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Slovo úvodem
Vážení sestry, vážení bratři a vážení čtenáři,
Opětovně se setkáváme u naší župní ročenky. Tentokrát již u jejího 17-tého ročníku.
Dle zvyku Vám přináší informace z naší župy a hlavně z činnosti jednot, které jsou ochotné
se o své výsledky podělit a ukázat, že to i přes všechny možné potíže jde, když se chce.
Přispívajících jednot trochu ubylo, ale stále jde o významnou část aktivních jednot a chci jim
za jejich příspěvky poděkovat. Snad budou i dalším jednotám vzorem a příkladem či námětem
pro jejich činnost.
I loňský rok byl poznamenám covidovými opatřeními, které omezovaly naši činnost.
Různá omezení uspíšila nasazení digitalizace a přechod na elektronickou komunikaci.
Také předsednictvo župy se v období covidových omezení setkávalo pouze pomocí webových
on-line nástrojů. Elektronické průkazky, členské známky a elektronická evidence členské
základny je určitě jedním z příkladů nástupu digitalizace, jen je škoda, že byla nasazena velmi
překotně a jednoty, hlavně ty s větším počtem členů, mají řadu problémů s její funkčností.
V letošním roce slaví Sokol 160 let od svého založení a naše župa k tomuto výročí pořádá
od 24.3.2022 do 30.4.2022 na českobudějovické radnici výstavu.
Přeji Vám všem příjemné chvíle při čtení ročenky a hlavně hodně zdraví a možnost
pravidelného setkávání při společných cvičeních, trénincích a nácvicích.
S pozdravem NAZDAR

Josef Kadlec, starosta župy
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Příspěvěk náčelníka
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolte nám, abychom Vás informovali o dění v odboru všestrannosti v roce 2021.
Tento rok byl opět poznamenán pandemií covid-19 a to narušilo nejen naše běžné životy,
ale i ty cvičební. I když to bylo o něco lepší než v předchozím roce, pořád to nebylo ono.
Z běžných každoročních akcí se nám dařilo pořádat pouze letní tábory, příměstské tábory
a akce, které se konaly v malých počtech a ideálně mimo uzavřené prostory, tedy venku.
Cvičit se nám střídavě dařilo i nedařilo. Vlivem těchto událostí se naše aktivity přesunuly
do venkovního a online prostředí. Naši cvičitelé ze všech svých sil udržovali kontakt s dětmi
a pokoušeli se jim zpříjemnit tuto nelehkou dobu. Na našich sociálních sítích se postupně
objevovaly výzvy, které mohly děti plnit a poměřovat se tak mezi sebou. Velký úspěch ovšem
měly naše venkovní aktivity. Podařilo se uspořádat velké množství výprav a výletů
pro jednotlivce, na kterých účastníci plnili různé úkoly a např. postupně dávali dohromady
skládačku, která je přivedla k cíli.
Formou webináře proběhl ve dvou termínech i Oblastní sraz cvičitelů a cvičitelek mladších
a starších žáků a žákyň. Naučili jsme se pracovat s on-line prostředím a dokázali jsme si,
že to zvládneme.
Po rozvolnění epidemiologických opatření se nám podařilo uspořádat dvě župní soutěže.
První z nich byl dne 3. 10. 2022 II. ročník Všestrannostního desetiboje v Českých Budějovicích,
který z pověření župy pořádala T. J. Sokol Boršov nad Vltavou a druhou potom netradiční
závody ve sportovní gymnastice DUA – TROJBOJ, pořádané T. J. Sokol Milevsko.
Z celostátních akcí podporovaných ČOS jsme se zapojili do Noci sokoloven, týdne Sokol spolu
v pohybu, Sokolského běhu republiky a akce Oběhneme republiku. Tyto akce nejsou zaměřeny
pouze na členy Sokola, ale jsou určeny i široké veřejnosti, tak, aby jí naši činnost co nejvíce
přiblížily.

Jakub Čudlý
náčelník SŽJ
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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
vyslanci

tajemník župy
kontrolní komise

Josef Kadlec
Zuzana Sekalová
Alena Burianová
Jitka Sklenářová
Jakub Čudlý
Tereza Cendelínová
Ladislav Cibulka
Olga Holoubková
Ladislav Cibulka
Jakub Čudlý
Zuzana Sekalová
Ingrid Váchová
Petra Štojdlová
Pavel Bolek
Eva Herdová

Sokol České Budějovice
Sokol Milevsko
Sokol České Budějovice
Sokol v Táboře
Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Volyně
Sokol Písek
Sokol Písek
Sokol Milevsko
Sokol České Budějovice
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
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Sokolská župa Jihočeská – členstvo
Celkové počty členů ve 46 (47) jednotách sdružených v SŽJ (úbytek 637 členů proti roku 2019).

T.J. Sokol Bělčice

127

T.J. Sokol Mirovice II.

59

T.J. Sokol Blatná

329

T.J. Sokol Nová Ves u Č. Budějovic

42

T.J. Sokol v Borotíně

4

T.J. Sokol Nové Hrady

78

T.J. Sokol Boršov nad Vltavou

152

T.J. SOKOL OLEŠNICE

84

T.J. Sokol Bzí u Dolního Bukovska

0

T.J. Sokol Písek

1552

T.J. Sokol České Budějovice

1493 T.J. Sokol Prachatice

3

T.J. Sokol Čtyři Dvory

163

T.J. Sokol Radomyšl

68

T.J. Sokol Dačice – Centropen

90

T.J. Sokol Rudolfov

31

T.J. Sokol Dráchov

6

T.J. Sokol Semice

44

T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou

458

T.J. Sokol Sepekov

21

T.J. Sokol Husinec

16

T.J. Sokol Soběslav

34

T.J. Sokol Jindřichův Hradec

107

T.J. Sokol Strakonice

246

T.J. Sokol Jistebnice

187

T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí

70

T.J. Sokol Kamenný Újezd

196

T.J. Sokol Studená I.

31

T.J. Sokol Kaplice

67

T.J. Sokol Studená II.

28

T.J. Sokol Kardašova Řečice

16

T.J. Sokol Sudoměřice u Bechyně

90

T.J. Sokol Katovice

49

T.J. Sokol Suchdol nad Lužnicí

29

T.J. SOKOL KNĚŽSKÉ DVORY

35

T.J. Sokol v Táboře

464

T.J. Sokol Křemže

289

T.J. Sokol Vlachovo Březí

5

T.J. Sokol Ledenice

81

T.J. Sokol Vodňany

147

T.J. Sokol Lhenice

18

T.J. Sokol Volenice

13

T.J. Sokol Lišov

242

T.J. Sokol Volyně

294

T.J. Sokol Milevsko

459

T.J. Sokol Zliv

47

T.J. Sokol Mirotice

74

Celkem

8138
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Sokolská župa Jihočeská – zpráva odboru sportu za rok 2021
V roce 2021 bylo registrováno v oddílech odboru sportu celkem 3855 členů, z toho
1579 dospělých a 2276 dětí a mládeže do 19 let. Zaregistrováno bylo celkem 81 sportovních
oddílů z 24 tělocvičných jednot a 40 různých sportů. V rámci podpory sportu v župě bylo
rozděleno 114 500,- Kč na župní grant OS a 154 400,- Kč na podporu sokolské sportu.
Sport se v Sokolské župě Jihočeské provozuje na všech výkonnostních úrovních od rekreačního
až po vrcholový. Mezi individuálními sportovci i kolektivy nalezneme účastníky vrcholných
domácích soutěží i soutěží mezinárodního charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že epidemie
Covid-19 neumožnila odehrát většinu sezony kolektivních halových sportů, nebyly vyhlášeny
nejlepší sportovní kolektivy župy. V kategorii jednotlivců jsou oceněni tito sportovci:
Jméno a příjmení
Anežka Bolinová
Tomáš Kratochvíl
Dagmar Vlčková

Rok narození
2004
2002
1995

Sport
Mažoretkový sport
Atletika
Aerobik

T. J. Sokol
Blatná
České Budějovice
Písek

Kategorie
do 18. let
18-23 let
nad 23 let

Děkuji všem sportovcům, trenérům a funkcionářům za skvělou reprezentaci naší župy
v soutěžích všech kategorií. Přeji mnoho sportovních úspěchů v roce 2022.

Ladislav Cibulka - předseda OS SŽJ
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Anketa ČOS – Sokol roku
Stejně jako v předchozím roce vyhlašovala ČOS v rámci ankety Sokol roku 2020 nejlepší
sportovce, cvičitele, kulturní a vzdělavatelské počiny, ale i cenu starostky.
Naše župa patřila v tomto hodnocení mezi nejúspěšnější. Nejlepšího výsledku dosáhl
v kategorii jednotlivců atlet z T. J. Sokol České Budějovice Jiří Polák – sprinter, který přivezl
zlatou medaili z MČR v běhu 200 metrů, díky čemuž se mohl postavit na start Diamantové ligy
v Bruselu, kde obsadil výborné třetí místo.
V kategorii mládeže do 18 let obsadil krásné 4 místo badmintonista Jan Janoštík, opět člen
T. J. Sokol České Budějovice.
V konkurenci se neztratily ani cvičitelky všestrannosti z T. J. Sokol České Budějovice,
Eva Neumannová a Henrietta Ottová, dále potom cvičitel všestrannosti z T. J. Sokol Písek, kteří
se umístili mezi prvními pěti oceňovanými v kategoriích cvičitelka roku, cena Radky Daňkové
a cvičitel roku.

Ingrid Váchová
tajemnice župy

7

T. J. Sokol Blatná
V roce 2021 měla naše jednota 356 členů, z toho 207 dětí a mladistvých do 18 let. Velice nás
těšilo, že v oddílech vzrostl počet zejména malých dětí. Většina dětí navštěvovala sportovní
oddíly (basketbal, florbal, mažoretky, judo, volejbal) a účastnila se různých soutěží ve svém
sportu. Další členové cvičili v oddílech všestrannosti (badminton, jóga, karate, kondiční
tréninky, kalistenika, kulturistika, rodiče a děti, všestrannost muži, zdravotní tělocvik ženy).
Naše jednota měla také hudební skupinu B.A.S. – Blatenský amatérský soubor a několik členů,
kteří necvičili, přispívali na činnost a podíleli se na organizování akcí.
Výbor jednoty pracoval v tomto složení:
Starostka – Blanka Malinová
Místostarosta – Ondřej Kočovský
Jednatelka – Hana Novotná
Vzdělavatel – František Komorád
Členové – Eva Krotká, Lukáš Kocourek, Radek Řebřina, Radek Kareš
Rok 2021 byl stejně jako ten přecházející ovlivněn epidemickou situací a různými opatřeními,
která bylo nutné dodržovat. I přes tato omezení chodila většina oddílů pravidelně cvičit.
Děti z všestrannosti chodily cvičit ven, judisté posilovali kondičku běháním a cyklistikou,
členové dalších oddílů využívali venkovní sportoviště. Mnoho oddílů se také zapojilo do cvičení
online.

Cvičení s dětmi
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Některé tradiční akce musely být bohužel zrušeny, jiné byly přesunuty na jiný termín. Nezvykle
na podzim se tak uskutečnil běh zámeckým parkem Memoriál Jana Janovského. Judisté
nemohli uspořádat svou Velkou cenu, a tak ji nahradili Podzimním turnajem pro mláďata
a dorostence. O rok odloženo bylo také finále soutěže „Díky, trenére“, ve které měla naše
jednota svoje želízko v ohni. Vedoucí oddílu mažoretek PREZIOSO Hana Novotná zde dosáhla
fantastického úspěchu, kdy se v nabité konkurenci stala absolutní vítězkou soutěže a získala
tak titul „Trenérka roku“. Navíc obdržela také ocenění „Trenérka srdcařka“.

Hana Novotná - vítězka Díky, trenére

Memoriál Jana Janovského
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Úspěchů v soutěžích dosáhli tradičně judisté a mažoretky. Judisté se zúčastnili celkem
11 turnajů, ze kterých přivezli 19 medailí. Naši závodníci byli součástí týmů v Extralize,
I. Lize mužů i dorostenecké lize. Mažoretky PREZIOSO reprezentovaly naši jednotu
na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze, na kterém dosáhly mnoha pódiových
umístění. Finálová kola soutěže vysílala v přímém přenosu Česká televize.

Mažoretky PREZIOSO

Informace o Sokole Blatná na webových stránkách: www.tjsokolblatna.cz

Ondřej Kočovský, místostarosta
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T. J. Sokol Boršov nad Vltavou
Tělocvičná jednota Sokol Boršov nad Vltavou evidoval k 31. 12. 2021 celkem
152 cvičenců z toho 18 žen, 11 seniorek, 18 mužů, 2 senioři, 7 dorostenců, 74 děvčat
a 22 chlapců včetně PD. Členové navštěvují oddíly všestrannosti – gymnastiky, karate, lehké
atletiky, cvičení žen a Iaido.
Členové výboru:
Starostka:
Místostarostka:
Jednatelka:
Hospodářka:
Náčelnice:
Vedoucí odb. sportu:
Vzdělavatelka:

Barbora Machová
Dana Machová
Eliška Orlovská
Monika Hejlová
Karolína Suchá
Markéta Egnerová
Jana Bláhová

Cvičení žen a mužů
Ženy pod naším Sokolem mají možnost navštěvovat tyto cvičební hodiny – cvičení
s gumami, jógu, aerobik s prvky zumby a zdravotní cvičení. Muži mají oddíl lehké atletiky,
kruhový trénink a Iaido-kendo.
Oddíl všestrannosti
Tento oddíl je rozdělen na několik částí:
1) Oddíl RDPD a klasická všestrannost probíhá pod vedením Markéty Egnerové,
a to jednou týdně vždy v pondělí. Každý oddíl trénuje jednu hodinu. Do června
se ovšem děti sešly jen párkrát, vzhledem ke koronavirovým opatřením. Od září 2021
oddíl RDPD převzala Karolína Suchá, oddíl navštěvuje 12 dětí se svými rodiči.
2) Oddíl gymnastické přípravky probíhá každé úterý a trvá vždy hodinu a půl. Je určen
pro děti od cca 4 let až do 1. třídy. Na nábor se v září 2021 přihlásilo 22 děvčat,
bohužel není v našich silách vždy přijmout všechna. Ke konci roku navštěvovalo oddíl
15 děvčat. Tréninky probíhají pod vedením Barči Machové a Elišky Orlovské.
3) Gymnastika pro radost probíhá každý čtvrtek a trvá vždy hodinu a půl. Oddíl je určen
pro děvčata, která gymnastika baví, snaží se, ale nemají dispozice posunout
se do závodního oddílu. Tuto hodinu navštěvuje přibližně 15 děvčat od 1. do 6. třídy.
Tréninky probíhají pod vedením Barči Machové a Elišky Orlovské.
4) Oddíl sportovní gymnastiky – závodní. Tréninky závodního družstva byly v roce 2021
rozděleny na mladší a starší, přičemž každá skupina kvůli početnímu omezení
trénovala pouze jednou týdně dvě a půl hodiny. Tréninky probíhají pod vedením Barči
Machové a Elišky Orlovské. Jak skupinu mladších, tak skupinu starších, navštěvovalo
okolo 15 - ti děvčat.
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Akce oddílu všestrannosti - děti
V roce 2021 neproběhlo vzhledem ke koronavirovým opatřením mnoho závodů,
ale i tak jsme se některých zúčastnily a užily si plno zábavy a společných chvilek, a to i mimo
závody.
Děvčata z oddílů gymnastiky si v době uzavření tělocvičen vymýšlela na doma různě
zaměřené výzvy. První cvičenku zvolila trenérka a dále se děvčata nominovala navzájem.
Výzvy byly posilovacího, rovnovážného, rozsahového nebo baletního zaměření. Některá
děvčata vymyslela i sestavičku pro ostatní.
1) Velikonoční ON-LINE gymnastické závody. Děvčata dostala za úkol vymyslet
si sestavu s povinnými prvky, natočit ji a zaslat svým trenérkám. Porota složená
z trenérek Boršova a ze spřátelených gymnastických oddílů, poté určila pořadí.
Všechna zúčastněná děvčata dostala pochvalu za snahu a na tréninku pak malou
odměnu. Od dubna pomalu začaly tréninky, i když s rozestupy a venku, ale hurá.
2) Gymnastické soustředění v GymCentru. Od 9 - 14. srpna 2021 proběhlo příměstské
gymnastické soustředění v GymCentru v Českých Budějovicích, současně s oddílem
T. J. Spartak Trhové Sviny, který se zúčastňuje závodů pod ČGF. Soustředění
se zúčastnilo 10 děvčat. Celý týden se pilně cvičilo a využívalo skvělého vybavení
i molitanové jámy. Ve středu jsme podnikly výlet do sportovního areálu na Hluboké
nad Vltavou, kde jsme si užily lanový park nízký i vysoký, minigolf a další atrakce.
Večer proběhlo přespání v tělocvičně a diskotéka.
3) Boršovské gymnastické soustředění. Od 16. – 20. srpna 2021 proběhlo v boršovské
sokolovně, a také na zahradě, gymnastické soustředění. Toho se zúčastnilo 24 děvčat
pod vedením Barči Machové a Elišky Orlovské. Na každý den byl připraven pestrý
program. Cvičilo se na různém nářadí, zařazena byla také atletika, jóga, posilování
a balet. Ve středu bylo připraveno sjíždění Vltavy na raftech, ze Zlaté Koruny
do Boršova. Vybavení bylo zajištěno od spol. Ká-servis. Počasí bylo pěkné, cestou
jsme se zastavili na občerstvení. Výlet se děvčatům i vedoucím moc líbil. Odpoledne
si děvčata na sokolské zahradě vyrobila sokolský batůžek. Každá dostala plátěný
batůžek, fixy, znak sokola a myslím, že batůžky se povedly. Večer se společnými silami
založil oheň, opekly se buřty a děvčata spolu s trenérkami přespaly v sokolovně.
4) Nábor nových gymnastek. V úterý 7. 9. 2021 byl jako již tradičně zorganizován nábor
nových gymnastek. Přihlásilo se 20 děvčat přes e-formulář vytvořený Barčou
Machovou. Děvčata byla vyzkoušena z několika disciplín – z ohebnosti, rychlosti,
obratnosti, síly, skokových předpokladů a odvahy. Na základě výsledků bylo přijato
10 děvčat, která byla zařazena do jednoho ze tří gymnastických oddílů. Nábor byl
veden Barčou Machovou a Eliškou Orlovskou.
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5) Boršovský sokol žije. 28. a 29. 9. 2021 se v naší sokolovně uskutečnila akce, které
se zúčastnilo cca 50 lidí z naší obce a blízkého okolí. První den se v odpoledních
hodinách konala veřejná cvičební hodina pro veřejnost. Byly zde představeny oddíly
boršovského sokola – gymnastika, karate, RDPD, jóga a také byla na sokolské zahradě
připravena lukostřelba, Airtrack a trampolína. Veřejnost se mohla do cvičení zapojit
a vyzkoušet si různá cvičení. Druhý den si na zahradě mohli vyzkoušet disciplíny
Sokolského odznaku zdatnosti, který je novým projektem ČOS. Cílem bylo posoudit
pohybové schopnosti a dovednosti. Celá tato akce byla pod vedením Barči Machové.
Mezi disciplíny patřil např.:
bumerangový běh,
skoky přes švihadlo,
výskok dosažný,
kotoul vpřed,
přemet stranou,
chůze poslepu nebo
pavoučí test.
6) Všestrannostní desetiboj. V neděli 3. 10. 2021 se v Sokole v Českých Budějovicích
konal všestrannostní desetiboj. Z našeho sokola se přihlásilo 26 děvčat, celkem
se zúčastnilo 137 závodníků. Mezi disciplínami bylo např.:
počet shybů na hrazdě za půl minuty,
dřepy za půl minuty se vzpažením s dotykem tyčky,
skoky přes švihadlo za půl minuty,
skok snožmo do dálky z místa,
člunkový běh 10 m,
překážková dráha 10 m,
hod medicinbalem vrchem (různé váhy),
vznosy na šikmé lavičce / ze svisu za půl minuty,
přelézání tyčky do půl minuty,
šplh tyč / lano (nejmladší 2 m).
Nejlepší umístění našeho Sokola získala za mladší žákyně I. Vivien Šestáková
(3. místo), za mladší žákyně II. Karolína Štěpková (3. místo), za starší žákyně III.
Barbora Šrámková (2. místo), Agáta Baťhová (3. místo), za starší žákyně IV.
Anna Wiererová (2. místo).
7) Mikulášská nadílka. V úterý 7. 12. 2021 se na sokolské zahradě uskutečnila
Mikulášská nadílka. Letos byla kvůli koronavirovým opatřením uspořádána
na zahradě. Zúčastnilo se cca 50 dětí i s jejich rodiči, kteří na akci přinesli pohoštění,
pro děti byl uvařený čaj, pro dospělé punč. Společně jsme si ozdobili strom
na zahradě ozdobami, které si děti přinesly. Přišel také Mikuláš a čert, kteří dětem
donesli ovoce a něco sladkého. Ačkoli jsme museli improvizovat kvůli opatřením,
Mikulášská nadílka se opravdu povedla a pravděpodobně ji budeme takto
organizovat i další rok.
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Oddíl karate
Velké zastoupení má v našem Sokole i oddíl karate. Má několik oddílů - přípravka,
rekreační a závodní družstvo. Pravidelně se zúčastňují závodů a pořádají soustředění.

Oddíl karate Boršov

Soutěže oddílu karate
1) Oddíl karate se zúčastnil soutěže NP ČSKe, která byla rozdělena do tří kol.
První kolo se konalo v Karlových Varech od 12. – 13. 6. 2021. Druhé kolo bylo
v Praze od 18. – 19. 9. 2021. Poslední třetí kolo bylo pořádáno v Hradci Králové
v termínu od 9. – 10. 10. 2021.
Umístění našich karatistů:
1. místo Damián Mokráček st. ži.-60kg
2. místo Evan Dvořák st. ži.-45kg
2x 2. místo Dominik Stránský ml. ži +41kg
3. místo Bruno Dvořák, Hynek Mráz, Jan Kuthan, Nela Jeřábková
2) Dále se oddíl karate zúčastnil soutěže Budapest Open v Budapešti v termínu
od 11. – 12. 9. 2021, na které se přihlásilo 1300 závodníků z 34 států světa.
Umístění:
2. místo Dominik Stránský ml. ži +41kg
3. místo Damián Mokráček st. ži. -60kg
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3) Dalším závodem byl krajský přebor JčSKe, který se konal 7. 11. 2021 v Českých
Budějovicích. Zúčastnilo se ho 98 závodníků ze 14 oddílů.
Umístění:
7x 1. místo B. Dvořák, H. Mráz, M. Mareš, D. Stránský, E.
Dvořák, D. Mokráček, H.Dvořák
3x 2. místo T. Nováková, J. Kuthan, N. Jeřábková
1x 3. místo A. Lenc
4) Posledním závodem bylo mistrovství ČR, které se konalo v Českých Budějovicích
od 4. – 5. 12. 2021. Přihlášeno bylo celkem 541 závodníků z 61 klubů.
Umístění našich karatistů:
1. místo Damián Mokráček st. ži. -60 kg
2. místo Dominik Stránský ml. ži. +41 kg
9. místo Nela Jeřábková, Hynek Mráz
Soustředěn Netolice 2021
První soustředění se konalo 18. - 20. 6. 2021 ve Sportovním areálu Netolice, kde bylo
zajištěno ubytování, stravování a celý areál s halou a tartanovou dráhou. Účast byla 23 dětí
oddílu K. Boršov a 5 trenérů včetně zdravotního zabezpečení.
Druhé soustředění se konalo 24. - 26. 9. 2021 v rekreačním zařízení Autocamp
Podroužek Netolice, kde bylo zajištěno ubytování a strava. Na tréninky jsme docházeli
do Sportovního areálu v Netolicích. Účast 19 dětí K. Boršov a 6 trenérů včetně zdravotního
zabezpečení.
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T. J. Sokol České Budějovice
Nic se nezměnilo na faktu, že českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2021 mezi
největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.
Ke konci roku 2021 jednota evidovala celkem 1493 členů, což znamená, že v tomto,
bezesporu složitém roce, nedošlo k výraznému poklesu počtu členů (je o pouhé 3 členy
méně).
Podrobně:
Dospělí
Dorost
Žactvo
Předškoláci

557 členů
186 členů
623 členů
127 členů

Vyjádřeno v procentech to znamená, že 62,70 % členstva tvořila mládež do 18 let.
Do všestrannosti docházelo 448 členů, sportům se věnovalo 1045 členů.
Výbor nadále pracoval pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece. Scházel se vzhledem
k epidemii nepravidelně, členové výboru komunikovali převážně telefonicky či elektronickou
poštou.
Valná hromada se konala opět až na podzim, 14. září 2021, přesně dle současně platných
opatření Ministerstva zdravotnictví: každý účastník musel prokázat bezinfekčnost – očkování,
prodělání nemoci, negativní PCR test, negativní antigenní test nebo případně provedení
antigenního testu na místě samém. Toto je možná zbytečná poznámka, ale ať je pro
budoucnost zaznamenáno, jak to všechno bylo.
Členové výboru:
1. místostarosta
2. místostarosta
jednatel
náčelnice
vzdělavatelka

Stanislav Gryc
Eva Sedláková
Radek Fišer
ing. Ingrid Váchová
Milada Pospíšilová

Kontrolní komise:
Předsedkyně: Eva Herdová, členové: Zdeněk Masopust, Edith Šrámková
Členové naší jednoty pokračovali nadále i v roce 2021 v předsednictvu Sokolské župy
Jihočeské – br. Josef Kadlec - župní starosta, ses. Ingrid Váchová - tajemnice župy, ses. Petra
Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise župy, ses. Eva Herdová - členka komise,
br. Vlastimil Růžička - župní vedoucí pobytu v přírodě. Ses. Ingrid Váchová je zároveň
místonáčelnicí ČOS a vedoucí grantové komise.
Uznání ČOS získali:
Br. ing. Milan Pázler obdržel na návrh výboru jednoty bronzovou medaili ČOS za svou
dlouholetou práci ve stavební komisi jednoty.
Naše dlouholetá a zasloužilá cvičitelka, bývalá náčelnice ses. Věra Pázlerová, byla oceněna
Komisí rovných příležitostí Olympijského výboru jako cvičitelka – trenérka roku.
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V anketě České obce sokolské Sokol roku 2020 (ceny se předávaly teprve na podzim 2021),
se umístili čtyři naši členové:
V kategorii 19 - 23 let zvítězil a první místo náleží sprinterovi Jiřímu Polákovi, v kategorii
mládeže do 18 let patří čtvrté místo dlouhodobě výbornému hráči badmintonu Janu
Janoštíkovi. Ocenění cvičitelka roku patří ses. Evě Neumannové a cenu Radky Daňkové
si zasloužila dorostenka ses. Henrietta Ottová.

Atlet Jiří Polák, Sokol roku 2020

Bohužel jsem minule přehlédla, že ocenění Sokol roku 2019 získali
též čtyři naši členové, tak to zkusím napravit – hodí se, aby to bylo
zaznamenáno:
V kategorii mládež do 18 let to byl Jan Janoštík, badminton a atleti
Tomáš Kratochvíl a Tereza Babická. V kategorii 19 – 23 let se umístil
atlet Tomáš Němejc.

Atlet Tomáš Kratochvíl

Badminton, Jan Janoštík
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O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty nadále starala tajemnice
a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová. Již úctyhodných třináct let se díky jejímu obrovskému
nasazení a přehledu také daří využívat nejrůznější granty a dotace – na vybavení, na činnost
a nyní i dotace v souvislosti s pandémií. Na možnosti opět upozorňovala zástupce našich
oddílů především elektronicky a také na našem webu. Velké starosti jí způsobila změna
dodavatele elektřiny pro všechny naše objekty po kolapsu společnosti Bohemia Energy.
Připravuje se v maximální míře výměna jakéhokoliv nehospodárného osvětlení.
Výbor na jaře projednal a schválil výši členských příspěvků pro rok 2021. Příspěvek na režii
byl snížen o 300 Kč/člena jako vstřícné gesto vzhledem k nařízeným omezením. Členům byla
také nabídnuta možnost podpory jednoty buď úhradou vyššího příspěvku nebo adopcí
sedadla na stadionu. Splatnost členských příspěvků byla vyjímečně stanovena ke konci září.
Na VH se v diskuzi vyslovili mladší členové některých oddílů pro zřízení
Facebooku naší jednoty. Na prosincové jednání výboru se dostavil br. Nikola Kraus z oddílu
Capoeiry a představil podobu aplikace. Výbor nadále souhlasí, aby autor aplikace vyzval
jednotlivé oddíly ke vkládání příspěvků.
Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny a atletický stadion
na Sokolském ostrově. I v roce 2021, s ohledem na pokračující různá pandemická opatření
a omezení činnosti poskytovala zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny pronajímala
školám, event. dalším zájemcům – vytíženost tělocvičen i stadionu byla opět pravidelně
zveřejňovaná na nástěnkách u šaten a také na webových stránkách jednoty.
Jednota historicky vlastní i další pozemek u Malše na jižním okraji města, jsou zde hlavně
volejbalové kurty. Pozemek je léta v dlouhodobém pronájmu a nájemce zde i v roce
2021provozoval i drobné restaurační zařízení. Bylo zahájeno jednání o nové nájemní
smlouvě.
Běžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu
a prováděly se řádné revize. K nákupu nářadí i náčiní využívaly různé granty a dotace. V rámci
dotačního programu Jihočeského kraje byl na podzim do velkého sálu sokolovny
na Sokolském ostrově pořízen AirTrack – velká nafukovací podložka pro nácvik
gymnastických prvků. V dubnu byly dokončeny stavební úpravy pro umístění nové klece
pro atletické disciplíny na stadionu.

Nový AirTrack podzim 2021
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Průběžně jsme nadále udržovali a opravovali veškerý nemovitý majetek. Byla dokončena
oprava střechy šaten na stadionu. V průběhu prázdnin byla zrekonstruována poslední část
sprch a toalet na atletickém stadionu za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Podpora sportu.
Připravuje se 2. etapa rekonstrukce tribuny – provedení koridoru.
Všestrannost, zapsala Ingrid Váchová, náčelnice
K jednotlivým oddílům všestrannosti - podrobné údaje - charakteristiku činnosti, kontakty
a časy cvičení najdete na webových stránkách jednoty či Facebooku všestrannosti.
V roce 2021 sportovalo v našich oddílech všestrannosti celkem 394 cvičenců, z toho
80 seniorů a seniorek, 123 mužů a žen, 1 dorostenec, 121 žáků a žákyň a 69 předškoláků
včetně kategorie cvičení RD. Dále jsme měli registrováno 52 cvičitelů, dva nové cvičitele
se podařilo vyškolit. Probíhala pravidelná cvičení v kategoriích od nejmenších po seniory,
a to ve 21 oddílech. Z toho 8 oddílů je plně všestrannostních a 13 oddílů představují
rekreační sporty.
Rok 2021 byl stejně jako rok předešlý silně poznamenán zhoršenou epidemiologickou situací
a s ní spojenými omezeními, která ovlivnila i naše pravidelná cvičení a tréninky. Neproběhly
ani jedny župní přebory všestrannosti a tak jsme bohužel nezúročili ani naši podzimní
přípravu na plavání.
Nekonaly se ani dětské či dospělácké šibřinky, získaná dotace od Magistrátu se tedy vracela.
Nicméně naši cvičitelé, a hlavně cvičitelky, se nevzdávali a přizpůsobili svá cvičení – tréninky
nastalé situaci. Cvičitelky Radka Šimková (kondiční cvičení žen) a Ingrid Váchová (předškolní
a mladší školní děti) vedly pravidelná on – line cvičení pro své svěřence. Jakmile to situace
dovolila, přesunuli jsme svá cvičení mimo sokolovny do přírody a na hřiště.
Na jaře proběhly dvě úspěšné výzvy. Do akce
„Ve zdravém těle zdravý duch, v čistém městě
čistý vzduch“, se zapojily nejen „všestraňáci“,
ale i sportovní oddíly atletiky a Capoeiry. Sbírali
jsme odpadky, které do přírody a města nepatří,
a to nejen na Sokolském ostrově a v Rožnově,
ale zapojili se i naši malí sokolíci se svými rodiči
v místech jejich bydliště.
Také „Velikonoční putování po sokolovnách
v Českých Budějovicích“, které připravila
sokolská jednota ze Čtyřech Dvorů se setkalo
v naší jednotě s velkým zájmem.

Jarní úklid v přírodě
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Velikonočni putování v době covidové

Velikonoce v době covidové
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Všestrannost – Letní dětský tábor (foto)

Všestrannost - letní dětský tábor

Všestrannost - letní dětský tábor

Všestrannost - letní dětský tábor

Všestrannost - letní dětský tábor
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Koncem června proběhla na našem atletickém
stadionu další atypická Noc sokoloven, tentokráte
zaměřená na stavění lidských pyramid. Hlavním bodem
byl nejen pohyb, ala i kulturní vložka v podání sester
Mrkvanek, nebo edukativní představení pro děti
zmožené Covidem. A opět musely děti oželet přespání
v tělocvičnách.

LDT Kadov

Noc sokoloven

V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali dva pobytové tábory – v Kadově s celotáborovou
hrou Tajemný experiment (více viz http://www.tabor-kadov.cz), další tábor v Bukové a jeden
příměstský tábor v Českých Budějovicích.
V měsíci září jsme se již tradičně zapojili do projektu „Sokol spolu v pohybu“ a dne 27. září
jsme uspořádali akci s názvem „Otestuj se!“, kde si příchozí úplně všech věkových kategorií
mohli otestovat své schopnosti a dovednosti pomocí disciplín sokolského odznaku zdatnosti.
V neděli dne 3. 10. 2021 se uskutečnil v českobudějovické sokolovně za dodržení všech
platných epidemiologických opatření již II. ročník Župního všestrannostního desetiboje –
účastnilo se 21 závodníků z naší jednoty získali 3 zlaté a dvě bronzové medaile –
Nikola Zviefelhoferová v kategorii mladší žákyně I, Tomáš Herrmann v kategorii mladší žáci II
a Ondřej Dušák v kategorii starší žáci III. Bronzové medaile si odnesli Ella Novotná v kategorii
nejmladšího žactva a Zdeněk Kořínek v kategorii mladší žáci II.

Župní všestrannostní desetiboj - sportovci z naší jednoty
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Župní všestrannostní desetiboj,
zlatý Ondřej Dušák v kategorii starší žáci III

Dne 8. 10. 2020 jsme již tradičně oslavili Památný den sokolstva pouštěním drobných lodiček
se svíčičkami za sokolské oběti po řece Vltavě, a to v Rožnově a na Sokolském ostrově.
Konec roku patřil již tradičně mikulášským nadílkám v jednotlivých dětských oddílech
všestrannosti. Děti nezapomněly ani na zdobení stromečků pro lesní obyvatele.
O činnosti se dozvíte ještě více také na Facebooku všestrannosti.

Památný den sokolstva

Epidemiologická opatření se zasáhla i činnost oddílu šplhu – když byly uzavřené tělocvičny
chodili opět šplhat do přírody, kde si zavěsili lano na statný dub…
V průběhu roku se konalo jen málo závodů, zúčastnili jsme se jen ojediněle, mistrovství
republiky bylo zrušeno.
Oddíl cvičení na velkých míčích uspořádal opět – ovšem až na podzim, pobyt v chorvatské
Lanterně, plný sportovních aktivit.
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Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20: atletika, americký fotbal,
badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee. Z bojových
sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan.
Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance, dva oddíly
historického šermu a oddíl scénického šermu. Během roku ukončil činnost oddíl kick-boxu
a oddíl iaido, kendo se sloučil s oddílem aikido.
Beze změny zůstává fakt, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných
ČOS, některé pak sami pořádali. Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými
sportovními svazy – to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly
se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci mají
i mezinárodní úspěchy a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů. Oddíly
bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných mezinárodních organizací,
zúčastňují se seminářů, stáží a zvou do ČB pravidelně a často i hosty ze zahraničí.
Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu najdete
na webových stránkách jednoty. Svoje stránky a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.
Několik příspěvků od vedoucích sportovních oddílů, ani v roce 2021 to nebylo vždy tak, jak
jsme byli zvyklí…střídala se různá omezení či přímo zákazy činnosti, rušily se některé závody
a turnaje.
Atletický oddíl je největším oddílem jednoty. Vznikl v roce 1992 a od té doby patří mezi
nejúspěšnější atletické celky v ČOS i v republice vůbec, naši atleti jsou pravidelně zváni
do reprezentace. Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport
dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS. V oddíle se starají
o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.
Br. Najbrt k činnosti oddílu napsal:
Atletickou sezónu i v roce 2021 poznamenaly opatření související s Covid-19. V zimních
měsících jsme měli pouze omezené možnosti trénovat. Někteří naši nejlepší atleti proto část
přípravy absolvovali na reprezentačních soustředěních v zahraničí nebo v Praze. Ostatní
atleti nižší výkonnosti se připravovali individuálně ve venkovních prostorách. Halové soutěže
byly rovněž ve velkém rozsahu redukovány. Nižší věkové kategorie dokonce vůbec v hale
nezávodily. V soutěžích na dráze v letní části sezony se situace již zlepšila, kromě několika
reprezentačních utkání (žactvo, junioři) se závody vesměs uskutečnily.
Na MČR jsme v roce 2021 získali 11 medailí v mládežnických kategorií do 22 let, o které
se podělilo 6 atletů. Kromě toho naši atleti získali celou řadu finálových umístění na MČR.
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Tři atleti úspěšně reprezentovali náš oddíl
na mezinárodní i republikové úrovni.
Nejúspěšnější atlet našeho oddílu v roce
2021 Tomáš Němejc se stal dvojnásobným
Mistrem ČR v kategorii mužů do 22 let
ve sprintech na 100 m a 200 m. Kromě
toho získal ještě stříbrnou medaili
na 200 m na MČR mužů časem 20.53,
který je třetím nejrychlejším časem České
republiky v historii. Na ME do 22 let
obsadil 11.místo. Jiří Polák byl bronzový
na MČR mužů v hale a reprezentoval ČR
na mistrovství světa štafet a na ME
družstev. Oběma atletům o dvě místa
ve světovém žebříčku štafety 4x100 m
utekla účast na OH v Tokiu. Rovněž junior
Tomáš Kratochvíl reprezentoval ČR –
Atletika Adéla Holubová 2021
na MS juniorů obsadil ve skoku dalekém
8. místo, na ME juniorů byl devátý. Zároveň v roce 2021 získal ve skoku dalekém juniorů
na MČR na dráze i v hale titul Mistr ČR.
V soutěžích družstev mládeže jsme měli v krajských přeborech přihlášena družstva ve všech
vypsaných kategorií. V soutěžích dospělých družstva mužů i žen soutěžila v 1.lize.
Již výše je uvedeno, že sprinter Jiří Polák zvítězil v anketě ČOS Sokol roku 2020 v kategorii
19 - 23 let (ceny se předávaly teprve na podzim 2021).
Začátkem listopadu oddíl zorganizoval, za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje
a Magistrátu města České Budějovice na našem stadionu již 19. ročník Běhu kolem
Sokolského ostrova. Za krásného podzimního počasí se jej zúčastnilo 200 závodníků
v různých kategoriích. Zároveň se konal již po patnácté nesoutěžní charitativní běh pro celou
rodinu – Běh s kuřetem a pro nadaci Pomozte dětem se vybralo rekordních 18 815 Kč.
Vše o oddíle zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ
Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou
Sokola od roku 1995 (založen však byl pod TJ
Slavoj již roku 1967). Více o oddíle
na www.badmintoncb.cz
Vedoucí oddílu, ses. Linda Janoštíková píše:
V roce 2021 naši nejúspěšnější sportovci opět
dovezli domů mnoho cenných kovů, přestože
stále bylo mnoho turnajů zrušeno.
Největšího úspěchu zaznamenala česká
reprezentace U17, která vybojovala na ME
bronzové medaile. Členem úspěšného týmu byl
i náš hráč Daniel Dvořák.
Na mezinárodní scéně se pak opět dařilo Janu
Janoštíkovi, který mezi dospělými vybojoval
2. místo na Kypru a s juniorskou mezinárodní
scénou se rozloučil 3. místem ve smíšené
čtyřhře.

Badminton, trénink v přírodě
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Našim se dařilo i na MČR. Mezi dospělým vybojoval velmi cenné 3. místo Jan Janoštík
ve dvouhře mužů, v kategorii U19 vybojoval 3. místo Daniel Dvořák ve čtyřhře. V kategorii
U17 se pak může pyšnit ziskem dvou titulů Mistra ČR a to ve dvouhře a ve čtyřhře. Mezi žáky
pak obsadili 3. místo Kryštof Klíma a Barbora Kubáková a to ve čtyřhrách.
Na jihočeské scéně pak patřil náš oddíl co do zisku medailí mezi nejúspěšnější a také
na pořadatelské scéně se nám podařilo uspořádat velký počet turnajů.
V létě pak náš oddíl uspořádal soustředění pro děti a juniory, o které byl zájem nejen u nás
v klubu, ale po celé republice. V září potom v naší sokolovně trénovalo 24 hráčů zařazených
do projektu OTP – Oblastní talentované příprava, kterou pořádá Jihočeský badmintonový
svaz za finanční podpory Jihočeského kraje.
Naši trenéři Roman Janoštík a Jan Klíma úspěšně složili mezinárodní certifikované zkoušky
Coach Level One. Další trenéři pak získali III. trenérskou třídu. Jihočeský badmintonový svaz
ve spolupráci s Českou unií sportu udělil našemu trenérovi Romanu Janoštíkovi čestné uznání
za přínos k rozvoji badmintonu a sportu.

Badminton, čestné uznání
pro trenéra Romana Janoštíka

Badminton mini,únor 2021
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Korfbal - oddíl měl v soutěžní sezóně 2020/2021
v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem
celkem 3 družstva, z toho 2 seniorská
a 1 mládežnické. Celou uplynulou soutěžní sezónu
bohužel ovlivnila pandemie Covid 19, z důvodu
dodržování pandemických opatření nebyly soutěže
organizované Českým korfbalovým svazem v soutěžní
sezóně
2020/2021
odehrány.
K
zahájení
mistrovských korfbalových soutěží ČR v soutěžní
sezóně 2021/2022 naštěstí už došlo. Věříme, že se již
hráči a hráčky budou moci nerušeně věnovat své
sportovní oddílové a reprezentační činnosti. Mimo
mistrovské soutěže je v dubnu 2022 čeká Mistrovství
světa hráčů do 19 let, které se uskuteční v ČR (Kutná
Hora) a dále v červenci 2022 Světové hry, které
se uskuteční v USA (Birmingham).
V létě a na podzim roku 2021 jsme realizovali nábor
nových mladých hráčů, který se setkal s velkým
zájmem. Momentálně máme téměř 80 nových
Korfbal
mladých členů ve věkovém rozmezí 5 - 15 let.
Mladí hráči trénují 2x týdně, každé 2 měsíce se konají přátelské turnaje, ve kterých hráči
získávají cenné zkušenosti, aby mohli být přihlášeni do mládežnických korfbalových soutěží
dle příslušné věkové kategorie v soutěžní sezóně 2022/2023, která bude zahájena v září
2022.
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Jak se dařilo členům oddílu frisbee shrnula ses. Henrietta Ottová:
Ultimate frisbee je týmový sport s létajícím talířem. Primárně se hraje venku, ale existuje
i halová varianta. Bohužel celá halová sezóna 2020/21 byla zrušena kvůli COVID-19.
Ve venkovní sezóně jsme ale obhájili titul mistrů ČR v kategorii mixed (smíšená družstva).
V září jsme organizovali mistrovství ČR v kategoriích women (ženy) a open (muži) zde
na sokolském stadionu. Opět jsme dostali cenu za nejlépe zorganizovaný turnaj. Ženy Sokola
3SB obhájily titul a slavily už třetí zlaté medaile v řadě. Muži získali titul mistrů ČR po mnoha
letech. Sokol 3SB tak opět ovládl celou sezónu.

Mistrovství Evropy v Ultimate frisbee 2021 (EUCF)

Vrcholem ovšem byla evropská liga, ženy se probojovaly do TOP 8 klubů, muži ve spojení
s pražským klubem dokonce do TOP 5 a od bojů o medaile je dělil jediný bod.
Nutno podotknout, že celá účast našeho týmu na EUCF byla spolufinancována pomocí
dotace Jihočeského kraje.
Letos se halová sezóna 2021/22 koná a vypadá to, že opět bude velmi úspěšná.
Více info na www.3sb.cz
O činnosti oddílu Taichichuanu napsal br. Jiří Vaněček:
V roce 2021 měl náš oddíl 30 členů. Pravidelná cvičení našeho oddílu probíhala čtyřikrát
v týdnu s různým tematickým zaměřením od zdravotní tělesné výchovy, strečinku
a průpravných cvičení po nácvik sestav Tai-chi-chuanu a jejich rozbor. Nadále jsme
pokračovali v procvičování očních cviků.
On-line cvičení si našlo své příznivce jak v případě uzavření tělocvičen, tak i mimo pravidelná
cvičení našeho oddílu. Cvičením přes počítačové připojení mají jak naši cvičenci, tak i široká
veřejnost možnost zacvičit si z pohodlí svého domova.
Cvičební semináře:
Několikadenní setkání příznivců bojových umění se konalo v Autokempu Pařez.
Víkendový seminář Tai-chi pro Karate Shotokan Academy Berlin.
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Účast na akcích pořádaných Ústřední školou ČOS:
Vladimír Hans zdárně ukončil kurz cvičitele ZDR. T.V. III třídy.
Naši cvičitelé absolvovali semináře Kineziotapingu, Fragilita a mobilita.
Účast na on-line webinářích pořádaných ústřední školou.

Finanční podpora našich cvičenců a T.J. Sokol České Budějovice.
Vzhledem k možným finančním problémům kvůli pandemii Covid-19 jsme se rozhodli
pro podporu našich členů nevybírat oddílové příspěvky a dobrovolné podpořit i naši jednotu.
Nad rámec členských příspěvků byla pro naší jednotu tedy od našich cvičenců poukázána
částka 5700 Kč.
Vzhledem k tíživé finanční situaci našeho člena jsme uhradili jeho členský příspěvek z našich
oddílových prostředků. Oddílová knihovna – díky otevření přístupu k zahraniční literatuře
se nám nadále dařilo nakupovat odborné knihy od uznávaných zahraničních autorů. Některé
tituly jsme získali i z antikvariátů.
Mnoho informací a nabídky cvičení na http://www.infokata.cz
Ve stolním tenisu se naše mládež, pod vedením zkušených trenérů, pravidelně umísťuje
na předních místech v krajských soutěžích a získává zkušenosti na mistrovství ČR.
Noví členové se potom zlepšují „před očima“ a jsou perspektivní nadějí v navázaní
na úspěchy dorůstajících hráčů píše předseda oddílu br. Petik.
V sezoně 2021 se hráči umístili na předních místech v bodovacích turnajích mládeže:
Matěj Myler (2004) - první místo v dorostencích, David Zdrha (2007) - třetí místo ve starších
žácích, David Petik (2009) - třetí místo mladší žáci, Filip Tomšů (2011) - druhé místo
nejmladší žáci.
Vždy aktivní oddíl tanců – Blueberry také musel
zrušit mnoho plánovaných akcí – především
hudebně tanečních večerů, kurzy stepování atp.
Podařila se jejich tradiční akce, zářijový
Budějovický western na Sokolském ostrově.
http://blueberrycb.cz/index.htm

Tance - Blueberry 2021

29

Krátce o dalších aktivitách:
•
•

•

Šibřinky 2021 – akce se neuskutečnily vzhledem pandemii COVID-19 a dotace byla
vrácena Magistrátu města.
Tradiční posezení na závěr cvičebního roku se také nekonalo, ale podařilo
se zahájení nového, s velkou nadějí na normální život. Koncem srpna jsme se opět
sešli v příjemném prostředí starého lomu na pokraji Rudolfova. Přijel mezi nás
i br. Bedřich Boršek a popřáli jsme mu k 93.narozeninám. Jako vždy to bylo milé
odpoledne v přírodě, o pohoštění se opět postaral br. Reindl.
Památný den sokolstva – 8. říjen jsme si připomněli poosmé (prvně to bylo r. 2014),
letos potřetí jako Významný den ČR, zmínila se o něm již i náčelnice. Sokolské vlajky
byly vyvěšené nejen na sokolovně, ale i na Magistrátu. U budovy Krajského úřadu
vztyčovala sokolskou vlajku přímo delegace naší župy. V podvečer potom na 40 dětí
z naší jednoty poslalo po řece Vltavě doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů,
každá byla opatřena hořící svíčkou za každou oběť tehdejší mocenské zvůle.

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, svoje stránky
a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.
Fotografie z novějších akcí nyní hledejte na Rajčeti: https://sokolcb.rajce.idnes.cz
O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, informujeme nejen
v sokolovnách na nástěnkách, ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na našich
dalších sokolovnách. A samozřejmě v rozhlase a tisku. Píšu „některých“ – jsme velká jednota
ve velkém městě, máme na 40 různých oddílů, které se scházejí na třech místech a mají svůj
bohatý program. Opravdu se nedá pochytit všechno (nakonec není ani všechno mířeno
k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají
sami).
V roce 2021 se konala v omezeném rozsahu
vzpomínková shromáždění ve dnech 8. května
a k 28. říjnu, na které sokoly Magistrát statutárního
města ČB vždy zve.

8. květen na hřbitově

Životní výročí našich členů jsme i v tomto roce řešili jako vždy písemnou gratulací.

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka
T.J. Sokol České Budějovice, únor 2021
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T. J. Sokol Čtyři Dvory
Rok 2021 byl pro celou naši společnost a tím i pro naši Tělocvičnou jednotu
poznamenám všudypřítomným Covidem 19. Téměř do poloviny května trvala přísná
karanténní opatření, která zakazovala veškerá shromažďování lidí a tudíž znemožňovala
jakoukoliv spolkovou činnost včetně sportovní, která je naší hlavní náplní. Asi nejvíce bolestný
byl nesmyslný zákaz sportování dětí – jehož důsledky se nejspíš jednou odrazí ve statistických
údajích o zdravotním stavu nové generace.
Pro naši tělocvičnou jednotu byla tato situace, kdy nikdo nevěděl, co bude následovat,
impulzem k tomu, aby se prostor u sokolovny upravil na venkovní cvičiště. Tento prostor byl
desetiletí užíván jako stavební dvůr, později byla část oplocena a přeměněna na venkovní
restauraci. Na začátku roku 2021 tedy byly na pozemku nejen rozpadající se ploty a lavice,
ale i rezavé míchačky, plechové stavební buňky, rozpadající se hromady fošen a podobně.
Největší problém byl, že 1/3 plochy byla pokryta stavebními panely, původně určenými pro
stání stavebních strojů. To vše bylo třeba vyčistit, vyklidit, zařídit odvoz, naopak zařídit dovoz
zeminy, zarovnání a zasetí trávy. „Motorem“ těchto činností byla náčelnice TJ. Hana Říhová,
hodně práce na úpravě udělal i cvičitel Milan Hütter. To vše se podařilo v jarních měsících a tak
koncem dubna, hned jak to jen trochu karanténní opatření dovolila, se na dvoře sokolovny
rozběhla činnost dětských oddílů – za dodržení všech - často až nesmyslných karanténních
opatření – např. nepotkávající se skupiny dětí do 10 osob apod. Což samozřejmě kladlo větší
nároky na organizaci cvičebních hodin. Ale podařilo se a od května se naše činnost postupně
vracela do obvyklých kolejí. Ve druhém pololetí roku se karanténní opatření projevila
zpřísňujícími se zákazy vstupu osobám, které se z nejrůznějších důvodů nenechaly očkovat
proti covidu 19. Všechny tyto zákazy a omezení se projevily na úbytku členů naší tělocvičné
jednoty. V roce 2020 jsme měli 202 platících členů, v roce 2021 to bylo 162, z toho
61 dospělých a 102 dětí a mládeže do 18 let. Poděkování patří všem, kteří nerezignovali
a zůstali našimi členy.
O letních prázdninách se uskutečnila
další důležitá akce - podařilo se nám vyměnit na
sokolovně střechu, a to s významnou finanční
pomocí Jihočeského kraje. Na základě grantu
na opravy sportovní infrastruktury se nám
podařilo získat 300 000 Kč, což pokrylo téměř
polovinu nákladů na novou střechu. Oprava byla
už nezbytná, protože při větších deštích tekla
voda na mnoha místech přímo na hlavy
cvičenců v tělocvičně.

Cvičitelé jednoty
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Od září 2021 se naše činnost vrátila do obvyklých kolejí, znovu začaly cvičit oddíly
rodičů a dětí, předškolního žactva, mladšího a staršího žactva. Dále oddíl Kendó, oddíl
volejbalu a kondičního a zdravotního cvičení. A to vše díky cvičitelům, bez jejichž obětavé
a nezištné práce by fungování jednoty nebylo možné.

V roce 2021 cvičíme hlavně venku

V průběhu podzimu jsme se také vrátili k nácviku skladeb pro odložený projekt České
obce sokolské Sokolgym 2021, který se uskuteční (snad) v roce 2022. Pod vedením Svatavy
Křivancové se začaly nacvičovat 2 skladby – skladba „Optimistky“ pro ženy a skladba „Spějme
dál“ pro muže a ženy. Děti pod vedením Hany Říhové nacvičují skladbu „Když nemůžeš tak
přidej“. Plánujeme účast na akcích Sokolgymu v Plzni a v Brně.

32

Významným dnem pro naši jednotu byl 24. září, kdy jsme si připomněli 100 let
od otevření sokolovny. Vzhledem k trvajícím karanténním opatřením se připomínková akce
uskutečnila na venkovním cvičišti. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet své sportovní dovednosti
na připravených stanovištích, oddíl Kendó se představil s ukázkami své činnosti, součástí bylo
i divadelní představení pro děti a „vernisáž“ panelů s historií Sokola ve Čtyřech Dvorech. Akce
se zúčastnila řada bývalých členů sokola, mimo jiné i potomci funkcionářů jednoty, kteří
zahynuli v koncentračním táboře a jejichž pamětní deska je umístěna na fasádě sokolovny.

Připomínka 100 let od postavení sokolovny

Oslava výročí otevření naší sokolovny spadala do týdne, ve kterém probíhala celostátní
akce Sokol spolu v pohybu, ke které se naše T.J. také připojila s nabídkou otevřených
cvičebních hodin pro širokou veřejnost. Na to navazovala akce Noc sokoloven, v našem
případě spojená s přespáním dětí v sokolovně. 8. října jsme si už tradičně pouštěním světýlek
po Vltavě připomněli památný den sokolů. Tentokrát se lodičky pouštěly v Boršově nad
Vltavou v kempu a přes menší účast to byla velmi zdařilá akce. V říjnu se naše jednota úspěšně
zúčastnila Desetiboje, pořádaného Sokolskou župou Jihočeskou. V prosinci, jako již tradičně,
do cvičebních hodin dětí, ale i žen, přišel Mikuláš. Nadílka u dětí byla spojená s veřejnými
cvičebními hodinami, o které je ze strany rodičů každoročně velký zájem. Rok jsme zakončili
zdobením vánočního stromu v lese.

Svatava Křivancová, starostka T.J
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T. J. Sokol Jindřichův Hradec
V roce 2021 evidovala jednota 107 členů (81 dospělých, 26 dětí).
V odboru všestrannosti pracují oddíly rodiče a děti, mladší ženy, zdravotní a kondiční cvičení
žen a turistický oddíl.
Všechny oddíly pracují pod vedením pěti zkušených cvičitelek pravidelně jedenkrát týdně.
Akce všestrannosti v roce 2021:
Činnost
všech
oddílů
všestrannosti byla nařízením
vlády pozastavena až do května.
Členům byly zasílány informace
o individuálním cvičení doma
i venku, odkazy na návodná
videa a další doporučení.
Od května až do konce září
Cvičení v tělocvičně 1. základní školy v centru města
probíhala veškerá cvičení venku
na Tyršově stadionu. Od října pak cvičíme nově v tělocvičně 1. základní školy v centru města.
Rodiče a děti, žactvo
V oddíle rodičů a dětí pravidelně pořádáme den dětí, který byl 1. června na Tyršově stadionu.
Pohádka, zábavná cvičení i pečení buřtíků moc pěkné, zúčastnilo se 22 dětí s rodiči.
Další pravidelnou akcí je Mikulášská hodina, kdy na cvičební hodinu přijde Mikuláš se svými
pomocníky, děti přednášejí
básničky, zpívají písničky,
podají ruce Mikulášovi
a jsou odměněni sladkostmi
a drobnostmi od sponzorů.
Akce byla 7. prosince
a zúčastnilo se 26 párů
rodičů a dětí.

Mikulášská hodina

Ženy
Zahájení cvičebního roku v jednotě proběhlo v příjemném prostředí u řeky Nežárky 2. září.
Domluvili jsme detaily cvičení, pravidelných akcí a informovali se o prázdninovém dění
v jednotě. Účastnilo se 15 cvičenců.
Rok 2021 nebyl sletovým rokem a naše jednota se připravovala na účast na vystoupení
v hromadné skladbě Optimistky na tradiční sokolské akci SOKOLGYM. Skladbu nacvičuje
ve dvou celcích16 žen.
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Senioři
Cvičení seniorů probíhalo i v době zákazu společných cvičení individuálně doma, v případě
příznivého počasí venku. Turistický oddíl konal vycházky po okolí města, kde podle pokynů
každý prošel trasu samostatně.
Ostatní
Naše jednota se pravidelně účastní na pietním aktu k výročí čsl. legií Československé obce
legionářské, která byla letos 2. července.
Jednota se tradičně účastní akce města Jindřichův Hradec Rozloučení s prázdninami,
kde máme svůj stánek a připravujeme pro děti zajímavé tematicky laděné cvičení, letos
28. srpna přišlo vzhledem k poměrně deštivému počasí asi 250 dětí.

Jednota – akce Rozloučení s prázdninami

Zapsala 10. 2. 2021

Ivana Lorencová – starostka a náčelnice
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T. J. Sokol Katovice
T.J. Sokol Katovice si 23. července 2020 připomněla sté výročí založení.
V roce 1920 čítá městys Katovice 1099 obyvatelů a přirozeně byla tu půda pro možnost
založiti Sokola. Učitel Václav Šrámek svolal mládež a vyložil význam Sokola. Bratrská jednota
ze Strakonic ochotně pomohla budovati základy slibem, že provede u nás veřejné cvičení.
Starostou přípravného výboru byl zvolen bratr Václav Solnička, náměstkem bratr Josef Brabec,
náčelníkem bratr Koch, náčelnicí Anna Pavlíková, cvičitelem R. Pavlíček z Nevosed
/Novosedel/, vzdělavatelem bratr starosta.
Členové výboru: V. Šrámek, Jan Soukup, Ant. Pechlát, Al. Lhoták, Mař. Velková st.,
M. Tomšovicová
Náhradníci: Jan Medlín, V. Kralík, V.Havelka
Účetní dozorci: Jos. Matějček, Kar. Lhoták
Předseda zábavného výboru: Jan Polan
V sobotu, před cvičením strakonického Sokola, bylo vybudováno cvičiště u Otavy, v kronice
je uvedeno „nad mostem“ a v neděli l2. července 1920 „mládež jásala, vidouc tu krásu
prostných, sílu a obratnost u cvičenců na nářadí “.
Na první ustavující schůzi 23. července se přihlásilo za členy přes 40 občanů.
Bratr Polan dal k dispozici strojovnu své bývalé továrny i s osvětlením Sokolu zdarma.
Na první schůzi výboru byl zvolen jednatelem br. Šrámek, pokladníkem Jan Soukup,
hospodářským správcem Jar. Vrána.
Od firmy R. A. Smekal byla zakoupena bradla za 4.800,- Kč. Vše bylo spláceno úpisovou
půjčkou, bylo vydáno 120 úpisů po 50,- Kč, výdaje byly uhrazeny z výtěžků zábavných podniků.
Za člena Sokola se hlásí i obchodník Vojta Němeček, který přichází do Katovic a hned je zvolen
cvičitelem - „jeví nejen znalosti zkušeného vůdce v tělocvičně, ale i talent organizační“.
Sokolský slib členů se konal 10. října 1920.
Tolik kronika Sokola.
Začátkem září jsme plánovali oslavit toto výročí, ale pandemie covid 19 nám to neumožnila.
Připomenuli jsme si ho až v září 2021, kdy na valné hromadě naší jednoty jsme si promítali
jednak dobové fotografie, tak i ze současnosti. Pamětníci vzpomínali na osoby, které osobně
znali.
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A zde je pár dobových fotografií:
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Skupina našich sokolek se scházela k cvičení jógy v přírodě a probíhaly i on-line hodiny cvičení.
Nezapomněli jsme ani na položení kytice na hrob obětí z Transportu smrti a uctění památky
M.J. Husa. Připomněli jsme si i Večer sokolských světel.

Volejbalové družstvo žen od května pilně trénovalo (2x týdně až tříhodinový trénink) a díky
tomu došlo k velmi výraznému nárustu výkonnosti. Provedlo nábor školních dětí a vytvořilo
podmínky pro jejich trénink z řad členek oddílu, z čehož máme všichni velkou radost.
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A naše Věrná garda? Ta nezahálela ani v této nelehké době. Když ženy nemohly do tělocvičny,
tak vyrazily do přírody.

Od září probíhá v tělocvičně již pravidelné cvičení Věrné gardy, kondiční cvičení žen, cvičení
jógy a tréninky volejbalového oddílu.
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T. J. Sokol Lišov
V T.J. Sokol Lišov bylo v roce 2021 registrováno 242 členů, z toho 82 dětí.
Výbor T.J.
Mgr. Stanislav Matoušek - starosta
Ing. Zdeněk Chval - jednatel
Stanislav Fojtl - hospodář
Marek Murčo - vedoucí sportovních oddílů
Petr Mácha - náčelník
Jana Nováčková - náčelnic
Miluše Vávrová - vzdělavatelka
Výbor se scházel dle potřeby a hlavně podle možností, jak to situace dovolovala. Případně
se jednalo online.
Činnost celé jednoty – jak sportovních oddílů, tak oddílu všestrannosti - byla ovlivněna
celkovou situací. Naplánované soutěže a akce se nemohly uskutečnit.
Činnost sportovních oddílů:
Volejbal ženy – oddíl má 32 členek, do soutěže Českého volejbalového svazu jsou přihlášena
dvě družstva, hrají soutěž Okresní přebor I. Jihočeského kraje. Na jaře se utkání neuskutečnila,
byla sehrána pouze podzimní část soutěže. V únoru oddíl pro své členky zajistil soustředění
na lyžích na Kvildě a v létě na kolech okolo Mělníka.
Nohejbal – v současné době má oddíl 15 členů, dvě družstva hrají okresní přebor. V tomto
roce se jim podařilo uspořádat dva nohejbalové turnaje s účastí veřejnosti.
Florbal – dvě družstva florbalu, mladší sestava hraje soutěž Jihočeská liga mužů. Jarní zápasy
byly zrušeny, florbalisté odehráli pouze podzimní část – říjen, prosinec. Druhé družstvo - „starší
sestava“ – pouze trénuje pro lepší fyzickou kondici.
Sálová kopaná – v roce 2021 se scházeli pouze na trénincích, žádné soutěže se nezúčastnili.
Stolní tenis – 12 členů je rozděleno do dvou družstev. Družstvo A je v Regionálním přeboru
Českých Budějovic II. na 2. místě a družstvo B v Regionálním přeboru III. také na 2. místě.
Obě mužstva mají ambice postoupit do vyšší soutěže. Oddílu se podařilo zapojit do tréninků
mladé žáky.
Každoroční vánoční turnaje sportovních oddílů se v tomto roce neuskutečnily.
Soubor loutkového divadla – v roce 2021, vzhledem k situaci, se nehrálo.
Odbor všestrannosti - oddíl Nejmladší žákyně, Ženy a Muži a oddíl Pobytu v přírodě.
Nejmladší žákyně – děvčata od 1.-4. třídy, cvičební hodina je každé pondělí od 17 do 18 hodin.
V jarních měsících se cvičení nekonala, od září jsme opět s radostí a s elánem zaplnili
tělocvičnu.
Ženy - cvičí každé úterý od 18 do 20 hodin Jaro jsme místo v tělocvičně strávily na procházkách
v okolí Lišova. V červnu jsme podnikly jednodenní výlet do Českého Krumlova spojený
s voroplavbou. Od září jsme se scházely opět v tělocvičně. Naplánované výlety jsme musely
přesunout na podzim.
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V září se konal turistický víkend na Blaník a okolí a v říjnu jsme vyjely na víkend na Šumavu –
Černé, Čertovo jezero, Bílá strž a Klenová, vždy v počtu 20 členek – většina seniorek.

Ženy – výlet č.3
Ženy – výlet č.1

Ženy – výlet č.2

Muži - cvičební hodinu mají každý pátek od 20 -21,30. Společně vyrazili v únoru na Šumavu
na lyže a v létě na pravidelnou srpnovou akci – splouvání Vltavy.
Odbor všestrannosti se také snažil zapojit veřejnost do sportovních aktivit, akce byly
naplánované na několik dnů nebo týdnů, aby si jich mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců. Úkoly
byly samoobslužné a připravené pro pobavení malých dětí i dospělých.
První - Stezka mladého sokolíka – v období od 19.3. do 18.4. 2021 vedla v lesích okolo Lišova.
Prověřila orientaci na mapě a zároveň při luštění tajenky i všeobecné znalosti. Poté
následovalo putování Po stopách velikonočního zajíčka – od 1.4. do 5.4. Zajíček připravil dětem
po cestě různé úkoly a informace o tradicích o Velikonočních svátcích. Na konci cesty děti
hledaly podle zaječích stop ukrytý poklad a mohly si z truhly vzít odměnu. Poslední akce
na jaře – 27.4.-1.5. – byla Čarodějnická stezka. Zde pomáhaly děti čarodějnici Hermíně plnit
tajemné úkoly, vyzkoušely si let na koštěti či přeskok ohniště. Pro všechny byl na konci
připraven kouzelný amulet pro štěstí. Tuto stezku absolvovaly i děti ze školky se svými
učitelkami.

První Stezka mladého sokolíka
č.1

První Stezka mladého sokolíka
č.2

První Stezka mladého sokolíka
č.3

Také jsme se zapojili do celorepublikové akce Noc sokoloven. Školní hřiště se proměnilo v areál
plný různých sportů. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet nejen tradiční sporty, ale i netradiční –
jako lakros, chůzi na lyžích se sbíráním míčků či poslepu chodidlem poznávání tvarů destiček.
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Sportovní odpoledne č.1

Sportovní odpoledne č.2

Sportovní odpoledne č.3

Na tradiční pohádkovou cestu jsme se vydali až začátkem září. Tentokrát na motivy pohádky
Tajemství staré bambitky. Po splnění všech úkolů čekala na děti v cíli odměna. Všichni si mohli
odpočinout u ohně, opéct vuřty a poslechnout si skupinu Rybníkáři.

Pohádková cesta č.1

Pohádková cesta č.2

Pohádková cesta č.3

Oddíl Pobyt v přírodě
Pobyt v přírodě má dva oddíly – chlapecký Šipky a dívčí Hadimršky. V obou oddílech
se dohromady účastní schůzek přes 50 dětí. Scházejí se vždy v pátek odpoledne – i když na jaře
to nebylo možné. Pokud to počasí dovolí, chodí do přírody, učí se zálesáckým dovednostem.
V září vyrazily oba oddíly na zálesácký víkend do Terčina údolí.
Jako každý rok, tak i letos se konal v srpnu dětský tábor na základně Rosička. Tábora
se zúčastnilo 31 dětí. Účastníky čekalo zajímavé téma – antičtí hrdinové a obyvatelé
starořeckých měst. Napínavé zápolení vyhrála družina ze Sparty před Athénami, Korintem
a Thébami. Program, který byl připraven v náročnosti obdobné předchozím létům, bylo nutné
v průběhu tábora upravit. Rok strávený na distanční výuce si zde vybíral svou daň a únava dětí
byla větší. Panovaly sice obavy, zda se po „covidovém roce“ podaří naplnit kapacitu tábora,
ale nakonec jsme z počtu dětí i vedoucích byli příjemně překvapeni.
Jana Nováčková, náčelnice

Tábor č.1

Tábor č.2
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T. J. Sokol Milevsko
Jednota měla celkem 459 členů, z nichž bylo 257 v kategorii žactvo (171 děvčat,
86 chlapců), 11 dorostu (8 děvčat, 3 chlapci) a 201 dospělých (143 žen, 48 mužů, z nichž 52 žen
a 16 mužů byli senioři). To znamená, že 58 % členů jednoty bylo mladších 18 let. Aktivních
cvičitelů, trenérů a pomahatelů měla jednota 60. Díky pandemii covidu se počet členů jednoty
meziročně snížil o 15,6 %. Počet žactva se nezměnil, dorost zaznamenal úbytek 67,5 %,
kategorie dospělých téměř 25 %.
Veškerá amatérská sportovní činnost byla kvůli pandemii covidu až do poloviny května
tohoto roku úplně zakázaná. Teprve potom se mohly začít scházet skupinky cvičenců nejprve
venku a pak i v tělocvičně. Téměř všechna cvičení dětí a mládeže se v květnu obnovila, většina
dospělých členů se ke cvičení vrátila až se začátkem nového cvičebního roku v září.
Pravidelná cvičení a tréninky zaplnily prostory sokolovny od časných odpoledních
až dopozdních 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

kontrolní komise

Petr Švára
Jana Nováková
Pavel Fleischmann
Pavel Bolek
Jan Krejča
Jana Mošanská
Pavel Fleischmann
Zuzana Sekalová
Zuzana Heráková, Lucie Jordanová,
Dominika Kutnohorská, Jana Plavcová,
Marie Samohýlová
Miloš Kofroň, Marta Bačová

Jednota měla svého zástupce i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské a ve výboru
ČOS: Zuzana Sekalová – místostarostka župy. Dalších čtyři cvičitelé pracovali jako župní cvičitelé
těchto složek: mladší žáci - Pavel Bolek, starší žákyně – Lenka Řezbová, senioři – Jan Ivičič,
turistika – Zuzana Sekalová.
Odbor všestrannosti měl 298 členů (79 žákyň a 56 žáků, 1 dorostenku a 3 dorostence,
77 žen a 18 mužů, 49 seniorek a 15 seniorů). Celkový úbytek členů vlivem coronaviru činil
meziročně 18 %; počet žactva se téměř nezměnil, dorost zaznamenal úbytek 76,5 % a kategorie
dospělých téměř 26 %. Pokud to bylo možné, probíhalo cvičení ve všech věkových kategoriích:
cvičili rodiče a děti ve dvou skupinách (od 3 let a 2-3 roky), nejmladší žactvo, mladší a starší
žáci, mladší žákyně, starší žactvo a dorost, 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.
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Rodiče a děti nezaháleli ani v době, kdy byly dveře sokolovny zavřené. Jejich cvičitelka
Helena Pokorná pro ně připravila na
Hajdě Lesní hru na trase 2,5 km
se šesti stanovišti s lehkými úkoly.
Kromě pravidelného cvičení, pokud
bylo možné, připravili pro nejmenší
cvičence
Mikulášskou
stezku
odvahy v lesíku na letním stadionu.
Děti s rodiči prošly 3 stanoviště andělské, pekelné a Mikulášské,
plnily úkoly a dostaly drobné
dárečky. Vyvrcholením byla nadílka
od Mikuláše.
Mladší a starší žáci - V období, kdy byla sokolovna zavřena kvůli pandemii covidu,
připravil cvičitel Pavel Bolek pro svoje svěřence tři vycházky na běžkách, bruslení na rybníku
Suchaňák, několik orientačních vycházek, 5x společné cvičení s webkamerami a cyklovýlet.
Chlapci si sami zorganizovali další cyklovýlet s opékáním špekáčků. Od podzimu se pak všichni
společně sešli v tělocvičně a věnovali se pravidelnému cvičení.

Mladší žákyně plnily během covidu výzvy s různými úkoly: např. udělat sněhuláka
Sokolíka nebo zacvičit sestavu - fotky a videa zasílaly své cvičitelce Marii Samohýlové přes
WhatsApp. Po uvolnění hledaly poklad s opékáním buřtů nebo zdobily vánoční stromek
pro zvířátka.
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Sokolská sportovní všestrannost - oddíl se připravoval po celý rok na závody
ve sportovní gymnastice, atletice, šplhu a plavání. Měl celkem 37 členů: 2 předškolní děti,
10 mladší žákyně I, 7 mladší žáci I, 6 mladší žákyně II, 2 mladší žáci II, 3 starší žákyně, 3 starší
žáky, 3 dorostenky, 1 dorostenec. Děti cvičily podle kategorií 2x až 3x týdně a věnovali se jim
cvičitelé: Jana Beránková, Dominika Brčáková, Monika Hantáková, Jan Ivičič, Zuzana Heráková,
Ivana Koňáková, Jan Krejča, Pavla Molíková, Petra Molíková, Eliška Reindlová, Lenka Řezbová
a Lenka Soukupová a pomahatelé: Natálie Kozáková a Jindřich Mašek.
V tomto roce se z důvodu pandemie a uzavření sportovišť nekonaly přebory župní
ani ČOS a dlouho se nemohlo ani společně cvičit. Ihned po rozvolnění začali členové oddílu
trénovat na sokolské zahradě, potom i v tělocvičně. V červnu uspořádalo mladší žactvo
ve svých cvičebních hodinách alespoň závody, jejichž výsledky byly vyhlášeny na ukončení
cvičebního roku. Začátkem srpna se většina členů oddílu zúčastnila soustředění v Křemži,
společně s oddílem moderní gymnastiky. Vedle vlastní sportovní náplně si všichni dostatečně
užili běžných letních radovánek.

V listopadu si někteří členové oddílu zazávodili ve 2. ročníku netradičního závodu
Dua-trojboj, který pod patronací Jihočeské župy proběhl v milevské sokolovně.
Zúčastnilo se ho 36 soutěžních dvojic od mladších žákyň až po dorost, dvojice děvčat, dvojice
chlapců i dvojice smíšené. Každá dvojice zacvičila společně prostná s hudbou podle vlastního
výběru, pak jeden z dvojice zacvičil sestavu na hrazdě a druhý na kladině (dívky) nebo
na kruzích (chlapci). Ti nejlepší sbírali medaile.
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Na závěr roku se děti
pochlubily svými sestavami rodičům
a všichni si pak odnesli malou
odměnu.

Jubilejní třicátá akademie nemohla kvůli pandemii covidu proběhnout tradičně
ve sportovní hale. Proto cvičitelé a cvičenci vytvořili netradiční akademii virtuální.
V pětačtyřicetiminutovém snímku se představilo 125 členů, kteří si připravili krátká vtipná
cvičení doma, na zahradě, na hřišti nebo v přírodě. Poprvé si akademii promítali cvičitelé
jednoty při valné hromadě, tentokrát konané v sepekovském hotelu Smrž. Její oficiální
premiéra proběhla při Noci sokoloven, které se zúčastnili dospělí i děti. Veřejnost měla
možnost shlédnout akademii v milevském kině při Památném dnu Sokola dne 8. října.
Odbor se připojil k výzvě ČOS Move week – týden v pohybu. Všední dny byly určeny
dospělým: společné vycházky do přírody, vyjížďka na kole, Pilatesovo cvičení na sokolské
zahradě. Zúčastnila se celkem čtyřicítka dospělých.

Součástí tohoto týdne byla i Evropská míle - krátká vycházka, určená hlavně rodinám
s dětmi s cílem u rybníka Pytlák. Přesunový prostředek určen nebyl. Většina z padesátky
účastníků přišla pěšky, ale do cíle dorazili i běžci, děti na kole, na odrážedle nebo na kočárku.
Ti nejmenší byli odměněni omalovánkami, všichni pak dostali Účastnický certifikát a malou
pozornost. Odměnou pro všechny určitě byl společně prožitý čas, krásné počasí a svěží jarní
příroda.
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Projekt „Pojď babičko, dědo, rozhýbejme tělo“,
který měl propojit seniory a předškolní děti, pokračoval
od září 2020 v omezené míře (v souladu s covidovým
omezením) až do června. A to hlavně v mateřské škole
kytička a v Domově s pečovatelskou službou pro seniory
v Milevsku.
Noc sokoloven se v naší jednotě konala již po šesté v řadě. Kromě tradiční sportovní
náplně pro děti na sokolské zahradě se účastníci zapojili i do stavění živých pyramid. Vrcholem
letošní Noci sokoloven bylo premiérové promítání virtuální sokolské akademie 2021.

Olympijský park Milevsko – Tokio na ukončení Mowe week přilákal na sokolskou
zahradu spoustu dětí, které si mohly vyzkoušet mnoho nejen olympijských sportovních
disciplín. Jako bonus dostaly děti ještě skákací hrad a stanoviště první pomoci ČSČK. Součástí
programu bylo i slavnostní zapálení olympijského ohně.
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Sokol spolu v pohybu proběhl jako ukázka cvičební hodiny s účastí veřejnosti. Pro děti
od 1. do 9. třídy bylo připraveno několik stanovišť, na nichž si mohly prověřit svoji obratnost,
zdatnost i fyzickou kondici. Čtyřicítce dětí se věnovala desítka cvičitelů. Všechny děti si odnesly
odměny.

Památný den sokolstva měl opravdu bohatý program. Vše zahájil film „Tělocvičná
akademie 2021“ v milevském kině. Bohužel, ve společnosti starosty města Ing. Ivana Radosty
a místostarosty Michala Horka se v kině sešla pouze třicítka diváků.

Následující lampionový průvod městem měl již podstatně více účastníků všech
generací. Nejvíce si pouť z náměstí E. Beneše na kruhový objezd a Jarlochovou ulicí přes
autobusové nádraží k budově sokolovny užily děti. Průvod, který vedl cvičitel Pavel Bolek
v historickém sokolském kroji, bedlivě střežili příslušníci městské policie. Denního světla
postupně ubývalo, takže lampiony krásně ozařovaly všechny přítomné.
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Nejslavnostnější část vzpomínkové akce proběhla u sokolovny. Zahájila ji česká hymna,
kterou zazpívaly členky Sokola a zároveň i milevského pěveckého sboru. Následovalo zapálení
svíčiček za všechny sokolské oběti, troubení z balkónu i zpěv dojemné písně Ta naše písnička
česká za doprovodu tahací harmoniky. Závěr patřil světelnému překvapení, kdy se okna
i průčelí sokolovny za doprovodu skupiny Vangelis rozzářily nádhernými barvami. Potmě se pak
sedmdesátka účastníků rozcházela do svých domovů.

Sportovní oddíly:
Atletický oddíl měl 79 členů, z nichž 47 bylo registrováno v atletickém svazu. Aktivních
členů bylo 66, věnovalo se jim celkem deset trenérů. Osm z nich mělo na starosti přípravku
se 45 dětmi od šesti let. Také atleti museli jarní část roku společné tréninky nahradit
individuální přípravou. V průběhu sezony se zúčastnili mnoha závodů od oddílových mítinků
po mezinárodní závody. Nejlépe se opět vedlo Pavlu Fleischmannovi, který obhájil mistrovské
tituly v běhu na 100, 200 a 400 m a na mezinárodních závodech v Lovosicích získal stříbro
ve sprinterském trojboji. Štěpán Pokorný (skok vysoký) a Pavla Molíková (skok daleký)
si vybojovali účast na MČR v Kladně. Z krajských přeborů si atleti přivezli celkem jeden titul, tři
druhá a jedno třetí místo. V srpnu se atleti sešli na soustředění, kde se připravovali na novou
sezónu. Přípravky tradičně zamířily do Branic a starší na stadion do Humpolce. Do krajské
soutěže družstev byla opět zapojena družstva žen a přípravek. Ve zkrácené soutěži ženy
obsadily druhé místo a přípravky skončily osmé.
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Oddíl moderní gymnastiky – v prvním čtvrtletí roku mohly probíhat pravidelné
tréninky, kvůli protiepidemickým opatřením, pouze v on-line prostředí. Od dubna
se k tréninkům v tělocvičně vrátilo nejstarší družstvo. To využilo toto období, ve kterém
nemohly probíhat žádné soutěže, a vrhlo se do nové disciplíny – estetické skupinové
gymnastiky. Během měsíce pětice dívek secvičila choreografii soutěžní skladby a se souhlasem
předsednictva ČSESG se zúčastnila dvou virtuálních soutěží – v květnu to byl Four Continents
Cup pořádaný v kanadském Torontu, v červnu pak Miss Valentine v Estonsku. V prvním
srpnovém týdnu se 17 děvčat zúčastnilo tradičního letního soustředění v Křemži. Náplní byla
příprava na soutěže jednotlivkyň, protože z rozhodnutí sportovního svazu proběhla podzimní
sezona 2021 pouze v soutěžích jednotlivkyň.
V září se k pravidelným tréninkům v tělocvičně vrátilo 50 členek. Nejstarší družstvo
se zúčastnilo MČR ESG v Brně. Pak už se po zbytek podzimní sezony všechny gymnastky
věnovaly soutěžím jednotlivkyň. V říjnu uspořádal domácí oddíl 1. kolo 3. ročníku Jihočeské
ligy v ZPMG a KPMG, kterého se překvapivě opět zúčastnila více než stovka závodnic. Na další
kola Jihočeské ligy se dívky vydaly do Tábora. Tam také proběhl oblastní přebor, ze kterého
se čtyři děvčata kvalifikovala na MČR do Dubňan u Hodonína. Závodní sezonu uzavřely
gymnastky účastí na Přeboru ČOS v ZPMG a KPMG, který uspořádal pražský oddíl Sokola
Královské Vinohrady. V druhé polovině prosince proběhla tradiční vánoční besídka, která
uzavřela celý uplynulý rok.
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Oddíl stolního tenisu měl po mnoha letech 9 členů. Oddíl hrál v krajské soutěži –
skupina B. V této sezóně do skupiny B přišly tři nové oddíly z okresní, tedy nižší soutěže.
To v minulosti byli vždy lehčí soupeři - tentokrát to ale nebyla pravda a všichni tři nováčci
se usadili v první polovině tabulky. Náš oddíl s nimi, a nejen s nimi, několikrát prohrál
nejtěsnějším možným rozdílem a díky tomu začal bojovat o udržení v soutěži.
Klub pamětníků milevského Sokola mohl kvůli covidovým opatřením uskutečnit pouze
dvě podzimní schůzky. S ohledem na zdravotní stav většiny členek ukončil Klub pamětníků
po 30 letech svoji činnost.
Turistický oddíl měl opět velkou výhodu v tom, že téměř všechny své aktivity mohl
provozovat venku, na zdravém vzduchu a v krásné přírodě. Díky tomu svoji činnost kvůli
covidovým opatřením nemusel přerušit. V průběhu roku oddíl uskutečnil více než 70 vycházek
s hůlkami Nordic walking do okolí Milevska (délka 8 až 10 km) a přes 20 víkendových vycházek
do vzdálenějšího okolí s délkou 15 až 20 km. Přestože se v tomto roce neuskutečnila tradiční
turistická dovolená, podařilo se zorganizovat setkání účastníků předchozích dovolených
v hospůdce v Líšnici.
Členové oddílu se připojili k výzvě sdružení SenSen (Senzační senioři) s názvem
„La Manche na suchu“. Svými kilometry, nachozenými v měsíci únoru, přispěli k úspěchu této
akce v Milevsku. Do této pomyslné štafety se zapojilo 163 milevšťáků, kteří společně našlapali
téměř 14 tisíc kilometrů pěšky, 555 km na běžkách a přes 400 km na kole. Kanál La Manche tak
společnými silami přešli pěšky více než 404 krát, celkově ho překonali více než 430 krát.
Největší obdiv si určitě zaslouží nejstarší účastník, pan Jan Klicman, který ve svých 97 letech
ušel úctyhodných 154 km!
Vzdělavatelská činnost se soustředila hlavně do týdeníku Milevské noviny. I v tomto
roce, kromě zpráv o činnosti jednoty, pokračoval Seriál Sokola. Bylo uveřejněno celkem
30 pokračování s tématy Sokolské prapory, Národní divadlo a Sokolské slety. V měsíčníku
Milevský zpravodaj vyšla čtyři pokračování věnovaná sokolským akademiím naší jednoty.
Aktuální zprávy přinášejí i dvě vývěsní skříňky – na sokolovně a na autobusovém nádraží.
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

Marie Hrdinová

Místostarosta

Jan Trča

Jednatelka

Věra Drnková

Hospodářka

Zdeňka Císařová

Tělocvičná jednota evidovala v roce 2021 celkem 59 členů. Došlo k poklesu počtu členů
na polovinu z důvodu karantén. Evidovali jsme 2 členy do 18 let, 38 dospělých a 19 seniorů.
Cvičení a schůzky se přesto konaly v 11 oddílech: aerobik, powerjóga, bosu, volejbal,
basketbal, stolní tenis, trampolínky, florbal, posilovna, cvičení pro předškoláky, turistika.
Hromadná cvičení zajišťovalo 5 cvičitelek.
Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 v roce 2021 a vyhlášenému nouzovému stavu v ČR
(opatření k zamezení šíření nemoci covid-19) se cvičení v jednotlivých oddílech konala
až od června, avšak i s určitými problémy na podzim, kdy propukla další vlna pandemie.
V roce 2021 byly využity finanční prostředky získané prodejem fotbalového hřiště městu
Mirovice na 2 akce. V únoru odborná firma vybudovala nové oplocení areálu kolem sokolské
klubovny. V srpnu další odborná firma provedla obnovu nátěru fasády sokolské klubovny
a opravu střechy skladu. Po dokončení fasády byl na západní stranu klubovny umístěn
velkoformátový znak České obce sokolské, který jednoznačně informuje veřejnost
o dlouhodobém a pravidelném působení sokolstva v Mirovicích.
V roce 2021 se podařilo zorganizovat 2 volejbalové turnaje, zapojit se do akce Mirovický lev
a uspořádat silvestrovské rozloučení s rokem 2021. Ostatní tradiční akce se bohužel konat
nemohly. Díky možnosti očkování od února 2021 se sportovní aktivity snad brzo vrátí
k normálu. Boj s pandemií nemoci covid-19 nás všechny dlouhodobě vyčerpává a ničí také
sportovní návyky. Nicméně je třeba se přizpůsobit pravidlům a od roku 2022 se snažit
sportovní činnosti a akce znovu rozběhnout.
Velkou příležitostí setkání při venkovních aktivitách v roce 2021 (po dlouhé době karantény)
byla v sobotu 28. srpna akce MIROVICKÝ LEV. Konala se v celém sportovním areálu
u kulturního domu díky spolupráci města Mirovice s místními spolky – Tělocvičnou jednotou
Sokol, Sportovním klubem Mirovice (oddíl fotbalu), Rodinným centrem Mirovické EMKO
a Sborem dobrovolných hasičů. Pro děti i dospělé byl připraven program od 10 hodin
do půlnoci.
S dvanáctihodinovým předstihem přivítali mirovičtí turisté rok 2022. Tradičně se sešli
na Stražišti poslední den roku 2021 v poledne. Tentokrát se výšlap uskutečnil za téměř jarního
počasí, teploměr ukazoval 12 °C. Turistický oddíl pořádal výlety pravidelně během celého roku
2021, avšak s ohledem na platná epidemiologická opatření. Také na rok 2022 je naplánována
návštěva řady zajímavých míst v blízkém i vzdáleném okolí.
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Fotografie:

Volejbalový turnaj

Oplocení klubovny

Nová fasáda
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Mirovický lev

Mirovický lev

Turisté

Zpracovala:
Ing. Bc. Marie Hrdinová
606 792 294
hrdina.mirovice@seznam.cz
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T. J. Sokol Olešnice
Činností i členskou základnou Tělocvičné jednoty Sokol Olešnice velmi výrazně
zacloumala protikoronavirová omezení spočívající v dočasném zákazu sportovní
i společenské činnosti. Stav členů se propadl na 84 členů, z toho 54 dětí a mládeže
a 30 dospělých. Jednotlivé oddíly se snažili fungovat a oživovat svou činnost jak jen to šlo.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Olešnice se podruhé zachránil v 1.A třídě. Nutno ovšem
podotknout, že k tomu nebylo potřeba sportovních výkonů, vyplynulo to tak z kovidem
zrušené sezony. Po dlouhé debatě se vedení klubu s hráči dohodlo, že se pro následující
ročník 2021-2022 fotbalový oddíl přihlásí do nižší soutěže a to 1.B třídy. Podzimní část
sezony zde hráči pochopitelně odehráli s mnohem lepšími výsledky než v předchozí soutěži,
do druhé půle sezony budou nastupovat na 4. pozici v tabulce. Dětský fotbal byl v roce 2021
na Olešnickém hřišti k vidění pouze jednou, kdy se odehrálo přátelské utkání s Horní
Stropnicí. Bohužel nový ročník 2021-2022, kdy většina hráčů spadla do kategorie starší žáci,
již Olešnice tým nedokázala složit a tak mladé Olešnické fotbalové naděje odešli posílit týmy
v Trhových Svinech či Nových Hradech. Snad se časem vrátí podpořit kádr mužů a zase kopat
za Olešnici. Aby nebyla přerušena kontinuita výchovy mladých fotbalistů, ujali se noví trenéři
trénování nejmenších fotbalistů. Prozatím se dětičky učí fotbalovým základům s nadějí,
že se na Olešnickém hřišti opět dočkáme mládežnické soutěže.
Jako jeden z prvních oddílů po koronavirové pauze obnovil svou činnost i oddíl tenisu
a to díky trenéru Ing. Miroslavu Bauerovi. Je vynikajícím profesionálním trenérem zejména
pro menší.
Pozadu nezůstal ani oddíl všestrannosti pod vedením neúnavného Josefa Buřiče. Jako
pomahatelka se zapojila velmi šikovná Lucie Farkotová. Oddíl se věnuje mladším žákům
a žákyním od 3 do 8 let a starším žákům a žákyním od 8 let výše. Cvičení všestrannosti
je zaměřeno na celkové posílení svalstva u dětí a to cvičením na nářadí (žebřiny, kruhy,
trampolína, lavičky, švédská bedna apod.) cvičením na žíněnkách a v neposlední řadě
pohybovými hrami pro děti. Po kovidovém „domácím vězení“ to u dětí skutečně bylo třeba,
po třech měsících jsou již patrné obrovské pokroky.
Na dětské členy nejpočetnější oddíl Cvičení s hudbou k lítosti všech dětí i rodičů
zatím ze zdravotních důvodů nebyl obnoven. Držíme pěsti a všechno co se dá, aby naše
nejoblíbenější trenérka a dětmi nejobletovanější vedoucí tábora se zas s úsměvem jí vlastním
mohla vrátit k práci s dětmi.
Oddíl lvíčat, tj. pobytu v přírodě, váhavě začal se schůzkami ještě koncem školního
roku, mimo pravidelných schůzek se koncem června zúčastnil akce Noc sokoloven.
O prázdninách přišlo to, na co se všechny děti nesmírně těšili – tábor! Za opět
nezapomenutelný týdenní pobyt na skautské základně v Žumberku děkujeme skvělé partě
vedoucích pod vedením Tomáše Nemravy, kteří si zejména pro Olešnické děti, a tedy mimo
jiné i pro Lvíčata, připravili úžasný program, tentokrát na téma Starověký Řím. Čtyři legie
v disciplínách plných napětí, soutěživosti i zábavy bojovali o správu dílčích území říše Římské.
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Se začátkem školního roku oddíl lvíčat opět naplno rozjel svou činnost pro menší
„BabyGang“, který sdružuje děti od 7 do 12 let, a pro starší ve věku od 12 let scházející
se hodinu poté, tj. od 19 do 20 h. Schůzky probíhají venku či v klubovně v Olešnické
sokolovně.
Sportovní aktivity borců věnujících se nohejbalu též ovlivnila protikoronavirová
opatření – pravidelná sportovní sobotní setkání byla znemožněna. Letní sezona pak začala
velmi zostra pozváním na první ročník Olešnického nohejbalového turnaje. Olešnické týmy
obsadili první a poslední místo a sevřeli tak mužstva z okolních obcí v nepovolujících kleštích.
Součástí vítězného družstva Olešnice A byli Radim Frdlík, Luboš Bartizal a jejich kamarád
ze Svaté Trojice Daniel Brabec. Sestava poslední Olešnice B, nechť zůstane v propadlišti dějin.
Během roku se udržovala ve sportovní kondici skupina hráčů ping pongu. Schází se,
kromě koronavirových zákazů, po celý rok každé úterý.
Krom sportovních aktivit se sokolové vždy ve větší či menší míře podíleli na kulturním
a společenském životě. V uplynulém roce to již nebylo ani v menší míře. Sezona obvykle plná
plesů, zábav, představení, setkání, zkrátka společenského života, proběhla mezi prsty aniž
bychom cokoli zorganizovali ať už z obav samotného koronaviru nebo spíše z obav, že nám
to stejně nepovolí protikoronavirová opatření, ve kterých jsme se zcela ztratili. Zatímco
sportovní oddíly se nám podařilo nějak znovu nastartovat, po kulturní a společenské stránce
máme v roce 2022 co dohánět.

57

T. J. Sokol Písek
Odbor všestrannosti
Rok 2021, jakkoli byl nepříjemně ovlivněn pandemií koronaviru, byl pro nás rokem změn
a prozkoumávání nových možností. Ačkoli se celé první pololetí neslo v duchu rušení tradičních
akcí i cvičebních hodin, vyzkoušeli jsme si, jaké to je vést cvičení online, od předškoláků
po dorost. Snažili jsme se nejen sokoly motivovat k častému pohybu na čerstvém vzduchu,
ať už skrze vyzkoušené KorOrienťáky nebo díky novému formátu vícefázových výprav.
Na začátku jara jsme také dali šanci něčemu úplně jinému – výzvám. Jednalo se o sbírání bodů
za nejrůznější úkoly, z nichž minimálně polovina vyžadovala opuštění tepla domova.
Léto přineslo návrat tradičních akcí, konala se Noc sokoloven i stanový tábor, pravidelné
soustředění (nyní již) dorostenek a žen i oddělení gymnastiky. Zároveň jsme poprvé pořádali
příměstské tábory, rovnou tři.
V září naštěstí nebyla žádná výrazná omezení a my se mohli opět začít pravidelně setkávat
v sokolovně. Do nového cvičebního roku se přihlásilo 559 cvičenců, o které se stará 48 cvičitelů
v následujících odděleních: Rodiče a děti, Předškoláci, Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žáci,
Starší žákyně, Mladší muži a dorost, Starší ženy, Fitdance, Gymnastika, Fotbálek pro mladší
a starší muže, Volejbal, Plavání, Plavání pro rodiče a děti a Párová akrobacie. Po zápisech
následovaly první závody, Sokol spolu v pohybu a vše se pomalu, ale jistě začalo přibližovat
stavu před pandemií. Byl uspořádán jubilejní ročník Píseckého šplhavce, který byl přeložen
z roku 2020, a spousta dalších akcí, o kterých se dočtete více na následujících stránkách.
Po loňských odchodech činovníků Odboru všestrannosti bylo zvoleno nové náčelnictvo a došlo
i ke změně hospodářky.
Činovníci:
Předseda:
Náčelník:
Náčelnice:
1. místonáčelník:

Martin Matura
Tomáš Piksa
Tereza Cendelínová
Jakub Čudlý

1. místonáčelnice
a hospodářka:
Místonáčelník:
Místonáčelnice:

Kateřina Suková
Ladislav Cibulka
Marie Suková

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a velmi složitým podmínkám pro sport nebylo
na začátku roku možné se setkávat v sokolovně na pravidelných cvičebních hodinách, část
oddělení se proto rozhodla přesunout svou činnost do online prostoru. Vzhledem k nelepšící
se situaci toto provizorium trvalo až do dubna, kdy bylo online cvičení nahrazeno pětitýdenní
akcí Centra OV s názvem Jarní všestraňácké výzvy. Od května docházelo k rozvolňování
opatření a cvičební hodiny se přesunuly do venkovních prostor, nebylo to optimální,
ale alespoň jsme se mohli po dlouhé pauze opět sejít. Během celé této nemilé doby, ale i před
ní probíhaly přípravy hromadných vystoupení pro XVII. všesokolský slet. Do nich se zapojili
i členové píseckého Odboru všestrannosti Martin Matura, Stanislav Trávníček a Jakub Čudlý,
kteří připravili skladbu pro dorostence a muže. Celý proces začal již v roce 2018, kdy se výše
zmínění dohodli, že zkusí vytvořit atraktivní skladbu pro dorostence a mladé muže. Příprava
skladby, kterou mají cvičit stovky lidí, je náročný a dlouho trvající proces, který se v první řadě
skládá z vybrání hudby, oblečení, náčiní a z vymyšlení choreografie a pohybového obsahu.
Následně vše musí posoudit režijní komise ČOS, která rozhoduje, zda skladba bude vybrána.
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Nácvik hromadné skladby pro XVII. všesokolský slet

V dubnu 2021 proběhl konkurz sletových skladeb pro XVII. všesokolský slet a k radosti
píseckých autorů byla jejich skladba vybrána. V tu chvíli museli dát autoři dohromady menší
celek, celou skladbu nacvičit a následně předvést režijní komisi ČOS. Předvedení skladby
proběhlo ve třech částech a podílelo se na něm vždy 12 borců. Ti měli před každou
předváděčkou tři společné 1,5h nácviky, aby se danou část skladby naučili. První předváděčka
proběhla 19. září, druhá 28. listopadu a třetí, na níž byla zacvičena již celá skladba, se uskuteční
16. ledna 2022 (vedoucí nácviku Martin Matura).
Po každé předváděčce proběhla diskuze autorů s režijní komisí a byly vyřešeny, objasněny
a také zakomponovány některé připomínky, aby byli všichni spokojeni. Dalším postupem,
který autory čeká, bude příprava choreografie pro oblastní slety, vytvoření názvoslovného
a obrazového popisu skladby a také slavnostní předvedení skladby ve větším počtu cvičenců,
které proběhne 26. listopadu 2022 v Praze.
Již 30. ročník Putimského triatlonu (hlavní organizátor Jakub Čudlý) se uskutečnil v sobotu
12. června se v Putimi u Písku. Na hráz Podkostelního rybníka přilákala tato tradiční akce
56 závodníků a závodnic z různých koutů jižních a středních Čech, před kterými čekala závodní
trať skládající se z plavání, jízdy na kole a běhu.
Za slunného počasí, které celé akci přálo, se závodníci po startu vrhli do 23 °C teplého rybníka.
Dále pokračovali na silničních kolech na trati mezi Ražicemi a Putimskou vysokou a celý závod
byl pak završen během z hráze Podkostelního rybníka do chatové oblasti v Heřmani a zpět.
První pokořili cílovou pásku Roman a Eva Koutní z Příbrami, kteří absolvovali Super krátký
triatlon (300 m plavání, 14 km kolo a 5 km běh). Hned za nimi dorazil s časem těsně nad hodinu
Jakub Homola z Tábora, který se společně s dalšími 19 závodníky zúčastnil polovičního tzv.
Sprint triatlonu (750 m plavání, 20 km kolo a 5 km běh). Klasický Olympijský triatlon
(1,5 km plavání, 40 km kolo a 10 km běh) zvládlo celkem 34 borců a borkyň. Nejrychlejší byl
Jan Hradecký z Příbrami, který celou trať zdolal za rovné 2 hodiny.
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Jakkoli byl tento závod vydařený a mezi závodníky oblíbený, a to hlavně díky olympijské trati,
byl letošní ročník posledním závodem.

Písečtí sokolové na Putimském triatlonu jako závodníci a organizátoři

V pátek 25. června se konečně otevřely dveře pro všechny, kteří si chtěli zacvičit,
pobavit se či se dozvědět něco o historii písecké sokolovny a tělocvičné jednoty Sokol Písek
v rámci
akce
Noc sokoloven
(hlavní
organizátorka
Kateřina
Veličková).
Ta měla téma ”Lidské pyramidy“.
Celý večer zahájil náčelník Odboru
všestrannosti Tomáš Piksa společně
se starostkou města Písku Evou
Vanžurovou. Následovalo vystoupení
s tématem lidských pyramid v podání
skupin Fearless a Five Fellas, které
u diváků sklidilo velký úspěch.
Dále probíhala volná cvičební zábava
pro děti i dospělé, během které
si každý mohl zacvičit na nejrůznějším
nářadí nebo si vyzkoušet lidské
Lidské pyramidy na Noci sokoloven
pyramidy na vlastní kůži. Zájemci
o historii měli možnost vyslechnout prezentaci o vzniku píseckého Sokola, po které
následovala prohlídka všech prostor sokolovny.
Po 20. hodině začala večerní hra, která účastníky dovedla až k táborovému ohni, kde si všichni
mohli opéci buřta a zazpívat písničky s našimi kytaristy. Ve 22:00 došlo k ukončení oficiálního
programu a v sokolovně zůstali pouze členové píseckého odboru všestrannosti, pro které bylo
připraveno promítání pohádky na dobrou noc.
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I přes nepříznivou epidemickou situaci na začátku roku se podařilo uspořádat tolik oblíbený
letní stanový tábor (hlavní vedoucí Vladimír Velát), který se tradičně pořádá na začátku letních
prázdnin. Otestovaní táborníci a vedoucí odjeli z Písku ve čtvrtek 1. července a vrátili
se až v sobotu 17. července. Již potřetí naši sokolové zavítali na šumavskou louku nedaleko
Záblatí u Prachatic, kde si během tří dnů postavili stany, jídelnu, kuchyň, záchody, sušárnu,
týpí, stožár a další drobnosti, které byly třeba k plynulému 16dennímu pobytu na táboře.
Novinkou byla stavba sauny, o kterou se postaralo družstvo nejstarších táborníků.

Účastníci letního stanového tábora v Záblatí

Oproti předchozímu roku se v půlce tábora mohli na louku za svými ratolestmi podívat jejich
rodiče. Kvůli podmínce, aby se všichni návštěvníci pohybovali pouze po území tábora,
byl návštěvní den plný důkladných prohlídek všech táborových staveb a povídání si s ostatními
rodiči, přáteli a sokoly.
Tématem tábora a celotáborové etapové hry byla “Cesta do středu Země”, kdy proti sobě stály
čtyři týmy (a jedno družstvo nejmenších), které se v nejrůznějších hrách snažily nasbírat více
bodů než jejich soupeři. Dva dny před odjezdem pak došlo k vyvrcholení etapovky celodenní
hrou. Během ní musela všechna družstva projít desetikilometrový okruh v okolí tábořiště
a splnit několik úkolů, díky kterým nakonec všichni dosáhli středu Země, a úspěšně se vrátili
na povrch. Kromě etapovky nechyběla ani výuka tábornických dovedností, mezi něž patří
například práce s mapou, vázání uzlů, zapalování ohňů, stavba přístřešků, první pomoc a další.
V druhém týdnu se pak konaly různé soutěže jako například Tarzanův, orientační či Hoganův
běh, všestrannostní závod nebo dřevorubecká soutěž. V neposlední řadě bylo také možné
se zúčastnit stezky odvahy nebo jednodenního či dvoudenního výletu.
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V týdnu od 26. do 30. července proběhlo soustředění dorostenek a mladších žen (hlavní
organizátor Martin Matura), které bylo rozděleno na dvě části. V první půlce týdne se děvčata
věnovala převážně gymnastice, ale nechyběly ani vyjížďky na kole, rozcvičky, teambuildingové
a míčové hry či nepopulární ranní výklusy. Uprostřed týdne účastnice navštívily písecké
Sportcentrum, kde si během dopoledne vyzkoušely všechny nabízené raketové hry – squash,
badminton i tenis. Odpoledne pak vyrazily vlakem do Bystřice u Benešova, odkud zahájily
dvoudenní pochod přes Neštětickou horu
do Týnce nad Sázavou. Poslední den děvčata
čekal sjezd na raftech z Týnce do Pikovic
a odtud odjezd autobusem zpět do Písku. Celý
týden se, až na absenci jednoho relaxačního
večera, velmi vydařil, a především skvělé
počasí spojené s opalováním na raftech
na konci týdne si všichni pochvalovali.

Dorostenky a mladší ženy na soustředění

V sobotu 31. července se uskutečnil
druhý ročník dětské vody (hlavní
organizátorka Martina Bendasová).
Jedná se o splutí Otavy na úseku
Sušice-Horažďovice, který je vhodný
i pro začátečníky, a je tedy určen
pro naše malé sokolíky. Původní
Splouvání řeky Otavy
termín byl plánován na 17. července, kdy se mělo účastnit celkem 8 lodí, bohužel počasí malým
vodákům nepřálo, a tak byl kvůli bezpečnosti termín posunut. V den akce nakonec jely
2 kánoe, ale počasí, stav vody a nálada byla parádní. Oproti loňsku bylo vody více, takže aby
účastníci nebyli v cíli příliš brzy, tak zkoušeli pádlovat i proti proudu. Děti si samozřejmě nejvíce
užívaly překonávání jezů.
V posledním prázdninovém týdnu proběhlo v písecké sokolovně soustředění žactva z oddělení
gymnastiky (hlavní organizátor Martin Matura). Program začínal každý den ranním výběhem
a pokračoval rozcvičkou a dopoledním tréninkem gymnastiky (airtrack, trampolína, kladina,
hrazda, kruhy a bradla). Po poledním klidu přišly na řadu týmové a míčové hry, poté příprava
na Všestrannostní desetiboj a Závod zálesácké zdatnosti a vše bylo zakončeno strečinkem.
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Ve středu došlo k odlehčení programu – dopoledne si děti zkusily párovou akrobacii a jógu
a odpoledne pak bylo věnováno hrám na spolupráci, frisbee a střelbě ze vzduchovky.
Po čtvrtečním tréninkovém dni se účastníci soustředění nerozešli domů jako obvykle,
ale postavili si v tělocvičně “bunkr” ze žíněnek a duchen, ve kterém ze čtvrtka na pátek
přespali. Před samotným ulehnutím do spacáků samozřejmě nesměl chybět tematický film.
Páteční program začínal o něco později, cvičilo se jen na airtracku a trampolíně a po obědě
následovala závěrečná venkovní hra plná šifer a úkolů inspirovaná Závodem zálesácké
zdatnosti.

Účastníci letního gymnastického soustředění se cvičitelkami

Písecká výprava na Zálesáckém závodu zdatností v Třebíči

V letošním roce došlo k posunutí, a také netradičnímu pojetí Zálesáckého závodu zdatnosti
(ZZZ), který proběhl 10. až 12. září v Třebíči. Závod byl oproti předešlým ročníkům pojat jako
jedna velká celodenní hra, které navíc předcházela ještě noční bojovka. Celkem se soutěže
zúčastnilo 22 smíšených tříčlenných hlídek (družstev) z kategorie staršího žactva a dorostu,
z čehož tři hlídky tvořilo starší žactvo z naší jednoty (vedoucí výpravy Vladimír Velát). I přes
menší množství zkušeností s tímto závodem dokázaly všechny hlídky podat velmi kvalitní
výkony, které jim zajistily 12., 9. a krásné 4. místo.
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Od čtvrtka 23. do čtvrtka 30. září proběhl tzv. Evropský týden sportu, v rámci něhož
se v sokolských kruzích koná týden Sokol spolu v pohybu. Tato akce samozřejmě proběhla
i v Písku (hlavní organizátorka Kateřina Veličková). Letošním tématem byl Sokolský odznak
zdatnosti, a proto si naši členové
během pravidelných cvičení mohli
vyzkoušet různé disciplíny z tohoto
projektu
ČOS.
Na cvičebních
hodinách, které byly celý týden
zpřístupněné veřejnosti, tak bylo
k vidění, jak děti šplhají, skáčou
přes švihadlo, dělají kotouly a hvězdy
nebo chodí poslepu.

Starší žákyně

V sobotu 25. září se v rámci #BeActive Night
konaly dvě noční bojovky, které měly za cíl
strhnout děti i dospělé buď k pěší, nebo
k běžecké aktivitě. T. J. Sokol Písek se tím
zapojil do souboje mezi Českou obcí
sokolskou a Českou komorou fitness o to,
která z organizací zdolá 25. září po setmění
větší vzdálenost. Pro starší děti a všechny
Účastníci Nočního lovu zvířátek
dospělé byla připravena Noční výzva (hlavní organizátor Marek Matoška). U lávky Dagmar
Šimkové byl vyvěšen startovní QR kód určený pro noční trasu podél Otavy a na každém půl
kilometru směrem na Zátavský most visel osvětlený QR kód představující obrátku, od které
se účastníci mohli začít vracet zpátky. Poslední obrátka s QR kódem byla na 4 km vzdáleném
Zátavském mostě, kam se nakonec dostala většina chodců a běžců. Odvahu vydat se za tmy
kolem řeky našlo skoro 30 dětí a dospělých, kteří společně zdolali 202 km.
Pro malé sokolíky byla připravena trasa s názvem Noční lov zvířátek (hlavní organizátorka
Kateřina Veličková), která začínala u dveří sokolovny a pokračovala parkem, dále ke kostelu,
k lávce přes ostrov a přes Kamenný most zpátky. Cestou děti potkaly 8 zvířátek i s razítky, která
si otiskly do papírové tabulky, čímž jednotlivá zvířátka ulovily. Na každé zastávce byly také
poučné sokolské básničky, které dokázaly vyloudit úsměv i na tvářích dospělého. Dohromady
se dětské 2 km trasy zúčastnilo 22 nočních dobrodruhů, kteří tak nasbírali 44 km.
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Písecká výprava na Všestrannostním desetiboji v Českých Budějovicích

V neděli 3. října se vydala výprava téměř čtyřiceti píseckých sokolů na Všestrannostní
desetiboj (vedoucí výpravy Marie Suková). Soutěžilo se v 10 disciplínách – shyby, dřepy, skoky
přes švihadlo, skok snožmo do dálky, člunkový běh, překážková dráha, hod medicinbalem,
vznosy na lavičce, přelézání tyčky a šplh. Důležitá byla rychlost, někde rozhodoval počet
udělaných cviků za 30 sekund a jinde zase co nejrychlejší provedení. Soutěžící si vybírali
disciplíny podle toho, kde se uvolnilo místo, takže vše šlo velmi rychle a kolem oběda bylo
hotovo. Písecký Sokol měl zastoupení téměř ve všech kategoriích a v každé z nich se dokázal
prosadit na stupních vítězů. Celkem si písečtí přivezli 11 medailí (1 bronzovou,
5 stříbrných a 5 zlatých), nejúspěšnější ve svých kategoriích byli:
Zuzana Sláviková (předškoláci), Vincent Vítů (žáci I), Pavlína Viktorová (žákyně II),
Vanda Knettigová (žákyně III) a Martina Zborníková (žákyně IV).
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Další akce na sebe nenechala dlouho čekat,
v pátek 8. října na Památný den sokolstva
se písecká jednota zúčastnila několika akcí
vzpomínající na sokoly, kteří přinesli nejvyšší
oběť v boji za naši svobodu, demokracii
a samostatnost. Dopoledne se skupina čtyř
píseckých
krojovaných
sokolů
vydala
do Českých Budějovic, kde dělali čestnou stráž
při vyvěšování vlajky ČOS na krajském úřadě.
Poté se přesunuli za dalšími sestrami a bratry
do Prahy, kde se zúčastnili pietního aktu
k Památnému dni sokolstva v Tyršově domě.
Hosty tohoto aktu byli například předseda
Senátu Miloš Vystrčil, pražský primátor
Zdeněk Hřib, ministryně Jana Maláčová,
starostka ČOS Hana Moučková, nebo také
Dagmar Evaldová, coby poslední žijící
svědkyně nacistické “Akce Sokol”. Účastníci
společně s krojovanými sokoly položili věnce
a květiny u pamětních desek v atriu Tyršova
Krojovaní sokolové v čele průvodu Pískem během
Památného dne sokolstva
domu.
Večer se již naši sokolové nacházeli zpátky v Písku, kde se konal večer sokolských světel (hlavní
organizátorka Kateřina Veličková), lampionový průvod zakončený vypouštěním lodiček
po řece Otavě. V parku, odkud průvod vycházel, se sešlo na 300 lidí, kteří tak svými
rozsvícenými lampióny a následně zapálenými svíčkami na lodičkách připomínali pomyslné
duše padlých sokolů.
Jubilejní 20. ročník Píseckého šplhavce (hlavní organizátor Stanislav Trávníček) se po ročním
nuceném odložení konal v písecké sokolovně v sobotu 16. října. Na závod ve šplhu se do Písku
sjelo celkem 36 závodníků z kategorií mužů, žen a dorostenců. První odstartovali dorostenci
a ženy, kteří soutěžili ve šplhu na 4,5m laně. Nejlepší z dorostenců Adam Novotný ze Sokola
Libeň zvládl tuto výšku zdolat v neuvěřitelném čase pod 3 vteřiny. V polovině závodu
vystoupila děvčata z naší sokolské skupiny Fearless se svou párovou akrobacií, za kterou
sklidila od závodníků uznalý potlesk.

Závodníci jubilejního 20. ročníku Píseckého šplhavce
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Druhá část závodu pak patřila mužské kategorii a šplhu na laně dlouhém 8 metrů. První kolo
se neslo ve znamení výpadků měřičské techniky, ovšem ty byly nakonec odstraněny, a tak
zbylá tři kola šplhání probíhala v dobré náladě. Vítězem mezi muži se stal
Martin Vacek z T. J.Sokol Libčice nad Vltavou, který zdolal lano za 5,73 sekund. Mezi muži
bojovali i písečtí sokolové. Nejlepší z nich byl Honza Štěpán, který s časem 9,77 s skončil
na 11. místě. Dále se z Písku zúčastnili Marek Matoška, Standa Trávníček, Martin Matura
a Martin Trávníček. Po vyhlášení výsledků byla připomenuta 20letá historie závodu
prezentacemi fotek napříč ročníky, při které si leckteří účastníci zavzpomínali na své začátky
ve šplhu na laně.
Po dvou letech zavítali písečtí sokolové z oddělení gymnastiky do hlavního města na IV. ročník
Chlapáckého dvojboje (vedoucí výpravy Martin Matura), který pořádala sokolská jednota
Praha Radotín. V neděli 17. října se do radotínské sokolovny sjelo celkem 65 závodníků
i odvážných závodnic, aby poměřili své výkony na bradlech a kruzích (mladší na hrazdě
a kruzích). Písek reprezentovalo 6 závodníků a 10 závodnic. Jako první začali soutěž
ti nejzkušenější, tj. kategorie mužů, dorostenců, žen a dorostenek. Neboť nebyly sestavy nijak
omezeny, byly zvláště u mužů k vidění náročné silové a švihové prvky. V druhém sledu
nastoupilo mladší žactvo a jako poslední závodila kategorie staršího žactva, kam se řadila
většina našich členů. Celý závod proběhl bez komplikací a v příjemné atmosféře.
Reprezentanti píseckého Odboru všestrannosti se po návratu do Písku sešli v místní pizzerii,
aby oslavili své výkony, a také zisk 8 medailí (1 bronzové, 5 stříbrných a 2 zlatých).
Nejúspěšnějšími závodníky ve svých kategoriích byli Andrea Matošková (ženy) a Martin
Matura (muži).
Na oslavu výročí 103 let od vzniku Československé republiky se ve čtvrtek 28. října běžel
na 45 místech v ČR a na dalších 4 místech na světě již 3. ročník Sokolského běhu republiky.
Mezi organizátory závodu se opět připojila i písecká tělocvičná jednota (hlavní organizátor
Martin Matura), která pro běžce připravila dětský závod (800 m) a hlavní závod (5,5 km).
Prezence závodníků začala v poledne v parku Palackého sadech, kde se také nacházel start.
Jako první odtud ve 13:00 na svou trať odstartovalo 32 dětí. Mezi děvčaty do 10 let se jako
první umístila Jolana Kadeřábková s časem 3 minuty
a 5 sekund. V kategorii děvčat 11 až 14 let byla pouze
jedna závodnice Anna Rybáková, která zaběhla krásný
čas a trať zdolala za 2 minuty a 59 sekund. Mezi chlapci
do 10 let suverénně zvítězil František David, který doběhl
v čase 2 minuty a 44 sekund. V kategorii chlapců
11 až 14 let byl opět pouze jediný závodník Dominik
Slunečka, který do cíle doběhl za 4 minuty a 21 sekund.
Hromadného startu hlavního závodu na 5,5 km
se zúčastnilo 54 běžců a běžkyň. Nejrychleji zaběhl trať
kolem Otavy Tomáš Matějka, který se v cíli ukázal
již za 20 minut a 7 sekund a vyhrál tak celkovou soutěž
mezi muži. Nejrychlejší ženou pak byla Anna Hrabáková,
Sokolové z oddělení gymnastiky na
jejíž cílový čas byl 22 minut a 39 sekund.
Chlapáckém dvojboji
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Organizátoři Sokolského běhu republiky v Písku

Ve středu 10. listopadu proběhla
v písecké sportovní hale Akademie
Odboru
všestrannosti
(hlavní
organizátorka Tereza Cendelínová),
která divákům představila 8 vystoupení
od
8
cvičebních
oddělení.
Po slavnostním nástupu zahájilo celý
program oddělení gymnastů a jejich
Předškoláci na akademii OV
cvičení na airtracku, malé a velké
trampolíně a na bradlech. Za velkého potlesku následovalo cvičení rodičů a dětí, dále přehlídka
zvířátek v podání mladších žáků a námořnické představení předškoláků. Na palubovce písecké
haly se pak ukázaly mladší žákyně s pompony, starší žákyně se cvičením na velké kladině,
prostné a trampolíně a starší žáci s “olympiádou”. Celý večer byl zakončen taneční sestavou
Line Dance.
Milevská
jednota
pořádala
v neděli 5. prosince ve své
sokolovně 2. ročník závodu
s názvem
Dua-Trojboj.
Jde o gymnastickou soutěž
ve dvojicích, kde jeden z dvojice
cvičí na hrazdě a druhý na kruzích
(chlapci) nebo na kladině (dívky).
Třetí disciplínou je poté společná
sestava na prostné. Vzhledem
Písecká výprava po závodě Dua-Trojboj
k aktuálním vládním nařízením nebyla letos povolena přítomnost diváků. Závodu se však
zúčastnilo celkem 37 dvojic, které se vzájemně podporovaly, a tím chybějící diváky nahradily.
Z Písku přijelo na závod 16 cvičenců, tedy 8 dvojic (vedoucí výpravy Marie Suková), které
se v různých kategoriích snažily vybojovat, co nejlepší umístění. Po výborných výkonech
si písečtí sokolové nakonec odvezli 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili, nejúspěšnějšími
dvojicemi byli Marek Matoška a Magdaléna Franců (smíšené starší) a Vanda Knettigová a Eliška
Lichá (starší žákyně III.). Tento úspěch po příjezdu oslavili společnou večeří v písecké pizzerii.
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V neděli 12. prosince se družstvo
sokolských
gymnastů
vypravilo
na Velkou oblast Malého TeamGymu
(vedoucí výpravy Andrea Matošková),
která se konala v Praze. Na místo děti
přijely na čas, protože ihned
po registraci a krátké rozcvičce
už zahajovaly zkoušky na jednotlivých
nářadích. Časový plán byl posunut,
neboť část týmů nakonec nedorazila,
a tak celý program probíhal mnohem
rychleji. Po zkouškách na nářadí byl
Bronzové Umňoukané chobotničky
při slavnostním nástupu zahájen závod
naší kategorie. Děti byly velmi nervózní, protože na zkouškách se jim moc nedařilo a nestihly
si zvyknout na podmínky v jiné tělocvičně. Při závodu však ze sebe dostaly úplně všechno
a vybojovaly si krásné 3. Obrovskou radost měly i obě mladé trenérky, které družstvo celý den
povzbuzovaly.
V druhé polovině prosince byly kromě předvánočních cvičebních hodin pořádány i venkovní
akce. V neděli 19. prosince se vydala skupinka odvážných sokolů na předvánoční projížďku
po Otavě (hlavní organizátor Stanislav Trávníček). Vodáci se nalodili na Dukle a po proudu
se nechali unášet až kousek pod Jistec.
V následujícím týdnu se pak také uskutečnilo společné zdobení stromků pro zvířátka. V úterý
byli jako první zdobit stromeček rodiče a děti (hlavní organizátor Stanislav Trávníček)
a ve čtvrtek na ně navázali cvičitelé a cvičenci z oddělení gymnastů s rodiči (hlavní
organizátorka Tereza Cendelínová).

Setkání cvičitelů s rodinami u vánočního stromku
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Již od roku 1994 se na Štědrý den schází partička sokolů a nadšenců do lezení, aby si před
štědrovečerní večeří společně zalezli na skalách během akce zvané Vánoční lezení (hlavní
organizátor Vladimír Velát). Letos se na Štítu na pravém břehu řeky Otavy mezi restaurací
U Smetáka a Zátavským mostem sešlo celkem 5 dospělých s dětmi. Počasí nebylo mrazivé,
a tak na skále sokolové vydrželi lézt přes hodinu. Pak si popřáli hezké Vánoce a rozešli
se ke svým domovům.
Jedenáct gymnastů a šest cvičitelů
se od 27. do 29. prosince zúčastnili
vánočního gymnastického soustředění
v budějovickém
GymCentru
(hlavní
organizátor Martin Matura). V pondělí
po vánočních svátcích se účastníci sešli
na hlavním vlakovém nádraží v Písku, odkud
vlakem vyrazili směr České Budějovice.
Po příjezdu do jihočeské metropole a krátké
pěší cestě se dostali do GymCentra a hned
začali s tréninkem. Ve třech skupinkách
se děti točily na prostné, hrazdě, přeskoku,
bradlech, kruzích a na kladině, kde dělaly
průpravná cvičení, základní cviky i nové
prvky. Nejoblíbenější disciplínou byla
tradičně malá trampolína, z níž děti skákaly
Vánoční gymnastické soustředění
do jámy vystlané molitany. Všichni si tak
vyzkoušeli hlavně salta s obraty a dvojná salta. Kromě cvičení hráli gymnasté různé hry, zašli
si do obchoďáku, koukali na film a oba večery relaxovali v sauně.
Centrum OV
V předloňském roce se náš odbor přihlásil k projektu Center odboru všestrannosti. Náš záměr
uspěl, a tak jsme se s chutí pustili do přípravných prací i samotné realizace projektu, který
sleduje rozvoj naší činnosti hned v několika úrovních. V první řadě usiluje o zapojení vyššího
počtu dětí (cílová skupina předškoláci a 1. stupeň) do stávajících i nově nabízených programů
ČOS i naší jednoty. Navázali jsme spolupráci s mateřskými školami v Písku a přizvali
je do projektu „Se Sokolem do života“ (dříve „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“),
na dvou základních školách jsme spustili projekt „Do Sokola ve škole“, dále navázali spolupráci
s oddílem florbalu při přípravě jejich dětských svěřenců a také rozšířili nabídku našich
pravidelných cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí o další skupiny. Dalším cílem projektu
je zkvalitnění podmínek a práce cvičitelského sboru, který je naplňován metodickým vedením
hlavním cvičitelem, rozšiřováním cvičitelského sboru, podporováním vzdělávání a odborného
růstu cvičitelů i spoluprací s metodickým střediskem OV v Českých Budějovicích a Jihočeskou
župou. Třetím cílem je propagace programů a projektů, které ČOS nabízí veřejnosti. I přes to,
že do realizace projektu velmi negativně zasáhla pandemie, podařilo se jej úspěšně spustit
a pevně věříme, že jej v následujících letech budeme ještě úspěšněji rozvíjet. Dále najdete
přehled akcí, které se v rámci Centra odboru všestrannosti povedlo zorganizovat, situaci
navzdory.
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Po stopách Yettihuláka
Sotva skončil vánoční #KorOrienťák 4, měli písečtí sokolové o zimní zábavu postaráno, ačkoli
dveře sokolovny stále zůstávaly zavřené. Centrum OV totiž připravilo dobrodružnou zimní
trasu plnou sněhových radovánek (hlavní organizátor Marek Matoška). Malí i velcí dobrodruzi
se vydávali po stopách Yettihuláka, bájného sněžného člověka, kterého ovšem unesla
a uvěznila ledová královna. Jejich úkolem bylo najít ledovou královnu, přemoci jí a osvobodit
Yettihuláka. Kolik odvážlivců se skutečně vypravilo Yettihuláka osvobodit, nevíme, ale trasa
byla udržována po celý leden.

Koláž fotografií od účastníků zimní trasy Po stopách Yettihuláka

Souhvězdí
Se začátkem jarních prázdnin byly zahájeny
dva cykly dalších dobrodružných výprav
po okolí Písku. Pátrání po sedmi osamělých
hvězdách, které se rozhodly, že společně
budou tvořit nové souhvězdí, aby už nebyly
tak samy. Největší hvězda našla na obloze
místo každé další hvězdičce, ale zapomněla
jim říci, kde bude zářit ona. Každá menší
hvězda naštěstí znala kousíček cesty, po které
se největší hvězda vydala ke svému novému
domovu. Chtěli-li malí dobrodruzi objevit celé
Účastnice dětské trasy Souhvězdí
souhvězdí, museli nejprve obejít šest
stanovišť a na každém splnit úkol od hvězdičky, která jim na oplátku prozradila kousek
souřadnic polohy poslední, největší hvězdy. Na tuto výpravu s trefným názvem Souhvězdí
(hlavní organizátorka Tereza Cendelínová) se za dva měsíce jejího provozu přihlásilo přes sto
účastníků.
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Pátý element
Neboť výpravy Souhvězdí byly převážně
pro mladší děti, ale cílem bylo udržet
v pohybu co nejvíce sokolů, byl pro starší
děti, dorost a dospělé připraven cyklus
dobrodružných výprav s názvem Pátý
element (hlavní organizátor Marek
Matoška), který byl spuštěn se začátkem
jarních prázdnin. Každý, kdo se chtěl dostat
až k tajemnému pátému elementu, musel
absolvovat celkem sedm úkolových tras,
které všechny procvičili v logice, orientaci,
hledání, trpělivosti a dalších dovednostech.
K pátému elementu se dostali jen
ti nejodhodlanější, úkoly totiž rozhodně
nebyly jednoduché a každá trasa byla
minimálně tři kilometry dlouhá. Výpravy
Účastnice dobrodružné trasy Pátý element
tedy zabraly nemalé množství času.
I na tento cyklus dobrodružných tras se přihlásilo přes sto sokolů i účastníků z řad veřejnosti.
Lov velikonočních vajíček
Prakticky bezprostředně po ukončení
Souhvězdí a Pátého elementu už mohli
zájemci opět vyrazit plnit úkoly do přírody.
Pro malé děti byly připraveny 4 nápovědy
ve formě zašifrovaných zpráv rozmístěné
po Písku, které odkazovaly k pomníku
Dr. Aloise Rašína v lese Amerika. Zde
se nacházela startovní zpráva a začátek
trasy s různými převážně hledacími úkoly
(hlavní organizátorka Tereza Cendelínová).
Na konci putování pak na děti čekal poklad
v podobě čokoládového vajíčka.
Pro starší sokoly bylo připraveno třífázové
pátrání po čokoládové odměně (hlavní
Děti na Lovu velikonočních vajíček
organizátor Marek Matoška). Na první
stezce na Bejčáku účastníci sledovali vajíčka a sbírali odpovědi do křížovky. Tajenka z křížovky
je pak navedla na trasu nacházející se Na Hřebíčku, která byla plná nejrůznějších informací
z oblasti velikonočních rekordů a zajímavostí. Poslední cesta čekala v lese Na Havírkách,
kde se zprávy, obsahující šifru k nalezení dalšího stanoviště, schovávaly uvnitř malých
plastových vajíček.
Celkem se Lovu velikonočních vajíček zúčastnilo přes dvě stovky mladších dětí a přes šedesát
starších, a to během necelých tří týdnů. Akce se zúčastnila i veřejnost.
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Jarní všestraňácké výzvy
Bohužel i v dubnu zůstávaly dveře
sokolovny zavřené. Aby cvičenci
nezlenivěli, přišlo Centrum OV s další,
tentokrát pětitýdenní, akcí s názvem
Jarní všestraňácké výzvy (hlavní
organizátor Marek Matoška). Mezi
sebou se utkala jednotlivá oddělení
Odboru všestrannosti píseckého
Sokola každý týden vždy v 10 úkolech
– třech sportovního rázu, dvou
pro pobavení, čtyř z poznávání
Lada Sobotková a její znak Sokola nakreslený v rámci
a návštěvy míst z Písku a okolí
Všestraňáckých výzev
a v pokoření jednoho z vrcholů hor
a kopců obklopujících Písek. Akce pro cvičence i cvičitele se oficiálně zúčastnilo téměř sto
osob, víme však, že zvláště k mladším dětem se často připojovali rodiče i sourozenci, kteří však
výzvy plnili spíše pro svůj dobrý pocit. Výsledky soutěže se vyhlašovaly ve dvou kategoriích.
Nejvíce bodů na jednoho zapojeného člena získali mladší žáci, největší procento zapojených
členů pak měl cvičitelský sbor, který jen o málo překonal starší žáky.
Výzvičky pro nejmenší dětičky
Krátce po spuštění Jarních všestraňáckých výzev byly zveřejněny i první výzvičky pro děti
a rodiče (hlavní organizátorka Martina Bendasová). Dva úkoly se na stránkách Odboru
všestrannosti objevovaly každý pátek po dobu neuvěřitelných devíti týdnů. Děti měly spolu
s rodiči hledat rozkvetlou třešeň, zahrát si kuličky, namalovat kamínek, zasadit semínko nebo
dokonce stavět pyramidu. Úkoly zaměřené na rozvoj motorických dovedností plnilo
pravidelně asi dvacet sokolíků, je však třeba podotknout, že spousta dalších rodičů se nechala
inspirovat některými úkoly, ale už nezapsali svým ratolestem body do vyhodnocovací tabulky
výzviček.
KorOrienťák 5
Na závěr cvičebního roku připravilo Centrum OV pro sokoly i sokolky další venkovní trasy
(hlavní organizátor Marek Matoška). Pro mladší děti, zejména rodiče s dětmi, byla připravena
lesní stezka převzatá od sokolů z T. J. Sokol Kostelany, od nichž byly čerpány i nápady na úkoly.
Cílem této stezky bylo hlavně obohatit vycházku do lesa o nejrůznější činnosti. Tuto stezku
si mohl libovolně projít každý kolemjdoucí bez nutnosti se kamkoli registrovat, počet účastníků
tedy zůstává neznámý.
Aby ani starší děti nepřišly zkrátka, byla pro ně připravena dvoufázová výprava na téma Covid
dnes a kdysi. V první fázi získávali milovníci šifer a hádanek heslo pro odemčení odkazu
na mapu, v níž nalezli čtyři vyznačená místa s úkoly. V druhé fázi pak dobrodruzi plnili tyto
úkoly, které tematicky reagovali na proběhlou koronavirovou pandemii. Cílem bylo jako vždy
najít odměnu s drobným dárkem na památku a přijít na kód k jejímu získání. Víme o necelé
dvacítce odvážlivců, kteří si nenechali ujít tuto netradiční zábavu.
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Příměstský tábor č. 1
První příměstský tábor píseckého Odboru všestrannosti s názvem Pět dní v džungli (vedoucí
Kateřina Veličková) se konal od pondělí 19. do pátku 23. července. Přihlášení sokolíci ve věku
5 až 7 let se potkávali každé ráno v sokolovně, aby si společně hráli a sportovali. Tématem
každého dne bylo jedno zvíře, které děti po celý den provázelo.
V pondělí malí dobrodruzi běhali a skákali jako tygři, v úterý spolupracovali jako mravenci
a ve středu se v rámci cesty za papouškem podívali na Živec, kde si k obědu dali opečené
buřtíky. Ve čtvrtek se v tělocvičně objevili hadi a v pátek už všichni cvičili jako opičky a užívali
si obří opičí dráhu, která se táhla přes celou tělocvičnu.
Program jednotlivých dnů zahrnoval převážně gymnastickou a atletickou průpravu a pohybové
hry nejen v sokolovně, ale i venku. Po každém obědě účastníci odpočívali u poslechu
tematických pohádek a vybarvování zvířátek na kartičkách, na které sbírali razítka
za nejrůznější činnosti, jež během dne zvládli. Tyto kartičky si pak odnášeli domů, aby se mohli
pochlubit rodičům, co všechno umí a znají.

Děti z příměstského tábora Pět dní v džungli na celodenním výletě
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Příměstský tábor č. 2
Druhý příměstský tábor odboru všestrannosti (vedoucí Marie Suková), který se konal
na začátku srpna, se nesl v duchu záchrany sokolíka Pepíka, kterého unesl nesportovec
Lenochod. Sedmnáct odvážlivců se v pondělí ráno sešlo v sokolovně a společně se celý týden
snažili podle nápověd zjistit, kde
by mohl být Lenochod se sokolíkem
Pepíkem ukrytý.
Nápovědy byly získávány různou
formou. V pondělí děti hledaly svá
jména, u nichž byly také zvláštní
symboly, ze kterých měly vyluštit
první indicii – směr, jakým Lenochod
Pepíka unesl. Druhou nápovědu získali
účastníci v úterý odpoledne, když
se vydali podle mapy na cestu
po městě, při které se dostali
Účastníci příměstského tábora Cesta za ptákem sokolíkem
až k Sulanovi a na Hřebíček. Třetí den
po osvobození sokolíka Pepíka
se vypravili na výlet směrem na Živec, během něhož v lese postavili domečky pro lesní skřítky.
Ti jim za odměnu nechali v domečkách další nápovědu k záchraně Pepíka. Ve čtvrtek již malí
sokolíci sestavili ze sokolských hesel tajenku, která určila, kde přesně mají začít po Pepíkovi
hledat – na hřišti Na Trubách u klouzačky se slonem. Tam také v pátek nadšeně vyrazili, našli
stopu Lenochoda, a poté chodili po šipkách a plnili různé úkoly. Nakonec dorazili do lesního
sklípku, kde sokolíka Pepíka skutečně objevili a zachránili ho. Kromě záchrany sokolíka Pepíka
si přihlášení účastníci užívali spousty her, gymnastiku, atletiku, opičí dráhu a spoustu dalších
aktivit.
Příměstský tábor č. 3
Od pondělí 9. do pátku 13. srpna pořádal
písecký Odbor všestrannosti třetí
prázdninový příměstský tábor, který byl
tentokrát určen pro děvčata a chlapce
z kategorie staršího žactva (vedoucí
Marek Matoška). Název a téma celého
tábora byl Tajuplný ostrov a zúčastnilo
se ho 6 odvážných sokolů a sokolek.
Celý týden započal v pondělí “havárií
letadla
na
neznámém
ostrově”.
Po rozdělení do třech dvojic soutěžily
tyto týmy o to, kdo se včas dostane
Účastníci příměstského tábora Tajuplný ostrov
z potápějícího se ostrova pryč. Rovněž
si každý tým vymyslel svůj název a erb. V úterý čekal na děti městský orienťák, během něhož
se snažily zjistit polohu ostrova. Večer strávili všichni v sokolovně, kde zhlédli film a hráli noční
schovávanou. To však nebylo vše, v noci byly jednotlivé dvojice vysazeny v lesích nedaleko
Písku, odkud se měly samy dostat zpátky do sokolovny. To se všem povedlo, a tak mohli
v sokolovně přenocovat.
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Středa byla odpočinková plná nejrůznějších her a odpoledne došlo také na koupání v řece.
Ve čtvrtek se trosečníci vydali na dvoudenní výpravu po Píseckých horách, aby nalezli bájnou
ponorku jménem Nautilus, která je jako jediná mohla bezpečně odvézt z ostrova. Během
výletu se hrála spousta her, hrálo se na kytaru, pozorovaly se Perseidy, a došlo i na přespání
v lese. Celý příměsťák byl ukončen U Sulana, kde byly po závěrečné hře účastníkům rozdány
odměny za jejich úspěšné odplutí z ostrova. Během tábora si děti také vyzkoušely různé
míčové, deskové a karetní hry, hrálo se frisbee, pracovalo se s mapou nebo se cvičilo
na workoutovém a lanovém hřišti.
Sokolové na kole
Slunečné dopoledne v neděli 26. září patřilo cyklistům. Výlet na kolech (hlavní organizátor
Jakub Čudlý) vedl do Putimi a pak přes Hůrky a Smrkovice zpět do Písku. I přes nevelkou účast
si děti i jejich rodiče 20km vyjížďku za pěkného počasí velmi užili.
Bruslení se Sokolem
V sobotu 25. září se konalo první bruslení se Sokolem (hlavní organizátor Stanislav Trávníček),
na kterém se sešlo asi třicet nadšenců do zimních sportů, aby se po letní pauze opět sklouzli
po ledě. Proběhlo rozdělení účastníků dle výkonnosti, přičemž každé skupině byla vyčleněna
část plochy, na které mohli řádit dle svých možností. V roce 2021 pořádalo Centrum OV ještě
čtyři podobné akce, na kterých se scházelo třicet až padesát sokolů. Převážně začínající bruslaři
se na píseckém zimním stadioně učili, jak samostatně zvládnout skluzy po ledě. Na posledních
setkáních si pak děti zkoušely i vystřelit pukem do hokejové brány a také na ně čekala
překážková dráha, která prověřila jejich bruslení.

Účastníci jednoho z bruslení se Sokolem

Lezení se Sokolem
V úterý 17. října se konala první z deseti lekcí lezení se Sokolem (hlavní organizátor Stanislav
Trávníček), které bylo určeno pro malé sportovce a sportovkyně od šesti let, kteří se nebojí
výšek a láká je lezení na umělé stěně. Během pravidelných setkávání se účastníci učili základy
lezecké techniky, zásady bezpečného jištění a samozřejmě hráli nejrůznější hry. V rámci kurzu
se pak dvakrát podívali i do lezeckého centra LezeTop, kde si mohli své dovednosti vyzkoušet
až na patnáct metrů vysokých lezeckých stěnách. Kurz si všichni náležitě užili a těší se,
že si budou moci někdy zalézt i na opravdové skále.
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Výlet k rybníku Němec
Ve středu 17. listopadu se uskutečnil výlet do Píseckých hor (hlavní organizátor Marek
Matoška). V 10:00 se U Vodáka za chladného a mlhavého počasí sešla první skupinka
výletníků, kteří se společně vydali přes les Amerika a kopec Bejčák do Semic k hostinci u Báby
Lišků. Tam se k procházce přidalo několik rodin s předškolními dětmi, čímž se celá skupina
rozrostla na 31 účastníků - 14 dětí a 17 dospělých.

Výletníci, kteří se vypravili k rybníku Němec

Ze Semic se šlo nejprve na Havírky, kde byla na rozcvičení připravena prolézací pavučina,
a poté se všichni vydali dál po zelené značce, která se klikatila lesními cestami. Ačkoliv
se přibráním malých dětí, a dokonce i dvou kočárků výletní krok zpomalil, dokázali se výletníci
dostat k rybníku Němec krátce po 13. hodině. Každý z účastníků uvítal rozdělání ohně,
nad kterým se mohl ohřát nebo si opéct buřta. Děti se zde zabavily hledáním sladkých odměn
a pokladu ve formě tematických magnetek, hrou na schovávanou a hledáním přírodnin.
Po posilnění a uhašení ohně se celá skupina zvedla a vyrazila k domovu. Zpáteční cesta, během
které se hrála hra s hledáním a nenápadným připínáním kolíčků, všem ubíhala jako voda.
V 15:45 se na Flekačkách odpojila skupina rodičů s malými dětmi a o půl hodiny později byl
celý výlet ukončen u mufloní obory.
Najděte Mikuláše!
Stejně jako loni, ani letos neobcházel Mikuláš s čerty a andělem jednotlivá cvičební oddělení,
ale zájemci ho mohli v sobotu 4. prosince
navštívit v rámci akce Najděte Mikuláše!
(hlavní organizátor Martin Matura). Krátká trasa
s několika úkoly provedla děti příběhem
o Mikuláši schovávajícím se před zákeřným
virem. Svůj úkryt si Mikuláš zvolil v písecké
sokolovně, kde děti nejprve splnily pár úkolů,
pak proběhly opičí dráhu a na závěr stanuly tváří
v tvář Mikuláši, kterému přednesly nacvičenou
básničku či zazpívaly písničku. Za tento výkon
pak anděl děti odměnil drobným balíčkem.
Mikuláš, čerti a anděl s organizátory akce
Celkem se akce zúčastnilo přes 150 dětí.
77

Bohužel ani rok 2021 se nevyvíjel podle našich představ, zavřené dveře sokolovny a restrikce
od ledna až do konce května prakticky znemožnily tradiční průběh druhého pololetí cvičebního
roku 2020/2021. Zkusili jsme cvičební hodiny přesunout do online prostoru, s prodlužující
se dobou slunečního svitu nám to všem však přišlo spíše kontraproduktivní a snažili jsme
se vymyslet co nejvíce aktivit, které by děti naopak zvedly od monitorů a vytáhly do přírody.
Troufám si tvrdit, že naše snahy zde nevyšly vniveč a že se nám podařilo připravit bohatý
program i bez pravidelného setkávání v tělocvičně. V létě jsme vyzkoušeli pro nás naprosto
nový formát akce – příměstské tábory, které se setkaly s velmi pozitivními ohlasy od dětí
i rodičů. Od září se pak plně obnovila pravidelná cvičení, avšak vzhledem k častým karanténám
i nemocem nemůžeme tvrdit, že by situace byla zpátky v normálu. Na druhou stranu, současný
stav už se normálu velmi přibližuje.
Za celý tento nelehký rok plný nových situací, patří celému cvičitelskému sboru obrovský dík,
neboť bez jejich nasazení by se nemohl uskutečnit ani zlomek akcí, které jsme v roce 2021
pořádali. Zároveň je třeba s poděkováním nezapomenout ani na všechny činovníky, bez jejichž
práce, která je málokdy na první pohled vidět, by Odbor všestrannosti nemohl fungovat.
Snad nás rok 2022 nebude tolik zkoušet jako jeho předchůdci a dovolí nám se plně vrátit k naší
hlavní činnosti a skrze pravidelná setkávání vést děti i dospělé k všestrannému pohybu
a radosti z něj.

Se sokolským Nazdar!

Kateřina Veličková
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T. J. Sokol Strakonice
V roce 2021 měla TJ k 31.12. celkem 211 členů, z nichž žactva 157, 54 zbývajících
členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti
v počtu 172 členů a v oddíle stolního tenisu v počtu 39 členů.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
•
•

starostka
místostarosta

•
•
•
•
•
•

jednatel
náčelník
náčelnice
vzdělavatel
hospodářka
členové

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

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ převážně
finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili
dotace MŠMT, JčK, SŽJ a MÚ Strakonice. Dotace stačí pokrývat jen část našich nákladů,
ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na jejich činnost.
V tomto roce byla provedena částečná oprava venkovní fasády, výměna oken v tělocvičně,
výměna podlah na velkém sále a v tělocvičně, výmalba tělocvičny.
Odbor všestrannosti
Rok 2021 byl silně ovlivněn situací kolem pandemie Covid – 19.Cvičit jsme díky
vládním opatřením začali až v květnu a červnu. Na naše cvičení docházelo téměř 120 dětí.
V první polovině tohoto roku se nekonaly žádné závody všestrannosti a stejně tak tomu bylo
i na podzim.
Během roku 2021 proběhlo několik akcí
24.6 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. Celé odpoledne jsme zakončili táborákem
a opékáním vuřtú. Děti si společné setkání po tomto zvláštním cvičebním roce opravdu
užívali.
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17.7 se uskutečnil letní tábor na naší tradiční základně v Malé Turné. Během naší
celotáborové hry “Galaxie Maturn“ jsme zažili spoustu legrace a již se těšíme na další setkání
pod stany. Letního tábora se zúčastnilo 30 dětí a 5 vedoucích.

6.12 jsme uspořádali netradiční Mikulášskou nadílkou. Z důvodu omezení počtu lidí
na jednom místě jsme se rozhodli, že čert a Mikuláš přijdou děti navštívit přímo
do cvičebních hodin. Po krátké nejistotě se děti zbavily strachu a předvedli čertovi i Mikuláši
co se za 3 měsíce cvičení naučily. Za svou odvahu dostali sladkou odměnu od Mikuláše a ty
zlobivější dostali i něco málo od čerta.

20.12 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 se cvičebním rokem 2021.
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Oddíl Stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu má v současné době 40 členů, z toho 15 členů mládeže.
Oddíl má zařazeny 4 družstva v dlouhodobých soutěžích. Jedno družstvo (D) je složeno
výhradně z mládeže a hraje regionální přebor II. Družstvo A hraje krajský přebor a skončilo
na 10. místě, družstvo B hraje krajskou soutěž a pro příští sezónu sestoupilo do regionálního
přeboru I., družstvo C zvítězilo v regionálním přeboru II. a postoupilo do přeboru I.
Oddíl rovněž organizuje a zúčastňuje se krajských přeborů mládeže ve všech mládežnických
kategoriích. Mezi nejúspěšnější se řadí Jungvirtová Veronika a Karolina, Pojslová Michaela,
Gabriela a Tereza Hynková, Petra Martínková, Pojsl Lukáš a Robert Soukup.
Úspěšná je účast v republikových soutěžích veteránů, kde Josef Jungvirt obsadil ve své
věkové kategorii 5. místo v České republice.
Pravidelně jsou organizovány oddílové turnaje, zpravidla koncem kalendářního roku
a po skončení soutěžní sezóny.
Dva členové oddílu jsou aktivně zapojeni ve výboru TJ Sokol a výrazně se podílí na činnosti
a opravách budovy, především při jejich financování.
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T. J. Sokol Strunkovice nad Blanicí
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2021
Rok 2021, druhý rok coronavirové pandemie, kdy nebylo možné se společně setkávat
a pravidelně cvičit, způsobil v jednotě snížení členské základny, zvl. ubylo dětí. A tak měla
T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí pouze 70 platících členů (13 seniorů, 31 dospělých,
9 dorostu, 10 starších žákyň a 7 mladších žákyň). Sokolové cvičili v 7 oddílech sokolské
všestrannosti: gymnastika, volejbal, horolezectví, pilates, country tance Strunkováček,
cvičení žen a turistika.
V tomto roce také probíhala rekonstrukce místní tělocvičny v KD, kterou si jednota
pronajímá ke cvičení, a tak se někteří pokoušeli cvičit v náhradních prostorách (např.
v Komunitním centru, v tělocvičně ZŠ v sousedním Bavorově nebo za příznivého počasí
využívali venkovní areál tzv. Sokolskou louku). Pokud se nesmělo cvičit, chodili alespoň
do přírody nebo se setkávali v kavárně či pizzerii. Je až s podivem, že přes tolik překážek
se podařilo některé z plánovaných akcí uskutečnit.
Sokolové se sešli na 3 brigádách na Sokolské
louce. Velmi zdařilou byla akce Ukliďme
Mexiko, jejíž hlavním organizátorem byl oddíl
pilates pod vedením Miroslavy Krumpové,
při které se sebralo 11 pytlů odpadků.
Oddíl volejbalu se zúčastnil v červnu
volejbalového
turnaje
Medard
cup
v Prachaticích
(naši
získali
3.místo)
a zorganizoval 24. 7. turnaj smíšených
družstev Blanická smeč na Sokolské louce,
kterého se zúčastnilo 8 týmů (2x Strunkovice,
Brigáda ve sportovním areálu na Sokolské louce
2x Prachatice, Netolice, Protivín, Bavorov
(foto Markéta Košťálová)
a Vodňany). První místo si odvezlo družstvo z Netolic.
Oddílu country tanců se podařilo v říjnu uskutečnit dvoudenní soustředění spojené s výletem
po okolí na Roubence ve Zdíkově.
Turistický oddíl realizoval 4 naučné vycházky.
Sokolové se také zapojovali do akcí pořádaných městysem, zvl. již na tradičním klání
Strunkovice versus Strunkovice (Strunkovice nad Blanicí a Strunkovice nad Volyňkou).
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Doprovodný program „Fota na provázku“ pokračoval
ve sportovním areálu na Sokolské louce hudebními
vystoupeními (foto Karel Matějka)

Další z mnoha dovednostních soutěží
(foto Karel Matějka)

Petanque
(foto Karel Matějka)

Společné foto účastníků
(foto Karel Matějka)

Turistický oddíl na společné vycházce na Rohanov
(foto Věra Vondrušková)

Vrcholem pak byl večerní koncert Luboše Pospíšila a kapely 5P
(foto Karel Burda)
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T. J. Sokol pořádá každoročně mnoho vzdělavatelských akcí. K nejzdařilejším v roce
2021 patřila celostátní výstava amatérských fotografů Foto na provázku ve dnech 5. - 6. 6.
Jejího XXI. ročníku se zúčastnilo přes 40 vystavujících fotografů. Výstava byla spojena
se dvěma soutěžemi – Nejlepší fota a Dlouhá rovná vlnovka.

Vernisáž výstavy
(foto Karel Matějka)

Vernisáž výstavy
úvodní slovo organizátorů – K. Matějka
(foto Karel Burda)

Vernisáž výstavy
(foto Karel Matějka)

Vernisáž výstavy
(foto Karel Burda)

Loučení fotografů, organizátorů, kamarádů…s 21. ročníkem Fota na provázku
(foto Stojan Stativovič)
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Na vernisáži se představila jazzová pianistka Beata Hlavenková a večer na Sokolské
louce vystoupily hudební skupiny Lucky Brew z Prachatic, Ondřej Fencl a Hromosvod z Prahy
a Luboš Pospíšil + 5 P také z Prahy. 6. 6. dopoledne pak v místním Kině proběhly
3 cestovatelské přednášky s projekcí: Lucie Rambousková – Mým levým okem (Šumava);
Vladislav Hošek – Čína, Sečuán, Tibet; Karel Matějka – Bohatýrská trilogie
(Srbsko, Rumunsko).

Na vernisáži vystoupila Beata Hlavenková
(foto Karel Matějka)

Divadelní ochotnický spolek SOS odehrál dvakrát představení Rytířova dcera (18. 7. na hradě
Helfenburk a 16. 10. v Pivkovicích) a celý rok nacvičoval novou divadelní hru s hudebním
doprovodem „Všeci (ne)kradů“ na motivy Třech veteránů Jana Wericha v aktualizované režii
Karla Matějky.

Zkouška divadelního představení „Všeci (ne)kradnů.
(foto Zdeněk Přibyl)

Památný den sokolstva 8.říjen si sokolové připomněli vyvěšením sokolské vlajky na radnici
městyse a nošením kokard.
13. listopadu pak uspořádali pro děti Svatomartinský lampionový průvod.
Po celý rok se někteří členové scházeli a promýšleli rekonstrukci stávajícího, již
nevyhovujícího, volejbalového hřiště. Připravili veškerou potřebnou dokumentaci (projekt
i potřebná povolení) a nyní všichni čekáme na vhodnou dotaci nebo jiné řešení.
Věříme, že i zde bude platit motto sokolského výročního roku: „Tam svět se pohne,
kam se síla napře!“ (napsala Jana Pártlová; fota Karel Matějka)
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T. J. Sokol v Táboře
T. J. Sokol v Táboře měla v roce 2021 celkem 464 členů, z toho ve všestrannosti 208 členů
a ve sportovních oddílech 256 členů.
Složení výboru:
starosta
místostarosta
jednatel
náčelnice
členové výboru
členové kontrolní komise

br. Jiří Bělohlav
ses. Anna Veselá
br. Zdeněk Havlůj
ses. Jitka Sklenářová
ses. Eva Roztočilová, br. Jiří Daněk, br. Jiří Vašíček
ses. Eva Černá, ses. Eva Krejčová, ses. Věra Tvrdíková

Odbor všestrannosti:
Pro rodiče a děti, předškoláky, sportovní přípravku byly pořádány tyto akce:
• Mikulášská nadílka
• Vánoční besídka
V roce 2021 nebylo možné organizovat společné výpravy a proto všichni naši turisté, kteří
mají rádi pohyb a společné výpravy do přírody chodili alespoň individuálně nebo v malých
skupinách. V průměru za 4,5 měsíce (17týdnů), každý zvládl minimálně 140 km. Jakmile
to bylo možné, společné výpravy ihned byly obnoveny.
Celkem během roku uspořádala všestrannost pod vedením Václava Bláhy 29 turistických
výprav za poznáváním zajímavých míst širokého okolí, přírody i památek s celkovou délkou
418 km včetně individuálních výprav. Průměrná účast na výletech byla 14 osob.

Zřícenina Starý zámek Borotín

U Husova pomníku v Táboře

Vzhledem ke covidovým omezením v loňském roce se většina připravovaných akcí rušila.
Proběhl pouze oblastní nácvik sklady Optimistky pro Sokolgym 2022, kterého se zúčasnilo
43 cvičenek.
Dále jsme personálně zajistily republikové nácviky této skladby, které proběhly v Brně
a Praze.
V naší tělocvičně celoročně zajišťujeme v dopoledních hodinách dvakrát týdně cvičení
pro seniory.
Toto cvičení vede Anna Veselá a je zaměřené na protahování a posilování všech svalových
skupin včetně relaxačního cvičení a cvičení pro úlevu bolesti zad. Cvičení je mezi členy T.J.
velmi oblíbené a tělocvična je vždy zaplněná.
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Dvakrát týdně probíhá cvičení pro ženy pod vedením cvičitelek Ivany Jiránkové, Anny Veselé
zastupující Evy Černé a Jany Bartošové. Dvakrát týdně cvičení pro předškoláky a sportovní
přípravku pod vedením Kateřiny Bělohlavové. Jednou týdně cvičení pro rodiče a děti pod
vedením Martiny Slunečkové.
Oddíl moderní gymnastika:
Oddíl moderní gymnastiky sdružuje v roce 134 členek z toho 132 dětí a mládeže a 2 trenérky
Evu Roztočilovou, Markétu Roztočilovou.
Jarní sezóna byla kvůli onemocnění COVID – 19 přesunuta na podzim. Během jara trénovaly
gymnastky částečně online a když počasí dovolilo, tak pro své tréninky využívaly venkovní
hřiště u táborské sokolovny.
V létě byla zorganizována 3 týdenní soustředění v táborské sokolovně, kterých se zúčastnilo
dohromady přes 70 gymnastek ve třech turnusech.
Starší dívky se připojily k olympijské výzvě Českého svazu moderní gymnastiky a nacvičily
společný tanec na píseň Yahoda od hudební skupiny Mirai. Tanec byl natočen a sestříhán
do podoby videoklipu.
Na podzim se gymnastky zúčastnily čtyř závodů Jihočeské ligy, které byly přesunuté z jarní
sezóny.
Na oblastním přeboru si v nejstarší kategorii základního programu vybojovala postup
na Mistrovství České republiky Aneta Zedková.

Aneta Zedková – MČR

Liga – České Budějovice

O Vánocích nacvičily dívky z mladší
závodní skupiny pro rodiče vánoční
vystoupení, které bylo natočeno
a sestříháno do podoby videoklipu.

Vánoční přání
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Oddíl judo:
Oddíl judo sdružuje celkem 76 členů včetně 4 trenérů Martina Pokorného, Karla Šnajdra,
Davida Voráčka a Karla Zivčáka.
V roce 2021 pokračovala covidová omezení a tak závodní činnost byla omezena na úplné
minimum. Závody se rušily jeden za druhým, jindy zase závodníky vyřadila karanténa nebo
zranění, projevovalo se omezení tréninků, závodů a sportu vůbec. V součtu toho všeho se tak
téměř nikomu nepodařilo zúčastnit se více než dvou závodů.
Zima a jaro byly absolutně nesportovní, probíhaly ve znamení lockdownových omezení
a pohodlí školních distančních omezení. Pouze Blovice se v květnu osmělily a uspořádaly
Mocboj, kterého se z Tábora zúčastnil alespoň Aleš Langmüller a David Sobek, kteří i jen
ve dvou dokázali bodovat v družstvech. V červenci se uskutečnili dva turnaje JHC, na každém
jsme měli po jednom zástupci. USK uspořádala o prázdninách ještě turnaj pražských klubů
v Jesenici, i zde měl náš Sokol zástupce. Svaz juda opět výrazně poškodil mladé sportovce,
když se stejně jako v roce 2020 rozhodl zrušit přebory ČR pro žáky, přičemž ale starší
kategorie opět uspořádal.

Výrazně tak uškodil i nám, protože Martin Susko byl po letním soustředění JHC ve velmi
dobré formě a bylo nasnadě od něj očekávat dobré umístění.
Na krajském přeboru žáků v Prachaticích jsme měli jen čtyři zástupce, úřadovala karanténa.
Říjnová táborská Velká cena pro žáky byla již lepší a pro nás i třeba oproti loňsku úspěšná,
a to především v počtu účastnících se vlastních borců, naše barvy doma hájilo hned sedm
žáků a získali šest medailových míst. Druhý den po táborském turnaji probíhaly v Mohelnici
Přebory České obce sokolské, žáci se jí však kvůli únavě z předchozího dne nezúčastnili.
Z tohoto důvodu se jeví výběr termínu VC v Táboře ne příliš šťastným. Tábor tak zastoupil
v Mohelnici pouze jeden dorostenec.
Na mistrovství ČR do osmnácti let se z našeho oddílu juda kvalifikoval pouze David Sobek,
ale v covidové stopce to byl i pro něj poslední závod v roce 2021.
Nezbývá tedy než doufat, že v roce 2022 ustoupí opatření a vrátí se heslo Sokolů, tedy
že ve zdravém těle sílí zdravý duch.
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Oddíl šachy:
Oddíl šachů postavil v roce 2021 čtyři soutěžní družstva:
• A družstvo – II. Česká národní liga
• B družstvo – I. Jihočeská divize
• C družstvo – II. Jihočeská divize
• D družstvo – III. Jihočeská divize
Šachový oddíl se i přes sezónu v roce 2021, která byla významně poznamenána Covidovými
opatřeními, snažil být aktivní na poli působení.
Skupiny družstev
Oddíl má celkem čtyři týmy v soutěžích družstev od skupiny A po D. Skupina A hraje
dlouhodobě ve 2.lize, jehož kapitánem je Milan Borkovec. Vlivem pandemických opatření
se liga na úrovni národní v sezóně 2020/21 neodehrála, protože situace v Česku se v březnu
a dubnu nevyvíjela vůbec dobře.
V podzimní části sezóny 2021/22 již začaly soutěže opět na ostro a aktuálně čtyři kola před
koncem si drží Tábor „klidný střed“ tabulky. Áčko v této sezóně získalo zpátky velmi silného
domácího hráče, a to Tomáše Civína, který se vrátil do Tábora a stal se opět jasnou jedničkou
našeho týmu s Elem 2500!
Další týmy Béčko, Céčko a Déčko si nakonec v sezóně 2020/21 nezahrály, kdy se odehrálo
v 1.divizi pouze jedno kolo, kdy následně byly soutěže na úrovni kraje ukončeny vlivem
Covidových opatření.
V jarní sezóně se rozběhly soutěže na plno. Béčko si drží s kapitánem Aloisem Bartošem
čtvrtou příčku, kdy zbývají pouze tři kola do konce. Vedoucím týmem skupiny je právoplatně
QQC České Budějovice „B“, které letos hrají s jasným cílem, postoupit do 2.ligy.

Tým C s kapitánem Lubošem Otradovcem splnil ve 2.divizi hlavní cíl, a to postoupit
do skupiny o postup, kde se setkají se čtyřmi nejlepšími týmy ze druhé skupiny. I letošní
sezóna byla poznamenána Covidovými opatřeními, kdy řada hráčů raději na zápas vůbec
nenastupovala nebo neměla žádný doklad o očkování, protože se očkovat ještě nenechala.
Dále se projevily karantény (jak preventivní, tak oprávněné), takže ne vždy se podařilo
sestavit na zápas osm hráčů.
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Tým D s kapitánem Milošem Kratochvílem ve 3.divizi se také potýkal s problémy ohledně
sestavení pěti hráčů. Dvě kola před koncem sezóny je Sokol Tábor D na předposledním místě,
má ale ještě k dobru několik odložených zápasů z důvodu nedostatku hráčů.
Veškeré informace o dění oddílu a pravidelné reporty ze zápasů naleznete na stránkách
oddílu: https://www.sokolta.cz/
Oddíl:
V rámci oddílových změn se na funkci předsedy oddílu vyměnili Alois Bartoš za Zděnka
Havlůje, který po dlouhých letech zaslouženého vedení svoji funkci předal dále. Byli zvoleni
současně i noví členové výkonného oddílu.
Sokol Tábor pořádal přes rok i několik každoročních turnajů, jako je Silvestrovský turnaj
rodinných dvojic nebo Táborská Věž. Ta byla z důvodu Covidových opatření přesunuta
na online formu, jehož vítězem se stal FM Michal Novotný z Českých Budějovic. Organizátoři
věří, že se již příští rok povede uskutečnit opět turnaj „živě“ u klasických šachovnic.
Během roku probíhá oddílový přebor zvaný Ferrův memoriál. Turnaj běží již několik let,
a to každý čtvrtek od 18h a je otevřený všem. Tento turnaj probíhá dvakrát do roka,
kdy vítězem první fáze se stal, možná k překvapení ostatních, Roman Kotleška, který
po letech zase objevil krásu šachů.
Mládeži se stále už několik let usilovně věnuje Alois Bartoš, kdy výuka dětí probíhá každou
středu a čtvrtek.
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Závěr
Dovolte mi na závěr zavzpomínat na několik přátel, kteří nás tento rok opustili.
Rok 2021 byl i pro nás rokem smutku a ztráty našich dlouholetých členů a kamarádů.
Nemohu nejmenovat zapáleného šachového nadšence Karla Kubáska, který před lety
i ve svém pozdním věku stále nastupoval na druhodivizní zápasy.
Na Pepu Vacka, poctivého a vášnivého šachistu, který hrával vždy pro radost ducha, ale i oka
a v neposlední řadě dřívějšího člena a aktivního trenéra mládeže ze sousedního týmu
ŠACHklub Tábor, Jardu Odehnala. Nechť odehrají v šachovém nebi spoustu krásných partií.
Oddíl stolní tenis:
Oddíl má dvě družstva. „A“ hraje regionální přebor a družstvo„B“ hraje regionální soutěž.

Sklenářová Jitka, náčelnice
Roztočilová Markéta, trenérka MG
Sobek Miroslav, judo
Otradovec Luboš, šachy

91

T. J. Sokol Vodňany
V roce 2021 navštěvovalo jednotu celkem 155 členů – členové T. J. Sokol Vodňany
navštěvují oddíl badmintonu, oddíl stolního tenisu, oddíl cvičení pro ženy seniorky, oddíl
cvičení pro ženy, oddíl florbalu a oddíl metané.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
Starosta

Tomáš Borovka

Místostarosta

Miloš Brož

Jednatel

Michal Bílý

Hospodářka

Libuše Petrášková

Členové

Ing. Jitka Hamáčková, Michael Pavlis, Hana Soukupová,
Bc. Dagmar Sladká, Mgr. Barbora Křížková Louženská

Rok 2021 byl, stejně jako rok 2020, zasažen epidemií Covidu-19. Tudíž i množství akcí
a sportovních událostí bylo málo. Snažili jsme se, aby byly jednotlivé oddíly co nejvíce činné,
ale omezení a nařízení tomu nepřála. Nicméně i tak byl Sokol ve Vodňanech v uplynulé sezóně
velmi úspěšný.

Oddíl badmintonu:
Předsedou badmintonového oddílu
je Ing. Vladimír Marek. I letos byli vodňanští
badmintonisté velmi úspěšní. Na krajských
přeborech
v
Českých
Budějovicích
9. a 10.10. 2021 hráli Nikola Pecková (U13),
Tereza Benešová (U15), Barbora Bouberlová
(U15), Šimon Kalčík (U11) a Amálie
Kapustová (U11). Dva se radovali z titulu
krajského přeborníka – Barbora Bouberlová
ve čtyřhře a Šimon Kalčík ve dvouhře –
Gratulujeme.
Foto: Pavel Votava
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PAVEL VOTAVA OBDRŽEL ČESTNÉ UZNÁNÍ ČBAS a ČUS. Pavel Votava 30.4.2021 oslavil
významné životní jubileum, když oslavil padesátku. U této příležitosti obdržel za dlouholetou
činnost Čestné uznání od Badmintonového svazu a České unie sportu. Pavel se již přes 20 let
podílí na fungování badmintonu ve Vodňanech, jako místopředseda oddílu. Spolupodílí
se na řízení turnajů konaných ve Vodňanech jako rozhodčí. Největší přínos má však jako
trenér. Zejména díky němu se daří ve Vodňanech držet základnu žáků od přípravek až po starší
žáky. Jeho trenérskýma rukama prošly desítky dětí a podařilo se mu vychovat několik
kvalitních hráčů krajské, a i republikové úrovně. Pavle gratulujeme a děkujeme.
Pavel Votava obdržel Čestné uznání od Badmintonového svazu a České unie sportu.

Foto: Vladimír Marek

3. LIGA družstev dospělých:
První kolo třetí ligy tradičně pořádal Sokol Vodňany. Letos nemáme k dispozici halu,
a tak jsme ho pořádali 30.11.2021 ve Strakonicích. Naše družstvo v sestavě Michal Vojta, Pavel
Nečas, Josef Petrův, Jakub Bouberle, Barbora Bačová a Barbora Bouberlová soutěž jasně
ovládlo, když jednoznačně porazilo všechny přítomné soupeře.
Sokol Vodňany - Křemže 7 : 1
Sokol Vodňany - Tábor 6 : 2
Sokol Vodňany - Strakonice 6 : 2
Gratulujeme našemu družstvu ke skvělému vykročení do soutěže. Další kolo se mělo hrát
28.11.2021 v Plzni. Vzhledem k epidemiologické situaci však vedení soutěže další kola 3. ligy
Jiho-západ zrušilo. Dohrávat se tak bude jen jihočeská část závěrečným kolem 26.3.2022
v Táboře.
Družstvo Sokola Vodňany ve 3. lize družstev dospělých. Zleva Michal Vojta, Barbora Bačová,
Josef Petrův, Pavel Nečas, Barbora Bouberlová, Jakub Bouberle.
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Foto: Vladimír Marek

Oddíl stolního tenisu:
Předsedou oddílu je Mgr. Jaroslav David, v. r. V mistrovských soutěžích měl oddíl
stolního tenisu v sezóně 2020/2021 celkem 5 družstev mužů.
Družstvo „A“ ve složení Tomáš Borovka, Lukáš Heinzl, David Calta a Filip Hubáček
hrálo jako nováček II. ligu a udrželo tuto soutěž i v předčasně ukončené sezóně.
Družstvo „B“ hrálo Jihočeskou divizi.
Družstvo „C“ hrálo Krajskou soutěž.
Družstvo „D“ a „E“ okresní přebor I. třídy.
Všechny uvedené soutěže byly na podzim roku 2020, v důsledku epidemie Covid 19,
předčasně ukončeny a celý ročník byl anulován.
V září byla rozehrána sezóna 2021/2022. Všechna družstva již absolvovala první
polovinu soutěží a plní stanovené výkonnostní cíle, kdy se aktuálně všechna družstva pohybují
zhruba v polovině tabulky jednotlivých soutěží.
V mláděžnických kategoriích reprezentovali náš oddíl především mladší žáci.
V Kategoriích mladší a nejmladší žáci patří k absolutní jihočeské špičce. Tomáš Jareš se již
prosazuje ve své kategorii i na republikové úrovni. Za těmito úspěchy stojí především
neúnavná a cílevědomá práce trenéra mládeže Václava Turka a rodičů.
Bohužel díky pauze, zaviněné Covidem 19, ukončilo několik talentovaných hráčů svoji
činnost v oddíle. Byl proveden nábor nových členů a s těmito se začalo systematicky pracovat.
I tak se podařilo získat několik medailových umístění na okresních i krajských přeborech
mládeže.
Nejlepší žáci z řad mládeže jsou průběžně zapojováni do soutěže dospělých, kdy pro
sezónu 2021/2022 se jedná o Tomáše Jareše a Tomáše Hrdličku.
I přes problémy, které způsobila epidemie koronaviru, a redukci mistrovských soutěží,
se kladené výkonnostní cíle pro rok 2021 podařilo splnit.
Byla zabezpečena činnost oddílu, zejména po materiálně technické stránce. Finanční
zajištění výkonnostních soutěží dospělých i mládeže, turnajů i dalších činností oddílu, bylo
realizováno jednak z oddílových příspěvků členů oddílu, sponzorů a v neposlední řadě
programovou dotací sportu města Vodňany.
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Oddíl florbalu:
Vedoucí oddílu je Michal Bílý.
Sezona 2020/2021 byla ukončena
30.11.2020 a nová sezona byla
v nedohlednu, neboť korona krize byla
stále aktivní. Dále byla uzavřena
městská hala ve Vodňanech z důvodu
plánované rekonstrukce, a náš tým
najednou neměl kde trénovat.
Započali jsme tréninky v sokolovně,
kde je možné trénovat pouze
omezeném počtu, jelikož rozměry
v sokolovně jsou na hraní florbalu
velmi malé. V této nejisté době jsme se co nejvíce snažili hlavně udržet družstvo pohromadě,
neboť začátek nové sezony 2021/2022 byl naplánován až na 02.10.2021. V rámci fyzické
kondice nás nejvíce spojovala cykloturistika. Nové a dostupné tréninkové útočiště jsme našli
v nedalekém Protivíně, kde se můžeme scházet 1x týdně a připravovat se na nový ročník.

Věrná garda T.J. Sokol Vodňany:
Vedoucí věrné gardy je Jitka Hamáčková.
V době kdy došlo k uvolnění a podle nařízení
vlády, týkajícího se covidu 19, bylo možné se již
potkávat, byl připraven plánovaný výlet
do starého vodního mlýna v Hoslovicích, který
se uskutečnil 8. září. Některé členky zde byly
poprvé a moc se jim návštěva líbila, pohovořily
s mlynářem, který vyprávěl o historii mlýna
a osudu bývalých majitelů - bratří Harantů.
Současně byla uskutečněna i prohlídka muzea o historii mlynářského řemesla. Počasí přálo,
takže i procházka v příjemném okolí byla pro všechny skutečně hezkým zážitkem. (viz foto)
Obdobně jako každý rok i letos vybrali členové mezi sebou finanční částku na dobrou
věc, kterou zaslali na adventní koncert pořádaný Českou televizí.
Škoda, že vzhledem k hygienické situaci nemohlo dojít ke společným setkáním v letních
měsících i na konci roku. Informace o společném výletu, který se uskutečnil v rámci dotace
od města v roce 2021 byla rovněž zveřejněna v říjnu letošního roku ve Zpravodaji města
Vodňany.
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T. J. Sokol Volyně
Příspěvek do Ročenky SŽJ za r. 2021
V r. 2021 měla naše jednota 294 členek a členů. V odboru všestrannosti cvičilo 265 cvičenek
a cvičenců a v odboru sportu 29 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 104 děvčat a 74 chlapců,
dorostenky byly 4, dorostenci 2, žen cvičilo 83 a mužů 27.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
Starostka
Ing. Olga Holoubková
Jednatelka
Bc. Božena Ouředníková
Hospodářka
Bc. Petra Cardová
Pokladní
Lucie Sobíšková, Magda Holoubková
Náčelnice + vzdělavatelka
Ing. Olga Holoubková
Matrikářka
Alena Vrbová
Vedoucí odboru sportu + zdravotník MUDr. Radek Chalupa
Kontrolní komise pracovala ve složení:
Předsedkyně
Ludmila Uhlíková
Členky
Veronika Bošková, Věra Vrbová
Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé a cvičitelky s touto kvalifikací:
Rodiče a děti
Lucie Sobíšková – 3. tř. všestrannost
Anežka Valentová – 3. tř. všestrannost
Předškolní děti
Veronika Strnadová – 3. tř. všestrannost
Mladší žactvo – pohyb. hry Šárka Zajícová – 3. tř. všestrannost
Bc. Daniela Valentová – 3. tř. všestrannost
Žactvo – atletika
Jitka Kotálová – 3. tř. všestrannost
Dagmar Balíková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. trenérka SG
Žactvo – SG
Dagmar Balíková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. trenérka SG
Ing. Olga Holoubková
Mgr. Václav Klimeš – 1. tř. všestrannost, FTVS Praha
Miroslava Přibová – 3. tř. všestrannost
Magda Holoubková – 3. tř. všestrannost
Vladimíra Petříková
Aneta Svachová
Žactvo – tanec
Mgr. Irena Hartlová – 3. tř. všestrannost, 2. tř. aerobik,
1. tř. rytmická gymnastika, Taneční konzervatoř Praha
Anežka Valentová – 3. tř. všestrannost
Renata Gabauerová
Žactvo – turistika (tábor)
Mgr. Petra Mrkvičková – 3. tř. všestrannost
Ženy – bodystyling
Ing. Olga Holoubková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. instruktor
fitness, 3. tř. trenérka SG, 2. tř. aerobik, 1. tř. rytmická
gymnastika, 1. tř. rytmická a pohybová výchova, Duncan centre
– taneční konzervatoř
Veronika Bošková – 3. tř. všestrannost
Marie Kratinová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Ženy FIT
Jana Krumpová – 3. tř. všestrannost
Veronika Bošková – 3. tř. všestrannost
Ing. Olga Holoubková
Ženy – badminton
Olga Uhlířová
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Muži – nohejbal
Ženy a muži – florbal
Seniorky – zdravot. cvičení

Volejbal
Stolní tenis

Jaromír Vrba
Jana Křišťanová
Veronika Bošková – 3. tř. všestrannost
Mgr. Jana Hůlovcová – 1. tř. všestrannost, 3. tř. instruktor
fitness, FTVS Praha
Petra Vognarová
MUDr. Radek Chalupa – trenér stolního tenisu "licence D"

Odbor všestrannosti
Až do poloviny května jsme se nemohli scházet k pravidelnému cvičení. Epidemiologická
situace ohledně nemoci Covid-19 byla vážná a vládní opatření nedovolovala kromě jiného ani
sportovat. Některé oddíly cvičily „na dálku“ (Žactvo – tanec, Ženy – bodystyling, Ženy FIT,
Seniorky – zdravotní cvičení), v dalších plnily děti on-line výzvy (Žactvo – atletika, Žactvo –
SG).
Pro děti a dospělé jsme v únoru vyhlásili stálou výzvu Malování kamínků. Princip zábavy,
která oslovuje stále více lidí, je namalovat kamínek a umístit v přírodě tak, aby jej
někdo další našel, vzal, přenesl jinam a zaznamenal to. Všichni si užijí společný čas
při malování kamínků, při jejich hledání, nacházení a posílání dál.
Připojili jsme se k výzvě Komise pro práci s mládeží a seniory VO ČOS Vezmi na procházku
Velikonočního beránka. V termínu 1.-5. 4. měli lidé vyrazit na procházku a sečíst kilometry.
Alespoň jednou s nimi musel jít beránek (plyšový, namalovaný, pečený...), se kterým
se museli vyfotit. Fotografii poslali a nejvíce kilometrů nachodili Ondřej Mokrý (50 km,
st. žactvo), Ema Zábranská (16 km, st. žactvo) a Šárka Zajícová (40 km, Ženy). Za svůj výkon
dostali odměnu.
Druhou naší stálou výzvou byly v dubnu Vršky okolo Volyně. Volyně leží v údolí
a je obklopena mnoha vršky. Děti i dospělí se měli vydat na cestu a poznáva t kopečky,
na kterých možná ještě nebyli, jejichž jméno možná neznali. Úkolem bylo poznat
správné místo, vyfotit tam sebe, přírodu, výhledy apod. a poslat fotografii jako důkaz.
Na ty, kteří zdolají všech 10 uvedených vršků, čeká malá odměna za sportovní výkon,
za prémiový vrch něco navíc.
Dvě skupiny děvčat se zapojily do výzvy Komise Pohybových aktivit s hudbou Roztančeme
jaro se Sokolem. Autorka H. Peerová poslala natočenou „krokovku“, lidé se ji měli naučit
a do daného termínu poslat videa. Z příspěvků vzniklo několik oficiálních videí. Jedna naše
skupinka natáčela 30. 4., v den, kdy se pálí čarodějnice – proto měla čarodějnické kostýmy.
V oficiálním videu bylo vše pěkně vidět – naše tanečnice i sokolovna.
Poslední květnovou neděli 30. 5. se již mohl uskutečnit 6. ročník Sokolského Atletcupu.
V jednotlivých kategoriích soutěžilo ve 4 disciplínách (sprint, skok daleký, hod míčkem,
překážková dráha) 55 dětí a dospělých. Dospělí si ještě přidali vrh koulí. Všichni soutěžící
dostali diplom a drobnou odměnu, vítězové i medaili.
Komise pro práci s mládeží a seniory VO ČOS v soutěži Znak Sokola v netradičním pojetí
ocenila dodatečně práce, které sice nedosáhly na první tři místa, ale také se velmi líbily.
Pamětní list mají Jana Burianová (perníčky s logem Sokola) a kolektiv žactva z letního tábora
pod Bethánem (logo Sokola sestavené z jeho malých log).
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Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 14. 6. opět distanční formou. Za naši
jednotu se jí takto zúčastnily 2 delegátky.
Valná hromada jednoty se konala nezvykle až 17. 6. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti
za r. 2020 a plán činnosti na r. 2021 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali
usnesení.
Noc sokoloven proběhla v pátek 25. 6., takže jsme ji pojali jako rozloučení s dalším
netradičním cvičebním rokem. Na několika stanovištích si děti prověřily svou zdatnost
a obratnost, v sokolovně trénovaly krátkodobou paměť. Tématem Noci byly lidské pyramidy,
a tak si většina dětí i dospělých vyzkoušela postavit několik typů pyramid. Došlo i na opékání
a zpěv za doprovodu kytary.
Letní tábor pod Bethánem, kterého se 4. až 18. 7. zúčastnilo 37 dětí, byl v rytmech
indiánských tamtamů a kouřových signálů. Děti prožívaly příběh slavného náčelníka
Tecumseha. Indiánské rody Hakumatašáky, Ungutango, Kamazuveky a Wekimatiti se snažily
dostihnout proradnou bledou tvář, Boba Sendyho, který odcizil náčelníkův mocný amulet.
Všichni se učili klasické tábornické dovednosti a také si vyráběli indiánský kostým a vyplétali
lapače snů. Velké nástrahy indiánům kladlo letos také počasí v podobě častých dešťů a jejich
následků.
V duchu Školy čar a kouzel v Bradavicích se nesl 6. až. 18. 7. letní tábor Kocelovice.
Bradavický pedagogický sbor připravil 48 kouzelnicím a kouzelníkům náročné úkoly.
Aby se co nejrychleji dostali k poháru turnaje, nejprve museli získat dračí vejce a poklad,
který ukrýval drak ve svém doupěti. Závěrečným úkolem bylo rýžování diamantů a získání
relikvií, kterých se chtěl zmocnit lord Voldemort. Poslední den proběhl i turnaj bradavických
kolejí ve famrfpálu.
Nadační fond Města Volyně uspořádal 17. 7. na koupališti Charitativní den, jehož výtěžek byl
věnován na vozíček pro handicapovanou Emu z Volyně. Náš volejbalový oddíl se podílel
na organizování volejbalového turnaje, cvičitelky a cvičitelé přivítali děti v gymzóně. Bohužel
předešlé deštivé počasí udělalo z hřišť spíše jezírka, a tak se dějiště turnaje přesunulo
do sokolovny.
Tento rok jsme se rozhodli zorganizovat pro děti poprvé sokolský letní příměstský tábor.
Chtěli jsme tak dětským členům částečně vynahradit cvičební deficit a umožnit jim být spolu.
Mohli se přidat i ti, kteří nechodí cvičit. Přihlásilo se 41 dětí od 5 do 15 let, které
se v sokolovně scházely 9. až 13. 8. Program byl pestrý a pro někoho i náročný. Skupiny Žlutí
tygři, Červení sokoli, Zelení bezejmenní a Modré šmorůvky absolvovaly základy atletiky
a sportovní gymnastiky, seznamovací hry, pohybové a kolektivní hry, posilování, malování
kamínků, kreslení, šipkovanou a tanec. Starší děti jely na půldenní cyklovýlet do Strakonic.
Konal se 1denní výlet k prameni Volyňky a k místu zastřelení posledního šumavského vlka.
Přijeli hosté ze záchranné služby, z NP Šumava a p. Hartl s bubny. Tábor jsme zakončili
opékáním buřtů a zpěvem za doprovodu kytary.
V pondělí 20. 9. proběhla v sokolovně přednáška o historii, výrobě a blahodárných účincích
pravé poctivé čokolády Život s vášní a čokoládou. Povídání Ing. Krčálové bylo zajímavé
a ochutnávka mnoha vzorků výborných čokolád Jordi´s ještě lepší. Skoro všichni si domů
odnášeli zakoupené čokolády nejrůznějších příchutí.
Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 23.-30. 9. V naší jednotě měl opět formu
otevřených cvičebních hodin, i když pravidelné cvičení začalo o týden dříve. Tématem byla
fyzická kondice a jak si ji zlepšit.
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Noční běh Volyní jsme uspořádali při příležitosti #BeActive Night v pátek 24. 9. a setkal
s velkým zájmem. Projít si či proběhnout večerní město přišlo 60 dětí a dospělých. Start a cíl
byl v sokolovně, trasa měřila 4 km. Při prezenci dostal každý mapu, tričko, placku s názvem
a logem akce, minibaterku a reflexní náramek. V cíli bylo připraveno občerstvení a odměna
čekala na ty, kteří absolvovali trať vícekrát. Rekordmankou byla žena, která trať proběhla 4x.
Nejmladší účastnicí byla 2letá holčička, nejstarším účastníkem byl 94letý pán. Společně jsme
ušli 336 km.
Výlet na Šumavu proběhl 2. 10. za krásného slunečného dne. Na hradiště Věnec se vydalo
21 dětí a dospělých. Z Bohumilic v Čechách jsme prošli chráněnou lipovou alejí do Bošic,
za nimiž byla Naučná stezka jeřábka Bošíka. Pod Věncem jsme našli Královácký mezník a pak
už nás čekal strmý výstup na Věnec. „Brouk“ sice napáchal na lesních porostech velké škody,
ale na druhou stranu jsme se mohli těšit krásnými výhledy. Na vlak jsme počkali ve známém
kiosku v Lčovicích.
Památný den sokolstva, který je zároveň významným dnem ČR, jsme si připomněli 8. 10.
Od rána visela sokolská vlajka na budově městského úřadu. My se sešli před sokolovnou
u Růžového záhonu. Tichou vzpomínkou, několika slovy a zapálením svíček jsme vyjádřili
úctu sokolským obětem. Poté jsme zapálili svíčky u pomníku padlým a děti po řece Volyňce
pustily lodičky.
Vánoční besídku si udělal z důvodu epidemiologické situace každý dětský oddíl ve svém
cvičení v týdnu 13.-16. 12. Na děti čekalo malování, tvoření, hry a také dáreček pod
stromečkem.
Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí
Volyně.
Cvičitelky a cvičitelé se stále vzdělávají a zúčastňují se akcí pořádaných ČOS i jinými
organizacemi. Letos to byla jen jedna akce pořádaná Oblastním střediskem všestrannosti
v Č. Budějovicích (Škola cvičitelů/lek) a akce pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (letos pouze
webináře).
Plán činnosti na r. 2022
1.
Župní přebory v SG a šplhu: 2. 4., Písek
2.
Župní přebory v plavání: 3. 4., Písek
3.
Run-tour: duben, Č. Budějovice
4.
Setkání seniorek: duben
5.
Otevřený župní přebor ve stolním tenise: duben
6.
Župní přebory v atletice: 7. 5., Č. Budějovice
7.
Tělocvičná akademie: jaro – 160. výročí založení Sokola
8.
Dětský den: 2. 6.
9.
Noc sokoloven: 24. 6.
10.
Letní tábor pod Bethánem: červenec
11.
Letní tábor Kocelovice: červenec
12.
Letní příměstský tábor: 8.-12. 8.
13.
Sokol spolu v pohybu: září
14.
Turistický výlet na Šumavu na zahájení cvičebního roku: 1. 10.
15.
Památný den sokolstva: 8. 10.
16.
Memoriál B. Šupčíka ve šplhu: 20. 10.
17.
Vánoční besídka: prosinec
18.
Silvestrovská vycházka
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Odbor sportu
Stolní tenis
Činnost oddílu byla bohužel opět významně negativně ovlivněna pokračující koronavirovou
pandemií. Celé jaro byla sokolovna nepřístupná, několikrát se tenisté sešli až v červnu,
ke standardnímu režimu tréninků se vrátili až v září. Do činnosti se zapojilo 22 členů –
3 mladší žáci, 6 starších žáků, 1 dorostenec, 7 mužů a 5 seniorů.
Žáci se scházeli k tréninkům 1x týdně pod vedením br. Hrašeho, Toningera a Chalupy.
Postupně se zdokonalovali v herních činnostech. Možná, že ti nejlepší by v příští sezóně
mohli být zařazeni na soupisku „B“ týmu mužů v regionálním přeboru.
Regionální přebor mužů v sezóně 2020/2021 byl zcela zrušen, po roční pauze se tedy
soutěže rozběhly až v říjnu 2021. V sezóně 2021/2022 „A“ tým mužů startuje v Regionálním
přeboru I. třídy – v sestavě Josef Boška, Aleš Nestřeba, Michal Hokr a Radek Chalupa
se zatím nachází na 8. místě. „B“ tým mužů se účastní Regionálního přeboru II. třídy –
nastupují Jiří Toninger, Vladimír Žíla, Petr Hraše, Pavel Hosnedl, František Diviš, Miroslav
Zdychynec, Ondřej Pechlát a Jakub Pour. V poločase soutěže je družstvo na 6. místě.
Ani v roce 2021 nebylo vinou restriktivních vládních opatření možné uspořádat tradiční
otevřený župní přebor trojčlenných družstev „O pohár Sokola Volyně“.
Díky iniciativě Petra Hrašeho se opět konal Vánoční turnaj žáků. Proběhl 20. 12. a zúčastnilo
se jej 7 žáků. Všichni dostali diplom a drobné ceny.
Po roční přestávce se podařilo zorganizovat 28. 12. alespoň 28. ročník Vánočního turnaje
současných a bývalých hráčů oddílu. Sešlo se jich 12. Lukáš Valašík (aktuálně hráč SK Přerov)
a Libor Schoř (aktuálně ST Svatá Maří) potvrdili oprávněnost nasazení a vyhráli své skupiny,
v semifinálových zápasech se střetli s druhými hráči z opačných skupin. Valašík porazil Bošku
a Schoř si poradil s Nestřebou. Ve finále se tak potkali oba nejvýše nasazení a v pohledném
zápase zvítězil v poměru 3:1 Valašík. V dramatickém boji o 3. místo v poměru
setů 3:2 Nestřeba těsně porazil Bošku. Na závěr předseda oddílu Radek Chalupa vyhlásil
výsledky a předal všem ceny od tradičních sponzorů. Poprvé za celou éru konání turnaje
se vinou zdravotních problémů nemohl zúčastnit, ať již jako hráč nebo v posledních letech
jako rozhodčí, nestor volyňského stolního tenisu Bořivoj Korejs. Popřejme mu brzké
uzdravení. Po skončení turnaje následovalo tradiční předsilvestrovské posezení
se zhodnocením situace v oddílu i zavzpomínáním na doby minulé. Pozitivním aspektem
pro budoucnost je zlepšující se výkonnost mladých odchovanců, tedy J. Bošky, O. Pechláta
a J. Poura, v níž se zúročuje náročná práce s mládeží.
Volejbal
Oddíl volejbalu čítá 13 členů – 7 žen a 6 mužů. Všichni trénují 2x týdně, vždy ve středu
a od září i v pátek.
V sezóně 2020/2021 se ženy zúčastnily Okresního přeboru Volejbal ženy spolu s dalšími
12 družstvy. Vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 bohužel odehrály jen 4 zápasy.
Poté byla z epidemiologických důvodů soutěž opět přerušena. V sezóně 2021/2022
se okresního přeboru účastní 9 družstev. Po odehraných 9 zápasech jsou ženy zatím
na průběžném 2. místě.
Oddíl se zúčastnil několika letních volejbalových turnajů. První z nich byl v rámci akce Charity
day v sobotu 17. 7., který organizoval oddíl spolu s Městem Volyně. Deštivé počasí
sportování venku nepřálo, a tak byl turnaj přesunut do naší sokolovny. Přihlásilo se pět
smíšených družstev, podmínkou byly alespoň dvě ženy v sestavě. Hrálo se systémem každý
s každým. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na koupališti. Náš tým se umístil
na 4. místě. V sobotu 7. 8. se vypravila dvě družstva na oblíbený turnaj v Lčovicích a umístila
se na 2. a 6. místě. Lčovičtí pořadatelé vždy vytvoří příjemnou atmosféru, opékají se buřty,
hraje se na kytaru a nikomu se nechce odjíždět. Hned dva turnaje se konaly 11. 9.
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Smíšené družstvo vyrazilo na pouťový turnaj do Čestic, kde mezi sedmi družstvy vybojovalo
4. místo. Ženy se vypravily do Prachatic, kam se sjelo osm družstev a zápasy byly dlouhé
a napínavé. I když výsledek nebyl nejlepší, 7. místo, ženy se už těší na příští rok. Na závěr
sezóny přijal oddíl pozvání Sokola Čkyně na turnaj smíšených družstev. Tentokrát zasáhla
pandemie a ze sedmi družstev dorazila jen čtyři. Zápasy byly velice vyrovnané a o vítězi
rozhodl až 3. set posledního zápasu. Tím vítězem se stal náš tým, což byla příjemná tečka
za venkovními turnaji.
Další činnost
Letos se nám podařilo získat dotaci od Jihočeského kraje na opravu sedlové střechy
a štítových stěn. V červnu bylo jeřábem sejmuto 8 soch sokolů – bohužel jsou ve špatném
stavu, na původní místo je vrátit nelze a jsou dočasně umístěny v areálu sběrného dvora, než
budou předány do volyňského muzea a také využity na našem pozemku či jinde. Stavební
firma p. Eichlera od července do září opravila štítové stěny a obnovila jejich původní vzhled
a položila novou krytinu na střechu nad tělocvičnou. Byla to finančně nejnáročnější akce
za posledních několik desetiletí.
Opět nás významně podpořilo Město Volyně, jehož příspěvek jsme z většiny použili
na dofinancování opravy střechy a štítových stěn a také na opravy a údržbu. Díky Grantům
ČOS jsme zakoupili 14 plastových běžeckých překážek na atletiku, snížený díl k molitanové
švédské bedně, 20 balančních čoček a zaplatili jsme cvičitelkám potřebné vzdělávání. NSA
nám poskytla dotaci na provoz a údržbu a také dotaci z programu Můj klub, z níž jsme mohli
zakoupit 6dílnou molitanovou gymnastickou sadu RinoGym pro předškolní děti, potah
na duchnu pro skok vysoký, 3 dřevěné balanční podložky, 2 dětské pálky na stolní tenis
a stupně vítězů. Prostředky, které nám letos poskytl Městys Čestice, jsme použili na provoz.
Od července do prosince byla v provozu a byla využívána ubytovna.
O propagaci jednoty se stará a kroniku vede ses. O. Holoubková. O facebook jednoty se stará
ses. M. Přibová. Údaje o naší jednotě a její činnosti jsou na www.sokol.volyne.info, základní
informace pak na www.sokol.eu, na webových stránkách Sokolské župy Jihočeské a města
Volyně. Aktuality zveřejňujeme na nástěnce v sokolovně, ve vývěsce ve městě
a ve Zpravodaji města Volyně.

Olga Holoubková
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