádr (Pi), 3. Tomáš
Herrmann (ČB); žákyně II (39): 1. Vanda Knettigová (Pi), Veronika Matějková (Mil), 3.
Lucie Holoubková (Vol); žáci II (15): Antonín Hašek, 2. Adam Rádr, 3. Jindřich Hašek
(všichni Pi); žákyně III (28): 1. Martina Koňáková, 2. Kateřina Müllerová, 3. Natálie
Kozáková (všechny Mil); žáci III (6): 1. Ondřej Honzík, 2. Petr Molík, 3. Jan Dolista
(všichni Mil); žákyně IV (4): 1. Bára Sulanová (Mil), 2. Darina Samcová, 3. Linda
Kropáčková (obě Pi); žáci IV (3): 1. Ondřej Řezba (Mil), 2. Filip Kubelák (St), 3. Jakub
Štěpán (Pi); dorostenky (3): 1. Pavla Molíková (Mil), 2. Andrea Matošková, 3. Kateřina
Suková (obě Pi); dorostenci (3): 1. Richard Kašpar (ČB), 2. Martin Konopa, 3. Marek
Horník (oba Pi); ženy (2): 1. Bára Chmelíková, 2. Kateřina Veličková (obě Pi); muži (4): 1.
Marek Matoška, 2. Jan Suk, 3. Josef Velát (všichni Pi).
Celkové výsledky přeboru Sokolské župy Jihočeské v sokolské všestrannosti
(podmínka zařazení = účast na všech čtyřech župních přeborech): předškolní (splnilo 6
dětí): 1. Mikuláš Pšenička, 2. Karolína Müllerová, 3. Alžběta Paterová (všichni Pi); žákyně I
(19): 1. Viola Trambová (Pi), 2. Emma Fořtová (Mil), 3. Lucie Sláviková (Pi); žáci I (9): 1.
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Tomáš Bolek (Mil), 2. Radim Špeta, 3. Lukáš Rádr (oba Pi); žákyně II (17): 1. Vanda
Knettigová (Pi), 2. Veronika Matějková (Mil), 3. Magdaléna Franců (Pi); žáci II (11): 1.
Jindřich Hašek, 2. Antonín Hašek (oba Pi), 3. Štěpán Vančura (Kř); žákyně III (17): 1.
Natálie Kozáková, 2. Kateřina Müllerová, 3. Martina Koňáková (všechny Mil); žáci III (5):
1. Petr Molík, 2. Jan Dolista (oba Mil), 3. Jan Šíma (Pi); žákyně IV (3): 1. Bára Sulanová
(Mil), 2. Linda Kropáčková (Pi), 3. Denisa Samcová (St); žáci IV (3): 1. Ondřej Řezba
(Mil), 2. Filip Kubelák (St), 3. Jakub Štěpán (Pi); dorostenky (3): 1. Pavla Molíková (Mil),
2. Andrea Matošková, 3. Kateřina Suková (obě Pi); dorostenci (0); ženy (2): 1. Bára
Chmelíková, 2. Kateřina Veličková (obě Pi); muži (2): 1. Marek Matoška, 2. Jan Suk (oba
Pi).
Přebory ČOS v sokolské sportovní všestrannosti:
Republiková soutěž
mladšího žactva se konala
1. a 2. června v Plzni.
Zúčastnilo se jí celkem 63
závodníků kategorie I. a 73
závodníků kategorie II.
Sokolskou župu Jihočeskou reprezentovalo 8 dětí:
Antonín Hašek, Jindřich
Hašek, Vanda Knettigová,
Radim Špeta a Viola
Trambová z Písku a Tomáš
Bolek, Emma Fořtová a
Veronika Matějková z
Milevska.
Výsledky soutěže jednotlivců:
žákyně I

4. místo Viola Trambová (2. SG, 11. šplh, 5. atletika, 13. plavání)
14. místo Emma Fořtová (4. SG, 15. šplh, 15. atletika, 19. plavání)
žáci I
2. místo Tomáš Bolek (6. SG, 4. šplh, 1. atletika, 15. plavání)
14. místo Radim Špeta (19. SG, 18. šplh, 11. atletika, 5. plavání)
žákyně II
3. místo Vanda Knettigová (5. SG, 1. šplh, 4. atletika, 2. plavání)
7. místo Veronika Matějková (7. SG, 3. šplh, 11. atletika, 8. plavání)
žáci II
5. místo Antonín Hašek (11. SG, 2. šplh, 6. atletika, 7. plavání)
8. místo Jindřich Hašek (5. SG, 9. šplh, 12. atletika, 2. plavání)
Výsledky soutěže družstev:
žactvo I
žactvo II

5. místo
2. místo

(Fořtová, Trambová, Bolek, Špeta)
(Knettigová, Matějková, A. Hašek, J. Hašek)

Republiková soutěž staršího žactva, dorostu a dospělých se konala o víkendu 8. a
9. června na několika pražských sportovištích. Mezi 180 účastníky reprezentovalo
Sokolskou župu Jihočeskou 14 závodníků: Jan Dolista, Martina Koňáková, Natálie
Kozáková, Petr Molík, Pavla Molíková, Kateřina Müllerová, Ondřej Řezba a Bára Sulanová
z Milevska, Linda Kropáčková, Marek Matoška, Andrea Matošková, Jan Suk, Kateřina
Suková a Jan Šíma z Písku.
Jihočeská župa se stala nejúspěšnější ze všech zúčastněných žup, neboť Jihočeši
vybojovali čtyři tituly Přeborníků ČOS z osmi možných a k nim přidali ještě po dvou
7
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stříbrných a bronzových medailích z celkového pořadí a další dvě čtvrtá místa.
V jednotlivých sportovních disciplínách vybojovali celkem 23 „malých“ medailí (9 zlatých,
6 stříbrných a 8 bronzových). Titulem Přeborník ČOS v sokolské všestrannosti se tak
mohou pyšnit Martina Koňáková, Bára Sulanová, Pavla Molíková z Milevska a Marek
Matoška z Písku. Výsledky:
žákyně III
žákyně IV
dorostenky
žáci III
žáci IV
muži

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
8. místo
1. místo
2. místo
4. místo
3. místo
10. místo
11. místo
10. místo
1. místo
4. místo

Martina Koňáková (4. plavání, 1. šplh, 16. SG, 1. atletika)
Kateřina Müllerová (1. plavání, 5. šplh, 18. SG, 2. atletika)
Natálie Kozáková (12. plavání, 3. šplh, 8. SG, 3. atletika)
Bára Sulanová (3. plavání, 1. šplh, 5. SG, 1. atletika)
Linda Kropáčková (10. plavání, 26. šplh, 5. SG, 12. atletika)
Pavla Molíková (4. plavání, nešplhá se, 2. SG, 1. atletika)
Andrea Matošková (1. plavání, nešplhá se, 4. SG, 6. atletika)
Kateřina Suková (2. plavání, nešplhá se, 3. SG, 9. atletika)
Petr Molík (3. plavání, 2. šplh, 9. SG, 2. atletika)
Jan Šíma (14. plavání, 14. šplh, 7. SG, 11. atletika)
Jan Dolista (8. plavání, 5. šplh, 14. SG, 5. atletika)
Ondřej Řezba (10. plavání, 11. šplh, 11. SG, 11. atletika)
Marek Matoška (3. plavání, 3. šplh, 1. SG, 1. atletika)
Jan Suk (2. plavání, 6. šplh, 3. SG, 6. atletika)

V sobotu 4. května proběhl župní přebor zálesáckého závodu zdatnosti, který letos
pořádala jednota České Budějovice. Své síly, šikovnost, znalosti přírody a tábornické
dovednosti si poměřilo 14 trojčlenných hlídek z Kamenného Újezdu, Lišova a Č. Budějovic.
Výsledky:
žactvo

1. místo
2. místo
3. místo

dorost

1. místo
2. místo
3. místo

Kamenný Újezd (Adéla Ambrožová, Martin Ondřich, Matěj Švarc)
Lišov (Petr Eliška, Pavel Soukup, Radek Švarc)
Kamenný Újezd (Jakub Ambrož, Markéta Siedenglanzová, Elen
Zámečníková)
Kamenný Újezd (Veronika Chalupová, Anna Ondřichová,
Valentýna Šmejkalová)
Kamenný Újezd (Josef Fiala, Eliška a Jana Filausovy)
Kamenný Újezd (Lenka a Jaroslav Bartošovi, Ondřej Sýkora)

Již 20. ročník přeboru ČOS v zálesáckém závodu zdatnosti se po třech letech vrátil
do Proseče pod Ještědem. Jihočeská župa vyslala do závodu dvě hlídky v kategorii žactvo
8
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(Lišov a Kamenný Újezd) a dvě hlídky v kategorii dorost (obě Kamenný Újezd). Přeboru se
zúčastnilo rekordních 60 hlídek (35 žactvo a 25 dorost).
Výsledky:
žactvo
dorost

1. místo
3. místo
2. místo
9. místo

Kamenný Újezd (Adéla Ambrožová, Martin Ondřich, Matěj Švarc)
Lišov (Petr Eliška, Pavel Soukup, Radek Švarc)
Kamenný Újezd (Veronika Chalupová, Anna Ondřichová,
Valentýna Šmejkalová)
Kamenný Újezd (Josef Fiala, Eliška a Jana Filausovy)

Školící akce – župa uspořádala školení pro cvičitele všestrannosti III. třídy.
Vyškoleno bylo 33 nových cvičitelů a cvičitelek. Základní část proběhla ve Strakonicích ve
dnech 12. – 13. října, odborná část včetně zkoušek pak 1. – 3. listopadu v Českých
Budějovicích. Pro velký zájem nebylo možné vyškolit žádné pomahatele (omezená
kapacita) a školení pomahatelů bylo proto odloženo na jaro 2020
V průběhu roku uspořádala župa oblastní srazy pro cvičitelky a cvičitele předškolních
dětí + rodičů a dětí, seniorů, seniorek + zdravotní TV, pohybových aktivit s hudbou a také
specializované semináře v plavání a ZTV v hodinách Tai – chi.
6. sportovní hry senzačních seniorů uspořádala župa dne 19. září ve spolupráci se
společností Klub Aktiv, z.s., K hlavním organizátorům patřil bývalý náčelník župy Václav
Marek (České Budějovice). Hry se již tradičně setkaly s velkým zájmem a zúčastnilo se jich
100 seniorů a seniorek.
XVI. světová gymnaestráda v rakouském Dornbirnu se konala ve dnech 7. -14.
července. Zúčastnilo se jí více než 18.000 cvičenek a cvičenců z 69 zemí celého světa.
Heslem bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy. V české výpravě, která čítala na
870 žen a mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola, a to se dvěma hromadnými skladbami
(Spolu, Borci) a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět). Z naší župy se za
finanční podpory Jihočeského kraje zúčastnilo celkem 40 žen a mužů. Ti cvičili v československé skladbě Spolu (27) a ve skladbě Borci (13). Obě patřily k nejvíce oceněným
diváky. A to nejen díky skvělé choreografii, preciznímu provedení, ale hlavně díky tomu, že
ji předvedli členové sportovního spolku, který patří k nejstarším na světě.
9
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Památný den sokolstva – 8. říjen byl poprvé státem uznán za významný den a tak
se mohly jeho oslavy rozjet v plném proudu. Ani naše župa nezůstala pozadu, a proto se
Ingrid Váchová, Tereza Cendelínová, Ladislav Cibulka a Jakub Čudlý zúčastnili odhalení
pamětní desky JUDr. Slavoje Friše na Velkém náměstí v Prachaticích. Vzdali tak čest nejen
br. Frišovi, ale i všem sokolkám a sokolům, kteří své vlasti přinesli oběť nejvyšší.
Závěrem je potřeba zdůraznit, že veškerá činnost a sportovní výsledky, kterých SŽJ
dosahuje, jsou výsledkem skvělé práce všech jejích členů - sportovců i jejich cvičitelů,
trenérů a vedoucích, všech starostek, starostů, tajemnic, tajemníků, náčelnic a náčelníků, bez
nichž by Sokol nebyl tím, čím je. Za to všem patří veliký dík.
Jakub Čudlý, náčelník SŽJ
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Sokolská župa Jihočeská – odbor sportu
Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské je stále největším župním odborem sportu
v rámci celé ČOS. V roce 2019 sportovalo 3 804 členů registrovaných v 80 oddílech z 23
tělocvičných jednot:
T.J. Sokol
Bělčice
Blatná
České
Budějovice
Dačice Centropen
Kněžské Dvory
Křemže
Lhenice
Lišov
Milevsko
Mirotice
Nová Ves
Nové Hrady
Olešnice
Písek
Radomyšl
Strakonice
Studená I
Studená II
Sudoměřice u
Bechyně
Suchdol n Lužnicí
Vodňany
Tábor
Volyně

Členů
Sportovní oddíl
OS
75 Fotbal
169 Florbal, judo, mažoretky, volejbal
Aikido, americký fotbal, atletika, badminton, bojové
techniky, capoeira, cheerleaders, frisbee, horolezectví,
1080
karate, kendo, kickbox, korfbal, kulturistika, nohejbal,
stolní tenis, šerm, taneční sport, tenis
114 Judo
41
186
23
108
106
21
17
93
40
1042
46
51
34
36

Lukostřelba, nohejbal, stolní tenis, tenis, volejbal
Orientační sporty, stolní tenis, taekwondo, tenis, volejbal
Stolní tenis
Florbal, nohejbal, sálová kopaná, stolní tenis, volejbal
Atletika, moderní gymnastika, sportovní gymnastika
Stolní tenis
Stolní tenis
Kuželky
Fotbal
Aerobik, basketbal, bojové techniky, házená, kanoistika,
kuželky, lyžování, sportovní gymnastika, stolní tenis,
šerm, taneční sport, volejbal
Lední hokej, volejbal
Stolní tenis
Stolní tenis
Tenis

32 Fotbal, stolní tenis
21
127
312
30

Nohejbal, stolní tenis
Badminton, florbal, metaná, stolní tenis
Judo, moderní gymnastika, stolní tenis, šachy
Stolní tenis, volejbal

Sport se v Sokolské župě Jihočeské provozoval na všech výkonnostních úrovních od
rekreačního až po vrcholový. Mezi individuálními sportovci i kolektivy nalezneme
účastníky vrcholných domácích soutěží i soutěží mezinárodního charakteru.

11

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

Vyhodnocení nejlepších sportovců Sokolské župy Jihočeské za rok 2019:
Jméno
1. Basketbal U17
2. Mažoretky kadetky
3. Korfbal - dorost

Kolektivní sporty do 18 let
Sport
T. J. Sokol
Basketbal
Písek
Mažoretkový sport Blatná
Korfbal
České Budějovice

1. Mažoretky - seniorky
2. Korfbal - dospělí
3. Házená - ženy

Kolektivní sporty nad 18 let
Mažoretkový sport Blatná
Petra Bláhová
Korfbal
České Budějovice Ivo Kracík
Házená
Písek
Kateřina Keclíková

1. Tomáš Kratochvíl
2. Jan Janoštík
3. Tomislav Dědič

Individuální sporty do 18 let
Atletika
České Budějovice Jiří Couf
Badminton
České Budějovice Roman Janoštík
Kanoistika
Písek
Tomislav Dědič st.

1. Tomáš Němejc
2. Eliška Pekárková
3. Vojtěch Včelička

Individuální sporty do 23 let
Atletika
České Budějovice Tomáš Najbrt
Mažoretkový sport Blatná
Petra Bláhová
Bojové sporty
Písek
Ladislav Včelička

1. Lukáš Sláma
2. Pavel Fleischmann
3. Simona Buchtelová

Individuální sporty nad 23 let
Bojové sporty
Písek
Atletika
Milevsko
Bojové sporty
Písek

Trenér
Jan Čech
Hana Novotná
Petr Pešák

Ladislav Včelička
Pavel Fleischmann
Ladislav Včelička

Děkuji všem sportovcům za podané výkony a především trenérům za jejich
nenahraditelnou činnost. Přeji mnoho úspěchů v roce 2020.
Ladislav Cibulka, odbor sportu SŽJ

Sokolská župa Jihočeská – vzdělavatelé
Vzdělavatelská činnost v jednotách probíhala ve stejném duchu jako předchozí roky.
Přibližně v polovině jednot pracuje vzdělavatel/vzdělavatelka, v ostatních jednotách tuto
agendu zajišťuje některý z ostatních činovníků. Na podzim byly aktualizovány nástěnky
naší župy v Tyršově domě. Několik jednot podalo žádosti o příspěvek VO ČOS, které P SŽJ
doporučilo. Členy Sokolské stráže má i SŽJ.
Významná výročí jednot župy:
 T.J. Sokol Kamenný Újezd: 100 let od založení; 10. - 12. května výstava, průvod obcí,
přednáška, promítání, akademie
 T.J. Sokol Volyně: 150 let od založení, 90 let od postavení sokolovny; 10. - 12. května
výstava, akademie, večerní program a ohňostroj, otevřené cvičební hodiny, turnaje ve
stolním tenise
 T.J. Sokol Mirovice: 125 let od založení; 22. června veřejné cvičení, společné posezení
 T.J. Sokol Č. Budějovice: 150 let od založení; 19. září Den sportu na stadionu, 95 let od
vybudování atletického stadionu + otevření zrekonstruované tribuny stadionu;
12
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 T.J. Sokol Vodňany: 150 let od založení; 21. září průvod obcí, veřejné cvičení, den
otevřených dveří, večerní program
 T.J. Sokol Milevsko: 130 let od založení; 7. února akademie, 22. září až 17. listopadu
výstava, prosinec kniha „130 let tělocvičné jednoty Sokol Milevsko 1889 – 2019“ (111
stran, 350 fotografií)
Celostátní akce
 Sokol spolu v pohybu, 16. - 22. září – testy zdatnosti
 Noc sokoloven, 28. září - výstavy, přednášky, aktivity pro děti i dospělé, divadlo či kino
v sokolovnách apod. - Blatná, Č. Budějovice, Hluboká n. Vlt., Jistebnice, Lišov,
Milevsko, Olešnice, Písek, Strakonice, Volyně
 Památný den sokolstva, 8. říjen, poprvé významný den ČR – sokolská kokarda; v ČRo
Č. Budějovice hovořili o Sokole starosta SŽJ a T.J. Sokol Č. Budějovice Josef Kadlec a
starostka T.J. Sokol Čtyři Dvory Svatava Křivancová; pamětní desky byly odhaleny
v Prachaticích (JUDr. Slavoj Friš) a v Písku; připojily se Č. Budějovice, Milevsko,
Soběslav, Volyně a další
Ročenka SŽJ
Olga Holoubková, vzdělavatelka SŽJ

Starostka ČOS se zástavou, věnovanou prezidentem republiky
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Tělocvičné jednoty
T.J. Sokol Bělčice
Tělocvičná jednota měla cekem 117 členů, z toho 42 mužů, 5 žen, 11 dorostenců a 59
dětí. Členové cvičili v odboru sokolské všestrannosti a sportovním oddíle kopaná.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
místostarosta
jednatel
hospodářka
vzdělavatelka
náčelnice
členové

Karel Zienert
Josef Říský
Jiří Zamrazil
Hana Novotná
Miroslava Říská
Hana Kočovská
Augustin Koblasa, Pavel Mašek, Jiří Gregorovič,
Karel Zeman a Petr Uhlíř

Odbor všestrannosti – pod vedením cvičitelek H. Kočovské, M. Dunkové a A.
Šilhové velmi dobře pracovaly oddíly rodiče a děti a také oddíl žáků a žákyň. Někteří
dospělí členové byli zapojeni v oddíle šipek, který pořádal nejen regionální, ale i oblastní
turnaje v softových i steelových šipkách. Vrcholem bylo uspořádání Mistrovství republiky
žáků a veteránů, jímž oddíl pověřila ČŠO. MR s hojnou účastí hráčů z celé republiky, bylo
velmi dobře hodnoceno vedením ČŠO. Další členové OV hráli rekreačně volejbal,
badminton a stolní tenis.
Oddíl kopané měl celkem 75 členů, z toho 31 mužů, 11 dorostenců, 14 žáků a 19
starší i mladší přípravky. Muži hráli I.B třídu a dorostenci I.A třídu Jihočeského kraje, žáci a
přípravky působily v okresních soutěží Strakonicka. Největšího úspěchu dosáhlo mužstvo
mladších žáků, kteří zvítězili v Okresním přeboru Strakonicka v ročníku 2018/19.

Vedle zajišťování pravidelného cvičení uspořádala jednota tradiční Sportovní ples, pro
děti ve spolupráci s MěÚ Bělčice a ZŠ Bělčice Dětský den, Maškarní bál a Mikulášskou
zábavu. Dále zajišťovala pro žáky místní ZŠ, mažoretky a ostatní společenské organizace
v místě pronájem a vytápění sokolovny. Od 1. ledna 2019 se změnil nájemce restaurace
v sokolovně, která začala fungovat dle našich představ. Ostatní nájmy prostor sokolovny
zůstaly beze změn.
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V rámci oprav a údržby majetku jednoty byla dokončena výměna zbývajících oken
sokolovny, osazeny nové vchodové dveře do restaurace, osazena nová okna v sociálním
zařízení sportovních kabin na fotbalovém hřišti a z části i nové dveře v kabinách. Bylo také
pořízeno nové cvičební nářadí do sokolovny (kruhy, šplhací zařízení a další drobné cvičební
pomůcky).
Jiří Zamrazil, jednatel

T.J. Sokol Blatná
V roce 2019 měla jednota 332 členů cvičících ve sportovních oddílech (florbal,
mažoretky, judo, volejbal) a v oddílech všestrannosti (badminton, karate, kondiční tréninky,
kalistenika, kulturistika, rodiče a děti, tai-chi, všestrannost muži, zdravotní tělocvik ženy).
Jednota měla také hudební skupinu B.A.S. – Blatenský amatérský soubor. Několik
necvičících členů přispívalo na činnost a podílelo se na organizování akcí.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
místostarosta
jednatelka
vzdělavatel
členové

Blanka Malinová
Ondřej Kočovský
Hana Novotná
František Komorád
Eva Krotká, Lukáš Kocourek a Radek Řebřina
Josef Etlík a Martin Samec do března 2019
Martin Kareš od března 2019
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Naše jednota uspořádala v tomto
roce tradiční Běh zámeckým parkem a
Memoriál Jana Janovského (XXV.
ročník), kterého se zúčastnilo více než
100 závodníků všech věkových kategorií.
Pro veřejnost připravila sokolskou
akademii, zapojila se do projektu Noc
sokoloven a ve spolupráci s MŠ
Vrchlického do projektu „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Jedním z nejúspěšnějších oddílů blatenského Sokola jsou již mnoho let mažoretky
PREZIOSO, které se opět zúčastnily mistrovství ČR, kde obsadily medailové pozice. Díky
tomu postoupily na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, odkud také přivezly hodně
medailí.

Dalším úspěšným oddílem byli judisté, kteří přivezli v průběhu roku celkem 81
medailí ze závodů Českého poháru, Krajského přeboru, Mistrovství České republiky
dorostenců a Evropského poháru kadetů. Judisté uspořádali 9. ročník Velké ceny města
Blatná, kterého se zúčastnilo 175 závodníků z 21 oddílů.
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Velkému zájmu mládeže se těšil oddíl florbalu, ve kterém opět narostl počet členů.
Oddíl se poprvé zúčastnil Jihočeské ligy, kde dosáhl dobrých výsledků. Všechna družstva
figurovala na předních místech tabulek.
V tomto roce se podařilo se souhlasem orgánů památkové péče zrekonstruovat
umývárnu, provést další etapu výměny oken a vyměnit vchodové dveře. To umožnilo
zabezpečit vstup do budovy pomocí čipů pouze pro členy jednoty.
Informace o Sokole Blatná najdete na stránkách: www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský, místostarosta

T.J. Sokol České Budějovice
Jednota byla stále největší a patřila i mezi nejstarší jednoty v rámci Sokolské župy
Jihočeské. K 31. prosinci evidovala celkem 1658 členů, tj. meziroční nárůst o 49 členů. Pro
578 z nich byla zajímavá sokolská všestrannost a 1080 členů docházelo do sportovních
oddílů. Podle věku byly počty členů následující: senioři a seniorky 147, muži a ženy 560,
dorostenci a dorostenky 129 a žáci a žákyně 822. To znamená, že 57,4% členské základny
tvořila mládež do osmnácti let.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
1. místostarosta
2. místostarosta
jednatel
hospodářka
náčelnice
vzdělavatelka

Josef Kadlec
Stanislav Gryc
Eva Sedláková
Radek Fišer
Stanislava Kubešová
Ingrid Váchová
Milada Pospíšilová

Kontrolní komise pracovala ve složení:
předsedkyně
Eva Herdová
členky
Zdeněk Masopust, Edith Šrámková
Na vlastní žádost již ve své činnosti nepokračují náčelnice ses. Pázlerová ani jednatel
br. Pázler. Na VH jim starosta za jejich dlouholetou práci srdečně poděkoval. Nadále zůstala
neobsazena pozice náčelníka.
O finance a veškeré provozní záležitosti se s přehledem starala tajemnice a zároveň
účetní Petra Štojdlová. V tomto roce mimo běžnou údržbu probíhaly rozsáhlé stavební
práce. Dařilo se jí využívat nejrůznější granty a dotace na vybavení i na činnost. Výbor
jednoty se scházel pravidelně 2x měsíčně (ev. mimořádně podle aktuální potřeby).
Členové jednoty pracovali i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské: Josef Kadlec starosta, Ingrid Váchová - tajemnice, Petra Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise, Eva
Herdová - členka kontrolní komise, Vlastimil Růžička - vedoucí pobytu v přírodě. Ingrid
Váchová byla zvolena místonáčelnicí ČOS pro grantové záležitosti.
Nové úrazové pojištění pro členy Sokola bylo sjednáno 1. února 2019 v rámci
pojištění Českého olympijského výboru u pojišťovny VZP.
Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny a atletický
stadion na Sokolském ostrově. I v tomto roce pronajímala zbylé hodiny školám, event.
dalším zájemcům. Doplňovalo a obnovovalo se cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na
stadionu s využitím grantů a dotací. Údržba a opravy nemovitého majetku - dokončena 3.
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část rekonstrukce sociálního zařízení na atletickém stadionu, vyspraven tartanový povrch
atletického stadionu (slouží již 13 let), rekonstrukce podlahy sálu v sokolovně Rožnov,
zateplení sokolovny v Suchém Vrbném (nová klubovna pro oddíl stolního tenisu).
Prioritní stavební akcí jednoty však byla pokračující rekonstrukce tribuny na
atletickém stadionu na Sokolském ostrově. Zahájená byla na podzim 2018 po téměř
sedmiletých přípravách – projekt i stavební povolení bylo dlouho připravené, řešil se způsob
financování. Provedení znesnadňoval i fakt, že tribuna je již od roku 2004 památkově
chráněný objekt. Podařilo se nakonec spojit dotace z MŠMT, z Jihočeského kraje, od
Statutárního města České Budějovice a úvěr jednoty u České spořitelny. Stavbu provedla fa
Auböck s.r.o., se sídlem v Boršově n. Vlt. Dokončena byla v červenci, kolaudace proběhla
bez závad 12. listopadu.
Na podporu této rozsáhlé stavební akce byla výborem jednoty již v květnu 2019
vyhlášena tzv. adopce sedadel na tribuně. Adopce jednoho sedadla představuje příspěvek
1000 Kč do veřejné sbírky, která byla vyhlášena před několika lety právě na rekonstrukci
tribuny. Více o akci na http://www.sokol-cbu.cz/sokolcb/adopce-tribuny/
Dne 19. září se na atletickém stadionu konala trojnásobná oslava – z tisku:
Sokolská jednota si v roce 2019 připomínala dvě historické události: 150. výročí
založení Sokola v Č. Budějovicích a 95 let od vybudování atletického stadionu. Třetím
úspěchem (současným) bylo dokončení rekonstrukce tribuny.

Velké tabule na stadionu připomněly stopadesátiletou historii jednoty – slovem
i fotografiemi. Mnoho srovnávacích fotografií dokumentovalo úžasnou přeměnu původní,
památkově chráněné tribuny. Zájemci si mohli prohlédnout nové vnitřní prostory s
perfektním sociálním zázemím pro sportovce. Všichni, kteří tribunu podpořili, si mohli najít
„svůj“ štítek na „svém“ sedadle. Mnoho sedadel bylo věnováno zasloužilým bratrům a
sestrám na jejich památku, v případě atletů často s připomenutím jejich úspěchů, kterých na
tomto stadionu ještě dávno před obnovením Sokola dosahovali.
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Pamětní lípu společně zasadili hosté z Magistrátu ČB, zástupci Sokolské župy
Jihočeské i budějovické jednoty. Na historický prapor jednoty připnul župní starosta
pamětní stuhu, udělenou Českou obcí sokolskou u příležitosti 150. výročí založení jednoty.
Pro návštěvníky byla k dispozici brožura se spoustou historických i novodobých fotografií,
vydaná k tomuto výročí s pomocí dotace Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu
města ČB.

V zajímavém programu se s krátkými ukázkami představily sportovní oddíly i
všestrannost: diváci tleskali pyramidám oddílu cheerleadingu, stepování členů oddílu tanců
i tancům v podání tanečního oddílu ses. Krausové, zazpívaly a zacvičily děti z oddílu R+D,
žertovné vystoupení si připravily ženy s velkými míči, originální byla ukázka capoeiry i
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vystoupení oddílu Tai - chi, fandili předškolákům se skladbou Svátek zvířat a zatleskali i
ženám ze Suchého Vrbného ve skladbě s obručemi. Vše zakončili „šplhouni“ na laně.
Celorepubliková akce „Sokol spolu v pohybu“ s heslem „To dáš!“ umožnila všem
od předškoláků až po seniory, otestovat prostřednictvím jednoduchých testů svou fyzickou
zdatnost. A navíc si pod dohledem zkušených trenérů vyzkoušet některé atletické disciplíny,
frisbee nebo lanové překážky. Na závěr členové oddílu historického šermu předvedli ještě
svou obratnost při šermování či ukázce cvičení s praporci a všechny ohlušily výstřely z
historického děla, které celý slavnostní program ukončily.
Fotografie najdete na: https://sokolcb.rajce.idnes.cz/
Odbor všestrannosti
Cvičenci se scházeli v šestnácti oddílech podle věkových kategorií či speciálního
zaměření. Věnovalo se jim 57 cvičitelů: RD (2x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší
žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy (2x), muži, cvičení pro seniory, rekondiční cvičení
na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení Arcus – život, tenis a sálová
kopaná. Ve své činnosti již nepokračoval turistický oddíl seniorů a v průběhu roku ukončil
činnost jeden ze dvou oddílů tenisu.
Oddíl pobytu v přírodě měl 12 dětských členů (12 -16 let) a asi 20 dospělých –
vesměs „odchovaných“ v tomto oddíle. Někteří z nich působili celoročně jako vedoucí a
instruktoři. Vedoucí oddílu a hlavní vedoucí tábora v Kadově byla Eliška Hlaváčková.
Na schůzkách v klubovně sokolovny se děti věnovaly hrám, tábornickým znalostem a
dovednostem (vázání uzlů, práce s mapou, poznávání přírody, práce s ohněm, šifrování
atd.). Každý měsíc jezdily společně na výpravy – většinou se střídaly výpravy jednodenní a
vícedenní. Všechny děti zkoušely samostatně plánovat schůzky a výpravy, aby byly
připraveny na vedení vlastního dětského oddílu nebo na práci vedoucího na dětském táboře.
Oddíl se zúčastnil Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ).
Dospělí se scházeli na společných akcích a výletech, ale hlavně se celoročně,
věnovali přípravě tradičního dvoutýdenního dětského tábora, který se již 12 let (z 25) koná
v tábořišti u obce Kadov nedaleko Blatné, letos s účastí 40 dětí ve věku 8 až 15 let.
Celotáborovou hru, zaměřenou na severskou mytologii, připravil Jiří Stančík. Více o táboře
na https://tabor-kadov.cz/.

Členové oddílu pomáhali při akcích všestrannosti – při dětských Šibřinkách,
vánočním zdobení stromečku pro zvířátka s dětmi ze cvičení R+D a PD i při akci jednoty
Den sportu. Lanové sestavy, šplhací sítě, různé lezecké a slaňovací techniky zajišťované
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členy oddílu, byly vždy oblíbené.
Župních přeborů ve všestrannosti se zúčastnilo především žactvo. V plavání v
kategorii mladší žákyně I zvítězila Ema Dušáková, mezi mladšími žáky I vybojoval 3. místo
Max Frediani, mezi ženami obsadila Ingrid Váchová 4. místo. Ve sportovní
gymnastice a šplhu reprezentovalo jednotu 9 závodníků a
závodnic, úspěchu dosáhli
Tomáš Herrmann - mezi
mladšími žáky I vybojoval 3.
místo v obou disciplín-nách,
dorostenec Richard Kašpar
zvítězil v gymnastice i šplhu.
V atletice to bylo podobné –
ve svých kategoriích byli
opět Tomáš Herrmann třetí a
dorostenec Richard Kašpar
zvítězil. Vlastimil Růžička se
mezi muži ve šplhu umístil na 4. místě.
Všechny čtyři disciplíny však absolvovali jen 3cvičenci: Ema Dušáková, Ondřej
Dušák a Maxmilián Frediani. Nejlepší z nich byla mladší žákyně Ema Dušáková, ale na
postup do celostátního přeboru její umístění nestačilo.
Začátkem května uspořádala budějovická jednoty župní přebor Zálesáckého
závodu zdatnosti. Svou fyzickou zdatnost, znalosti přírody a nejrůznější tábornické
dovednosti předvedli členové čtrnácti trojčlenných hlídek ze sokolských jednot Kamenný
Újezd, Lišov a Č. Budějovice. Domácí hlídka ve složení Petra Konečná, Iva Zábranská a
Nela Pechoušková obsadila v kategorii žactvo 4. místo.
„Šplhouni z naší sokolovny“ si zaslouží pozornost i letos, píše Vlastík Růžička.
Martin Trnka ve šplhu na laně dlouhodobě vyniká (v prosinci 2018 se stal mistrem ČR).
Martin je původem ze Sokola Čtyři Dvory, ale v naší jednotě léta hostoval, dělal cvičitele
mladým gymnastům a trénoval šplh na osmimetrovém laně. Takže proto je i „náš“…
V únoru uspořádali nizozemští organizátoři série extrémních závodů Mud Masters,
nový závod Rope Climb X – Open World Cup, světový pohár ve šplhu na laně. V Utrechtu
se závodilo ve šplhu bez přírazu ze sedu do výše 8 metrů. Prvních devět míst obsadili Češi
(!!), za nimi se umístilo dvacet Holanďanů. Martin Trnka byl za Alešem Novákem a
Patrikem Valutem třetí. V Amsterdamu se potom závodilo ve šplhu s přírazem do výšky
neskutečných třiceti metrů! To dokázali vyšplhat pouze tři závodníci: Martin, Filip Šmejkal
a jeden Holanďan. V součtu pořadí obou disciplín byl Martin Trnka nejlepší. Na Facebooku
ho organizátoři prezentovali jako „mistra světa“. Světový pohár sice není mistrovství světa,
ale určitě to potěšilo!
XVI. světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu ve dnech 7. - 13. července se
ve čtyřicetičlenné župní výpravě zúčastnila jen Jana Marková. Druhá členka jednoty, která
skladbu nacvičovala, v době konání onemocněla.
Sportovní oddíly
Těch bylo u ČOS registrováno dvacet: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal,
horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee, roztleskávačky – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance, dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu. Z
bojových sportů oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan.
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Členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé
soutěže také sami pořádali. Jejich činnost byla většinou řízena příslušnými sportovními
svazy – atletika, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnovaly pouze rekreačně
nebo hrály nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci měli i mezinárodní úspěchy a
byli dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů. Oddíly bojových sportů – karate,
Iaido-Kendó byly členy příslušných mezinárodních organizací, zúčastňovaly se seminářů,
stáží a často zvaly do ČB i hosty ze zahraničí.
Atletický oddíl s 464 členy, registrovanými v ČAS, se opět řadil k velkým
atletickým oddílům. Byl i největším oddílem jednoty. Od vzniku v roce 1992 patří mezi
nejúspěšnější atletické celky v ČOS i v ČR, jeho členové jsou pravidelně zváni do
reprezentace. Má statut SZM (Sportovní základna mládeže) a VSD (Výkonnostní sport
dospělých) a jeho činnost byla přímo podporována odborem sportu ČOS. Oddíl pečoval o
početnou dětskou základnu.

Začátkem listopadu zorganizoval oddíl již
17. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova - opět
za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje a
Magistrátu města ČB. Běhu se zúčastnilo 234
závodníků. Jeho součástí byl i 13. ročník
nesoutěžního běhu na 1 km pro celou rodinu v
rámci charitativní akce "Běh s kuřetem", do
kterého se přihlásilo 150 účastníků. Na dobrovol.
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startovném se letos vybralo 17 157 Kč. Organizátoři poslali opět celý výtěžek akce na konto
"Pomozte dětem“. Za 13 let činí celková částka již úctyhodných 99 tis. Kč. Vše o oddíle se
najdete na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ
Badmintonový oddíl - členy oddílu byli hráči všech věkových kategorií a
všech výkonnostních úrovní - od začátečníků až po reprezentanty ČR. Nejúspěšnější byl Jan
Janoštík, člen reprezentace ČR U17 i U19, který se zúčastnil ME U17 a Mistrovství světa
juniorů. V České republice získal všechny mistrovské tituly a to nejen ve své kategorii U17,
ale i U19 a vybojoval i medaili na MČR dospělých.
„Janoštík po loňské sezóně, kdy
dokázal vyhrát šest evropských turnajů
kategorie U17 za sebou, navázal letošním
vítězstvím na Austria U17 Open v květnu,
ale hlavně se adaptoval i na turnaje U19
a vyhrál své první juniorské evropské
turnaje ve Slovinsku a Maďarsku. K tomu
přidal další medailová umístnění na BEC
U19 a BEC U17.“
Trojnásobným mistrem ČR v U15
se stal Daniel Dvořák. Velkým úspěchem
našich žáků byl postup na Mistrovství ČR
družstev žáků, kde vybojovali krásné 6.
místo. Náš oddíl také pořádal celorepublikové turnaje pro všechny věkové kategorie, za což patří trenérům a rodičům velký dík.
Výsledky činnosti oddílu najdete na: http://badmintoncb.cz/
Oddíl korfbalu měl v soutěžní sezóně 2018/2019 v soutěžích řízených ČKS svazem
2 družstva - 1 seniorské a 1 mládežnické. Extraligové družstvo nejvyšší seniorskou soutěž
vyhrálo a získalo již desátý titul Mistr ČR. Stejného úspěchu dosáhlo i družstvo mládeže
v nejvyšší dorostenecké soutěži - České dorostenecké korfbalové extralize. Po loňském
přestupu z kategorie starších žáků mezi dorostence to byl nečekaný úspěch. Soutěžní sezóna
2018/19 byla pro oddíl historicky nejúspěšnější.
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Řada členů obou extraligových týmů tvořila základ reprezentačních výběrů
jednotlivých věkových kategorií.
Zde najdete pochvalný článek s mnoha obrázky ze sekce fotogalerie webových
stránek Magistrátu ČB: https://www.c-budejovice.cz/korfbaliste-sokola-ceskych-budejovicziskali-zlaty-double
Oddíl frisbee byl velmi aktivní. Frisbee tým – Sokol 3SB měl velmi úspěšnou
sezónu. Získal titul mistrů ČR v hale v kategoriích women (ženy), open (muži) i mixed
(smíšená). Na tyto úspěchy navázal i v sezóně venkovní a vybojoval zlato opět ve všech
třech kategoriích. Kromě toho se ženská část týmu zúčastnila i evropské ligy, kde se
umístila v TOP 10.
Družstvo uspořádalo i několik
turnajů. V červenci se na Sokolském
ostrově konal oblíbený Princess Cup s
mezinárodní účastí. V září proběhlo
MČR 2019 v kategorii women a open,
domácí v obou kategoriích zvítězili.
Oddíl obdržel i cenu za nejlépe
zorganizovaný
turnaj.
Posledním
pořádaným turnajem byla Jihočeská
kvalifikace, která se konala v sokolovně.
Družstvo A i B zvládla kvalifikaci úspěšně. Díky tomu měl oddíl největší zastoupení v první
lize.
Mnoho zástupců mělo 3SB i v českých reprezentacích. Nejlépe skončila dívčí
juniorská reprezentace do 17 let, která přivezla z mistrovství Evropy zlatou medaili!

Oddíl Taichichuanu měl 30 členů. Ti cvičili 4x v týdnu s různým tematickým
zaměřením na Tai-chi-chuan, strečink, zdravotní tělocvik i cvičení pro zdravé oči.
Cvičitelé a členové oddílu se zúčastnili kurzů: Feldenkraisova metoda (pořádalo
Oblastní středisko sportovní všestrannosti ČB – dále OSSV ČB) a Cvičíme zdravě –
kruhový trénink pod vedením lektorů - ses. Raková, Kučerová a br. Kučera (pořádalo OSSV
ČB). Při zářijovém Dnu sportu předvedli ukázku cvičení.
Konaly se semináře a letní školy v tuzemsku i vzahraničí – Jiří Vaněček a Irena
Vaněčková vedli seminář pro cvičitele na téma „Tai-chi v hodinách zdravotní TV“ (pořádalo
OSSV ČB). Jiří Vaněček úspěšně absolvoval kurz Ústřední školy ČOS Praha „Cvičitel
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zdravotní tělesné výchovy II. třídy“. V roce 2019 oddíl uspořádal seminář:„Zdravé oči“pod
vedením lektorky Eriky Župové.
Knihovna byla rozšířena o knihy a materiály vztahující se k zdravotní tělesné
výchově. Členové oddílu přivítali nápad na podporu rekonstrukce tribuny a adoptovali větší
množství sedadel.
Oddíl Hell´s Cheerleaders pokračoval v nastaveném tréninkovém programu.
V peewee týmu, který trénoval externě na Meťáku, bylo 18 dětí. V juniorkách bylo 16
členek. Seniorský tým v tomto roce chyběl. Jedna seniorka začala působit aktivně jako
trenérka a v letošním roce se na trenérský kurz přihlásila další členka, takže se rozrůstá i
trenérský tým, což je velmi pozitivní.
Malé děti od 6 let trénovaly
každé pondělí. Juniorský tým trénoval
pravidelně 3x týdně, a to v úterý, čtvrtek
a neděli v prostorách Sokola. Oddíl se
zúčastnil několika celorepublikových
soutěží, konkrétně to byly: Spirit Cheer
Cup, Evolution Cheer Battle, Roller
Coaster Cup, Mistrovství republiky
v cheerleadingu, Jihlava cheer cup a
mezinárodní taneční soutěže Mia
Festival.
Oddíl měl 1 členku v reprezentaci,
která se zúčastnila Mistrovství světa
v cheerleadingu v Orlandu na Floridě,
odkud Češky přivezly krásné 6. místo a vynikající 2. místo z evropských týmů (za Velkou
Británií).
Oddíl stolního tenisu disponoval perspektivní mládežnickou základnou s počtem 34
dětí. Osmnáct z nich bylo zařazeno do VOM. V rámci tréninkového procesu oddíl pro
každého adepta zajistil individuální trénink (1x týdně), skupinový trénink 2x týdně,
víkendové tréninkové kempy (2x měsíčně), letní prázdninový kemp (týden – dvoufázový
trénink), účast na BTM KR, ČR. Systematická práce pod dohledem zkušených trenérů
přinesla dobré výsledky na krajských turnajích, kde mládež pravidelně nastupovala
v dlouhodobých seniorských soutěžích družstev.
Přehled výsledků nejúspěšnějších adeptů….
David Zdrha (2007), největší naděje oddílu, talentovaný mladší žák, pravidelně
objížděl krajské a republikové BTM turnaje. V průběžném krajském žebříčku držel výborné
2. místo, pravidelně a úspěšně hrál seniorské okresní soutěže. Matěj Myler (2004), úspěšný
a talentovaný dorostenec, který se velice dobře prosazoval v silné konkurenci dorostenců a
v průběžném krajském žebříčku DOR 2019/2020 byl na výborném 4. místě. Pravidelně a
úspěšně hrál seniorské krajské soutěže a byl i platným hráčem Divize mužů. Divizní
družstvo se drželo, i díky Matějovi, na 1. místě průběžného hodnocení s velkou šancí
postoupit do III. ligy. Klára Pazderová (2001) a Vojtěch Fišer (2000), úspěšní junioři,
pravidelně a úspěšně hráli seniorské krajské soutěže. Adéla Šauerová (2004), Mikuláš Tušl
(2003), Vilém Pfützner (2003), Šimon Dobiáš (2006), Christian Hirsch (2006), David Petík
(2009), Magdalena Bočková (2010) a další naděje pilně trénovaly, pravidelně hrály
seniorské okresní soutěže a sbírali zkušenosti.
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Další aktivity jednoty:
• 22. února se konaly již jedenácté Šibřinky pro dospělé, téma: Ze světa filmových
hvězd; hrála kapela Patriot, s občerstvením a zajímavým programem.
• 23. února se konaly ve stejném stylu již 28. Dětské šibřinky, měly tradiční úspěch –
včetně ukázek cvičení, soutěží s hodnotnými odměnami a velmi oblíbeného drobného
sportovního programu za dohledu cvičitelů. Akci moderovala Eva Sedláková. Skvělé
domácí občerstvení připravily ženy z Věrné gardy, dotaci poskytlo Statutární město ČB

 Ke dni dětí opět připravila cvičitelka R+D menší „obrázkový pohádkový les“ v lese
na pokraji města. Původně pro svůj oddíl, ale přišlo opět mnoho dalších dětí, takže to
byla dobrá propagace Sokola.
 Poslední červnová cvičební hodina v oddíle R+D proběhla již tradičně v přírodě,
tentokrát v parku Stromovka, kde cvičitelka ses. Šmilauerová se svými pomocníky
z oddílu pobytu v přírodě připravila pro děti pohádkovou hru s mnoha výchovnými
momenty
 Posezením v restauraci U Kaštanu na Včelné zakončili cvičební rok dospělí členové
všestrannosti.
 Zahájení
cvičebního
roku
2019/2020 proběhlo koncem
srpna v krásném prostředí starého
lomu na Rudolfově, kde všichni
popřáli zdraví br. Bedřichu
Borškovi, dlouho-letému cvičiteli
i činovníkovi jednoty i župy
k jeho 91. narozeninám.

 Opět se uskutečnil pobyt se sportovním zaměřením v chorvatské Lanterně.
 Týden plný pohybových a kulturních aktivit zaměřených na celé věkové spektrum projekt ČOS s názvem Sokol spolu v pohybu, letos pod heslem: „To dáš!“ proběhl
19. září v rámci Dne sportu
 Noc sokoloven 21. září byla opět určena dětem - oddílu předškoláků a mladších žáků
z Rožnova. Pod vedením ses. Váchové a br. Zahrádko děti podnikly vlakem výlet do
okolí ČB, přivezly si materiál na lodičky pro Večer sokolských světel a opékaly si
buřtíky. Navečer si mohli prohlédnout sokolovnu a historické fotografie i rodiče. Na
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stezku odvahy po objektu se postupně vydalo patnáct dětí, které poté v sokolovně
přespaly.

 Památný den sokolstva – večer sokolských světel - připomněl 8. říjen poprvé jako
Významný den ČR (byl schválen zákonem č. 49/2019 Sb.). Poprvé byla na
sokolovně vyvěšena sokolská vlajka. Účastníci se sešli na dvou místech – před
sokolovnami na Sokolském ostrově a v Rožnově u pamětních desek umučených
sokolů, ke krátké besedě. Pak čtyřicítka dětí posílala po Vltavě doma vyrobené
lodičky z přírodních materiálů, každá byla opatřena hořící svíčkou - symbolem za
obětovaný život.
 K třicátému výročí „sametové revoluce“ se v ČB konalo mnoho akcí. Jednou z nich
byla tzv. Sametová linka – studenti, Magistrát ČB a Dopravní podnik ČB vytvořili
program ve dvou historických autobusech. Jeden autobus objížděl ve městě klíčová
místa revoluce – především areál univerzity a vysokých škol a komentátorem byl
vždy přímý účastník tehdejšího dění. Druhý stál na Náměstí Přemysla Otakara II. a
probíhaly zde besedy s pamětníky, promítání dokumentů z projektu Post Bellum či
různé přednášky. A zde besedovali také členové naší jednoty – ses. Pázlerová,
Týmalová a br. Marek – všichni měli co povědět o tehdejší situaci v obnovovaném
Sokole ČB.

 Mikuláš se svým doprovodem přinesl pro děti i žáky ve všech oddílech všestrannosti
čokoládové adventní kalendáře.
 Vánoční stromeček pro zvířátka - cestu lesem asi 1,5 km dlouhou připravil pro
rodiče a děti společně s předškoláky kolektiv vedoucích oddílu "pobytu v přírodě"
podle scénáře Majky Šmilauerové. Po cestě děti plnily drobné úkoly a nakonec si
zazpívaly koledy u stromečku, u kterého pak položily dobroty pro zvířátka a
pověsily zobání pro ptáčky.
 Příměstský tábor pro menší děti zajistil opět atletický oddíl.
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 Členové jednoty poskytovali pomoc různým nadacím - členky oddílu Arcus-život
pomáhaly s osvětovou činností a veřejnou sbírkou při „Květinovém dnu“, který
pořádá Liga proti rakovině. S Magistrátem města spolupořádali akci „Plaveme prsa“,
celostátní charitativní akci, štafetové plavání pro všechny příchozí. Na charitativních
akcích vystupovali i členové tanečního oddílu, jehož součástí je i skupina
neslyšících tanečníků.
Informace o připravovaných akcích, především odboru všestrannosti, najdete na
nástěnkách v sokolovnách a ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě (sokolovny
v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí). A samozřejmě v
rozhlase a tisku - hlavně akce určené i pro veřejnost.
Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října.
V dubnu 2019 převzali tři členové
naší jednoty zlatou sokolskou medaili za
zásluhy o Sokol: bratři Bedřich Boršek,
Arnošt Binter a Václav Marek.
Blahopřejeme!

Ani v tomto roce jsme nezapomínali na významná životní výročí našich členů.
V roce 2019 jsme se naposledy rozloučili s několika našimi zasloužilými členkami –
v lednu se Svatavou Hausnerovou – skvělou cvičitelkou, která ještě vedla nácviky na
poslední slet. V únoru s Marií Kopřivovou, dlouholetou vedoucí oddílu Arcus – život,
organizátorkou seniorské turistiky a v neposlední řadě pečlivou účetní jednoty. V srpnu se
Stáňou Jarošovou – po obnovení činnosti Sokola vytvořila v ČB oddíl pobytu v přírodě,
poté vedla oddíl žen a byla duší všech akcí všestrannosti, které po revoluci uvedla v jednotě
v život. Založila novou tradici všech šibřinek, Pohádkových lesů, dětských letních táborů,
zimních i letních pobytů celých sokolských rodin či tradici přátelského posezení na konci
cvičebního roku na její chatě či někde v hospůdce…Vždy s kytarou a písničkou. Na žádost
rodiny jsme v obřadní síni drželi sokolskou stráž. V létě zemřela také Helena Čorbová,
vděčná cvičenka, vždy připravená pomoci při jakékoliv akci všestrannosti.
Nezapomeneme!
Více o jednotě na www.sokol-cbu.cz

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka

T.J. Sokol Čtyři Dvory
T.J. Sokol Čtyři Dvory měla celkem 207 členů; oproti předchozímu roku vzrostl
jejich počet o 42. Největší nárůst zaznamenaly kategorie dětí a mládeže: ze 75 členů v roce
2018 na131 v roce 2019 – a to hlavně díky nově vzniklému oddílu rodiče a děti pod
vedením zkušené cvičitelky II. třídy Evy Hütterové, která přišla z TJ Pedagog. Řady
cvičitelů rozšířili také Milan Hütter a Vojta Fric, který absolvoval školení cvičitelů
všestrannosti III. třídy a začal cvičit předškoláky.
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Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
jednatel
hospodářka
náčelník
náčelnice

Svatava Křivancová
Jiří Mácha
Jitka Pečlová
Michal Němeček
Hana Říhová

Kontrolní komise
předseda
členky

Pavel Mička
Ivana Ledererová, Lenka Trnková

Jednota měla pouze odbor sokolské všestrannosti. Nejpočetnější oddíl žactva měl 84
členů, předškoláků bylo 46 (polovina z nich v oddíle R + D), 54 členů cvičilo v oddíle
zdravotního a kondičního cvičení, oddíl volejbalu měl 10, oddíl nohejbalu 4 a oddíl Kendó
11 členů, mezi nimiž byl 1 dorostenec, jediný v této kategorii v celé jednotě.
Cvičitelky žactva (Říhová, Kočková, Přichystalová) zavedly pro děti kromě
pravidelného cvičení jedno sobotní odpoledne v měsíci trénink gymnastiky. Děti se opět
zúčastnily regionálních gymnastických závodů v Boršově nad Vltavou a atletických závodů
mladšího žactva pořádaných T.J. Sokol České Budějovice.
16. světové gymnaestrády
v rakouském Dornbirnu se zúčastnilo
7 členů v hromadné skladbě Spolu.
Nácviky župní výpravy probíhaly
v naší tělocvičně.
Členové jednoty se kromě
vlastních akcí zúčastnili např.
Seniorských
her
pořádaných
Krajskou radou seniorů, ženy
vystoupily na Šibřinkách Sokola
České Budějovice a při slavnostním
otevření tribuny Sokola Č.B. 19. září.
Účast v soutěžích, i na mezinárodní úrovni, měl oddíl Kendó.
Činnost v tělocvičně doplňovaly akce pro děti, např. tradiční Čarodějná noc
v sokolovně za účasti 54 dětí nebo čtyřdenní pobyt dětí na soustředění v Křemži pod
vedením cvičitelky Petry Červíčkové. S nadšením byl přijat i trénink na lezecké stěně
v sokolovně v Kamenném Újezdě.
Během prázdnin vytvořila sokolovna zázemí pro příměstský tábor dětí nazvaný
„Hrou za poznáním“. V září se jednota připojila k celostátní akci „Sokol spolu v pohybu“
pořádáním veřejných cvičebních hodin jednotlivých oddílů. Tradiční byly i veřejné cvičební
hodiny dětí v prosinci v rámci Mikulášské nadílky, opět hojně navštívené.
Vzpomínková akce k Památnému dni sokolstva 8. října, spojená s pouštěním světýlek
po Vltavě na vlastnoručně vyrobených (ekologických) lodičkách, se setkala s velmi
příznivým ohlasem ze strany dětí i rodičů. Tradičním „Zdobením vánočního stromu v lese“
zakončili členové jednoty celý cvičební rok.

29

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jednoty stále zůstával pronájem tělocvičny
skupinám uživatelů z řad veřejnosti, podnikům či kroužkům (např. Salesiánskému středisku
mládeže), ale i školám. Tělocvična byla rovněž využívána k akcím župy – na semináře,
župní cvičitelské srazy atd. Hodně starostí a nepříjemností bylo spojeno s nájemcem
restaurace v sokolovně. Neustálé konflikty vyústily ukončením nájmu k 31. květnu
z důvodu neplacení nájemného. K výpovědi podstatně přispěly i stížnosti na hluk
z restaurace a přilehlé zahrady ze strany obyvatel okolních ulic. Od listopadu 2019 má
restaurace nového nájemce.
Nedílnou součástí činnosti jednoty byla správa a údržba areálu sokolovny. Z větších
(a dražších) oprav se v tomto roce uskutečnila především oprava topení a instalace ventilů
na topení v objektu přístavby sokolovny - v bytě, v kancelářích a na chodbách. Nová jsou i
čerpadla topení a ventily v šatnách. Mělo by se to projevit v úsporách za teplo.
Svatava Křivancová, starostka

T.J. Sokol Jindřichův Hradec
V roce 2019 evidovala jednota 167 členů (119 dospělých a 48 dětí). Po jarní soutěži
skončil svojí činnost oddíl kopané žen z důvodu úbytku hráček.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
Ivana Lorencová
místostarosta
Ivan Šot
jednatelka
Jiřina Jeroušková
hospodářka
Stanislava Röschlová
náčelnice
Ivana Lorencová
Kontrolní komise:
předsedkyně
členky

Veronika Lorencová
Alena Rozporková, Jitka Veškrnová

V odboru všestrannosti pracovaly oddíly rodiče a děti, žactvo, mladší ženy,
zdravotní a kondiční cvičení žen a turistický oddíl. Všechny oddíly cvičily pod vedením pěti
zkušených cvičitelek pravidelně jedenkrát týdně.
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Oddíly rodiče a děti a
žactvo uspořádaly 12. února
maškarní pro 29 rodičů s dětmi
v tělocvičně gymnázia, 4. června
na Tyršově stadionu Den dětí pro
26 dětí s rodiči se závěrečným
pečením buřtíků, 4. prosince
setkání s Mikulášem, andělem a
čerty, na němž děti přednášely
básničky, zpívaly písničky a byly
odměněny sladkostmi a drobnostmi od sponzorů, pro 32 párů rodičů a dětí.
Oddíl žen zahájil cvičební rok 4. září v příjemném prostředí u řeky Nežárky, kde si
15 účastnic domluvilo detaily cvičení, pravidelných akcí a informovali se o prázdninovém
dění v jednotě. Společné vánoční posezení 22 sester a bratrů proběhlo 18. prosince ve třídě
školy. Promítání fotografií z akcí uplynulého roku a bilancování zpříjemnila ochutnávka
pečených vánočních cukrátek.
Sedm
členek
jednoty
se
zúčastnilo od 7. do 14. července 16.
Světové gymnaestrády v Dornbirnu.
Celé jarní období bylo tedy věnováno
nácviku skladby Spolu, secvičným
v Praze a v Olomouci. Zde proběhlo 2.
června jediné vystoupení všech
pódiových i hromadných skladeb,
připravených
pro
Gymnaestrádu,
v České republice.
Senioři úspěšně reprezentovali jednotu 11. června na Sportovních hrách
Jihočeského kraje, 16. až 19. července na Mezinárodních sportovních hrách seniorů i 19.
září na 6. Sportovních hrách senzačních seniorů. Pokaždé obsadili řadu předních, často i
medailových, pozic.
Krojovaní zástupci jednoty se 8. května a 28. října zúčastnili pietních akcí města
Jindřichův Hradec, 28. června pietního aktu k výročí čsl. legií, pořádaného
Československou obcí legionářskou. Starostka vystoupila 17. listopadu na slavnostním
setkání občanů na náměstí při oslavách 30. výročí sametové revoluce.
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V dubnu uspořádala jednota v prostorách Městské knihovny výstavu o činnosti
Sokola v Jindřichově Hradci. Otevření výstavy bylo spojeno s promítáním sletových videí
v poslechovém sále. Obě tyto akce měly u veřejnosti velký úspěch.
Ivana Lorencová, starostka a náčelnice

T.J. Sokol Katovice
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
jednatelka
hospodářka
náčelnice
vzdělavatelka

Alena Valachová
Dana Pavlíčková
Jolana Nesvedová
Miloslava Veselková
Milena Novotná

Členky jednoty pomáhaly společně se Sborem dobrovolných hasičů při zajišťování
programu IV. ročníku pálení čarodějnic a také Vítání léta - pro děti uspořádaly různé
soutěže, zakončené táborákem s pečením buřtů.
20. dubna si jednota připomněla smutné výročí obětí transportu smrti z roku 1945 –
již tradičně byla položena kytice na hrob padlých na katovickém hřbitově.
Sokolky Věrné gardy se zúčastnily fotografické soutěže pro seniory „Sokolské
okamžiky 2019“, vyhlášené komisí pro práci s mládeží a seniory Vzdělavatelského odboru
ČOS. Oceněny byly fotografie z činnosti členek naší Věrné gardy Věnceslavy Petrášové a
Hany Pivničkové.
15. června se 19 sokolek, převážně členek Věrné gardy, pod vedením vzdělavatelky
zúčastnilo výletu po zajímavých místech. Navštívily lávku Dagmar Šimkové v Písku,
Stádlecký řetězový most, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pomník Mistra Jana Husa a
Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře, dům Františka Bílka v Chýnově, klášter
Františkánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie včetně prohlídky města Bechyně a
barokní hřbitov v Albrechticích.
5. července se naše sestry zúčastnily pietního shromáždění k 604. výročí upálení
Mistra Jana Husa.
135. výročí úmrtí PhDr. Miroslava Tyrše bylo vzpomenuto v Katovickém zpravodaji
a ve vývěsce.
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8. říjen - Večer sokolských světel, Památný den sokolstva, poprvé významný den
ČR. Jednota se opět připojila k této pietní akci a ta se i přes nepřízeň počasí setkala se
zájmem především dětí. Prostřednictvím Katovického zpravodaje byli seznámeni s historií
tohoto dne i naši spoluobčané.
11. prosince jsme se připojili k akci „Česko zpívá koledy s Deníkem“ a opět jsme si
společně zazpívali při svíčkách a prskavkách. Této akce se každý rok zúčastňuje více a více
našich spoluobčanů.
Milena Novotná, vzdělavatelka

T.J. Sokol Křemže
Jednota měla 272 členů, z toho 124 dospělých, 15 dorostenců či dorostenek a 133
žákyň a žáků. Žactvo a dorostenci tvořili 54,4 % všech členů.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
místostaroskta
jednatel
hospodářka
náčelník
náčelnice
předseda odboru sportů
vzdělavatelka
Kontrolní komise:
předseda
členové

Martin Janda
Marie Svobodová
Jaroslav Žáček
Jitka Zimmermannová
Martin Janda
Helena Šebestová
František Reindl
Alena Nováková
Jaroslav Soukup
Jiří Struháček, Kamila Šánková

Oddíl volejbalu
I v dalším roce pokračovalo družstvo mužů „Křemže“ v nejvyšší krajské soutěži
KP1. Ročník 2018/2019 ukončilo na 6. místě a zajistilo si účast ve stejné soutěži i pro
ročník 2019/2020, kde na přelomu roku figurovalo na 4. - 5. místě. Mezi stabilní hráče
patřili Jarda Žáček, Luboš Bušta, Jiří Cába, Jiří Struháček, Míra Krištof, Jan Sixl, František
Reindl a Václav Jirovec.
Turnaj u příležitosti Křemežského víkendu se uskutečnil za účasti osmi družstev,
stejně jako v loňském roce. Zajistit účast
alespoň tohoto počtu družstev je však čím
dál obtížnější. Další otevřené turnaje,
které oddíl pořádal, jsou již minulostí.
Turnajů mimo Křemži se zúčastňovaly
jen ženy, dohromady se již nedalo ani
družstvo na oblíbený turnaj ve Švýcarsku.
Všichni volejbalisté se společně sešli
snad již jen o váncích v domovské školní
tělocvičně.
V soutěžích žen hrálo družstvo „A“ v sezoně 2018/2019 Krajský přebor KP2,
družstvo „B“ v nižší soutěži okresního přeboru Českých Budějovic OP2, tentokráte již i se
zástupkyněmi z řad žákyň. Zlepšení žákyň bylo viditelné a odpovídat tomu snad bude i
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umístění. Na soupiskách bylo napsáno 17 hráček, na tréninky chodilo střídavě cca 22 hráček
(některé soutěže nehrály).
Vzniklé žákovské družstvo vedla Dita Jirovcová, v roce 2019 měl oddíl 19 členů děti od 5. do 9. třídy. Větší trénovaly 2x týdně, mladší 1x týdně. Pravidelně jezdily na turnaj
do Písku a na jaře uspořádal oddíl vlastní turnaj v Křemži. V tomto roce se děti zapojily do
„barevného volejbalu“ = turnaje pro děti s odlišením barevných kategorií podle věku.
Oddíl všestrannosti se zúčastnil všech župních přeborů v plavání, gymnastice, šplhu
i atletice. Družstvo nás zastupovalo také na soutěži západní části české republiky v
TeamGymu. Do soutěží v žákovských kategoriích se zapojilo 29 reprezentantů jednoty, šest
z nich se zúčastnilo všech závodů. Stupně vítězů vybojovali Štěpán Vančura, Barbora
Šipanová, Václav Šánek, Lenka Čížková, těsně pod stupni skončili ještě Šimon Němec,
Martin Čížek nebo Matěj Jankto. Účast ve finále přeboru ČOS našim však i letos unikla.

Cvičení oddílu všestrannosti zajišťovaly Jitka Cábová, Hanka Hálová a Marie
Motejlová. V hodinách starších školních dětí pracovali jako cvičitelé: Helena Šebestová,
Monika Palková, Martina Palková, Jana Němcová, Jitka Čížková, Jana Vančurová, Renata
Janktová, Daniel Jankto, Radka Hendrychová, Jitka Jandová a Martin Janda. Vypomáhat
začal také Honza Urban, který ještě nedávno chodil jako cvičenec.
Cvičení kalanetiky probíhalo dvakrát týdně pod vedením Jitky Cábové.
Oddíl stolního tenisu reprezentovalo celkem 17 hráčů - 15 dospělých a 2 žáci. Soutěžní
rok byl poměrně rušný: ,,A" tým bojoval až do posledního kola o postup do krajského
přeboru - ten bohužel o jeden jediný bod unikl; ,,B" tým slavil postup do krajské soutěže.
Díky velkému počtu dospělých hráčů a dvěma odchovancům oddílu v žákovském věku byl
založen ještě třetí tým, který se přihlásil do okresního přeboru.
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Pro malý zájem nebyl otevřen
kroužek stolního tenisu dětí. Neházíme
však flintu do žita a do budoucna
počítáme s opětovným otevřením oddílu
dětí.
Oddíl uspořádal opět dva turnaje.
V okrese Český Krumlov to byly téměř
jediné turnaje ve stolním tenisu. Pro
omezenou kapacitu byly oba opět pouze
pro zvané, a tradičně obsazené již dlouho
dopředu.
Oddíl taekwon-do navštěvovalo 24
dětí, 2 dorostenci a 7 dospělých. Oddíl
trénoval pod vedením Edvina Bischofa
v tělocvičně v ubytovně. Družstvo
Křemežští Draci se účastnilo tří závodů.
Z mezinárodního utkání v Říčanech,
mistrovství České republiky v Říčanech
a v Českých Budějovicích závodníci
přivezli mnoho medailí. Mistryní
republiky ve speciálních technikách
(kopech ve výšce) se stala Zuzana
Svitáková.
Oddíl orientačního běhu měl 48 registrovaných členů, z nichž bylo 27 dětí.
Tréninky dětí se konaly každé úterý, v letním období probíhaly mapové tréninky venku v
lese, v nepříznivém počasí se chodilo do tělocvičny na Němcalku.
Během celého roku se členové oddílu aktivně zúčastňovali krajských i republikových
závodů. Jihočeský žebříček - jarní část - měla 7 závodů, z nichž byly tři mistrovství
jihočeské oblasti, podzimní část 6 závodů. Na republikové úrovni se členové zúčastnili
Mistrovství republiky v nočním OB, Mistrovství republiky klubů a oblastních výběrů, dále
závodů žebříčku B Čechy východ a letních vícedenních závodů. V září se v hojném počtu
zúčastnili mezinárodních závodů v Rakousku - Orienteering Unlimited 2019.
Výsledky dospělých - Žebříček B Čechy: kat. D45 - 3. místo Marie Dulovcová, 11.
Alena Nováková; kat D55 - 3. Vladěna Troupová, 4. Darja Kovaříčková, 5. Hilda Brémová.
Mezi nejúspěšnější mládež-níky
patřil Jakub Novák - největším úspěchem
bylo
vítězství
na
mezinárodních
závodech v rakouském Litschau, kromě
toho získal medaile na všech oblastních
mistrovstvích - sprint 3. místo, krátká 2.
místo, klasika 1. místo a štafety 1. místo.
(JČŽ jaro 2. a podzim 3. místo). Úspěšná
byla také Diana Štráchalová, která
vybojovala medaile na všech oblastních
mistrovstvích - sprint 3. místo, krátká 2.
místo, klasika 3. místo (JČŽ jaro 3. a
podzim 4. místo).
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Velice úspěšné byly na závodech i děti - z každého krajského závodu přivezly
medaile. V žebříčku byli nejúspěšnější: Markéta Jungvirtová, Markéta Fialová, Lucie
Maršíková, Barbora Zemanová, Eva Čerklová, Veronika Hendrychová, Šimon Troják,
Přemysl Stráský, Vítek Novák a Ondřej Padrta.

Členové oddílu se zúčastnili společného jarního soustředění a 16 dětí soustředění
letního. Tréninky dětí vedli Alena Nováková a Marcel Prais za asistence dorostenců a
nadšených rodičů.
Oddíl tenisu měl celkem 33 členů, 16 z nich v žákovských a dorosteneckých
kategoriích. Vedoucím oddílu byl František Opelka. Tenisté se i v tomto roce zúčastnili
neformální jihočeské amatérské ligy. V září zahájil oddíl přípravu rekonstrukce zázemí.
Během krátké doby se podařilo zorganizovat architektonickou soutěž. Zástupci jednoty,
oddílu a profesionální architekti vybrali ten nejlepší z 29 došlých návrhů. Do soutěže se
přihlásili architekti nejen z České, ale také ze Slovenské republiky. V dalším roce se bude
pokračovat, snahou je zázemí vybudovat co nejdříve.
Oddíly všestrannosti, orientačního běhu a volejbalu uspořádaly dne 21. května další
ročník Pájova běhu Křemží. Konal se opět na hřišti na Němcalce, delší tratě byly vedeny
především na jih od hřiště podél náhonu, částečně také po silnici z Křemže na Holubov.
Závodu se zúčastnilo celkem 140 závodníků, 91 z nich v kategoriích žákovských a
dorosteneckých. Novinkou byl závod rodičů s kočárky na trati 1200 metrů.
V hlavní kategorii mužů vyhrál běh Pavel Brlica z Brna, 2. místo Václav Bauer, 3.
Marcel Prais (oba z Křemže). Mezi ženami zvítězila Natálie Grabmüllerová.
Štafetový závod ČLOBLAN uspořádala jednota 17. června opět společně
s „Klubem
přátel
hory Kleť“. Zúčastnilo se 12 družstev
(cyklista vyjede na
Kleť, běžec sbíhá do
Zlaté Koruny, vodáci
plují do kempu pod
Dívčím Kamenem a
orientační běžec se
má vrátit zpět na
hřiště na Němcalce)
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V květnu se podařilo dokončit
běžecký ovál. Nemá sice parametry
závodní dráhy, ale konečně je opět možné
běhat na okruhu delší tratě a nevyhýbat se
přitom různým překážkám. Současně byla
upravena také malá tribunka, kde diváci
mohou sedět ve dvou řadách za sebou.
K financování oválu významně pomohla
dotace Jihočeského kraje.
Úpravy bytu v Nové Peci jsou již prakticky hotové, přibyla velká police v kuchyni,
malý stolek na snídani a nová lednice. Asi nejvýznamnějším pokrokem je oprava celého
domu, do nějž již dále nezatéká. Viditelná je také rekonstrukce prostoru před domem, která
již po zatravnění nebude ostudou domu.
Ubytovna v Křemži byla obsazena především v době prázdnin. Problémem
ubytovaných bylo stravování, které již v Křemži prakticky není. Chyběla i možnost
koupání.
Tělocvična v budově ubytovny byla opět zaplněna každý pracovní den, využívaly ji
základní škola pro hodiny tělesné výchovy, základní umělecká škola, oddíly taekwon-do,
orientačního běhu a jógy, několik hodin obsadily také komerční sportovní aktivity (kondiční
cvičení, balet).
16. února se konal 21. ples T.J. Sokol Křemže v sále v Holubově. K tanci hrála skupina
Grock, přišlo asi 150 hostů. Na plese již tradičně vystoupila se silovou gymnastikou skupina
Five Fellas z jednoty v Písku.
Těsně před vánočními svátky opět vystoupila v sále radnice skupina Náhodná sešlost,
jejíž členové jsou především z Písku a Příbrami. Zpívaly se písně ke zlepšení vánoční
nálady. Výtěžek z dobrovolného vstupného o něco navýšila jednota a částku 4.500 Kč
věnovala nadaci Post Bellum, projektu „Paměť národa“. Ta se ve svých pořadech v rádiu, v
tisku i jinak snaží připomínat historii národa v dobách totalitních vlád, zvláště nacistů a
komunistů.
Před červnovým závodem Čloblan uspořádala jednota veřejnou transparentní sbírku
na pomoc místní rodině, v níž těžce onemocněl syn. Během velmi krátké doby se vybrala až
neuvěřitelná částka přes čtvrt milionu korun. Ke sbírce se připojili nejenom místní lidé, ale
na prosbu jednoty i lidé zdaleka. Bylo potěšující vidět, že mezi lidmi i nadále existuje snaha
pomoci, že lhostejnost není vlastní všem. Celý příběh však bohužel skončil smutně.
Všechny informace o činnosti jednoty na stránkách www.sokol-kremze.cz.
Martin Janda, starosta a náčelník
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T.J. Sokol Lišov
T.J. Sokol Lišov měla celkem 236 členů, z nichž bylo 91 členů organizováno ve
sportovních oddílech a 68 dětí a 77 dospělých v odboru všestrannosti.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
jednatel
hospodář
ved. sport. oddílů
náčelník
náčelnice
vzdělavatelka

Stanislav Matoušek
Zdeněk Chval
Stanislav Fojtl
Marek Murčo
Petr Mácha
Jana Nováčková
Miluše Vávrová

Výbor se scházel dle potřeby. Pokračovala jednání s městem o převedení objektu
sokolovny do majetku města. Na začátku roku čekal nemalý úkol, příprava Sokolských
šibřinek. Dva roky se šibřinky nekonaly kvůli rekonstrukci Kulturního domu. Obava o
nezájem se nevyplnila – sál byl plný, spousta masek a výborná nálada.

Činnost sportovních oddílů:
Volejbal ženy – oddíl měl tři družstva. V družstvu A hrálo 8 hráček v nejvyšší
krajské soutěži (krajský přebor) - obsazovaly střed tabulky; družstva B (15 hráček) a C (11
žen) hrála v Okresním přeboru. V lednu se část žen zúčastnila lyžařského soustředění na
Šumavě, v červenci cyklistického soustředění na jižní Moravě. Stejně jako každý rok
uspořádal oddíl Mikulášský turnaj smíšených družstev ve volejbale.
Nohejbal - oddíl měl 18 členů, kteří byli rozděleni do několika družstev, hrajících
okresní soutěž. Družstva vždy figurovala na předních místech tabulky. Na podzim oddíl
uspořádal tradiční turnaje: „Memoriál M. Höniga“, zakladatele nohejbalu v naší jednotě, a
vánoční turnaj. O obě akce projevila opět velký zájem veřejnost. Členové oddílu vyjeli
v zimě na soustředění na Šumavu.
Florbal – družstvo hrálo v soutěži Regionální liga mužů jižní Čechy a Vysočina a
jezdilo na zápasy i mimo Jihočeský kraj. Z finančních důvodů mohlo být registrováno pouze
jedno družstvo. Na zápasy si museli hráči objednávat halu v Č. Budějovicích, protože
lišovská sokolovna neodpovídá florbalovým předpisům. To bylo finančně nákladné.
Koncem prosince uspořádal oddíl tradiční turnaj, kterého se opět zúčastnila družstva
z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Sálové kopaná – oddíl měl pouze 8 členů, ale udržoval si stále dobré výsledky - vedl
tabulku krajského přeboru. Snažil se získat nové mladé hráče. V zimě absolvovali hráči
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soustředění na Šumavě. Na tradičním vánočním turnaji v sálové kopané, který je pořádán
pro veřejnost, si zahrálo 12 družstev.

Stolní tenis – oddíl měl 10 členů, kteří byli rozděleni do dvou družstev. Družstvo A
soutěžilo v Okresním přeboru I., družstvo B v Okresním přeboru II. Na konci prosince
pozvali hráči opět veřejnost do sokolovny na vánoční turnaj.
Soubor loutkového divadla hrál od října do dubna jednou měsíčně v lišovském kině.
Děti se vždy těšily na pohádku a pokaždé plně obsadily hlediště. Členové souboru se
pečlivě starali o loutky i kulisy. Díky dotaci z města a peněz od sponzorů mohli pořídit i
nové loutky.
Odbor všestrannosti tvořily oddíly nejmladší žákyně, ženy a muži a oddíl pobytu
v přírodě.
Nejmladší žákyně – holčičky od 5 do 8 let, se scházely v pondělí od 17 do 18 hodin.
Hrály různé hry, seznamovaly se s nářadím a začínaly s taneční průpravou. Vystoupily i na
Lišovských slavnostech.
Ženy cvičily v úterý od 18 do 20 hodin. Na protažení těla používaly různá náčiní –
gymbaly, overbaly, gumy, válce, atd. Pořádaly i velmi oblíbené víkendové turistické akce.
Na jaře navštívily rozhlednu Jarník, město Písek a okolí. Velmi je upoutala tvrz Kestřany,
kterou rekonstruuje parta nadšenců.
Muži se rozdělili na dvě party, mladší muži hráli florbal a posilovali, starší generace
hrála různé míčové hry. V zimě vyrazili společně na lyže na Šumavu, v srpnu na pravidelné
splouvání Vltavy.

Odbor všestrannosti zorganizoval i další akce určené pro širokou veřejnost: v květnu
pochod Špacír za puchejřem, v červnu Pohádkovou cestu. V tomto roce se děti vydaly za
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zvířátky, napodobovaly činnost jednotlivých zvířátek a plnily různé úkoly. V cíli u rybníka
Koníř na ně čekala odměna a diplom. U připraveného táboráku si všichni mohli opéci vuřty
a zazpívat si se skupinou Rybníkáři.
V září připravil odbor pro děti a jejich rodiče Noc sokoloven. Všichni si mohli
v sokolovně vyzkoušet různá sportovní nářadí a náčiní a potom v klubovně u velmistrů
vyluštit záhadné tajenky. Ženy se na začátku září opět zapojily do sběru kabelek a dětských
knih pro akci Jihočeského deníku Kabelkový veletrh. Jeho výtěžek šel na pomoc
talentovaným dětem.
Pobyt v přírodě. Dívčí oddíl Hadimršky navštěvovalo 38 holčiček a chlapecký oddíl
25 kluků. Scházeli se pravidelně každý pátek v klubovnách nebo chodili do přírody.
V dubnu se společně vypravili na víkend na Švýcarák u Nových Hradů, v červnu
prozkoumávali okolí středu Evropy – průzkum zakončili táborákem. V září uspořádali
celodenní výpravu k Žižkovu dubu a v říjnu vícedenní výlet do Zlaté koruny s výstupem na
Kleť. V listopadu absolvovali ještě celodenní hru v Třeboni – Mocné rody. Mimo tyto
turistické akce se dívčí oddíl zaměřoval také na tvořivé schůzky, kde děvčata vyráběla
drobné dárečky nebo před vánocemi pekla perníčky. Členové se opět zúčastnili župního kola
ZZZ.

Někteří členové, kteří začali do oddílu chodit jako děti, oslavili již 18. narozeniny a
stali se z nich velcí pomocníci. Prošli školením všestrannosti a začali sami připravovat
schůzky a různé akce pro děti. Pomáhali hodně s vedením oddílů a přinášeli nové nápady. Je
dobře, že si vedoucí vychovali své nástupce.
Letní tábor v termínu 10. – 17. srpna se konal již po dvanácté v tábořišti Rosička u
Jindřichova Hradce. Tábora se zúčastnilo 30 dětí, 15 vedoucích, instruktorů a pomocného
personálu. Hlavním tématem tábora byla Hra o trůny. Téma to bylo skvělé a moc se všem
líbilo. Během celého týdne bylo i ideální počasí bez větších dešťů. Uskutečnil se jeden výlet
do okolních lesů, zakončený noční hrou.

Jana Nováčková, náčelnice
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T.J. Sokol Milevsko
Jednota měla celkem 605 členů, z nichž bylo 301 v kategorii žactvo (197 děvčat, 104
chlapců), 29 dorost (20 děvčat, 9 chlapců) a 275 dospělých (223 žen, 52 mužů, z nichž 81
žen a 16 mužů byli senioři). To znamená, že 54,5% členů jednoty bylo mladších 18 let.
Aktivních cvičitelů, trenérů a pomahatelů měla jednota 60. Pravidelná cvičení a tréninky
zaplnily prostory sokolovny od časných odpoledních až do pozdních nočních hodin, některá
cvičení pro rodiče a děti a pro seniory probíhala i v dopoledních hodinách; cvičilo se i o
víkendech. Přesto kapacita sokolovny nestačila a některé hodiny musely probíhat i v dalších
vhodných prostorách.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
starosta
místostarostka
jednatel
hospodář
náčelník
náčelnice
vedoucí odboru sportů
vzdělavatelka
člen výboru

Petr Švára
Jana Nováková
Pavel Fleischmann
Pavel Bolek
Jan Krejča
Lenka Řezbová
Pavel Fleischmann
Zuzana Sekalová
Zuzana Heráková, Lucie Jordanová, Dominika
Koutníková – Kutnohorská, Petra Molíková,
Jana Plavcová, Marie Samohýlová

kontrolní komise

Miloš Kofroň, Marta Bačová, Jana Mošanská

Jednota měla svého zástupce i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské a ve výboru
ČOS: Zuzana Sekalová – místostarostka župy. Dalších pět cvičitelů pracovalo jako župní
cvičitelé těchto složek: mladší žáci - Pavel Bolek, starší žákyně – Lenka Řezbová, senioři –
Jan Ivičič, turistika – Zuzana Sekalová.
Cvičení jednotlivých kategorií připravovali a vedli tito cvičitelé a trenéři: Marta
Bačová (volejbal), Ludmila Barešová (rodiče a děti, jóga, všestrannost), Jana Beránková
(sportovní všestrannost, zdravotní TV), Monika Bláhová (aerobik), Kamila Blažková
(nejmladší žákyně), Zdeňka Blažková (nejmladší žákyně), Pavel Bolek (mladší žáci), Pavel
Fleischmann (atletika), Eva Floryčková (volejbal), František Franěk (jóga), Eliška Fraňková
(jóga), Romana Fučíková (nejmladší žákyně), Zuzana Halušková (starší žákyně), Monika
Hantáková (volejbal), Marie Hejhalová (zdravotní TV), Zuzana Heráková (Pilates,
sportovní všestrannost), Adam Hrubec (starší žáci), Jan Ivičič (senioři, všestrannost),
Jindřich Jelínek (jóga muži), Ilona Jelínková (moderní gymnastika), Lucie Jordanová
(gymnastika), Jaroslava Justýnová (volejbal), Eva Kašparová (sportovní všestrannost),
Dagmar Koubová (mladší žákyně), Filip Koutník (starší žáci, dorost), Dominika
Koutníková (starší žákyně), Kateřina Kovandová (mladší žákyně), Jan Krejča (nejmladší
žáci), Hana Kriklová (moderní gymnastika), Alena Krohová (zdravotní TV), Karel Mareš
(starší žáci), Petra Molíková (sportovní všestrannost), Jana Mošanská (batolata, Pilates),
Kateřina Mošanská (moderní gymnastika), Václav Novák (tai-či), Jana Nováková (tai-či),
Anežka Papršteinová (zdravotní TV), Jana Plavcová (moderní gymnastika), Helena Pokorná
(rodiče a děti), Martin Pokorný (atletika), Karel Pučelík (jóga muži), Eliška Reindlová
(sportovní všestrannost), Ludmila Rozhoňová (mladší žákyně), Lenka Řezbová (sportovní
všestrannost, gymnastika), Marie Samohýlová (mladší žákyně), Marta Sedláčková (senioři),
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Zuzana Sekalová (Pilates, zdravotní TV, turistika), Lenka Soukupová (starší žákyně,
Pilates), Petr Švára (stolní tenis), Marie Trepková (zdravotní TV), Petra Vansová (atletika),
Renata Vondráčková (gymnastika). Cvičitele doplňovali ještě pomahatelé: Ivana Koňáková
(všestrannost), Stanislav Kosík (mladší žáci), Pavla Molíková (sportovní všestrannost),
Štěpán Pokorný (mladší žáci), Veronika Řezbová (mladší žactvo) a Blanka Stránecká
(zdravotní TV).
Odbor všestrannosti měl 361 členů (90 žákyň a 59 žáků, 10 dorostenek a 1
dorostence, 105 žen a 31 mužů, 74 seniorek a 15 seniorů).
Cvičení probíhalo ve všech věkových kategoriích: cvičili rodiče a děti ve dvou skupinách
(od 3 let a 2-3 roky), nejmladší žactvo (v září jsme museli spojit chlapce a děvčata, protože
nám chyběli cvičitelé), mladší žáci a žákyně, starší žactvo a dorost (v září též spojeno,
tentokrát pro málo cvičenců), dále cvičení pro dospělé (aerobik, pilates, jóga, tai-či,
volejbal, badminton a rekreační sporty) a cviční pro seniory (zdravotní tělocvik pro ženy –
ve třech skupinách a jóga pro muže). V rámci odboru všestrannosti dále působil i oddíl
sportovní všestrannosti.
Během roku probíhaly oslavy 130. výročí založení jednoty a proto probíhala řada akcí.
Začalo se 7. února Sokolskou akademií, kterou zpestřilo cvičení v blocích. V červnu
předvedlo žactvo cvičení na akci Milevsko sobě. V rámci Týdne spolu v pohybu proběhlo
testování cvičenců a cvičitelů, při němž si otestovala svoji fyzickou kondici stovka členů
jednoty. Další akcí byla Noc sokoloven, kterou zpříjemnili ochotníci ze Strunkovic se svým
divadelním představením Rytířova dcera. 21. září se 4 členové sportovní všestrannosti za
výbornou reprezentaci jednoty a župy zúčastnili Sokolské plavby po Vltavě. Dne 22. září
byla slavnostní vernisáží, při které zacvičili zástupci oddílů jednoty, zahájena v milevském
muzeu výstava ke 130. výročí založení jednoty. Ukončena byla 17. listopadu. 8. října,
Památný den sokolstva, uctila jednoty v milevském kině promítáním filmu Dobrý život
sokola Bendy s malým rautem.

Sokolská sportovní všestrannost – oddíl trénoval většinou 2-3 krát týdně po 2
hodinách. Ve cvičebních hodinách se děti věnovaly převážně přípravě na závody ve
sportovní gymnastice a šplhu, částečně v plavání a v atletice.
V lednu se členové oddílu zúčastnili ve Strakonicích župního přeboru v plavání.
Medaile vylovili: žactvo II – 2. místo Veronika Matějková; žactvo III: 1. Kateřina
Müllerová, 2. Martina Koňáková a Petr Molík Petr, 3. Jan Dolista; žactvo IV: 1. Bára
Sulanová, 2. Ondřej Řezba; dorost: 1. Štěpán Pokorný, 3. Pavla Molíková.
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Na tělocvičné akademii vystoupila skupina s představením rozděleným do tří bloků,
cvičenci se předvedli v prostných, na kladině a chlapci s obručí. Milevské závody ve
sportovní gymnastice a šplhu se konaly v sobotu 30. března. Byla to prověrka před župním
přeborem.

Na župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu do Písku se 6. dubna vypravilo
kolem 20 milevských sportovců. Ve šplhu předškoláků vybojoval zlato Jan Plavec.
V dívčích kategoriích si pro medaile došplhaly Rozálie Ondrušková, Veronika Matějková a
trojlístek žákyň III - Martina Koňáková, Natálie Kozáková a Kateřina Müllerová, které tuto
disciplínu plně ovládly. V gymnastickém čtyřboji vynikly Emma Fořtová, Veronika
Matějková a Natálie Kozáková. Ve starších kategoriích nás jako každý rok podržela děvčata
Bára Sulanová ziskem jedné zlaté a jedné bronzové medaile a Pavla Molíková ziskem dvou
zlatých. Mezi žáky bodovali ve šplhu Jakub Sulan, Tomáš Bolek, Jan Dolista, Petr Molík,
Jakub Brůžek a Ondřej Řezba. Tomáš a Ondřej přidali stříbro ve sportovní gymnastice, Jan a
Jakub dodal bronz a Petr zkompletoval chlapeckou sbírku zlatem.
Více než 40 závodníků se vydalo 4. května na župní přebor v atletice. Ve svých
kategoriích zvítězily Pavla Molíková a Bára Sulanová. V kategorii ročníků 2006 – 2007
milevský sextet Müllerová, Koňáková, Kozáková, Molík, Honzík, Dolista tzv. vyfoukl
ostatním všechny přední příčky. Celkově si milevšťáci přivezli 11 cenných kovů.
Přeborníky Sokolské župy Jihočeské se stali: Tomáš Bolek, Natálie Kozáková, Petr Molík,
Bára Sulanová, Ondřej Řezba a Pavla Molíková. Z dalších pozic se na Republiku
nominovali Emma Fořtová, Jan Dolista, Kateřina Müllerová a Martina Koňáková.
Přebory ČOS v sokolské všestrannosti se konaly 1. a 2. června v Plzni (mladší
žactvo) – župu reprezentovali Tomáš Bolek, Emma Fořtová a Veronika Matějková a 8. a 9.
června v Praze (straší žactvo, dorost a dospělí) – župu reprezentovali Jan Dolista, Martina
Koňáková, Natálie Kozáková, Petr Molík, Pavla Molíková, Kateřina Müllerová, Ondřej
Řezba a Bára Sulanová. Titul Přeborník ČOS vybojovali Martina Koňáková, Bára
Sulanová a Pavla Molíková. Výsledky milevských:
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mladší žactvo - soutěže jednotlivců:
žákyně I
žáci I
žákyně II

14. místo Emma Fořtová (4. SG, 15. šplh,
15. atletika, 19. plavání)
2. místo Tomáš Bolek (6. SG, 4. šplh,
1. atletika, 15. plavání)
7. místo Veronika Matějková (7. SG,
3. šplh, 11. atletika, 8. plavání)
soutěž družstev:

žactvo I
žactvo II

5. místo Fořtová, Bolek, Trambová,
Špeta (oba Písek)
2. místo Matějková, Knettigová, A. a J.
Hašek – všichni 3 Písek

starší žactvo a dorost:
žákyně III
žákyně IV
dorostenky
žáci III
žáci IV

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
3. místo
11. místo
10. místo

Martina Koňáková (4. plavání, 1. šplh, 16. SG, 1. atletika)
Kateřina Müllerová (1. plavání, 5. šplh, 18. SG, 2. atletika)
Natálie Kozáková (12. plavání, 3. šplh, 8. SG, 3. atletika)
Bára Sulanová (3. plavání, 1. šplh, 5. SG, 1. atletika)
Pavla Molíková (4. plavání, nešplhá se, 2. SG, 1. atletika
Petr Molík (3. plavání, 2. šplh, 9. SG, 2. atletika)
Jan Dolista (8. plavání, 5. šplh, 14. SG, 5. atletika)
Ondřej Řezba (10. plavání, 11. šplh, 11. SG, 11. atletika)

V gymnastickém dvojboji Týnecké tandemy v Týnci nad Sázavou vybojovaly zlato
dvojice ve složení Petr Molík a Ondřej Řezba, Ondřej Řezba a Natálie Kozáková a Pavla
Molíková s Bárou Sulanovou.
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2. listopadu uspořádala oddíl nový závod “Dua Trojboj”. Soutěž dvojic, na kterou se
přihlásilo 27 dvojic, zaštítila Sokolská župa Jihočeská. Vypsány byly dvojice v kategoriích
děvčat, kluků i mixy. Domácí vybojovali 14 medailí: zvítězily dvojice: Řezbová – Pokorný,
Molíková – Sulanová, Molík – Řezba, Molík – L. Fořtová, stříbro vybojovaly dvojice
Molíková – Kozáková, Řezba – A. Matějková a bronz Řezbová – Sulanová.
30. listopadu se 13 členů vydalo do Prahy na další ročník Memoriálu Ády
Hochmanna – gymnastického dvojboje, který uspořádal Sokol Pražský. Výsledky
milevských závodníků: nejmladší: 1. místo Filip Šoule, 6. Jolana Matějková, 7. Julie
Kostínková; žáci I: 5. Tomáš Bolek, 9. Matyáš Kostínek; žákyně I: 22. Rozálie Ondrušková,
25. Natálie Molová; žáci II: - 2. Petr Molík; starší děvčata (46 účastnic): 4. Martina
Koňáková, 7. Natálie Kozáková, 22. Veronika Matějková, 27. Adéla Matějková; ženy: 2.
Pavla Molíková.

Sportovní oddíly
Atletický oddíl měl 76 členů, z nichž 61 bylo registrováno v atletickém svazu.
Aktivních členů bylo 66, věnovalo se jim celkem osm trenérů. Šest z nich mělo na starosti
přípravku se 45 dětmi od šesti let. Tréninky probíhaly podle kategorií 2x až 4x týdně, v zimě
v tělocvičnách a ve sportovní hale, v létě na letním stadion. V tomto roce absolvovali atleti
mnoho závodů v různých kategoriích. Členové oddílu získali jeden titul MČR (Pavel
Fleischmann, běh na 400 m v kategorii Masters), 1x 2. místo na MČR (Štěpán Pokorný ve
skoku vysokém), 4x titul Přeborník Jihočeského kraje a 1x 2. místo a 2x 3. místo
v Krajském přeboru.
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Mezi nejúspěšnější závodníky patřili Štěpán Pokorný, Šimon Kořánek a Pavel
Fleischmann.

Do soutěží bylo zapojeno pouze družstvo žen a přípravka, další hostovali. Jeden
závodník hostoval v družstvu BAK Bechyně v kategorii dospělých, jeden v družstvu VS
Tábor. Družstvo žen v krajském přeboru obsadilo 2. místo, družstvo přípravek skončilo
v konkurenci 21 družstev na 7. místě.
V srpnu bylo 12 starších atletů se dvěma trenéry na soustředění v Humpolci.
Přípravka měla své soustředění v červenci v Branicích, zúčastnilo se 38 dětí.
Sportovcem Milevska pro rok 2019 v kategorii dospělých se stal Pavel Fleischmann,
v kategorii talent roku do 18 let obsadil Štěpán Pokorný 2. místo a 3. místo v divácké
soutěži Sympaťák roku obsadila Petra Vansová.
Oddíl sportovní gymnastiky trénovaly dvě stálé trenérky (Lucie Jordanová a
Zuzana Halušková), jedna pomahatelka (Eva Křížová) a jedna trenérka dojíždějící pouze o
víkendu (Eva Hrychová). Tréninky byly 3x týdně 2 až 2,5 hodiny, do oddílu docházelo 19
děvčat různých věkových kategorií. Začátkem roku se mladší děvčata zúčastnila sokolské
akademie, kde vystoupila v bloku „Večerníček“. Starší děvčata na akademii letos necvičila.
Předškolačky a žákyně I. se zúčastnily milevského sokolského závodu, kde vybojovaly
několik medailí. V červnu na akci „Milevsko sobě“ předvedla všechna děvčata vystoupení v
prostných, doplněném bradlovou žerdí.

46

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

Lyžování - Přebor ČOS se konal
v Jizerských horách ve Skiareálu Zásada.
Veronika Řezbová opět vybojovala
Přebornický titul, Ondřej i Lenka
Řezbovi získali ve svých kategoriích
stříbrné medaile.

Oddíl moderní gymnastiky měl 36 cvičenek a 5 trenérek a rozhodčích. Začátek
roku zahájily členky tradičně nácvikem vystoupení na sokolskou akademii, které neobvykle
předvedly v bloku společně se sportovní všestranností.
V únoru uspořádal oddíl I. kolo
1. ročníku Jihočeské ligy v základním
a kombinovaném programu, kterého
se zúčastnila stovka závodnic z pěti
jihočeských klubů. Domácí závodnice
vybojovaly šest medailí.
Další tři kola Jihočeské ligy
absolvovaly milevské závodnice
v Táboře (2x) a v Českých Budějovicích. Při závěrečném kole si pro
medaile za celkové umístění došly
čtyři milevské závodnice. Nejlepší
umístění vybojovala Lucie Kašparová
na březnové pohárové soutěži
v Táboře, když vybojovala stříbrnou
medaili.
Na květnovém Oblastním přeboru jednotlivkyň v Českých Budějovicích ovládly
Milevšťandy III. kategorii – obsadily celé stupně vítězů. Vítězka Lucie Kašparová se tímto
kvalifikovala na MČR do Dubňan u Hodonína, kde obsadila 15. místo. Jarní sezonu
uzavřely gymnastky přátelským závodem v Bernarticích.
V prvním srpnovém týdnu absolvovalo 19 děvčat letní soustředění v Křemži, jehož
cílem byla příprava na podzimní závodní sezonu. Děvčata během týdne secvičila čtyři
pódiové skladby.
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Oddíl stolního tenisu měl 8 hráčů, kteří hráli stále krajskou soutěž skupinu C. Po
dlouhé době mohli dva nejlepší hráči odehrát více utkání a navíc ve skvělé formě, takže přes
velkou vyrovnanost týmů byl oddíl 2 kola před koncem sezóny s náskokem na 3. místě. To
je velmi cenné umístění, protože kvůli reorganizaci ve vyšší krajské soutěži má sestupovat
více oddílů než v předchozích letech.

Klub pamětníků milevského Sokola měl 7 členek. Ty se scházely pravidelně každý
měsíc v klubovně milevské sokolovny. Náplní schůzek byla historie i současnost vlastní
jednoty, Sokolské župy i celé ČOS. Podle svých zdravotních možností se členky
zúčastňovaly i dalších akcí jednoty.
Turistický oddíl zorganizoval pro členy i příchozí na dvacet vycházek do širokého
okolí Milevska a další účast na turistických i tematicky zaměřených pochodech v Jihočeské
oblasti. Připravil letní turistické putování Lužické hory 2019 s využitím vlakové dopravy
pro 22 zájemců a také dvě setkání účastníků letních putování v Líšnici. Pro zájemce o
Nordic walking (severskou chůzi) připravoval po většinu roku 2x týdně osmi až
desetikilometrové vycházky do okolí Milevska – bylo jich víc než 70 s průměrnou účastí 8 –
10 osob.
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Ve 24. ročníku ankety Sportovec
Milevska, kterou pořádají Milevské
noviny spolu s městem, zaznamenala
jednota výrazné úspěchy. Sportovcem
Milevska za rok 2019 v kategorii
dospělých se stal Pavel Fleischmann,
v kategorii talent roku do 18 let obsadil
Štěpán Pokorný 2. místo a v divácké
soutěži Sympaťák roku zvítězila Karolína
Kutálková a Petra Vansová obsadila 3.
místo. Do Síně slávy byla uvedena
Zuzana Sekalová.
Přehled akcí tělocvičné jednoty:
- Tělocvičná akademie (únor)
- Milevské maškary (únor)
- Valná hromada (březen)
- Přebor jednoty ve sportovní gymnastice a šplhu (březen)
- Seniorské sportovní hry (duben)
- 21. ročník atletického víceboje (červen)
- Letní soustředění oddílu atletiky v Branicích (červenec)
- Příměstský Tábor (srpen)
- Letní soustředění sokolské všestrannosti a moderní gymnastiky v Křemži (srpen)
- Letní soustředění oddílu atletiky na Šumavě (srpen)
- Letní turistické putování Lužické hory 2019 (srpen)
- Týden spolu v pohybu - dny otevřených dveří (září)
- Noc sokoloven – hry pro děti, přenocování v sokolovně (září)
- Milevsko sobě (září)
- Výstava „130let na křídlech Sokola“ v Milevském muzeu (září / říjen)
- Památný den sokolstva (říjen)
- vydání knížky „130 let tělocvičné jednoty Sokol Milevsko 1889 – 2019“ (prosinec)
Více o činnosti jednoty na www.sokol-milevsko.cz
Zuzana Sekalová, vzdělavatelka
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T.J. Sokol Mirovice II
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
místostarosta
jednatelka
hospodářka

Marie Hrdinová
Jan Trča
Věra Drnková
Zdeňka Císařová

V sobotu 22. června proběhly v multifunkčním areálu u kulturního domu
v Mirovicích oslavy 125. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice a současně
100. výročí založení oddílu kopané SK Mirovice. Oslavám předcházely fotbalové zápasy.
V přestávce mezi nimi vystoupily na fotbalovém hřišti dvě desítky sokolských žen (s jedním
mladým mužem), které předvedly společnou country skladbu na známou píseň Michala
Tučného Báječná ženská. Poděkování za pečlivou přípravu a vedení nácviku patří Vlastě
Vejšické.
Děti měly možnost po celý tento den využít překážkovou dráhu, sestavenou na
víceúčelovém sokolském hřišti, i zapůjčený skákací hrad a herní prvky na nově budovaném
dětském hřišti. Do pravidelných sportovních aktivit jednoty se v tomto roce zapojilo 125
zájemců všech věkových kategorií.
Součástí oslav bylo připnutí pamětních stuh města Mirovice na prapory obou
sportovních organizací. Starosta města Josef Vejšický připomněl, že díky dlouhé tradici je
v Mirovicích se sportem spjata snad každá rodina. „Sokolové i fotbalisti obohacují svými
pestrými aktivitami život ve městě a za to jim patří dík,“ řekl starosta.
Mirovickým sokolům se podařilo zachránit historický prapor z roku 1936. Po
zákazu činnosti Sokola 8. října 1941 gestapem byl uložen na dosud nezjištěném místě,
objeven byl po roce 1990 zcela náhodou - v haldě věcí určených ke spálení v jedné
z městských kotelen. Textilní část praporu prošla velkou opravou v roce 2015 tak, aby
prapor mohl být opět používán při slavnostních příležitostech.

Praporečník i jeho doprovod přišli na slavnostní ceremoniál v historických
sokolských krojích. Na podšívce kabátce praporečníka je dokonce uvedeno, že jej ušil
mirovický krejčí pan R. Žáček, samozřejmě že v době první republiky. Prvním majitelem
50

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

byl praporečníkův pradědeček Eduard Hrdina (nar. 1908), majitel pivovaru v Mirovicích.
Připomeňme, že sokolské hřiště, které je celoročně volně přístupné členům jednoty i
široké veřejnosti, si v tento den odbylo premiéru nové ochranné sítě, 4 metry vysoké. Celou
akci v hodnotě 138 tisíc Kč financovala jednota ze svého rozpočtu, do kterého jí město
Mirovice darovalo 80 tisíc Kč.
Památný den sokolstva, 8. říjen, byl nově zákonem č. 49/2019 Sb. zařazen mezi
významné dny České republiky. Jednota jej oslavila s třídenním předstihem již 5. října.
U památníku sokolského olympionika Bedřicha Šupčíka (1898 – 1957) se na mirovickém
hřbitově sešli mirovičtí sokolové a
náčelník Sokolské župy Jihočeské
Jakub Čudlý, aby si připomněli
úlohu sokolstva v historii. Česká
obec sokolská byla rozpuštěna 8.
října 1941 z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Její majetek byl zabaven a
naráz byli zatčeni všichni sokolští
činovníci z ústředí, žup i z větších
jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů
a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.
Sokolové se odhodlaně zapojili i do bojů během první světové války v letech 1914 1918. Mnozí položili život. Z členů jednoty se jich domů nevrátilo celkem pět – Josef
Drábek, František Fürst, Jan Králík, Václav Švarc a Jindřich Teska. Dalších 11 mirovických
sokolů během této války bojovalo v Československých legiích.
ČOS obnovila svoji činnost v roce 1945, ale v roce 1956 byla znovu zakázána
Ústředním výborem KSČ. K obnovení činnosti mohlo dojít až po listopadu 1989.
Držitel zlaté olympijské medaile ve šplhu z roku 1924, Bedřich Šupčík, odešel po
druhém infarktu v roce 1956 do invalidního důchodu. Žil v rodišti své ženy, v Horosedlech
u Mirovic. Byl mu vyměřen důchod 400 korun měsíčně. Proto se obrátil na ústřední
tělovýchovné orgány s prosbou o pomoc. Jeho syn vzpomínal, že odpovědí byl otec
roztrpčen. Zanedlouho zemřel v písecké nemocnici a byl pochován na mirovickém hřbitově.
Teprve v den 100. výročí narození Bedřicha Šupčíka, 22. října 1998, se uskutečnil
z iniciativy České obce sokolské a Českého olympijského výboru u jeho hrobu pietní akt a
na pomník byla umístěna pamětní deska. Ke 105. výročí narození byla umístěna pamětní
deska na budovu obecního úřadu v Horosedlech. První československá zlatá olympijská
medaile je součástí sbírek Národního muzea v Praze.
Mirovické turistky a turisté se v tomto roce vydali na 21 výletů. Pěšky našlapali
celkem 256 kilometrů a zvládli 450 schodů. K přesunům do vzdálených turistických cílů
využívali hromadnou dopravu. Na kole ujeli 28 kilometrů.
První výlet do Heřmaně se konal 16. ledna, 5. června se vydali do Cerhovic u Zdic,
v září navštívili Kozí Hrádek u Sezimova Ústí a na Silvestra si vyšli na Stražiště. Během
roku navštívili i Bělčice, Březnici, Čížovou, Dívčí Kámen, Cheb, Karlštejn, Koněpruské
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jeskyně, Kozárovice, Milevsko,
Mirotice, Nové Hrady, Planou
u Mariánských Lázní, Průhonice, horu Říp, Třístoličník a
Vimperk. Itineráře výletů pečlivě
připravovala Jaroslava Chylíková, turistickou kroniku s fotodokumentací vzorně vedla Anna
Hošková.

Marie Hrdinová, starostka

T.J. Sokol Olešnice
Jednota měla celkem 122 členů (44 dospělých, 72 dětí a mládeže a 6 seniorů 6). Po
snížení počtu členů na 94 v loňském roce (neochota povinně přispívat na Všesokolský slet)
nastal opět nárůst.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
místostarosta
jednatel
náčelník a vzdělavatel

Petr Lechnar
Stanislav Buřič
Richard Jindra
Josef Buřič

Fotbalový oddíl byl jediným sportovním oddílem, který se aktivně zúčastňoval
soutěží. Muži ukončili sezonu 2018/19 vítězstvím v I. B třídě a přes očekávané problémy
s nedostatkem hráčů se rozhodli postoupit do I. A třídy. Kádr se ale na optimální stav doplnit
nepodařilo, což se negativně projevilo i na získaném počtu bodů. O to více ale získávali
hráči srdce svých fanoušků, neboť se se všemi obtížemi snažili „porvat“ ve zdravém
sportovním duchu a neustále zlepšovali svou kondici i hru. Čas ukáže, zda se to v budoucnu
projeví i na bodovém hodnocení. Starší přípravka ve své skupině zvítězila (16 výher a 2
prohry). V sezoně 2019/20 přezimuje na 4. místě.
Oddíl uspořádal Sportovní ples, Maškarní ples a Dětský den pro děti a ještě Pouťovou
zábavu.
Oddíl všestrannosti zaštiťoval cvičení i nově vznikajících oddílů:
Oddíl atletiky a gymnastiky - se věnoval dětem a rozvoji jejich tělesné zdatnosti a
sportovních dovedností od 4 let věku.
Oddíl cvičení s hudbou s názvem „Hýbánky“ byl určen pro děti školkového věku od 3 do 6
let a dále pro děti prvního stupně základní školy od 7 do cca 12 let.
Oddí tenisu - pod vedením profesionálního trenéra pokračovala hodinová výuka tenisu pro
děti od cca 5 do 15 let.
Oddíl nohejbalu – mužský oddíl se věnoval rekreační hře min. 1x týdně
Oddíl stolního tenisu byl až do roku 2019 určen pouze rekreační hře mužů. Od září 2019
byl tento sport zpřístupněn i dětem a mládeži.
Oddíl pobytu v přírodě – Olešnická lvíčata – byl určen dětem od 6 do 99 let, kde se děti
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formou her učily poznávat přírodu, společnost, mezilidské vztahy i sami sebe. Oddíl byl
rozdělen na Baby Gang (6-12 let) a OBčka (12 a více let).
Oddíl tvořivé dílny vznikl nově. Šikovní rodiče začali připravovat pro děti i kreativní
dospělé tematicky zaměřená setkání, při kterých se vymýšlelo, vyrábělo, tvořilo, kutilo,
hrálo apod. Cílem byla především společná setkávání a podpora kreativity dětí a probouzení
zapomenuté kreativity dospělých.
Divadelní soubor začal nacvičovat divadelní představení, jehož premiéra proběhne po
dotvoření divadelního prostředí ve zrekonstruované sokolovně na jaře 2020.
Z událostí v jednotě:
- znovuotevření Olešnické sokolovny po přestavbě a rekonstrukci interiéru.
- oslava 90. výročí od slavnostního otevření Olešnické sokolovny dne 4. srpna1929.
- týdenní dětský letní tábor na skautské základně Žumberk o letních prázdninách na téma
Indiánské léto. Tato akce se díky šikovnému vedení již natolik rozrostla, že dalece přesahuje
aktivity Olešnických lvíčat a Sokola. Tábor proběhl dokonce se zahraničními účastníky.
- Noc sokoloven měla velký ohlas, zejména u dětí, a už se těší na další.
Josef Buřič, vzdělavatel

T.J. Sokol Písek
Jednota měla celkem 1535 členů
Rok 2019 byl rokem změn. Obnovili jsme tradici pyžamových plesů, vyrazili jsme
propagovat naši činnost na veletrh volnočasových aktivit, zúčastnili jsme se světové
gymnaestrády, zapojili jsme se do projektu Noc sokoloven a mimo jiné došlo také
k oddělení funkce tajemníka a starosty naší jednoty, kterou doposud zastával br. Milan
Kučera. Do funkce starosty byl na valné hromadě zvolen br. Milan Matějka. Se zdravotními
problémy se celý rok potýkala naše náčelnice Zuzana Saidová.
Odbor všestrannosti
V odboru všestrannosti sportovalo celkem 568 cvičenců a jeho činnost zajišťovalo
dohromady 48 cvičitelů. Pravidelně se cvičilo v odděleních: rodiče a děti, předškolní žactvo,
mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci, ženy, mladší a starší muži, volejbal,
parkour, Five Fellas a Fearless.
V oddělení rodiče a děti, které tvoří v našem odboru více než jednu třetinu členské
základny, cvičily děti ve věku od jednoho do čtyř let v šesti skupinách. Žákovská oddělení
se věnovala rozvoji celkové všestrannosti cvičenců, základům gymnastiky, atletiky a
míčovým hrám. Realizován byl i plavecký kurz pro předškolní děti a žactvo, který probíhal
v píseckém plaveckém bazénu. Zahájen byl také program gymnastické přípravy
předškolních dětí. V oddělení žen byl program zaměřen na cvičení s hudbou, oddělení
mladších a starších mužů se věnovalo sálové kopané. Oddělení volejbalu vzniklo
z iniciativy cvičitelů, kteří se pravidelně scházeli na přátelskou hru.
Činovníci odboru:
předseda
Martin Matura
náčelník
Josef Velát
náčelnice
Zuzana Saidová

místonáčelník
hospodářka
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Odbor měl velice pestrou činnost a pořádal nebo se účastnil velkého množství akcí.
Skupina přáteli a sokolů vyrazila na pochod Hrejkovická 20, se sněhovou nadílkou a
krásnou zimní atmosférou. Trasa vedla
z Hrejkovic po staré cestě od Varty až
na soutok Vltavy a Otavy, tedy přímo
naproti hradu Zvíkov, kde proběhlo
organizované opékání špekáčků. Odtud se
značená trasa vracela zpět do Hrejkovic.
Naše skupina si neodpustila malou zacházku
za účelem návštěvy louky, kterou písečtí
sokolové dlouhá léta využívali pro svůj letní
stanový tábor. V tu chvíli ještě nikdo netušil,
že se v létě již na tuto louku nepodívají.
V sobotu 12. ledna se ve Strakonicích uskutečnil župní přebor v plavání za účasti
137 závodníků ze šesti jednot, z nichž nejpočetnější zastoupení měl Písek s 55 závodníky.
Ti byli velmi úspěšní a z 37 rozdaných medailí jich získali rovných 20 (6 zlatých, 7
stříbrných, 7 bronzových). Díky dobré organizaci měly závody rychlý průběh a tak si
všichni mohli užít ještě i
jízdu na tobogánu nebo
skákání do vody. Našimi
nejúspěšnějšími závodníky,
kteří obsadili zlaté pozice,
byli: Karolína Müllerová
(předškoláci), Radim Špeta
(žáci I.), Vanda Knettigová
(žákyně II.), Jindřich Hašek
(žáci II.), Andrea Matošková (dorostenky) a Martin
Matura (muži).
O jarních prázdninách se konal lyžařský pobyt rodičů a dětí (hlavní organizátor
Stanislav Trávníček) na šumavském Javorníku, kde ve dnech 1. až 6. března strávili krásné
chvíle naplněné zimními radovánkami, lyžováním, bobováním, sáňkováním, pravidelným
cvičením a dalšími aktivitami. Sněhu sice rychle ubývalo, ale i tak se společný pobyt velmi
vydařil.
Ve dnech 2. až 9. března jsme pořádali každoroční prázdninový lyžařský kurz
(hlavní organizátor Libor Janda) na Božím Daru v Krušných horách zaměřený na sjezdové i
běžecké lyžování. Zúčastnilo se ho celkem 58 dětí i dospělých ubytovaných ve dvou
horských chatách poblíž sebe. Kurz měl vedle lyžařské náplně i charakter zimního tábora, s
programem doplněným o večerní hry či zpívání s kytarou. Účastníci se formou služeb
podíleli na přípravě jídla, úklidu apod. V této zimní sezóně došlo totiž k propojení blízkých
areálů Neklid a Klínovec, čímž se rozšířily možnosti lyžování. Sněhové podmínky byly
nadprůměrně dobré, a tak toho všichni bezezbytku využili.
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Zajímavou vodáckou akcí bylo ve dnech 15. až 17. března tzv. „Trojsplutí“ - sjezd
řeky Vydry, horního toku Otavy a Vltavy. Časová omezení NP Šumava a limity vodního
toku toto málokdy během jednoho víkendu dovolí. Jarní tání podpořené vydatným pátečním
deštěm sice rozvodnilo všechny tři říčky nad povodňový stupeň, ale voda naštěstí postupně
klesala, což dovolilo sobotní splutí Vltavy do Lenory. V neděli se zdařilo sjet Vydru z
Modravy do Antýglu a po přesunu na Čeňkovu Pilu splouti Otavu do Rejštejna. Splouváním
jarní Otavy zpravidla zahajujeme vodáckou sezónu. „Trojsplutí“ v nás zanechalo
mimořádný zážitek.
Na konci března se dívčí skupina Fearless
již podruhé účastnila přehlídky pódiových
skladeb v Praze. V tomto roce se akce
konala v Tyršově domě pod vedením odboru
všestrannosti ČOS. V konkurenci 33 skladeb
vybojovala děvčata ocenění za "Sportovní
výkon s elegancí" za skladbu s názvem
The Greatest Show, čímžobhájila ocenění z
roku předchozího (tehdy za skladbu Kráska
a zvíře). Přehlídku si všechny, stejně jako
v předešlém roce, moc užily a už se těší na
příští ročník
V sobotu 30. března se sokolovna po
několikaleté odmlce proměnila v taneční parket konal se pyžamový ples, písecká obdoba sokolských
šibřinek (hlavní organizátorka Kateřina Veličková).
Program byl připraven pro čtyři věkové kategorie,
které se v tělocvičně postupně vystřídaly. Všichni
tančili a hráli nejrůznější hry, nechybělo ani cvičení
na méně používaném nářadí (kruhy, trampolínky,
velká trampolína ...). Zlatým hřebem byla módní
přehlídka ve spacích úborech.
V sobotu 6. dubna uspořádala jednota župní přebor ve sportovní gymnastice a
šplhu (ředitel závodu Josef Velát) s účastí téměř 200 závodníků ze sedmi sokolských jednot.
V obou závodech se soutěžilo ve 13 věkových kategorií. Nejvíce závodníků vyslali do bojů
domácí: 78 závodníků na gymnastiku a 54 na šplh. Ti vybojovali 19 medailí v gymnastice (8
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zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové) a 13 ve šplhu (3 zlaté, 5 stříbrných a 5 bronzových).
V sobotu 13. dubna se 4 členové odboru poprvé zúčastnili gymnastického závodu s
názvem Černošický dvojboj (dívky cvičily na kladině, chlapci na hrazdě a všichni prostná).
Již 3. ročník závodu uspořádal T.J. Sokol Černošice v nové hale pojmenované po Věře
Čáslavské, postavené v roce 2016. Známka za obtížnost není omezená, závodníci tak mohou
předvádět obtížnější prvky, za které dostanou vyšší ohodnocení, což je divácky atraktivní.
Všichni písečtí závodníci vybojovali stupně vítězů:
Linda Kropáčková (žákyně IV) - 2. místo (20,9 b. – prostná 10,1 b., kladina 10,8 b.)
Kateřina Suková (dorostenky) - 1. místo (22,6 b. – prostná 11,9 b., kladina 10,7 b.)
Andrea Matošková (dorostenky) - 2. místo (22,15 b. – prostná 12,15 b., kladina 10 b.)
Marek Matoška
(muži)
- 3. místo (21,9 b. – prostná 11,3 b., hrazda 10,6 b.)
V plánu jarního vandru bylo prozkoumání louky, na kterou se měl přesunout letní
tábor, a jejího okolí. Nevadilo, že se tábor nakonec přesunul od Záblatí jiným směrem
Příroda na okraji Šumavské CHKO je překrásná a skýtá mnoho příležitostí k novému
objevování.
V sobotu 4. května se 93 píseckých sportovců (od předškolního žactva až po muže a
ženy) sešlo na atletickém stadionu v Písku na župních přeborech v atletice (ředitel závodu
Stanislav Trávníček). Celkem 211 závodníků absolvovalo skok daleký, hod či vrh do dálky,
sprint a běh na dlouhou trať. Celý závod zakončil běh na 1 500 m dorostenců a mužů.
Písečtí závodníci vybojovali celkem 19 medailí - 5 zlatých, 7 stříbrných a 7 bronzových.
Závod se naštěstí obešel bez zranění. Po vyhlášení výsledků atletiky se vyhlašovala celková
umístění za župní všestrannost, kde si nejlepší závodníci z jednotlivých kategorií vybojovali
postup na celostátní přebory ČOS v Plzni a v Praze.

Následující víkend proběhl v rámci píseckého Cipískoviště i závod dračích lodí.
V tomto divácky oblíbeném závodě startovala již po sedmé i posádka T.J. Sokol Písek, která
po šesté obhájila vítězství na trase 200 m. Třešničkou na dortu bylo vítězství i na trase 1 km.
V pondělí 27. května uspořádali naši cvičitelé sportovní den (hlavní organizátor
Martin Matura) pro 22 nejmenších kluků a holek ze základní školy J. K. Tyla. Program
zajišťovalo šest našich cvičitelů. V první části si děti zacvičily na gymnastickém nářadí, ve
druhé se naučily a zahrály si hru frisbee, ve třetí si zasoutěžily. Všichni si odnesli diplom.
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Poslední květnový víkend uspořádal odbor tradiční Putimský triatlon na břehu
Podkostelního rybníku v Putimi (hlavní organizátor Jakub Čudlý) s účastí 45 závodníků
v 10 kategoriích. Počasí přálo, atmosféra byla výborná, dorazili dokonce i závodníci
z Hradce Králové. V rámci doprovodných akcí proběhl i 1. ročník miniduatlonu, určený
pro děti závodníků.

Celostátního přeboru ČOS mladšího žactva ve sportovní všestrannosti, který se
letos konal 1. až 2. června v Plzni, se zúčastnilo 63 závodníků kategorie I. a 73 závodníků
kategorie II. Postup do přeboru si z Písku vybojovalo 5 dětí – Viola Trambová, Radim
Špeta, Vanda Knettigová, Antonín Hašek a Jindřich Hašek. V sobotu na Den dětí si mladí
Sokolové zazávodili ve sportovní gymnastice, šplhu a atletice. Na nedělní ráno si pak
schovali plavání. Písečáci vybojovali jednu velkou medaili za celkové umístění a 5
„malých“ medailí za jednotlivá sportovní odvětví. Výsledky:
Mladší žactvo I. (2010–2012)
Radim Špeta
- 14. místo (plavání 5., šplh 18., gymnastika 2., atletika 11.)
Viola Trambová - 4. místo (plavání 13., šplh 11. – 13., gymnastika 19., atletika 5.)
V soutěži družstev se umístilo družstvo mladšího žactva I. na 5. místě.
Mladší žactvo II. (2008–2009)
Vanda Knettigová - 3. místo (plavání 2., šplh 1., gymnastika 5., atletika 4.)
Jindřich Hašek
- 5. místo (plavání 2., šplh 9., gymnastika 5., atletika 12.)
Antonín Hašek
- 8. místo (plavání 7., šplh 2. – 3., gymnastika 11., atletika 6.)
V soutěži družstev utekla zlatá příčka družstvu mladšího žactva II. o pouhých 12 bodů.
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O víkendu 8. až 9. června se v Praze konal celostátní přebor ČOS ve sportovní
všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých. Postup si v jihočeském župním
přeboru vybojovalo šest píseckých cvičenců – Jan Šíma, Linda Kropáčková, Andrea
Matošková, Kateřia Suková, Marek Matoška a Jan Suk. Mužská gymnastika se odehrávala
v Tyršově domě, ženská v Nosticově tělocvičně, atletika na Stadionu mládeže Na Kotlářce a
nedělní plavání v bazénu Tyršova domu. Naši cvičenci vybojovali 2 „velké“ medaile za
celkové umístění (Marek Matoška se stal přeborníkem ČOS v kategorii mužů), k nimž
přidali dalších 9 „malých“ medailí za jednotlivá sportovní odvětví. Výsledky:
Starší žactvo (2002–2007)
Linda Kropáčková - 8. místo (plavání 10., šplh 26., gymnastika 5. – 6., atletika 12.)
Jan Šíma
- 10. místo (plavání 14., šplh 14., gymnastika 7., atletika 11.)
Dorostenky (2001 – 2003)
Andrea Matošková - 2. místo (plavání 1., gymnastika 4., atletika 6.)
Kateřina Suková - 4. místo (plavání 2., gymnastika 3., atletika 9.)
Muži (2000 a starší)
Marek Matoška
- 1. místo (plavání 3., šplh 3., gymnastika 1., atletika 1.)
Jan Suk
- 4. místo (plavání 2., šplh 6., gymnastika 3., atletika 6.)

Ve čtvrtek 20. června se v
kulturním domě v Písku konal veletrh
volnočasových aktivit - prezentace
desítky píseckých volnočasových kroužků
z oblasti sportu, umění či tance. Sokolové
návštěvníkům umožnili zacvičit si a
vyzkoušet
různá
sportovní
náčiní
(žíněnky, obruče, míč, disk na frisbee,
gymnastické stálky atd.). Vystoupení
párové akrobacie předvedla dívčí skupina
Fearless. Celý den byly k vidění
fotografie ze sokolských akcí i krátké
video ze cvičení mužských složek.
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Prvních čtrnáct dní v červenci se konal tradiční letní stanový tábor (hlavní
organizátor Vladimír Velát), poprvé na novém místě v Záblatí u Prachatic.
V týdnu 7. až 13. července se v rakouském Dornbirnu konala XVI. světová hymnaestráda, největší událost
pro příznivce hromadných
gymnastických skladeb na
světě. Poprvé se této akce
zúčastnilo 11 mužů a 2
ženy z odboru v hromadné
skladbě Borci. Celý týden
byl plný skvělých zážitků
jak ze cvičení, tak i z
atmosféry celé akce, na
které jsme se setkali s lidmi
z celého světa. Další
světová gymnaestráda bude
v roce 2023 v Amsterdamu.
O letních prázdninách se někteří účastníci předchozích ročníků opět sešli při
společném pobytu rodičů a dětí v Suchdole nad Lužnicí (hlavní organizátor Stanislav
Trávníček). I přesto, že počasí nebylo slunečné, děti si užily stanování, koupání, cyklistiky,
splouvání Lužnice, výletů po okolí a nechybělo ani společné zpívání u táboráku. Vedle hraní
s pískem byla pro děti největší atrakcí i obrovská louže uprostřed tábora.
Posledních čtrnáct dní prázdnin proběhla dvě soustředění. Od 19. do 23. srpna
uspořádali mladí cvičitelé soustředění pro žactvo (organizátorka Kateřina Veličková),
zaměřené na TeamGym Junior. Děti se učily
choreografii nové pódiové skladby a
nacvičovaly pokročilejší akrobatické prvky
na trampolíně a airtracku, zvyšovaly
fyzickou kondici, běhaly a posilovaly. Od
26. do 30. srpna se konalo soustředění
žákyň, dorostenek a žen (hlavní
organizátor Martin Matura). První polovina
soustředění se skládala z ranních výběhů,
párové akrobacie, cvičení na airtracku,
skákání na trampolíně a z relaxačních
procedur, druhá byla věnována turistickému
pochodu do Hoslovice. Soustředění bylo
velmi vydařené a hlavně na jeho závěr
budou všichni zúčastnění dlouho vzpomínat!
Se začátkem září nás čekal zápis do pravidelných cvičení - letos probíhal
v sokolovně a poprvé elektronicky. Podíleli se na něm vedoucí jednotlivých oddělení a
především pak mladí cvičitelé.
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Podzim byl velmi nabitý akcemi všeho druhu a hned v týdnu 16. až 20. září proběhla
první z nich – Sokol spolu v pohybu (hlavní organizátoři vedoucí oddělení). Tento projekt
se v letošním roce zaměřil na testování fyzické a motorické zdatnosti. V rámci akce jsme
otestovali více než 200 cvičenců ve většině oddělení, tedy včetně předškoláků a seniorů.
Testu pro seniory, který vycházel z americké testové baterie Senior fitness test, se zúčastnilo
21 žen ve věku 59 až 78 let. Výsledky testů ukázaly, že ženy jsou s přihlédnutím k věku
stále velmi zdatné v obratnosti, projevu dynamické rovnováhy i síle dolních končetin.
Je zřejmé, že pravidelné cvičení napomáhá ženám (a nejen jim) udržet si dobrou fyzickou
kondici i pohybové schopnosti.
V pátek 27. září v podvečer se písecká sokolovna otevřela veřejnosti v rámci
celorepublikové akce Noc sokoloven (hlavní organizátor Martin Matura). Návštěvníci měli
možnost zúčastnit se prohlídky všech prostor i s výkladem samotného Josefa Ošťádala, tedy
prvního cvičitele Sokola Písek. K dispozici bylo též nepřeberné množství fotografií a
kroniky mapující nejednu dekádu cvičebních let. Jako doprovodný program vystoupily
místní akrobatické skupiny Fearless a Five fellas a všichni si také mohli vyzkoušet cvičení
na airtracku, trampolíně či na hrazdě. Ve večerních hodinách, po ukončení veškerého
programu, se nejodvážnější děti vydaly na stezku noční sokolovnou, během které plnily
nejrůznější úkoly. Po úspěšném zvládnutí strastiplné cesty si děti nachystaly spací pytle a
během promítání pohádky pomalu usínaly.

Martin Matura, předseda odboru všestrannosti
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T.J. Sokol Rudolfov

TJ Sokol Rudolfov – Rudolfovské slavnosti 2019
Nazdar sestry a bratři, chtěla bych Vám přiblížit naši Tělocvičnou jednotu Sokol Rudolfov - ženy.
Ano, v naší jednotě jsou pouze ženy. Je nás 32 žen z Rudolfova, Adamova, Hůr ale i z Českých
Budějovic. Některé ženy zde vyrůstaly, některé i žily a tak se vrací si u nás zacvičit. Nejsme
sice již nejmladší, i když jsou tu mladší. Stále máme hodně chuti do cvičení. Mezi tím jezdíme
na výlety, provozujeme turistiku po českobudějovicku, ale i po naší republice. Navštěvujeme
společně divadlo nejen v Č. Budějovicích. Cvičíme jednou týdně - na fitballech, s overbally,
s gumou, ale i jogu plus prostná.
V červnu opouštíme tělocvičnu a chodíme po okolí a na konci pochodu skončíme v hospůdce
na pivečku. Když procházka skončí u rybníka Mrhal, opékáme buřty pokud je teplo nebo dáme
plavbu v rybníku Mrhal.
V letošním roce jsme zahájily nácvik České besedy, se kterou vystoupíme při Rudolfovských
slavnostech. Jsem ráda, že jsme dobrá parta a přeju nám všem sestrám, abychom ještě
dlouho trávily společně volný čas a byly stále veselé a zdravé.
To přeju i Vám ve všech jednotách.
Starostka Jindřiška Chrtová

T.J. Sokol Soběslav
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
místostarostka
jednatelka
hospodářka
náčelnice
vzdělavatelka

Helena Hovorková
Helena Zvánovcová
Věra Čapková
Marta Kolářová
Ivana Sosnová
Jaroslava Zemanová

IX. Silvestrovský pochod soběslavských sokolek 2019
Členky našeho Sokola přijaly silvestrovský pochod s nadšením. Sraz byl ve 14 hod.
u pavilonku v parku Zadražilka. Sešlo se nás celkem 15, nesněžilo ani nepršelo a občas
vykouklo i sluníčko. Vzaly jsme s sebou dobrou náladu a fotoaparát. U busty Otakara
Ostrčila jsme požádaly jednoho kolemjdoucího pána, aby nás vyfotografoval. Ochotně a s
úsměvem nás vyfotil. Hladina Nového rybníka, osvětlena prosincovým Sluncem, se krásně
leskla. Labutě si nás zvědavě prohlížely a nám připadalo, že už jsme známé kamarádky.
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Tyto labutě nám předváděly chůzi po tenkém ledu, jako by nám chtěli říci, tohle my umíme
a vy ne. Před lesíkem Libouš jsme stočily naše kroky cestičkou vpravo. Ta nás dovedla až k
Muchomůrce. Tam jsme požádaly zase jiného pána, jestli by nás vyfotil, velmi ochotně tak
učinil.
Do Nového roku 2020 jsme si popřály všechno dobré, hlavně pevné zdraví a
spokojeně jsme se rozešly do svých domovů. U Muchomůrky je přesně to kouzelné magické
místo, které v dnešním uspěchaném světě vybízí k zastavení a pokochání se pohledem na
naše město.
Nemohu nezmínit krásně vyzdobené náměstí svítícími andělíčky a další vkusně
nainstalovanou vánoční výzdobu, kterou tam kromě nás obdivovalo mnoho dalších lidí.

Helena Hovorková, starostka

T.J. Sokol Strakonice
V roce 2019 měla jednota celkem 328 členů, z nichž bylo 258 žactva, zbývajících 70
členů byli dospělí včetně seniorů. Odbor všestrannosti měl 285 a oddíl stolního tenisu 43
členů.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
starostka
místostarosta
jednatel
náčelník
náčelnice
vzdělavatel
hospodářka
člen

Věra Hurychová
Vladimír Hovorka
Jaroslav Požárek
Věra Hurychová ml.
Zdeněk Korejs
Daniela Janečková
Věra Hrdličková
Jana Hrachová
Josef Jungvirt

Výbor jednoty se scházel pravidelně jednou měsíčně a řešil veškeré problémy celé
jednoty, převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu využil výbor
dotace MŠMT, JčK, SŽJ a MÚ Strakonice. Dotace stačily pokrývat jen část nákladů, ale
přesto jsme se snažili vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na jejich činnost.
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V tomto roce byla provedena renovace sociálního zařízení v kulturní části sokolovny.
Odbor všestrannosti měl celkem 285 členů, z toho 231 dětí v kategoriích R+D, PD,
mladší a starší žactvo, 3 dorostenky, 12 mužů, 20 žen, 4 seniory a 15 seniorek. Jako obvykle
se celý rok nesl především ve sportovním duchu, který byl často obohacen zábavou pro děti
i dospělé. Cvičenci se v hojném počtu účastnili závodů všestrannosti.
Soutěž všestrannosti – plavání, gymnastika, šplh a atletika
12. ledna se uskutečnil první závod v plavání u nás ve Strakonicích a my jsme byli SŽJ
požádáni o jeho uspořádání. Závodu se
zúčastnilo celkem 150 závodníků, z toho
25 závodníků z naší jednoty. Umístění
našich závodníků - PD: 4. místo Adéla
Wágnerová;
žákyně I: 3. Barbora
Mrázová, 6. Linda Šuláková; žákyně III:
4. Radka Charvátová; žákyně IV: 6.
Darina Samcová; žáci I: 10. Jan Kloud;
žáci II: 7. Zbyněk Hrdlička; žáci IV: 4.
Filip Kubelák.
7. dubna proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku. Ze Strakonic se zúčastnilo 30
dětí v gymnastice a 23 dětí ve šplhu. Umístění našich závodníků:
gymnastika – PD: 2. Adéla Wágnerová; 12. Filip Hurych; žákyně I: 10. Kamila Chylíková;
14. Linda Šuláková; žákyně II: 10. Lucie Poklopová, 17. Pavlína Samcová; žákyně III: 9.
Kateřina Plechatá, 10. Tereza Mikasová; žákyně IV: 5. Darina Samcová; žáci IV: 1. Filip
Kubelák.
šplh - žákyně I: 8. Eliška Novotná, 12. Kamila Chylíková; žákyně II: 16. Adéla Machová,
18. Karolína Jungvirtová; žákyně III: 4. Tereza Mikasová, 15. Helena Petrovičová; žákyně
IV: 4. Darina Samcová; žáci IV: 3. Filip Kubelák.

4. května se na stadionu v Písku konal župní přebor v atletice. Ze Strakonic se tohoto
přeboru zúčastnilo 32 dětí ve všech věkových kategoriích. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: běhy- sprint a dlouhá trať, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vrh koulí.
Umístění našich závodníků – PD: 2. Tomáš Bernas, 7. Eliška Krejsová; žáci I: 9. Jan Kloud ,
19. Vojtěch Dubový; žákyně I: 3. Linda Šuláková, 12. Markéta Fáberová; žákyně II: 8.
Adéla Machová, 9. Anežka Fáberová; žákyně III: 5. Tereza Mikasová, 7. Helena
63

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

Petrovičová; žákyně IV: 2. Darina Samcová; žáci IV: 2. Filip Kubelák.
Ostatní sportovní soutěže
27. dubna se 12 závodnic zúčastnilo v Písku
soutěže gymnastický dvojboj – cvičení v
prostných a na kladině.
23. listopadu proběhla soutěž MTG v Písku soutěž ve dvojboji družstev (akrobacie a přeskok
s trampolínou), které se zúčastnila 2 strakonická
družstva:
kategorie II. starší žactvo A (MIX) – 5. místo
kategorie II. starší žactvo B – 7. místo
15. prosince se družstvo A (MIX) kvalifikovalo
na soutěž MTG – oblast západ v Praze, kde se
umístilo na krásném 5. místě.
27. května se uskutečnil 1. ročník májového přeboru v gymnastice naší jednoty tzv. Májový
gymcup 2019. Zúčastnilo se celkem 38 dětí ve všech věkových kategoriích. Naše cvičitelky
se velice dobře zapojily ve funkci rozhodčích. Všichni jsme si tento 1. ročník užili a podle
ohlasu rodičů se akce vydařila. Již teď se těšíme na další ročník, abychom všem ukázali, jak
jsme se zlepšili a co nového jsme se naučili.
Během roku proběhla i řada kulturních akcí:
7. ledna jsme přivítali nový cvičební rok tradiční „ Pyžampárty ", na kterou se všechny děti
každý rok velice těší, je plná her, soutěží, tance a končí i velkou polštářovou bitvou.
9. února vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou“ Hole v ruce“ na plese lékařské
komory
16. února jsme pro naše děti, jejich kamarády a rodiče uspořádali Dětský karneval.
Nechyběly soutěže, hry a tanec. Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí masku. Na závěr si
účastníci soutěží odnesli různé odměny, nafouknuté balónky, z nichž měly děti snad největší
radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny.
10. - 12. května se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti
8. června se ženy zúčastnily tradiční přehlídky Dance show, kde vystoupily s pódiovou
skladbou s názvem „Hole v ruce“.
13. června jsme na závěr cvičebního roku uspořádali výlet na strakonické Podskalí, kde
jsme dětem připravili různé soutěže a hry v přírodě, využili jsme i zařízení kempu, kde se
vyřádily na trampolíně, skluzavkách a průlezkách. Vše zakončil táborák s opékáním vuřtů.
5. - 14. července se
uskutečnil letní tábor na
naší tradiční základně
v Malé Turné. Během
celotáborové hry
“Turnwood fest 2019“
jsme zažili spoustu legrace
a již se těšíme na další.
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28. září jsme u příležitosti celostátní akce „Noc sokoloven“ připravili program pro členy
jednoty i pro příchozí - zábavnou, ale i poučnou hru, která zavedla všechny i do historie
strakonického Sokola. Každý účastník měl možnost zjistit i své znalosti ze sportovního
prostředí, ověřit si své sportovní schopnosti a dovednosti na jednotlivých nářadích, která zde
pro ně byla připravena. Všichni se dočkali i malé odměny.
6. prosince jsme uspořádali akademii
spojenou s Mikulášskou nadílkou, na které
vystoupilo 124 členů našeho odboru
všestrannosti. Předvedená vystoupení si
připravili cvičitelé s dětmi z jednotlivých
kategorií. Na závěr všechny děti dostaly
sladkou odměnu od Mikuláše a ty zlobivější
dostali i něco málo od čerta…
7. - 8. prosince - druhý víkendový pobyt
našich cvičitelů na Kubově Huti.
16. prosince se uskutečnil vánoční výlet za
zvířátky na strakonické Podskalí. Děti přinesly pamlsky (ovoce, suchý chléb), kterými ozdobily malé stromečky, a poté se s
rozsvícenými lampiony vydali na strakonický hrad, kde se za zvuků koled rozloučily s
rokem 2019.
26. prosince se konal tradiční turnaj „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané s účastí
5 družstev. Družstvo strakonických mužů zvítězilo a získalo putovní pohár.
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Oddíl stolního tenisu měl celkem 43 členů, z toho 27 členů mládeže. Družstva
trénovala pravidelně 3x týdně. Hlavní zaměření bylo směrováno na co nejlepší sportovní
výsledky v mistrovských soutěžích – dvě družstva v krajském přeboru a dvě družstva v
okresním přeboru.
Značné úsilí bylo věnováno kroužku mládeže, kde bylo zapojeno 27 dětí, které
trénovaly pravidelně 2 - 3x týdně pod vedením trenérů s licencí ČAST. Žáci a žákyně se
zúčastnili celkem 12 turnajů na úrovni kraje (bodovací a žebříčkové turnaje jednotlivců,
přebory družstev), z toho 5 turnajů uspořádal oddíl stolního tenisu Sokola Strakonice.
Nejlepší výsledky dosáhly v žákyních Veronika Jungvirtová, Gabriela Hynková,
Karolina Jungvirtová, Eliška Čapková a Tereza Hynková. V žácích měli nejlepší výsledky
Lukáš Pojsl, Václav Rubeš a Robert Soukup.
Čtyři členové oddílu se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů v České
republice a následně ME v Budapešti. Nejlepších výsledků v rámci ČR a na ME veteránů
dosáhl Josef Jungvirt.
Oddíl organizačně a technicky zabezpečil dva krajské turnaje Hasičského záchranného
sboru. Činnost oddílu byla otevřena i pro zájemce z řad sportující veřejnosti. Dva členové
byli aktivně zapojeni ve výboru jednoty.
Věra Hurychová, jednatelka

T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí
V roce 2019, ve kterém si T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí připomínala 20 let od
svého znovuobnovení, měla jednota 116 členů (68 dětí, 6 dorostu, 29 dospělých a 13
seniorů). 64% členské základny tvořily děti do 18 let, a to zejména díky výborné cvičitelce
gymnastiky Ivetě Milerové. Jednota měla pouze oddíly sokolské všestrannosti: gymnastika,
volejbal, florbal, horolezectví, kalanetika, country tance, cvičení žen a turistika. Členové ke
svému cvičení využívali tělocvičnu v KD městyse a Sokolskou louku, která je ve vlastnictví
Sokola.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
jednatel
hospodářka
náčelník
náčelnice
vzdělavatel

Jana Pártlová
Mikuláš Richter
Věra Vondrušková
Miroslav Slad
Iveta Milerová
Jan Starý

Oddíl gymnastiky, nejpočetnější z oddílů, vedla již šestnáctým rokem Iveta
Milerová. Gymnasté byli rozděleni do 4 skupin – přípravné oddělení, mladší, starší a zvláště
talentovaní. Oddíl uspořádal v KD ve Strunkovicích již XIV. ročník soutěže ve sportovní
gymnastice (akrobacie, přeskok, kladina). Soutěžilo 101 dětí z Boršova, Písku, Prachatic,
Strunkovic a Vimperka. Domácí vybojovali 8x 1., 6x 2. a 5x 3. místo.
Během roku členové oddílu vystupovali doma i v okolí: 25. ledna se předvedli ve
třech vstupech na Sokolském plese, 16. února cvičili na Dětském maškarním bále (obě akce
v KD ve Strunkovicích), 2. března účinkovali na Hasičském bále v Bavorově, 21. září
vystoupili na společenském večeru ve Vodňanech (u příležitosti oslav 150. výročí vzniku
T.J. Sokol Vodňany) a 19. října na Slavnosti plodů v Truskovicích. Školní cvičební rok
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zakončili tradičně Nocí v tělocvičně spojenou s řadou sportovních a zábavných aktivit.

Oddíl volejbalu vedli Mikuláš Richter a Romana Dubravcová. Ve Strunkovicích
uspořádal oddíl dva volejbalové soutěžní turnaje smíšených družstev – 16. března v KD
městyse 6. ročník „Mexický bagr“ (účast 4 týmy) a 20. července na Sokolské louce 6.
ročník „Blanická smeč“ (10 týmů). Během roku se členové zúčastnili ještě čtyř
volejbalových turnajů v regionu (v Bavorově, 2x v Prachaticích a ve Vodňanech).
Volejbalisté byli po celý rok velmi aktivní. Zorganizovali Sokolský ples, Dětský maškarní
bál, podíleli se na přátelském klání Strunkovice nad Blanicí versus Strunkovice nad
Volyňkou aj.

Oddíl florbalu začal opět pravidelně 2x týdně trénovat, především mladí muži pod
vedením Dominika Kačírka.
Horolezecký oddíl vedl Zdeněk Matějka. Mladší zájemci trénovali na horolezecké
stěně v KD. Dospělí spolupracovali s oddílem ze Strakonic. Deset dní pobývali v Turecku
na vápencových skalách nedaleko Antalye, kde se jim podařilo zdolat i několik tras v 9.
stupni obtížnosti. Nejčastějším cílem roku pak byly pískovcové skály v severních Čechách.
Oddíl kalanetiky vedla Miroslava Krumpová. Pravidelná nedělní cvičení
navštěvovaly ženy od 13 do 60 let. V tomto roce přidaly do cvičení také jogu, pilates, prvky
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tabatu a posilovací cvičení s gumami.
Oddíl country tanců Strunkováček vedla Jiřina Sladová, které odborně pomáhala
Jana Šmídová z Prachatic. Oddíl vystoupil třikrát úspěšně v KD ve Strunkovicích (25. ledna
na Sokolském plese, 12. května na Dni matek a 12. října na Setkání seniorů). Dne 21. dubna
zatančil účastníkům vernisáže obrazů Jiřího Steinera na zámku v Dubu. Během roku
uspořádal dvě dvoudenní soustředění (7. - 8. září ve Zdíkově a 16. - 17. listopadu
v Prachaticích a Strunkovicích). Rok zakončil vánoční besídkou.

Oddíl žen vedla Jana Pártlová. Dvě členky se připravovaly na 16. světovou
gymnaestrádu v Dornbirnu v Rakousku, která se uskutečnila 7. - 14. července. Cvičily
v česko-slovenské skladbě Spolu, která byla veřejně představena celkem 4x (včetně
závěrečného ceremoniálu). Gymnaestrádě předcházela řada secvičných (České Budějovice,
Praha, Olomouc). Většina žen se zúčastňovala turistických akcí.
Oddíl turistický pracoval čtvrtým rokem pod vedením Věry Vondruškové a Jany
Pártlové. Během roku uskutečnil 7 vycházek (12. března Hořice, Budkov, Těšovice; 16.
dubna Oseky, mlýny kolem Blanice, přehrada, Husinec; 21. května Zliv, pomník Kubaty,
Zbudov; 18. června Svinětice, Rakovice, Bavorov; 10. září Vodňany – mlýny kolem Blanice
2. část; 15. října Libínské Sedlo, Dobrá Voda, Záblatí; 19. listopadu Vodňany – Rybářské
muzeum, stezka pro děti, sv. Vojtěch, Rechle). Pravidelně se připojovali i občané městyse.
Pro členy strunkovického Sokola skutečně platí Tyršovo heslo: “V zdravém těle
zdravý duch“, neboť vedle sportovní činnosti pořádají každoročně také mnoho
vzdělavatelských akcí. Během roku tak proběhl na Sokolské louce První rockový
minifestival „Mexiko“ s pěti kapelami (27. dubna) a taneční zábava s kapelami Deep Purple
South Bohemia Revival a Vivat, Joe! (17. srpna). V kině Sokol se promítaly
tři cestopisné dokumenty – Jiří Csirik:
Běžci v Keni, Karel Matějka: Hurá na
Bajkal a Nehas, co tě Nepálí - z cesty
po Nepálu. Dále sokolové uspořádali:
XVIII. sokolský bál (25. ledna),
Dětský maškarní bál (16. únor), XIII.
ročník Vítání jara (23. březen), XIX.
ročník fotografické výstavy Foto na
provázku za účasti 37 vystavovatelů
z celé ČR (1. - 2. června),
Svatomartinský lampionový průvod
(9. listopadu), stavěli májku na
Sokolské louce (30. dubna) a další.
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Na řadě dalších akcí v městyse se spolupodíleli – na přátelském klání Strunkovice
versus Strunkovice, rozsvěcovali vánoční strom na náměstí, chodili Strunkovicemi jako
Mikuláši, andělé a čerti atd. Dne 8. října uctili Památný den sokolstva (Významný den ČR)
vyvěšením praporu, nošením kokard a účastí při odhalení pamětní desky JUDr. Slavoji
Frišovi v Prachaticích (popraven nacisty 28. června 1942).
Divadelní soubor SOS (Strunkovický ochotnický spolek), pracující při jednotě od r.
2008, premiéroval svoji šestou divadelní hru - středověký sitkom Petra Tomšů „Rytířova
dcera“ a 9x ji během roku sehrál (30. března Nákří, 20. dubna a 16. listopadu Strunkovice,
25. května Šumavské Hoštice, 15. června Kratochvíle, 22. června Krajníčko, 29. června
Helfenburk, 28. září Milevsko a 19. října Vřesovice u Prostějova).

Jana Pártlová, starostka; foto Karel Matějka
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T.J. Sokol v Táboře
Jednota měla v roce 2019 celkem 619 členů, z toho ve všestrannosti 307 členů
a ve sportovních oddílech 312 členů.
Výbor jednoty pracoval ve složení
starosta
místostarosta
jednatel
náčelnice
členové výboru

Jiří Bělohlav
Anna Veselá
Zdeněk Havlůj
Jitka Sklenářová
Eva Roztočilová, Jiří Daněk, Jiří Vašíček

kontrolní komise

Eva Černá, Eva Krejčová, Věra Tvrdíková

Odbor všestrannosti:
Pro předškoláky a sportovní přípravku byly pořádány tyto akce:
 Šibřinky
 Den dětí
 Mikulášská nadílka
 Vánoční besídka

V průběhu roku uspořádala všestrannost pod vedením Václava Bláhy 45
turistických výprav za poznáváním zajímavých míst širokého okolí, přírody i památek s
celkovou délkou 493 km. Průměrná účast na výletech byla 17 osob. V roce 2019 dovršili
11. ročník turistických pochodů a závěr tohoto výročí oslavili společným předvánočním
setkáním se všemi, kteří se od začátku zúčastňovali.
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Dne 9. února se konal v táborské sokolovně oblastní sraz cvičitelek pohybových
aktivit s hudbou. Cvičitelky si mohly vyzkoušet cvičení se stuhami, vějířem, tabatu a
inspiraci z východu. Akce pod vedením Ivany Jiránkové byla velmi povedená.
Cvičení pro seniory, zaměřené na protahování a posilování všech svalových skupin
včetně relaxačního cvičení a cvičení pro úlevu bolesti zad, připravovasla 2x týdně Anna
Veselá. Cvičení je mezi členy velmi oblíbené a tělocvična byla vždy zaplněná.
Cvičení pro ženy pod vedením cvičitelek Ivany Jiránkové, Anny Veselé, zastupující
Evy Černé a Jany Bartošové probíhalo 2x týdně. Cvičení pro předškoláky a sportovní
přípravku pod vedením Kateřiny Procházkové a Veroniky Šimánkové bylo také 2x týdně.
Jednou týdně cvičily děti se svými rodiči pod vedením Kateřiny Bělohlavové.
Cvičitelé odboru všestrannosti se zúčastňovali doškolovacích akcí v rámci
prodlužování cvičitelských průkazů a také byly vyškoleny dvě nové cvičitelky.
Oddíl moderní gymnastiky sdružoval 163 členek - 160 dětí a mládeže a 3
trenérky: Evu Roztočilovou, Markétu Roztočilovou a Kláru Petržilkovou. Oddíl se v jarní
sezóně zúčastnil velkého množství závodů. Gymnastky se představily ve čtyřech závodech
Jihočeské ligy v základním a kombinovaném programu, v několika pohárových závodech
a na oblastních přeborech. Koncem března oddíl uspořádal již 4. ročník pohárového
závodu Velikonoční kraslice.
O letních prázdninách se závodnice zúčastnily týdenního soustředění, které se
poprvé pořádalo formou příměstského tábora. Dvě noci se přitom přespávalo přímo
v tělocvičně sokolovny. Dívky nabíraly formu na podzimní sezónu.
Podzimní sezóna se nesla v duchu závodů společných skladeb, dvojic a trojic. Oddíl
reprezentovala jedna dvojice s kužely a tři společné skladby, v nichž se představily
všechny závodnice oddílu - od nejstarších po nejmladší.
Celý rok 2019 uzavřela Mikulášská besídka, uspořádaná v prostorách sokolovny.
Všechny závodnice zde předvedly své dovednosti.
Největších úspěchů v tomto roce dosahovaly zejména Nora Posavádová, která si
dovezla bronz z mezinárodního závodu v Maďarsku, dále dvojčata Michaela a Veronika
Kupkovy, která se po celou jarní sezónu umisťovala pouze na stupních vítězů a také
dvojice Natálie Potužníková a Stella Posavádová, která se kvalifikovala na MČR dvojic a
trojic, kde obsadila 6. místo.
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Oddíl judo měl celkem 97 členů včetně 4 trenérů: Martina Pokorného, Karla
Šnajdra, Davida Voráčka a Karla Zivčáka.
Družstvo mužů se probojovalo do 2. nejvyšší soutěže družstev v ČR – do 1. ligy.
Společně s dalšími devíti týmy absolvovali čtyři ligová kola. V týmu startovali pod
vedením Davida Voráčka: Jan Kubíček, Martin Jiroudek, Vladimír Komín, Pavel Straka,
Jan Mašek, Martin Pokorný. Tým doplňovali i hostující hráči.
Přeboru ČOS žactva a dorostu v Mohelnici se zúčastnilo 5 závodníků. V kategorii
mladších žáků vybojoval Karel Albert 2. místo a v kategorii dorostu obsadil Samuel
Zivčák 3. místo. Do zápasů Přeboru ČOS zasáhli ještě Tomáš Chaluš, Jan Pálka a Jakub
Čapek.
Mladí sportovci se opět zúčastnili krajských přeborů a velkých cen v celé republice,
včetně nominačních pohárových závodů na přebory ČR a MČR. Na Mistrovství ČR v
Mladé Boleslavi bojovalo celkem 693 mladých judistů ze 199 tuzemských oddílů. Z
táborských judistů se dokázali na MČR nominovat 3 závodníci. Nejlépe si vedl Karel
Albert, který obsadil ve své kategorii 5. místo, Tomáš Sedláček vybojoval10. místo a
Viktor Jašek obsadil 21. místo.

Oddíl zorganizoval jarní a podzimní soustředění na Moninci a letní soustředění v
rekreačním zařízení Albrechtice. V táborské sokolovně uspořádali také jarní a podzimní
kvalifikační turnaj na republikové přebory.
5

Oddíl šachy postavil v roce 2019 čtyři soutěžní družstva:
 A družstvo – II. Česká národní liga
C družstvo – II. Jihočeská divize
 B družstvo – I. Jihočeská divize
D družstvo – III. Jihočeská divize
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K nejvýznamnějším turnajům, které oddíl zorganizoval, patřily opět Velká cena
Tábora a Táborská věž
Velká cena Tábora je osmidenní mezinárodní šachový turnaj otevřený všem hráčům.
Zúčastnilo se ho 71 šachistů a šachistek. Své zastoupení měli i šachisté z Ruska, Německa,
Holandska, Lucemburska a Slovenska. Nejlepšího umístění z domácích šachistů dosáhli
Milan Borkovec na 4. místě a Petr Loskot na 6. místě.
Táborská věž - neuvěřitelný 62. ročník turnaje v rapid šachu, založený nestorem
táborského šachu panem doktorem Václavem Rajlichem, proběhl tradičně 27. prosince.
Zúčastnilo se ho 118 šachistů a šachistek. Domácí šachisté byli velice úspěšní: v kategorii
dospělí zvítězil Milan Borkovec a 3. místo vybojoval Jan Žilavý, v kategorii žáci 2008 a
mladší zvítězila Dorota Veverková.
Mezi členy šachového oddílu patří i žáci, které vede Alois Bartoš. Také oni dosáhli
pěkných výsledků. V kategorii D12 získala Dorota Veverková na MČR v Koutech nad
Desnou bronzovou medaili. Na Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě obsadili Dorota
Veverková 77. místo a Max Veverka 39. místo. Na Přeboru ČOS v šachu, který se konal
v Klatovech, Dorota Veverková mezi ženami zvítězila a stala se Přebornicí ČOS.
Oddíl stolního tenisu měl dvě družstva. „A“ družstvo hrálo regionální přebor a
družstvo „B“ soutěž regionální.
Jitka Sklenářová, náčelnice

T.J. Sokol Vodňany
V evidenci jednoty za rok 2019 bylo celkem 194 členů - 52 členů měl oddíl
badmintonu, 39 oddíl stolního tenisu, 25 oddíl cvičení žen- seniorek, 23 oddíl cvičení žen,
21 oddíl florbalu, 19 členů bylo z věrné gardy a 15 z oddílu metané.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starosta
Tomáš Borovka
místostarosta
Miloš Brož
jednatel
Michal Bílý
hospodářka
Libuše Petrášková
členové
Jitka Hamáčková, Michael Pavlis, Dagmar Sladká,
Barbora Křížková Louženská a Hana Soukupová
Rok 2019 se nesl v duchu 150-letého výročí založení jednoty. Vrcholem byly oslavy
uskutečněné 21. září: městem prošel sokolský průvod 70 bratří a sester, prezentovány byly
skladby ze XVI. všesokolského sletu a ukázky činnosti jednotlivých oddílů. Oslavy
zakončil krásný sokolský ples.
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Sportovní oddíly:
Oddíl badmintonu
Družstvo dospělých získalo 3. místo v krajském přeboru smíšených družstev a 7.
místo ve 3. lize Jihozápad. Družstvo žáků vybojovalo 3. místo v krajském přeboru
smíšených družstev.
V 17. ročníku seriálu turnajů přípravek v Českém Krumlově se v konečném pořadí
v kategorii chlapci mezi pěti nejlepšími umístili 4 hráči Sokola Vodňany: 1. Jakub Beneš,
2. Adam Novák, 4. Šimon Kalčík, 5. Antonín Hron.
Na nejvýraznější výsledky pak dosáhla
dvojčata Barbora a Jakub Bouberlovi v
listopadu a prosinci. V listopadu doslova
ovládli krajský přebor mladších žáků, když
získali tři tituly krajských přeborníků (z pěti
možných) a k tomu jedno druhé místo. Jakub
získal titul ve dvouhře a s Barčou ve smíšené
čtyřhře. Barča k titulu ze smíšené čtyřhry
přidala titul ve čtyřhře a stříbro ve dvouhře.
V prosinci pak na mistrovství ČR získali 5
medailí: 1x stříbro a 4x bronz. Na konečných
žebříčcích U13 za rok 2019 vybojovali tato
umístění - dvouhra: 3. Jakub a 7. Barča;
čtyřhra: 1. Barča a 4. Jakub; smíšená čtyřhra: oba 2. místo.
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Oddíl stolního tenisu měl 39 členů, z nichž 16 členů byla mládež. V mistrovských
soutěžích měl oddíl pět družstev mužů. Družstvo“A“ ve složení Tomáš Borovka, Jakub
David, Lukáš Heinzl a Filip Hubáček hrálo 3. ligu, průběžně drželo 3. příčku a mělo šanci
na postup do 2. ligy. Družstvo „B“ hrálo krajský přebor a bojovalo o postup do Jihočeské
divize. Družstvo „C“ hrálo krajskou soutěž a průběžně se drželo na 2. místě. Družstvo „D“
hrálo okresní přebor I. třídy a družstvo „E“ okresní přebor II. třídy – obě družstva se držela
na druhých místech.
V mládežnických kategoriích reprezentovali oddíl především starší a mladší
žákyně. Nejlepšími hráči ve svých kategoriích byli Klára Jarešová (patřila k absolutní
Jihočeské špičce) a mladší žáci Tomáš Jareš, Tomáš Hrdlička, Matyáš Klucký a Václav
Vokatý, kteří získali v kategoriích mladších i starších žáků tituly okresních přeborníků ve
dvouhrách i ve čtyřhrách. Nejlepší hráči z řad mládeže byli průběžně zapojováni do
soutěží dospělých.
Oddíl uspořádal bodovací turnaje mládeže, 57. ročník turnaje dospělých „O
Vodňanského kapra“ a 14. ročník turnaje pro neregistrované stolní tenisty. Členům oddílu a
pozvaným hostům byl určen Vánoční turnaj s následným společenským večerem, kterého
se zúčastnili i rodinní příslušníci.
Výkonnostní cíle pro rok 2019 byly splněny. Zabezpečena byla činnost oddílu
zejména po stránce materiálně technické. Finanční zajištění soutěží dospělých i mládeže,
turnajů i dalších činností oddílu, bylo realizováno jednak z oddílových příspěvků členů
oddílu, dary od sponzorů a v neposlední řadě programovou dotací sportu města Vodňany.
Oddíl florbalu
Členové oddílu se scházeli na
trénincích ve víceúčelové hale ve
Vodňanech každé pondělí a
čtvrtek. Oddíl uspořádal dva
turnaje
Jihočeského
přeboru
mužů. Po doplnění družstva
mladými
nadějnými
hráči
v sezóně 2018/2019, vybojovalo
mužstvo 3. místo, což znamenalo
postup do Jihočeské ligy mužů.
Do nové sezóny 2019 / 2020
nastoupili florbalisté s jediným cílem: udržet Jihočeskou ligu mužů. Po 10 odehraných
utkání figurovali na 6. příčce
Oddíl metané měl 20 aktivních hráčů (o 4 víc než v loňském roce), kteří se
rozdělili do 4 družstev: 1 družstvo soutěžilo v I. lize, 2 družstva ve II. lize a nově sestavené
družstvo začínalo ve III. lize. Členy oddílu byli i 3 senioři, kteří hráče podporovali a
předávali jim svoje sportovní zkušenosti. Oddíl se zúčastnil většiny turnajů v ČR.
V tomto roce bylo do rozvoje oddílu metané hodně zainvestováno. Díky tomu mohl
oddíl mimo jiné zakoupit pro 3 družstva nové letní dresy s logem T.J. Sokol Vodňany
(doposud společné dresy hráči neměli). Veřejnost je mohla vidět při oslavách 150. výročí
Sokola ve Vodňanech.
Markéta Hronešová
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T.J. Sokol Volyně
V r. 2019 měla jednota 300 členů, z toho v odboru všestrannosti 270 a v odboru
sportu 30. V žactvu cvičilo 111 děvčat a 67 chlapců, dorostenek bylo 8, dorostenci 3, žen
cvičilo 84 a mužů 27.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
starostka
Olga Holoubková
jednatelka
Božena Ouředníková
hospodářka
Petra Cardová
pokladní
Lucie Sobíšková
náčelnice + vzdělavatelka
Olga Holoubková
matrikářka
Alena Vrbová
ved. odboru sportu + zdravotník Radek Chalupa
Kontrolní komise pracovala od voleb 19. března ve složení:
předsedkyně
Ludmila Uhlíková
členky
Veronika Bošková, Věra Vrbová
Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé a cvičitelky:
rodiče a děti: Lucie Sobíšková; předškolní děti: Veronika Strnadová, Anežka Valentová;
mladší žactvo - pohybové hry: Šárka Zajícová a Daniela Valentová; starší žactvo: Jana
Hůlovcová; žactvo – atletika: Jitka Kotálová a Dagmar Balíková; žactvo – SG: Olga
Holoubková, Václav Klimeš, Dagmar Balíková, Jana Homolková, Magda Holoubková,
Natálie Dvořáková, Vendula Kotálová, Miroslava Přibová a Vladimíra Petříková; žactvo tanec: Irena Hartlová; žactvo - turistika, tábor: Petra Tíková; ženy – bodystyling: Olga
Holoubková, Veronika Bošková, Petra Cardová a Marie Kratinová; ženy – FIT: Jana
Krumpová, Olga Holoubková; muži – nohejbal: Jaromír Vrba; ženy – badminton: Olga
Uhlířová; ženy a muži – florbal: Petra Tíková; seniorky - zdrav. cvičení: Marie Sládková;
volejbal – ženy: - Petra Vognarová; stolní tenis: Radek Chalupa.
Odbor všestrannosti
Na Župní přebor v plavání se 12. ledna do Strakonic vydala naše 9členná
výprava. Výsledky - předškolní děti: V. Petříková 8. místo; ml. žákyně I: A. Němcová 4.,
A. Novotná 9.; ml. žákyně II: E. Vančurová 13., B. Škodová 18.; st. žákyně III: M.
Homolková 12., I. Karasová 20.; ml. žáci I: R. Zelinka 11.; st. žáci III: L. Böhm 3. místo.
Děti se zúčastnily i štafet, které se plavaly mimo soutěž.
Turnaj v přehazované proběhl 22. ledna Tradiční vybíjenou vystřídal předstupeň
volejbalu. Ve třech věkových kategoriích proti sobě soutěžili děvčata a chlapci. Turnaj se
stal "dámskou jízdou" - pokaždé vyhrálo družstvo dívek.
Cvičitelky atletického oddílu uspořádaly 15. února pro děti „Přespávačku“. Děti čekal
nejdříve tříhodinový trénink, po večeři pak „úniková hra“, kdy hledaly kdysi ukrytý
„Poklad volyňských sokolů“. Pak došlo i na tanec - v šeru tělocvičny to byl pěkný zážitek.
Valná hromada jednoty proběhla 19. března s obvyklým programem. Proběhly
také volby - výbor jednoty bude pracovat ve stejném složení, v kontrolní komisi došlo
k jedné změně. Hostem byl starosta města Volyně Ing. Martin Červený.
Závod série Run tour v běhu se uskutečnil 30. března v Č. Budějovicích. V běhu
na 1 km ml. žactva (216 dětí) L. Holoubková doběhla na 27./9./9. místě. V běhu na 1 km
st. žactva (66 dětí) se umístil P. Fouček na 9./8./8. místě. Závodu na 5 km (776 soutěžících)
76

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2019

se zúčastnila s výborným výsledkem M. Holoubková, na start závodu na 10 km (640) se
postavila M. Kratinová. V rodinném závodu na 3 km (259) startovala Jana Burianová.
Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 6. dubna za
účasti 20 dětí. Výsledky: SG - ml. žákyně I: N. Bergerová 22. místo; ml. žákyně II: B.
Škodová 15.-16.; st. žákyně III: M. Homolková 12.; st. žákyně IV: V. Kotálová 8.;
dorostenky: M. Přibová 5.; ml. žáci I: V. Kovačik 1. místo; ml. žáci II: A. Pikl 9.; st. žáci
III: V. Hodač 4.; Šplh - předškolní děti: V. Petříková 11.; ml. žákyně I: N. Bergerová 6.; ml.
žákyně II: B. Škodová 15.; st. žákyně III: M. Homolková 8.; st. žákyně IV: V. Kotálová 3.
místo; dorostenky: M. Přibová 2. místo; ml. žáci I: V. Kovačik 6.; ml. žáci II: L. Böhm 4.;
ml. žáci II: V. Hodač 4.
Setkání seniorek proběhlo v klubovně sokolovny 9. dubna za hojné účasti žen.
Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 24. dubna v Č.
Budějovicích. VH konstatovala, že župa pracuje velmi dobře a výsledek hospodaření je
potěšující. Z voleb vzešlo nové předsednictvo a Olga Holoubková se stala župní
vzdělavatelkou.
Na Župní přebor v lehké atletice odjelo do Písku 4. května závodit 18 dětí.
Bohužel několik šikovných dětí nemohlo jet kvůli zranění. Výsledky - ml. žákyně I: N.
Bergerová 7. místo; ml. žákyně II: L. Holoubková 1. místo, K. Kutějová 11.; st. žákyně III:
M. Homolková 12., V. Volfová 17.; st. žákyně IV:
V. Novotná 4.; ml. žáci I – V. Kovačik 4.; ml. žáci
II – K. M. Zahradník 6.; st. žáci III – V. Hodač 6.
Všechny části přeborů v sokolské
všestrannosti
(plavání,
šplh,
sportovní
gymnastika, atletika) dokončili - předškolní děti:
V. Petříková 5. místo; ml. žákyně I: N. Bergerová
6.; st. žákyně III: M. Homolková 7., V. Volfová
14.; ml. žáci I: R. Zelinka 9.; st. žáci III: V. Hodač
4.
Oslavy výročí konce 2. světové války
proběhly ve Volyni 6. května. Dvě děti z naší jednoty se v sokolských historických
cvičebních úborech zúčastnily vzpomínkové akce u pomníku padlým. Poté se vydaly s
představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním deskám, na hřbitov ve Volyni
a k pomníku padlým v Zechovicích.
Ve sváteční den 8. května se konal 19. ročník Májového sportovního
minimaratonu. Ženy si zacvičily a zaposilovaly na bosu, cvičily na gymballech a s
overbally, zvyšovaly kondici.

Oslavy 150 let od založení jednoty a 90 let od postavení sokolovny probíhaly
hlavně ve dnech 10.-12. května. Na páteční vernisáž velmi pěkné výstavy "Silou lví,
vzletem sokolím", kterou připravili pracovníci muzea, přišlo hodně lidí. Zde byl podán
důkaz, že sokolská jednota ve Volyni byla skutečně založena 16. září 1869. Příjemnou
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atmosféru podvečera umocnilo hudební vystoupení dětí a chutné občerstvení žen z oddílu
volejbalu.
Hlavním dnem oslav byla sobota. Od dopoledne byla přístupná výstava zaměřená
na současnou činnost jednoty i panely zapůjčené od Vzdělavatelského odboru ČOS. Na
uvítanou si každý mohl vzít perníček s logem Sokola a zakoupit upomínkové předměty.
Krátce po třetí hodině zazněly fanfáry a poté za zvuků sokolských pochodů sálem
prošli praporečníci s prapory, děti v historických cvičebních úborech a zástupci oddílů.
Praporečníci, starostka jednoty a významní hosté vystoupili na čerstvě opravené jeviště. Po
slavnostním zahájení (starostka jednoty), zazněla povzbudivá slova bývalého župního
náčelníka Václava Marka a starosty města Volyně Ing. M. Červeného. Nový prapor jednoty
požehnal volyňský farář p. Löfellmann, pamětní stuhu Předsednictva ČOS na něj připnul
br. V. Marek. Jedenáct cvičitelek a cvičitelů obdrželo ocenění za práci.

V bohatém programu akademie pak vystoupily všechny oddíly všestrannosti. Její
závěr patřil staršímu žactvu s ukázkou sletové skladby Cirkus - v jejím závěru se před
diváky objevilo logo Sokola. Následovalo večerní posezení při hudbě a tanci. Ve 22 h
zazářil nad hlavami diváků ohňostroj a na sokolovně svítila číslice 90.

Sokolovna ožila i v neděli odpoledne, kdy si volyňské děti mohly vyzkoušet
sportovní gymnastiku, atletiku, pohybové hry, volejbal a stolní tenis.
Oddíl stolního tenisu věnoval výročí jednoty 11. ročník turnaje tříčlenných družstev
"O pohár Sokola Volyně", který se konal 4. května, a 18. května uspořádal vzpomínkové
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setkání těch, kteří úspěšně reprezentovali jednotu před více než 20 lety.
V Sokolském Atletcupu změřilo 26. května své síly 35 dětí a 9 dospělých. Soutěžili
také cvičitelky, maminky a tatínkové. Všichni museli zvládnout sprint, skok daleký, hod
míčkem a překážkovou dráhu. Dospělí měli navíc trojskok do dálky snožmo a hod
koštětem.
Na Dětský den 4. června přišlo na 30 dětí, ty nejmenší s rodiči. Venku bylo několik
stanovišť s různými úkoly pro bystrou mysl a šikovné ruce, v tělocvičně si zájemci mohli
zahrát míčové hry. Děti dostaly odměnu a špekáčky, které si hned opekly.
Při oslavách 720. výročí povýšení Volyně na město byli na návrh jednoty oceněni
za mimořádný přínos pro město: Marie Sládková, Marie Kahovcová (in memoriam) a
Miroslav Šimák (in memoriam).
Letní tábor pod Bethánem proběhl 30. června až 14. července za účasti 25 dětí.
Téma táborové hry: Tajuplný ostrov od J. Vernea. Děti si vybudovaly ostrov za řekou,
odkud plnily úkoly (např. dojet pro trosečníka, postavit loď z přírodnin, uhlídat stádo ovcí,
postavit kovárnu) a učily se přežít v přírodě. Táborové ohně byly nedílnou součástí tábora.
Jednota opět zaštítila letní tábor v Kocelovicích ve dnech 2. až 14. července.
Táborovou hru Vivat mušketýr! si zahrálo 42 dětí. V převleku za mušketýry bojovaly za
krále Ludvíka XIII. a Francii proti kardinálovi Richelieu
V rakouském Dorbirnu se 7. - 13. července konala XVI. světová gymnaestráda,
které se zúčastnilo více než 18.000 cvičenek a cvičenců z 69 zemí celého světa. Heslem
bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy. V české výpravě, čítající na 870 žen a
mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola, a to se dvěma hromadnými skladbami (Spolu a
Borci) a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět). Z naší jednoty jelo do
Dorbirnu 7 žen a 2 muži, kteří cvičili ve skladbě Spolu, tj. česko-slovenské skladbě
loňského sletu. Celý týden byl náročný, ale plný dechberoucích zážitků.

Letní tábor pod Bethánem

Dornbirn

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 16. - 22. září. V naší jednotě měl
od pondělí do čtvrtka formu otevřených cvičebních hodin, protože právě tento týden začalo
pravidelné cvičení. V rámci hodin probíhaly testy fyzické kondice dětí i dospělých.
Klub Aktiv Č. Budějovice uspořádal 19. září na Sokolském ostrově v Č.
Budějovicích 6. sportovní hry senzačních seniorů. V kat. 60-69 let se zúčastnilo družstvo
ve složení A. Kráslová, M. Pacáková a V. Vaňatová a umístilo se mezi 27 družstvy na 13.
místě.
Noc sokoloven jsme připravili na pátek 27. září. V podvečer si 40 dětí zahrálo
zajímavou hru spojenou s poznáváním sokolovny, pak si všichni pochutnali na dortu
potaženém marcipánem, na němž byla namalována naše sokolovna. Nakonec děti ze
spacáků sledovaly pohádku. Byli jsme hrdí na to, že na oficiálním plakátu ČOS k této akci
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byla vyobrazena naše sokolovna.
Na výlet na Šumavu, kterým zahajujeme cvičební rok, jsme se vydali 6. října.
Podzimní příroda ukázala svou krásu, zámkem Skalice v Bohumilicích nás provedli
majitelé, manželé Hiršlovi a okruh Sudslavické stezky nám poskytl zajímavé informace.
Památný den sokolstva (8. října) jsme letos poprvé mohli slavit jako významný
den ČR. Připomíná všem, že 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její
majetek úředně zabaven, gestapem bylo pozatýkáno více než 1 500 sokolů a sokolek.
Většina se domů již nevrátila. V tento den jsme se sešli u Růžového záhonu. Několika
slovy, minutou ticha a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu, kterou chováme ke všem
bratrům a sestrám, kteří v těžkých dobách obětovali pro vlast své životy. Poté jsme šli
k řece Volyňce a děti pustily po vodě vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami. Co
zmařený život, to světýlko. Na závěr jsme zapálili svíčky také u pomníku padlým na
náměstí Hrdinů.

Na paměť prvního československého olympijského vítěze, sokolského gymnasty,
jsme uspořádali 22. října (v den 121. výročí jeho narození) Memoriál B. Šupčíka ve
šplhu. Chlapci a dívky absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie 3 m, ostatní 5 m. Poté téměř
všechny děti zvládly i šplh na laně. Všichni dostali diplom a malou odměnu.
Zajímavou soutěž pro st. žactvo, dorost a dospělé DUA - trojboj v SG
zorganizovali 2. listopadu v T.J. Sokol Milevsko. Dvojice soutěžících se utkaly v trojboji v párech v prostných, dále v jednotlivcích na hrazdě a kladině (dívky), na hrazdě a kruzích
(chlapci). Naše gymnastky vybojovaly 2. a 5. místo v kategorii st. žákyně III.
Na setkání těch, kteří byli v létě na světové gymnaestrádě v Dorbirnu, jelo 30.
listopadu do Prahy 6 žen.
Na Vánoční besídce 12. prosince si děti pohrály a odnesly si i dárečky.
Vánoce pro zvířátka - 14. prosince jsme došli s dětmi za velmi větrného počasí až
ke kapličce sv. Ludmily, kde dostala zvířátka zimní dobroty.
Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do okolí Volyně.
Cvičitelé a cvičitelky se stále vzdělávali na akcích pořádaných ČOS i jinými
organizacemi. Letos to byly akce pořádané Jihočeskou župou a Oblastním střediskem
všestrannosti v Č. Budějovicích (Oblastní sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou;
Seminář SG - nářadí; Oblastní sraz RDPR; Oblastní sraz cvičitelů/lek seniorů/rek a ZTV;
Cvičím, abych žil II; Tai-chi v hodinách ZTV, Plavání) a akce ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejen
pohybem živ je Sokol; Rozhodčí PD; Tvorba sestav a Rozhodčí SG ženy + muži; Hrazda a
přeskok od základů; Seminář pro cvičitele seniorů).
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Odbor sportu
Stolní tenis
V průběhu roku se do činnosti oddílu stolního tenisu zapojilo celkem 17 členů. Žáci
trénovali jednou týdně pod vedením br. Toningera, Hrašeho a Chalupy. V sezóně
2018/2019 družstvo mužů obsadilo v Regionálním přeboru Strakonicka 12. místo mezi
16 účastníky. Pro sezónu 2019/2020 rozhodl VV RSST vzhledem k narůstajícímu počtu
přihlášených družstev rozdělit regionální soutěž do dvou výkonnostních skupin po 9
účastnících. Tým jednoty startuje v nižší soutěži. Vzhledem k rostoucí výkonnosti žáků J.
Poura a O. Pechláta bylo rozhodnuto přihlásit do soutěže "B" tým, na jehož soupisku byli
tito nadějní žáci zařazeni. K rozhodnutí přispěl i návrat R. Chalupy po osmiletém působení
v TJ ČZ Strakonice Elektrostav. Po 11 odehraných kolech bylo "áčko" na 2. místě a
"béčko" na 5. místě devítičlenné tabulky.
V sobotu 4. května uspořádal oddíl 11. ročník turnaje tříčlenných družstev „O
pohár Sokola Volyně“, organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy
Jihočeské, do něhož se přihlásilo 10 družstev. Vítězství patřilo Velkým Popovicím, 2. T.J.
Sokol Studená, 3. Strakonický Elektrostav, 4. ST Svatá Maří, 5. vodňaští borci, 6. „A“ tým
pořádatelů, 7. Táborští sokoli, 8. T.J. Sokol Zliv. „B“ tým domácích porazil T.J. Sokol
Strakonice v boji o 9. místo. Turnaj nabídl možnost změřit síly mezi hráči od okresního
přeboru až po 3. Ligu bez rozdílu věku (několik hráčů překročilo sedmdesátku).
Poděkování patří organizátorům i rozhodčím turnaje, odměněni byli veteráni volyňského
ping-pongu, B. Korejs a F. Diviš.

V sobotu 28. prosince uspořádal oddíl 27. ročník Vánočního turnaje současných a
bývalých hráčů klubu s účastí 14 mužů. Finálové utkání bylo jednoznačnou záležitostí - L.
Valašík zvítězil 3:0 nad J. Boškou – bylo to již jeho desáté vítězství na tomto turnaji.
V boji o bronz zvítězil R. Chalupa 3:0 nad P. Hrašem. Letošní ročník turnaje se musel
obejít bez dlouholeté opory volyňského klubu, V. Šiškové (zdrav. problémy). Na závěr
hlavní rozhodčí turnaje a velká postava historie volyňského stolního tenisu B. Korejs
vyhlásil výsledky a předseda oddílu R. Chalupa předal všem účastníkům pěkné ceny od
věrných sponzorů klubu. Následovalo předsilvestrovské posezení se zhodnocením
uplynulé sezóny a zavzpomínáním na doby minulé a na bývalé spoluhráče, kteří už nejsou
mezi námi.
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Volejbal
Volejbalový oddíl měl 14 členů (od ledna se začali scházet i muži) a trénoval
pravidelně. V sezóně 2018/2019 se ženy zúčastnily Okresního přeboru Volejbal ženy,
kde po odehrání 33 zápasů obsadily mezi 12 družstvy pěkné 5. místo. Oddíl se 3. srpna
zúčastnil volejbalového turnaje v areálu SK Lčovice. Postavil 2 smíšená družstva, která se
umístila na 7. a 8. místě. V sezóně 2019/2020 byly ženy na 6. místě mezi 11 družstvy.
Bohužel je stále provázela občasná zranění hráček, takže jim v turnajích OP pomáhaly
hostující hráčky.
Další činnost
V r. 2019 jsme se zaměřili na oslavy dvou kulatých výročí jednoty. Důkladně jsme
uklidili sokolovnu a pozemek okolo ní. Opravili jsme jeviště (omítky, snížení a zateplení
stropu, rozvody elektřiny, osvětlení, vyčištění a oprava opony) a obnovili jeho původní
výmalbu. Opravili jsme prostor před vstupem na jeviště (omítky, rozvody elektřiny,
osvětlení, dlažba, schody na jeviště). Příspěvek Města Volyně nám významně pomohl
financovat uvedené opravy, provoz sokolovny, uspořádat oslavy a mohli jsme přispět i
těm, kteří ČOS reprezentovali na gymnaestrádě v Dorbirnu. Od ČOS jsme získali
příspěvek na činnost oddílů a grant na vzdělávání cvičitelů/lek. Získali jsme dotaci
z MŠMT na činnost dětských oddílů, z níž jsme zakoupili dopadovou skládací plochu a
pomůcky na trénink stolního tenisu. Po celý rok byla v provozu a byla využívána
ubytovna.
O propagaci jednoty se stará a kroniku vede Olga Holoubková. Údaje o jednotě a
její činnosti jsou na www.sokol.volyne.info, základní informace na www.sokol.eu, na
webu Sokolské župy Jihočeské a oficiálních stránkách města Volyně. Aktuality
uveřejňujeme na nástěnce v sokolovně, ve vývěsce ve městě a ve Zpravodaji města
Volyně.
Olga Holoubková, starostka, náčelnice, vzdělavatelka
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Malé ohlédnutí
Právě jste došli na konec v pořadí již patnácté Ročenky Sokolské župy Jihočeské,
která přibližuje činnost i úspěchy v roce 2019 jak celé župy, tak i devatenácti ze 47
tělocvičných jednot, v SŽJ sdružených. To znamená, že první a zároveň také poslední
„sloučená“ krajská župa úspěšně prožila patnáctý rok své existence. (Ročenky 2005 – 2018
naleznete na webu župy).
Připomeňme si, že nová „krajská“ župa začala psát svou historii dne 1. ledna 2005.
Vznikla sloučením tří „husitských žup“ – župy Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Táboře,
župy Husovy se sídlem v Českých Budějovicích a župy Jeronýmovy se sídlem v Písku.
Nová Sokolská župa Jihočeská sdružovala v té době na území celého Jihočeského kraje 50
tělocvičných jednot s více než devíti tisíci členy. Sídlem župy se staly České Budějovice,
zpočátku pracovala ještě střediska v Písku a v Táboře. Tento krok nebyl nějakou libovůlí
Jihočechů, ale byl reakcí na výzvu sjezdu ČOS, který vyzval všechny sokolské jednoty a
župy k vytvoření žup krajských, odpovídajících novému státoprávnímu uspořádání České
republiky, kdy všechny spolky a občanská sdružení měla změnit svoje dosavadní
uspořádání a podřídit je novému uspořádání regionálnímu. Pro Sokol to znamenalo, že
místo čtyřiceti čtyř historických žup bude na území České republiky v budoucnu pouze
čtrnáct žup krajských. Přesto ještě i po patnácti letech je SŽJ jedinou sloučenou župou
v celé České obci sokolské!
Pohled do historie nám prozradí, že nová župa není první sokolskou župou, která
sdružuje všechny sokolské tělocvičné jednoty na jihu Čech. Již nejstarší jihočeská župa,
župa Jana Žižky z Trocnova, sdružovala od 15. srpna 1885 všechny sokolské jednoty
tohoto rozsáhlého území. Na počátku jich bylo jedenáct. Župa však nepřežila ani šest let,
protože se před 130 lety řízení takového kolosu (hlavně územního) nedalo dost dobře
zvládnout, a protože se zvyšoval i počet sdružených tělocvičných jednot. Naši předkové se
proto moudře rozhodli pro rozdělení tohoto území na dvě části. Za dělicí čáru zvolili řeku
Vltavu: pravý vltavský břeh patřil i nadále župě Žižkově se sídlem v Táboře, na levém
břehu vznikla 3. května 1891 nová župa Husova se sídlem v Českých Budějovicích. Počet
sokolských jednot však stále rostl a tak i řízení této nové župy se stávalo stále náročnějším.
Proto se naši předchůdci po dalších sedmi letech dohodli na dalším dělení – jižní část župy
Husovy si ponechala původní jméno i sídlo v Českých Budějovicích, v její severní části
vznikla 22. května 1898 v pořadí již třetí jihočeská župa – župa Jeronýmova se sídlem v
Písku.
Další osudy každé z jihočeských žup se vyvíjely zcela samostatně. Je samozřejmé,
že byly ovlivněny historickými událostmi stejně jako celé sokolské dění. Střídala se období
bohaté sportovní, kulturní i společenské činnosti s obdobími stagnace nebo zákazu činnosti
(obě světové války). Nejdelší období zákazu činnosti celé ČOS, tedy i sokolských žup a
sokolských tělocvičných jednot, následovalo po únorovém puči roku 1948. Trvalo více než
40 let. Až po listopadové revoluci roku 1989 došlo k obnovení České obce sokolské (7.
ledna 1990) a postupně i celé sokolské organizace. Historické hranice jednotlivých žup
byly tehdy trochu pozměněny podle hranic příslušných okresů. Celkový počet žup na
území České republiky – tedy 44 – však zůstal zachován. Postupně byly obnoveny i župy
Jeronýmova, Husova a Žižkova, a až do konce roku 2004 si každá žila svým životem.
Nově vzniklou Sokolskou župu Jihočeskou začalo řídit předsednictvo ve složení
starosta - Stanislav Matoušek (Lišov), místostarosta - Zdeněk Janda (Písek), jednatelka Jiřina Nováková (Tábor), hospodář - František Franěk (Milevsko), náčelnice - Svatava
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Křivancová (Čtyři Dvory), pobyt v přírodě - František Dvořák (Lišov), odbor sportů Milan Kučera (Písek), vzdělavatelka - Zuzana Sekalová (Milevsko).
Pracovníky středisek se stali: České Budějovice – Otýlie Týmalová, Písek – Vít
Velíšek a Tábor – Jiřina Nováková, tajemnicí župy byla Šárka Brothánková. Kontrolní
komise, která měla dohlížet na počínání všech, byla tehdy pětičlenná: předseda - Zdeněk
Havlůj (Tábor), místopředseda - Pavel Bolek (Milevsko) a členové – Václav Marek (Č.
Budějovice), Jaroslav Máca (Písek) a Otýlie Týmalová (Č. Budějovice). Ve výboru ČOS
župu zastupovali: František Franěk (Milevsko), Milan Kučera (Písek), Radim Kvitský
(Jindř. Hradec), Václav Protiva (Č. Budějovice) a Stanislav Matoušek (Lišov).
Nová župa se měla poměrně čile k světu. Sportovní i kulturní program plynule
navázal na činnost v původních župách, sportovci i příslušníci odborů všestrannosti
přiváželi cenná vítězství i medailová umístění z nejrůznějších soutěží, přeborů, mistrovství
republiky, Evropy i světa. Dařila se i péče o majetky jednot i celé župy, hospodaření
s finančními prostředky, organizace župních soutěží. Podařilo se navázat kontakty mezi
jednotami, spolupráce mezi činovníky i sportovci. V roce 2009 ale financování celého
sportovního prostředí dostalo velkou ránu – na veřejnost začala pronikat kauza společnosti
Sazka a.s., české akciové společnosti, provozující hazardní hry a sázky, z jejichž výtěžku
byl od roku 1993 financován sport v ČR. A také tunel jejího ředitele Aleše Hušáka s 15
milionovým ročním platem + 15 milionovou roční prémií i členů představenstva a dozorčí
rady společnosti s mnohamilionovými odměnami. (včetně tehdejšího starosty ČOS
Jaroslava Bernarda). V roce 2011 se pak společnost Sazka dostala do insolventního řízení
a byl na ni prohlášen konkurz. Do sportu se tak po dlouhou dobu nedostávaly téměř žádné
finanční prostředky…
Postupně se i tato velice krizová situace začala lepšit a financování sportu přešlo na
grantový systém. Pro dobrovolné sportovní činovníky však nastalo období značně časově
náročného „papírování“ při vyplňování žádostí i při vyúčtování grantů. Ti šikovní si ale
dokázali opatřit slušné finanční prostředky, sportovní i jiné vybavení, příspěvky na opravy
sokoloven i sportovišť…
Naše župa však netrpěla pouze „zvenku“. S nástupem nového tajemníka Radima
Kvitského v říjnu 2009 se začaly dít věci… Přestože se finanční situace v ČOS začínala
pomalu vylepšovat, v příjmech jednot naší župy se to příliš neodráželo. Nakonec všichni si
již zvykli na svoje mizivé dotace, tak proč by se měli zase začít rozmazlovat? Když se
k tomuto ale přidala arogance, nesokolské chování, neochota, neschopnost poradit a velice
často i nepřítomnost tajemníka v župní kanceláři, začali se nad vzniklou situací zástupci
některých jednot vážně zamýšlet. Před volební valnou hromadou v dubnu 2016 vyzvali
starostové Sokola České Budějovice a Sokola v Táboře dopisem ostatní jednoty ke
společnému postupu při změnách v předsednictvu župy. Ze setkání zástupců stejně
smýšlejících jednot vzešel protinávrh na posty starosty, místostarosty a jednatele župy.
Valná hromada byla tenkrát opravdu bouřlivá. Ve volbách ale nakonec neuspěl ani
jeden z protikandidátů (Václav Protiva z Č. Budějovic, Jiří Bělohlav z Tábora a Olga
Holoubková z Volyně). Staronové předsednictvo bylo zvoleno na další 3 roky. Avšak ani
takto bouřlivá VH nedokázala přispět ke zlepšení situace na župě. Situace se naopak dále
vyostřovala – např. když tajemník vyhodil členky kontrolní komise, které měly podle
Stanov ČOS provést kontrolu v župní kanceláři…
Valná hromada v dubnu 2017 však již slavila úspěch. Po skončení pracovního
poměru Radima Kvitského (31. prosince 2016) zjistila Kontrolní komise župy závažné
nedostatky v hospodaření župy za poslední 3 roky. Tyto přímé důkazy přesvědčily většinu
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delegátů valné hromady župy v dubnu 2017 o nutnosti výrazných změn v předsednictvu.
Novým starostou byl zvolen Jiří Bělohlav (Tábor), místostarostou Josef Kadlec (Č.
Budějovice), jednatelkou Zuzana Sekalová (Milevsko) a členkou Olga Holoubková
(Volyně). Do pracovního poměru na místo tajemníka župy nastoupila v únoru 2017 Ingrid
Váchová. Účetní agendu převzala v polovině roku od Brigity Štrobové hospodářka župy
Jitka Sklenářová. Hlavním cílem obnoveného předsednictva župy bylo zastavit
hospodářský propad předchozích let a dosáhnout za rok 2017 vyrovnaného rozpočtu. K
tomu bylo nutné o desítky procent snížit náklady, zvýšit výnosy a zlepšit vymáhání
pohledávek. Ačkoliv se tento úkol zdál v polovině roku nereálný, nakonec se jej podařilo
splnit především díky zkušenostem a osobnímu nasazení starosty, místostarosty,
pracovitosti tajemnice a odborným znalostem hospodářky a předsedkyně kontrolní komise.
S určitostí můžeme dnes říci, že SŽJ byla zachráněna opravdu na poslední chvíli. Na
poslední chvíli byly zachyceny velké finanční machinace tajemníka (a jednatele v jedné
osobě), kryté starostou župy a podporované nečinností ostatních členů předsednictva.
Již sletový rok 2018 potvrdil, že se župa opět vydala správným směrem, že se
podařilo do předsednictva zvolit zkušené, poctivé a pracovité činovníky, kteří dokázali
získat zpátky i část neprávem nabytých finančních prostředků. A zajistit (i finančně)
všechny základní sportovní aktivity členů. A také kromě nácviku sletových skladeb
připravit a organizačně zajistit krajský (nebo také župní) slet v Českých Budějovicích i
účast více než sedmi stovek cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze.
O úspěších patnáctého roku naší sloučené župy se můžete přesvědčit v této
Ročence. Tradičně jich bylo hodně – ať už jde o „obyčejné“ cvičení všech kategorií
sokolské všestrannosti (od rodičů s dětmi přes předškolní, mladší a starší žactvo, dorost a
dospělé až po seniory a seniorky) v běžných cvičebních hodinách, o úspěchy v přeborech
ČOS v sokolské všestrannosti a ZZZ nebo o vítězství, medailová umístění či dobrou
reprezentaci v mnoha sportovních soutěžích, přeborech i mistrovstvích. Za to všechno patří
určitě veliký dík všem cvičitelům, cvičitelkám, trenérům i trenérkám, ale také
organizátorům a činovníkům ze všech našich jednot. A gratulaci si určitě zaslouží i všichni
úspěšní sportovci. Úspěchy slavila i kulturní a společenská prezentace jednot i celé župy
při nejrůznějších příležitostech.
Při bilancování činnosti župy bychom neměli zapomenout na ty, kteří se za 15 let
existence SŽJ v jejím předsednictvu vystřídali: starosta – Stanislav Matoušek (2005 –
2016), Jiří Bělohlav (2017, 2018), Josef Kadlec (od 2019); místostarosta – Zdeněk Janda
(2005,2006), Jiřina Ničová (2007 – 2012), Anna Kalenská (2013, 2014), Jitka Sklenářová
(2015), Ladislav Vocílka (2016), Josef Kadlec (2017, 2018), Zuzana Sekalová (od 2019);
jednatel – Jiřina Nováková (2005, 2006), Petra Novotná (2007 – 2010), Petra Bublíková
(2011), Anna Kalenská (2012), Radim Kvitský (2013 – 2016), Zuzana Sekalová (2017,
2018), Alena Burianová (od 2019); hospodář – František Franěk (2005 – 2012), Jiřina
Ničová (2013 – 2016), Jitka Sklenářová (od 2017); náčelník – Ladislav Cibulka (2007 –
2012), Václav Marek (2013 – 2018), Jakub Čudlý (od 2019); náčelnice – Svatava
Křivancová (2005, 2006), Olga Holoubková (2007 – 2012), Hana Soukupová (2013 –
2015), Alena Burianová (2016 – 2018), Tereza Cendelínová (od 2019); odbor sportů –
Milan Kučera (2005 – 2018), Ladislav Cibulka (od 2019); pobyt v přírodě – František
Dvořák (2005 – 2006), Jan Volman (2007 – 2015); vzdělavatel – Zuzana Sekalová (2005 –
2012), Pavel Bolek (2013 – 2018), Olga Holoubková (od 2019); člen – Svatava
Křivancová (2016), Olga Holoubková (2017, 2018).
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Velmi důležitá pro činnost župy je také župní kancelář: tajemník – Šárka
Brothánková (2005 – 2007), Dana Tantošová (2008), Radim Kvitský (říjen 2008 - 2016),
Ingrid Váchová (od února 2017); pracovnice župy - Eva Fišerová (2011 – 2015), Brigita
Štrobová (2016 – červen 2017). V kontrolní komisi pracovali: Zdeněk Havlůj (2005 –
2009), Pavel Bolek (2005 – 2009), Jaroslav Máca (2005 – 2009), Václav Marek (2005 –
2009), Otýlie Týmalová (2005 – 2012), Petra Štojdlová (od 2010), Edita Šrámková (2010
– 2012), Dalibor Pešek (2013 – 2015), Petr Němec (2013 – 2015), Jitka Sklenářová
(2016), Miloš Brož (od 2016) a Eva Herdová (od 2019).
Oslava 15 let Sokolské
župy Jihočeské proběhla velice
důstojně 8. března 2019 v divadle
Metropol v Českých Budějovicích.
Sokolské soubory Divadlo pod
Petřínem, Divadel-ní spolek Lázně
Toušeň a Soubor písní a tanců
Josefa Vycpálka pod vedením
zkuše-ného režiséra Bohumila
Gondíka sehrály divadelní hru ze
zlatého fondu české dramatické
tvorby,
komedii
Ladislava
Stroupež-nického Naši furianti. Ta
byla připravena pro zahájení XVI.
všesokolského sletu 2018 a
uvedena na scéně historické
budovy Národního divadla pro VIP
hosty sletu. Sokolští ochotníci byli
vůbec prvními neprofesionály, kteří
v naší „zlaté kapličce“ v celé její
130 leté historii vystupovali. Přes
určité problémy se toto představení podařilo zajistit. Všichni, kteří
se do českobudějovického Metropolu vydali, byli představením
nadšeni. Výkon všech 35 účinkujících odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Zvlášť vysoce hodnotili výkon výměnkáře Petra
Dubského v podání režiséra představení Bohumila Gondíka, který musel nahradit
nemocného Milana Špaleho.
Pozn.: od 11. března byla uzavřena všechna divadla kvůli pandemii Koronaviru.
Zuzana Sekalová, místostarostka SŽJ
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Technické poznámky.
U všech jednot jsou uvedeni členové výborů – pokud nebyli uvedeni v příspěvku,
jsou převzati z webových stránek župy. Nejsou-li aktuální, aktualizujte si údaje na webu.
Veškerá jména jsou uvedena bez akademických titulů.
Plné jméno, tj. křestní a příjmení je vždy uváděno bez titulu br. nebo ses. Pouze u
„holého“ příjmení tento titul je.
Příspěvek Rudolfova je na výslovné přání autorky bez jakékoliv úpravy.
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