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Úvodní slovo
Milé sestry, vážení bratři!

Tuto župní ročenku za rok 2016 sestavujeme v červnu 2017 v době, kdy na valné hromadě 
župy v dubnu 2017 bylo z poloviny vyměněno předsednictvo župy. Stalo se to na základě kritiky 
práce minulého předsednictva, zejména jednatele a tajemníka župy br. Radima Kvitského a starosty 
župy br. Stanislava Matouška jako odpovědného za celý chod župy. V polovině roku 2016 župní 
kancelář opustila dlouholetá opora odboru všestrannosti ses. Eva Fišerová a nahradila ji ses. Brigita 
Štrobová. Také na uvolněnou funkci tajemníka župy se podařilo získat novou pracovnici ses. Ingrid 
Váchovou, která nastoupila v únoru 2017. Všichni věříme, že  provedené personální změny vedou 
ke stabilitě župy a obnovení důvěry jak morální tak ekonomické. Doufáme, že další ročenka potvrdí
nastoupený směr obnovy.

Přes tyto nedostatky a potíže naše župa ale dosáhla významných sportovních úspěchů. Na 
přeborech ČOS ve všestrannosti družstvo mladších žáků bylo stříbrné, starší žáci, dorostenci a 
dospělí stáli na stupních vítězů celkem 8x. V Zálesáckém závodě zdatnosti družstvo žáků získalo 
1.místo – Zlatou sekeru. Zrovna tak úspěšní byli i naši sportovci, kteří získali mnoho medailových 
umístění v různých sportech nejen na MČR, ale i na ME. Za všechny připomeňme například tituly 
mistrů Evropy v Ali kampfu, kanoistice, mažoretkovém sportu, mistrů ČR v atletice, basketbalu či 
vícemistrů ČR v házené a v judo.

Podařilo se zajistit i úspěšnou župní akademii v Č. Budějovicích a ve spolupráci s jednotami
uspořádat i další akce. V neposlední řadě se župa začala chystat i na nácvik na XVI. všesokolský 
slet v Praze 2018. Doufáme, že tento rok 2017 bude pro naši župu ještě úspěšnější a k tomu Vám 
přejeme hodně zdraví a sil.

Václav Marek Pavel Bolek Milan Kučera 
náčelník vzdělavatel předs. odb. sportu
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Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské
Předsednictvo župy pracovalo v tomto složení:

starosta Stanislav Matoušek Sokol Lišov

místostarosta Ladislav Vocílka Sokol Jistebnice

jednatel Radim Kvitský Sokol Jindřichův Hradec

hospodář Jiřina Ničová Sokol Písek

náčelník Václav Marek Sokol České Budějovice

náčelnice Alena Burianová Sokol České Budějovice

vedoucí odboru sportu Milan Kučera Sokol Písek

vzdělavatel Pavel Bolek Sokol Milevsko

člen Svatava Křivancová Sokol Čtyři Dvory

Kontrolní komise župy pracovala v tomto složení:

předseda Petra Štojdlová Sokol České Budějovice

člen Jitka Sklenářová Sokol v Táboře

člen Miloš Brož Sokol Vodňany

Ve Výboru České obce sokolské župu zastupovali tito vyslanci:

vyslanec Stanislav Matoušek Sokol Lišov

vyslanec Milan Kučera Sokol Písek

vyslanec Radim Kvitský Sokol Jindřichův Hradec
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Členská základna Sokolské župy Jihočeské
V Sokolské župě Jihočeské působily v roce 2016 tyto tělocvičné jednoty:

Tělocvičná jednota Sokol oddíly počet členů

Bělčice všestrannost, fotbal 98

Blatná všestrannost, judo, mažoretky, volejbal 280

Borotín 40

Boršov nad Vltavou všestrannost 150

Bzí u Dolního Bukovska všestrannost 25

České Budějovice všestrannost, aikido, americký fotbal, atletika, 
badminton, capoeira, frisbee, horolezectví, 
cheerleaders, Iaidó-Kendó, karate, kick-box, korfbal, 
kulturistika, nohejbal, stolní tenis, historický 
a scénický šerm, tai-ci-chuan, tanec, tenis, volejbal

1530

Čtyři Dvory všestrannost 166

Dačice judo 98

Dráchov

Hluboká nad Vltavou všestrannost, baseball 261

Husinec všestrannost 24

Jindřichův Hradec všestrannost, fotbal 375

Jistebnice všestrannost 169

Kamenný Újezd všestrannost 226

Kaplice 34

Kardašova Řečice 101

Katovice všestrannost 54

Kněžské Dvory lukostřelba, nohejbal, stolní tenis, tenis, volejbal 37

Křemže všestrannost, orientační sporty, stolní tenis, taekwon-
do, tenis, volejbal

275

Ledenice všestrannost, cheerleading, softbal 95

Lhenice všestrannost 23

Lišov všestrannost, floorbal, nohejbal, sálová kopaná, stolní 
tenis, volejbal

224

Milevsko všestrannost, atletika, moderní gymnastika 639

Mirotice všestrannost 55

Mirovice všestrannost 102

Nová Ves všestrannost 37
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Tělocvičná jednota Sokol oddíly počet členů

Nové Hrady kuželky 35

Olešnice všestrannost, fotbal 86

Písek všestrannost, aerobik, atletika, basketbal, bojové 
sporty, floorbal, házená, kanoistika, kuželky, sportovní
gymnastika, stolní tenis, šerm, tanec, volejbal

1478

Prachatice všestrannost 6

Radomyšl lední hokej, lyžování, volejbal 85

Rudolfov všestrannost 30

Semice 22

Sepekov všestrannost 17

Soběslav všestrannost 41

Strakonice všestrannost, stolní tenis, tanec 258

Strunkovice nad Blanicí všestrannost 93

Studená I 20

Studená II 16

Sudoměřice u Bechyně všestrannost, fotbal, stolní tenis 99

Suchdol nad Lužnicí všestrannost, nohejbal, stolní tenis, volejbal 52

V Táboře všestrannost, judo, moderní gymnastika, sálová 
kopaná, stolní tenis, šachy

552

Vlachovo Březí 10

Vodňany všestrannost, badminton, floorbal, metaná, stolní tenis 214

Volenice všestrannost 13

Volyně všestrannost, stolní tenis, volejbal 310

Zliv všestrannost 77

CELKEM 8632
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Zpráva o činnosti župního Odboru všestrannosti v roce 2016
(redakčně kráceno)

Odbor všestrannosti pracoval v roce 2016 v Sokolské župě Jihočeské v 35 tělocvičných 
jednotách. Ve spolupráci s pořadatelskými jednotami organizoval župní přebory všestrannosti a 
účast župních vítězů na přeborech všestrannosti ČOS.

Župní přebory všestrannosti

Župní přebor v plavání: pořádala  T.J. Sokol Strakonice dne 16.1.2016 ve Strakonicích,  ve 13 
kategoriích soutěžilo  146 závodníků ze 7 tělocvičných jednot.

Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu: pořádala T.J. Sokol Písek dne 16.4.2016 v Písku, 
ve 13 kategoriích se ho zúčastnilo celkem 112 závodníků  ze 7 tělocvičných jednot.
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Župní přebor v atletice:  pořádala T.J. Sokol Písek dne 7.5.2016 v Písku, ve 13 kategoriích se 
zúčastnilo  více než  200 závodníků z 8 tělocvičných jednot. 

Na závěr župního přeboru v atletice proběhlo vyhlášení župních přeborníků. Nejlepší závodníci 
v jednotlivých kategoriích od mladšího žactva po muže a ženy postoupili do přeborů všestrannosti 
ČOS, kde naši župu velmi dobře a čestně reprezentovali. Výsledkové listiny jednotlivých přeborů, 
jakož i celkové  pořadí župních přeborníků najdete na webových stránkách župy.

Župní kolo ZZZ: pořádala T.J. Sokol  České Budějovice   10.4.2016 v Českých Budějovicích. 
Základna byla v sokolovně na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích a trať byla vedena 
parkem Stromovka. Účastnilo se celkem 17 hlídek ze 4 tělocvičných jednot. (Č.Budějovice, Lišov, 
Kamenný Újezd a Olešnice). Do přeboru ČOS postoupily hlídky T. J. Sokol Kamenný Újezd.           
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Přebory ČOS sokolské všestrannosti

Přebor ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti proběhl  23.5.2016 v Proseči pod Ještědem. Naše 
hlídky z T.J. Sokol Kamenný Újezd obsadily 1. místo v kategorii žactvo a získali tak Zlatou sekeru.

 
Přebor ČOS Mladší žactvo: 27.5.-29.5.2016, Prostějov
Vysláno bylo 8 závodníků, nejúspěšnějšího umístění dosáhli 
Petr Molík, Sokol Milevsko - 4. místo v kategorii žáci II
Ondřej Honzík, Sokol Milevsko – 5.  místo v kategorii žáci I
Vanda Knettigová, Sokol Písek – 7.  místo v kategorii žákyně I

Družstvo žactva I - 2. místo
(Ondřej Honzík, Antonín Hašek, Veronika Matějková, Vanda Knettigová)

9



ročenka Sokolské župy Jihočeské 2016

Přebor ČOS Starší žactvo, dorost a dospělí: 11.6. – 12.6. 2016 Praha 
Vysláno bylo 13 závodníků, nejúspěšnější byli:
Matura Martin, Sokol Písek – 1. místo muži
Jan Suk, Sokol Písek – 1.místo dorostenci
Štěpán Pokorný, Sokol Milevsko – 1.místo žáci IV 
Pavla Molíková, Sokol Milevsko – 1.  místo žákyně III
Jan Trnka, Sokol Čtyři Dvory – 2. místo dorostenci
Kateřina Suková, Sokol Písek, – 2.  místo žákyně IV
Marek Matoška, Sokol Písek – 3. Místo dorostenci
Bára Sulanová, Sokol Milevsko, – 3. místo žákyně III

Kompletní výsledky přeborů ČOS sokolské všestrannosti naleznete na webových stránkách ČOS. 
Všem našim zúčastněným závodníkům i jejich cvičitelům patří dík za výbornou reprezentaci naší 
župy na celorepublikové úrovni.

Semináře, doškolovací akce pořádané v     župě:  
Škola pomahatelů a cvičitelů  III. třídy sokolské všestrannosti
30.9. – 2.10.2016 základní část České Budějovice
4.11. – 6.11.2016 odborná část České Budějovice
Ze 42 přihlášených školu cvičitelů dokončilo 37 účastníků, bylo vyškoleno celkem 27 cvičitelů 
III. třídy a 10 pomahatelů sokolské všestrannosti ze Sokolské župy Jihočeské.
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Oblastní srazy cvičitelů

Oblastní srazy cvičitelů pořádala župa za pomoci jmenovaných tělocvičných jednot:
1. Žen a seniorů:  23.1.2016, T.J. Čtyři Dvory
2. RD a PD: 10.1.2016, T.J. Č. Budějovice
3. Pohybových aktivit s hudbou: 6.2.2016, T.J. Tábor
4. Zdr TV a jógy: 13.3.2016, T.J. Č. Budějovice
5. Ml. a st.  žactva: 1.10.2016, T.J. Písek

Další větší akce

Župní odbor všestrannosti se v roce 2016 podílel na pořádání dalších významných akcí:
• Župní  akademie České Budějovice 17.4.2016
• EUROGYM České Budějovice 19.7. – 24.7.2016
• Sportovní hry seniorů pořádané společně s KlubAktiv České Budějovice 19.9.2016 

Cvičitelům ze všech zúčastněných jednot patří velký dík za přípravu závodníků na župní přebory a 
jejich vedení ke skvělým sportovním výkonům. Další velký dík patří všem pořadatelským jednotám
za přípravu a organizaci župních přeborů a dalších sokolských akcí.

Václav Marek, župní náčelník
Alena Burianová, župní náčelnice
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Zpráva župního odboru sportu Sokolské župy Jihočeské za rok 2016 
(redakčně zkráceno)

Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské  je největší v rámci České obce sokolské. K 1.1.2017
se zaregistrovalo v odboru sportu 83 sportovních oddílů z 20 jednot s členskou základnou 4 153
členů, z toho 1451 dospělých a 2702 mládeže do 18 let. Proti roku 2015 vzrostla členská základna 
téměř o 500 členů. Velkým problémem zůstává, že 31 oddílů nemá ani jednoho člena do 18 let.

Naše sportovní oddíly se zúčastňují republikových i mezinárodních soutěží. Župní soutěže jsme 
uspořádali pouze v těch druzích sportu, ve kterých má župa alespoň 4 oddíly. Mimo to řada jednot 
pořádala finálové přebory ČOS. Pořadatelství přeborů ČOS bylo našim jednotám svěřeno na 
základě jejich vysoké sportovní úrovně i organizačních schopností.

župní přebor ve stolním tenise

Na základě sportovních výsledků byli vybráni nejlepší sportovci Sokolské župy Jihočeské a 
vyhlášeni na Valné hromadě župy, kde z rukou starosty župy br. Matouška přijali ocenění za svoje 
mimořádné sportovní výkony.

Kategorie kolektivy:  junioři – házená juniorky Sokol Písek – 2.místo MČR
                                   dorost -   dorostenci U-15basketbal Sokol Písek – 1.místo MČR
                                   žáci –       mažoretky Sokol Blatná – 1.místo ME

Kategorie jednotlivci: dospělí – 1.Kamila Šabatová All kampf Sokol Písek  - 1.místo ME
                                                    2.Vojtěch Včelička  All kampf Sokol Písek – 2.místo ME
                                                    3. David Macháček kanoistika Sokol Písek - 8.místo ME1

    12.místo MS C1 1km
                                    junioři -  1.Jana Velková All kampf Sokol Písek - 2.místo ME
                                                   2. Jiří Polák atletika Sokol České Budějovice – 1.místo MČR           
                                                   3. Jan Mašek judo Sokol Tábor – 2.místo MČR
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                                   veteráni – 1.Tomáš Zástěra kanoistika Sokol Písek - 1.místo MS,ME
                                                    2.Milan Kučera kanoistika Sokol Písek - 3.místo ME
                                                    3. Michal Polanecký All kampf Sokol Písek - 3.místo ME

Blahopřeji  sportovcům k dosaženým výkonům, které tak skvělým způsobem reprezentují naši 
župu, a zároveň děkuji všem trenérům, organizačním pracovníkům, dobrovolným funkcionářům a u
mládežnických kategoriích rodičům za práci, pomoc a podporu, kterou našim sportovcům poskytují 
a bez které by nebylo možné dosáhnout takových výsledků.

V tomto roce se budou finanční prostředky rozdělovat přes granty OS ČOS a župní granty.
Ve statistice čerpání grantů OS ČOS naše župa obdržela v roce 2016  částku 124 080 Kč a byla tak 
nejúspěšnější župou v celé ČOS. V rámci župního grantu jsme obdrželi dalších 76 000 Kč, které 
jsme rozdělili mezi žadatele o župní grant. Byly podpořeny např. nový oddíl lukostřelby Kněžské 
Dvory nebo župní přebor ve stolním tenisu ve Volyni.

Naši vynikající sportovci jsou podporováni mimo jiné prostřednictvím Vybraných oddílů mládeže 
(5 sportů) a Vybraných oddílů dospělých (5 sportů). Sportovci s nejvyšší výkoností jsou 
podporováni ve Sportovních základnách mládeže a Sportovních centrech mládeže (3 oddíly). 
Dospělí pak ve Vybraných střediscích dospělých (2 oddíly).Takto podporované oddíly najdeme v 
Písku, Českých Budějovicích a Vodňanech.
Župní odbor sportu poskytuje jednotám pomoc při  podávání žádostí o granty ČOS a o udělení 
statutu Vybraných oddílů mládeže a Vybraných oddílů dospělých, které umožní přístup k další 
finanční podpoře. Další prostředky na sportovní činnost mohou jednoty získat prostředky z grantů 
na podporu sportu Jihočeského kraje, obcí a některých nestátních nadací, které podporují 
talentované sportovce nebo sportovní akce v daném regionu.

Na závěr děkuji všem sportovcům a činovníkům za vzornou reprezentaci župy. Všem Sokolům přeji
hodně úspěchů a to nejen ve sportu.

Milan Kučera, předseda odboru sportu SŽJ  
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Zpráva o činnosti vzdělavatelského sboru župy za rok 2016
(redakčně kráceno)

Vzdělavatelská činnost v roce 2016 probíhala ve 24 jednotách. Setkání 8.12.2016 v Českých 
Budějovicích se však zúčastnilo pouze 5 vzdělavatelů z Českých Budějovic, Čtyřech Dvorů, 
Lišova, Milevska a Volyně. Práce župního vzdělavatele spočívala hlavně v zajištění provozu a 
aktualizaci obsahu webových stránek župy, přípravě a vydání župní ročenky, podpoře celostátních 
vzdělavatelských akcí k Památnému dni sokolstva, Noci sokoloven a v  organizaci Župní akademie.

Župní akademie 2016 
byla asi významnou župní akcí v loňském roce. Proběhla úspěšně, 10 jednot v ní předvedlo 
16 skladeb, vystoupilo 170 cvičenců, přítomno bylo přes 200 diváků. Zahájil ji náměstek primátora 
Českých Budějovic Petr Podhola a starosta župy Stanislav Matoušek. Akci nám připomenou ukázky
z některých skladeb:

Moderní gymnastky z Tábora předvedly svižný sportovní kankán.

Mažoretky z Blatné sklidily aplaus za krásu, náročnost a neuvěřitelnou přesnost vystoupení.
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Předškolní děti z Hluboké nad Vltavou si na pódium přinesly maskota - krokodýlka. 

Sehraná parta chlapců a děvčat z Olešnice předvedla mohutné skoky přes švédskou bednu.
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Chlapce a dívky ze Strakonic odměnilo publikum velkým potleskem za nápaditou skladbu 
Člověče, nezlob se, ve které děti v barevných kostýmech imitovali pohyb figurek po hrací ploše.

Největší ovace zaslouženě sklidili mladí muži z Písku za skladbu, ve které  předvedli 
mimořádně náročné a perfektně provedené cvičení silové gymnastiky, především živé pyramidy. 

Za zdar akce patří velký dík zúčastněným jednotám Sokol Blatná, České Budějovice, Hluboká, 
Lišov, Milevsko, Olešnice, Písek, Strakonice, Tábor a Volyně. Bouřlivým potleskem ocenili diváci 
vysokou kvalitu všech cvičení, dobrou organizaci a výbornou reprezentaci župy. Jak na závěr řekla 
starosta župy bratr Stanislav Matoušek, máme být na co hrdí. Vystoupení bylo natočeno živě na 
DVD, prodáno bylo 30 ks, zúčastněné jednoty dostaly navíc jedno DVD zdarma. Byli získáni 4 
sponzoři, příjmy celkem 24.600 Kč, výdaje celkem 27.390 Kč, župa ze svého rozpočtu doplatila 
2.790 Kč.
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Účast župy na celostátních vzdělavatelských akcích

 Památný den sokolstva 8. říjen
si vloni připomněly jednoty České Budějovice a Volyně – odhalením pamětní desky a 
pouštěním lodiček po řece, hlavně rodiče a děti.
Připojily také Katovice a Čtyři Dvory, které uspořádaly pro děti turistický výlet po Kaplicku.

 Noc sokoloven – 23. září 2016
Akci uspořádaly jednoty 
České Budějovice – v sokolovně Rožnov prohlídka sokolovny, starých kronik, přespalo 20 dětí
Milevsko – noční hry v sokolovně, stezka odvahy od sklepa po půdu, účast 45 dětí, přespalo 25
Strakonice – akci uspořádali, podrobnosti nesdělili
Volyně – sportovní odpoledne pro děti, večer promítání filmů, beseda o Sokolech na OH.

Webové stránky župy

Grafický styl stránek zůstává, obsah je pravidelně aktualizován. Publikační práva byla rozšířena na 
všechny členy Předsednictva župy a na vzdělavatele jednot. Hlavní menu bylo upraveno a doplněno
o sekci ČOS, ve které jsou publikovány zápisy a usnesení ze schůzí ústředních orgánů ČOS. 
Z činnosti župy jsou pravidelně publikovány pozvánky, propozice a výsledky župních závodů, 
pozvánky na oblastní srazy cvičitelů, zápisy ze schůzí náčelnictva, předsednictva a valné hromady 
župy. Bylo aktualizováno složení výborů a kontrolních komisí župy a všech jednot po volbách v 
roce 2016. Publikována jsou všechna vydání časopisů Nazdar a Sokol, stanovy a grantové programy
ČOS. Děkuji nové župní tajemnici sestře Ingrid Váchové, sestře Brigitě Štrobové a bratrovi 
Vratislavu Zahrádko za velkou pomoc a aktivní publikování řady článků, zápisů a dokumentů.

Pavel Bolek, vzdělavatel SŽJ
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Tělocvičné jednoty

T. J. Sokol Bělčice

Tělocvičná jednota Sokol Bělčice má k 31.12.2016 celkem 98 členů, z toho 44 mužů, 3 
ženy, 5 dorostenců, 36 hochů a 10 dívek. Členové jsou zapojeni v odboru sokolské všestrannosti a 
sportovním oddíle kopané. 

- oddíl všestrannosti – kromě společného cvičení hochů a dívek (gymnastika, cvičení na nářadí a 
sportovní hry) se pod vedením náčelnice Hany Kočovské rozběhlo cvičení rodičů s nejmenšími 
dětmi, o které je tak jako u starších dětí velký zájem. Členové odboru všestrannosti dále působí 
v oddíle šipek, který je co do výsledků po oddíle kopaná nejúspěšnější. Pořádají pravidelně několik 
regionálních turnajů jak v steelových tak i softových šipkách, bylo jim svěřeno Českou šipkařskou 
organizací pořádání Mistrovství republiky žáků, juniorů a veteránů a Českého poháru. Dále se 
zúčastňují i ostatních turnajů v rámci ČOS. Z úspěchů  šipkařů lze jmenovat:1.místo mistr 
republiky-veteráni J.Gregorovič, žákyně L.Mašková.           Několik členů OV hraje rekreačně 
volejbal, scházejí se pravidelně 1x týdně ať v sokolovně nebo na venkovním kurtu v místní 
Základní škole. 

- sportovní oddíl kopaná – je nejpočetnější, celkem 67 členů, z toho 31 mužů, 5 dorostenců, 13 
žáků a 18 starší přípravka. Muži působí v I.B.třídě Jihočeského kraje, v sezoně 2015/16 obsadili 
konečné 5 místo ziskem 36 bodů a skórem 42 : 45. Po podzimní části ročníku 2016/17 jsou na 12 
místě se ziskem 13 bodů, takže jarní část bude hodně náročná pro udržení v soutěži. Žáci a starší 
přípravka hrají v rámci okresu Strakonice. Žáci obsadili v ročníku 2015/16 7 místo, starší přípravka 
po rozdělení mužstev na dvě skupiny do jarní části obsadila také 7 místo ve skupině B.

V rámci údržby majetku byla v roce 2016 kromě běžných prací provedena výměna stávající 
nevyhovující prkenné podlahy na sále sokolovny za podlahu parketovou vč. vybudování nového 
sklopného pódia, dále porušená splašková a dešťová kanalizace byla nahrazena novou s napojením 
do jiné šachty a opravena popraskaná štítová zeď sokolovny. Celkové náklady oprav byly 498.000,- 
Kč. Velký dík za uskutečnění těchto nutných oprav patří členům TJ, kteří se formou brigád podíleli 
na přípravě betonového podkladu pod parkety, zhotovení nového pódia a položení nového 
kanalizačního potrubí. Největší podíl na brigádách mají Jiří Gregorovič, Pavel Mašek a Jiří 
Zamrazil s 25 účastmi. 

18



ročenka Sokolské župy Jihočeské 2016

Tělocvičná jednota v rámci společenských a kulturních akcích uspořádala tradiční Sportovní
ples, ve spolupráci s MěÚ Bělčice a Základní školou Bělčice Dětský den, Dětský maškarní bál a 
Mikulášskou zábavu pro děti. Dále zajišťuje pro žáky ZŠ Bělčice, mažoretky a ostatní společenské 
organizace pronájem a vytápění sokolovny.

Zamrazil Jiří, jednatel Sokola Bělčice

T. J. Sokol Blatná 

V roce 2016 měla jednota 252 členů cvičících ve sportovních oddílech (mažoretky, judo, 
volejbal) a oddílech všestrannosti (badminton, karate, kondiční tréninky, kulturistika, rodiče a děti, 
tai-chi, všestrannost děti, všestrannost muži, zdravotní tělocvik ženy). 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 Josef Etlík, Eva Krotká, Lukáš Kocourek, Radek Řebřina, Martin Samec
 

T.  J.  Sokol  Blatná  uspořádala  v roce  2016  několik  akcí.  Zejména  to  byl  tradiční  běh
zámeckým parkem - Memoriál  Jana Janovského (XXII.  ročník),  kterého se zúčastnilo přes 100
závodníků  všech  věkových  kategorií,  dále  Velká  cena  města  Blatná  v judu  (6.  ročník)  se  120
účastníky z 18 oddílů a také IX. Společenský ples, který se těší oblibě tanečníků z širokého okolí.
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Jedním  z nejúspěšnějších  oddílů  blatenského  Sokola  jsou  mažoretky  PREZIOSO,  které  se
pravidelně účastní mistrovství ČR, kde obsazují medailové pozice.

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

Ondřej Kočovský, místostarosta
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T. J. Sokol Boršov

Členská základna:150
z toho muži celkem 20, ženy 23, karate děti 53, gymnastika 54 z toho 3 dorostenky
Dospělí 43, žactvo 107 z toho 3 dorost (do 18 let).

Výbor od 4. 3. kdy se konala Volební Valná hromada, pracoval v tomto složení:
starostka: Ing. Zavoralová Miroslava
místostarostka: Eliška Orlovská
jednatelka: Dana Machová
náčelnice: Barbora Machová
náčelník: Josef Ludačka jr.
Vzdělavatelka: Milena Skalická
hospodářka: Bc. Karolina Šafková
vedoucí sportu: Markéta Egnerová  
členky: Lenka Ludačková

Jana Bláhová

Kontrolní komise pracovala v tomto složení:
předsedkyně KK: Marie Fránová
členky : Marie Grubnerová

Ludmila Soukupová

Přehled činnosti T. J. Sokol Boršov nad Vltavou  :  

9.-10. 1. 2016     - „Nejen pohybem živ jest člověk“-seminář Praha – účast 5 žen
    /Machová D a B, Šafková, Egnerová a Kaňková/ 

6. 2. 2016     - seminář pro ženy Tábor – účast 3 ženy/Ludačková, Šafková a Soukupová/
    leden až březen -10x plavání s Obcí, účast 2 ženy a 3 muži

4. 3.2016     - Volební valná hromada konaná v klubovně FK Boršov n/Vlt.
13. 3. 2016     - seminář ZdrTv a jógy v Č. B. - účast 5 žen a 1 dorostenka

    /Egnerová Markéta a Marie, Machová D. a B, Suchá Alena a Soukupová Lída/
25. 4. 2016     - dvouměsíční kurz cvičení pro ženy-hormonální jógová terapie

    pod vedením M. Zavoralové a J. Kocánové – 8 žen
1. 5. 2016     - oslava 1. máje a Boršovské kochání

    - Machová D. a B se spolupodílely na organizaci
9. 5. 2016     - výlet z Třísova Fričovou stezkou do Boršova – 2 seniorky

    /Zavoralová a Grubnerová/
21. 5. 2016     - na kole kolem Lipna s Obcí-účast 1 muž a 1 žena /Zavoral, Brejžková /
28. 5. 2016     - gymnastické závody v trojboji /Sokol Boršov, Kamenný Újezd a Čtyři Dvory 

    - účast 37 závodníků a závodnic+6 našich cvičitelek, všichni si odnesli medaile, 
    diplom i cenu

4. 6. 2016     - Den dětí se Sokolem pod záštitou Obce, 10 stanovišť 
    - účast 78 dětí + 22 pořadatelů

25. 6. 2016     - gym. trojboj Strunkovice nad Blanicí zúčastnilo se 11 děvčat s 2 vedoucími
   /Svobodová MŠ- 8.místo, Kolářová MŠ- 6.místo, Stejskalová 1.tř- 6.místo, 
   Hejlová 2.tř- 4.místo, Nováková 2.tř- 6.místo, Kostrounová 3.tř- 6.místo, 
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   Holíková 3.tř- 7.místo, Jiříčková 4.tř- 5.místo, Švamberková A 5.tř- 5.místo, 
   Švamberková L. 5.tř- 6.místo, 

23. 7. 2016    - raftem z Č. Krumlova do Boršova /3 dospělí a 2 děti/
28. 7. 2016    - oslava 60tin Aleny Suché a 70tin Marie Grubnerové /8žen/
19. 8. 2016    - výlet RIO Lipno /3 dospělí a 4 děti/
24. 8. 2016    - na lodích ze Zlaté Koruny do Boršova / 2 dospělí a 2 děti/
28. 8. 2016    - na lodích z Rájova do Boršova /3 dospělí a 2 děti/
18. 9. 2016    - seminář jógy pro župní vedoucí v Praze – účast Zavoralová
8. 10. 2016    - památný den sokolstva-75 let /rok 1941/ kdy byl Sokol rozpuštěn a vedoucí 

   činovníci pozavíráni. Vzpomínka na Jana Cíglera na 4 vývěskách v Boršově
3. 11. 2016    - přednáška „Napříč Jižní Amerikou“ z Peru přes Bolívii, Chile, Argentinu do 

   Brazílie -přednášející: Bohouš “Bob“ Stupka z agentury Pangeo tours a 
   M. Zavoralová – účast cca 33 posluchačů

26. 11. 2016    - gymnastický trojboj Vimperk
   -15 cvičenek a 3 cvičitelky /1x2.místo, 1x3.místo, 3x5.místa, 4x6.místa, 1x-
   7.místo, 1 x-8.místo, 2x9.místo, 1x11.místo a 1x12. místo/

2. 12. 2016    - Mikulášská nadílka spojená s divadlem a veřejnou cvičební hodinou 
   účast 66 dětí

T. J. Sokol České Budějovice

Jako každoročně konstatuji, že českobudějovická sokolská jednota patří mezi největší a 
nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské. 
Členská základna ke konci roku 2016: jednota eviduje 1530 členů - proti minulému více o 132 
členů). Podle věkového složení - žactvo  787, dorost 93, dospělí  650.
Výbor jednoty se při volbách na VH konané dne 22. března 2016 obměnil a „zeštíhlil“. Schází se 
nadále pravidelně 2x měsíčně pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.  
 

Členové výboru:
1.místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel ing. Milan Pázler
náčelnice Ing. Věra Pázlerová
hospodářka Stanislava Kubešová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová
 

Nepodařilo se zatím získat náhradu za dlouholetého náčelníka, který ze zdravotních důvodů 
nekandidoval. Ve funkci nepokračuje ani jednatelka, ses. Masopustová. Oběma jmenovaným výbor 
za odvedenou práci na VH poděkoval.

 

Nadále platí fakt, že o finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty s obrovským 
nasazením stará tajemnice a  též účetní, ses. Petra Štojdlová. Úspěšně se v řádném termínu postarala
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loni o zapsání naší jednoty do spolkového rejstříku, což byla mravenčí práce! Díky jí a ses. Evě 
Sedlákové se daří využívat různé granty a dotace.

Dvě členky naší jednoty letos obdržely za dlouholetou práci sokolské medaile – ses. Otilie 
Týmalová zlatou a ses. Věra Pázlerová stříbrnou. Blahopřejeme!

Potkala nás také smutná událost, v neuvěřitelných 103 letech zemřela v květnu „naše 
Jarmilka“, ses. Schestauberová. Celoživotní sokolka a dobrý člověk. S povděkem jsme přijali přání 
rodiny a stáli v obřadní síni čestnou stráž.

Jednota se zapojila do projektu ČOS s názvem 100 sokolských keší republice, který je 
směřovaný k oslavám 100. výročí založení československého státu. Zřízené kešky jsou 
zveřejňovány i na světovém webovém portálu geocaching.com. Tu naši, sokolskou, se jménem T. J. 
Sokol ČB a s číslem 24, vytvořil a ukryl na jaře 2016 náš místostarosta br. Standa Gryc a ohlasy na 
její na její obsah a zaměření jsou příznivé. 

Cvičí a sportuje se ve všech třech sokolovnách, které českobudějovická jednota vlastní, 
využívá a udržuje. Sokolovny poskytují zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny se pronajímají 
školám, event. dalším zájemcům – vytíženost tělocvičen je možné najít na webových stránkách 
jednoty.

Na velké sokolovně na Sokolském ostrově se v roce 2016 provedla nákladná rekonstrukce 
celé hlavní střechy, ukončená v listopadu. Náš obětavý správce – sokolník Jan Borovka opravil 
potom již v prosinci vnitřní omítky na ochozech, které byly nejvíce poškozeny dlouhodobým 
zatékáním – prý, aby to bylo pěkné na šibřinky! Strop velkého sálu se bude opravovat a malovat 
v létě, v době minimálního provozu.

Bylo provedena rekonstrukce první části sociálního zařízení na stadionu. Šatny tamtéž byly 
dovybaveny novými lavičkami.  

Byla provedena nová fasáda na objektu rožnovské sokolovny, dokončená na podzim, již jen 
přišroubovat vývěsku a „firmu“. Připravuje se zateplení a související úpravy fasády sokolovny 
v Suchém Vrbném.

Připravena je druhá etapa rekonstrukce atletického stadionu na Sokolském ostrově –  a 
nadále se, vzhledem k velké finanční náročnosti akce, shání financování. 
V současné době je v připraveno prodloužené stavebního povolení, abychom byli připraveni. O 
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všechny stavební záležitosti se obětavě stará hospodářka ses. Stáňa Kubešová, pracuje v oboru a 
využívá pro Sokol své znalosti a praktické zkušenosti.

Průběžně se doplňuje a obnovuje i cvičební nářadí ve všech tělocvičnách. Také zde 
využíváme různé granty a dotace. Dbáme na řádné revize. Na náš atletický stadion bylo pořízeno 
nové zastřešení doskočiště pro skok vysoký.  

Všestrannost
- cvičenci se scházeli v minulém roce v 19 event. 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření 
a věnovalo se jim 47 cvičitelů: RD (3x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, dorostenky
a mladší ženy, ženy (2x), cvičení pro ženy – bodystyling, muži, cvičení pro seniory, rekondiční 
cvičení na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení Arcus – život, tenis, sálová 
kopaná a turistický oddíl seniorů. 
 
Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v současných letech především žactvo naší jednoty 
v různých kategoriích.
A jak se jim dařilo: V roce 2016 závodilo 14 děti z oddílů předškoláků a mladšího žactva jednoty 
ČB - pod vedením ses. Inky Váchové a Lídy Hulcové. Děti se v konkurenci "neztratily", všichni 
prokázali smysl pro soutěživost a "bojovali jako lvi", jak píše ses. Inka.V kategorii PD získala 
Laura Vávrová bronzovou medaili a další - David a Barbora Cinklovi obsadili pěkné 6. a 10. místo. 
Blahopřejeme!

Jednotlivé oddíly všestrannosti – podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení 
najdete na příslušných webových stránkách.
 

Oddíl RD – velmi oblíbené a hodně navštěvování cvičení - ve velké sokolovně cvičí se svými 
rodiči děti ve věku 2,5 – 4, event. 5 let, menší děti potom najdete ve dvou skupinách v Suchém 
Vrbném.
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Předškolní děti a mladší žáci cvičí úspěšně ve velké sokolovně, v Rožnově i Suchém Vrbném. 
Vedoucí oddílů již potřetí pořádaly společně jednoduché atletické „závody“, jejichž cílem je vzbudit
u dětí radost z pohybu a soutěžení – letos se zúčastnilo 64 dětí a zájem roste. Nejmladšímu 
účastníkovi byly necelé tři roky. Soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.
Nejúspěšnějšími závodníky ve svých kategoriích byli: Laura Vávrová, Lucie Jurigová, Ondřej 
Pechoč, Liliana Kotašková a Matěj Nejedlý. Blahopřejeme!

Mladší a starší žáci cvičí vždy v pondělí ve velké sokolovně, stejně jako oddíl dorostenek a 
mladších žen, který se z tohoto oddílu vyčlenil.
 
Muži cvičí ve velké sokolovně, věnují se i volejbalu.
 
Ženy  cvičí ve velké sokolovně (tam nás bývá do třiceti) i v Suchém Vrbném (29 sester). Ženy také 
navštěvují cvičení pro seniory v Rožnově – schází se kolem 30 cvičenek ve věku 60 až 90 let! 
Úspěšně se „uchytilo“ cvičení pro ženy s programem na formování postavy – bodystyling.
 

Na pravidelné cvičení všestrannosti chodí také některé členky oddílu seniorské turistiky a také 
ženy z oddílu Arcus – život, kde se schází zdravotně postižení, v tomto případě lidé, kteří překonali
onkologické onemocnění. Členky oddílu Arcus-život však také pomáhají s osvětovou činností a 
veřejnou sbírkou při tzv. „Květinovém dnu“. Dále v ČB spolupořádají s Magistrátem města akci 
Plaveme prsa, to je celostátní charitativní akce, štafetové plavání pro všechny příchozí. 
 
Členové a členky těchto jmenovaných oddílů jsou duší všech mimořádných sokolských aktivit a 
akcí pro děti – bez nich by se neobešel žádný Mikuláš, šibřinky, dětské akce na které nás přizve 
Magistrát města, nebo Pohádkové putování kolem sokolovny. Jako dobrá parta také společně slaví 
významné narozeniny, či v červnu konec cvičebního roku. Je to vždy dobrá příležitost k popovídání.
 

Rekondiční cvičení na velkých míčích působí v Rožnově, nabízí možnost pobytů se cvičením 
v tuzemsku i v zahraničí. Kontakt viz webové stránky.
Pobyt v přírodě – se současným vedením tento oddíl pracuje od roku 1997 a využívá krásnou 
klubovnu ve velké sokolovně. 

K činnosti píše ses. Majka Šmilauerová: Tento oddíl  měl již delší dobu „mladší část“ (školáky) a 
„starší část“ (instruktory a vedoucí). Protože se mladší část neustále rozrůstala jak početně tak 
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věkově, rozdělili jsme ji od září 2015 na dvě skupiny 
(1.- 3. třída a 4.- 6. třída) se samostatným programem. Tím dostali příležitost i mladí vedoucí 
vyzkoušet si celoroční samostatné vedení oddílu. Pro nejmladší děti jsme připravili celoroční 
program inspirovaný indiány s použitím materiálů Ligy lesní moudrosti: děti plní úkoly ze svých 
Korálkových zápisníků, za které dostávají korálky do svých náhrdelníků. Starší školáci mají 
celoroční hru s fantasy prvky, ve které pro záchranu dobra používají své zálesácké znalosti a 
dovednosti, cvičí si spolupráci i strategické myšlení. 
Vedoucí a instruktoři, kteří v oddíle vyrostli, vedou celoroční činnost mladší části oddílu a 
připravují a vedou letní tábor pro širší okruh zájemců – i tentokrát se konal již tradičně na Kadově, 
táborová hra byla na téma Harryho Pottera. Odrostlí členové oddílu pomáhají pravidelně při cvičení
všestrannosti dětí či při akcích pro děti (i které jsou určeny i veřejnosti). Připravují velmi oblíbené 
lanové překážky a celé lanové systémy při šibřinkách, či asistují v programu Pohádkového putování
kolem sokolovny ke Dni dětí nebo zajišťují předvánoční zdobení stromečku pro zvířátka.
V roce 2016 byl oddíl pořadatelem župního přeboru Závodu zálesácké zdatnosti, který se konal 
začátkem dubna na Sokolském ostrově a v budějovické Stromovce. Zúčastnilo se ho přes 50 dětí ze 
4 jednot naší župy.  
 

Činnost oddílů tenisu a sálové kopané se dá zařadit jako tzv. sportování pro radost.
 
V rámci všestrannosti uvádíme též divadelní oddíl – loutkohru manželů Reindlových.
Oba loutkáři hrají hodně pro školy a školky a šíří povědomost o Sokole při každém vystoupení.
 
Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 21: atletika, americký fotbal, 
badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, volejbal, 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, který se přidal v dubnu 2016.
 
Stále platí, 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. O některých oddílech podrobněji, opravdu však jen někteří 
vyhověli mé prosbě o pár vět o činnosti….
 

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty. Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a 
VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu 
ČOS. Oddíl má přes 350 členů, stará se o velkou dětskou základnu. Patří mezi nejpočetnější 
atletické oddíly v rámci ČOS.
Vedoucí oddílu atletiky, br. Tomáš Najbrt napsal pro ročenku: 
Atletická sezóna 2016 byla pro oddíl velmi úspěšná. Oddílu se dařilo nejen v soutěži jednotlivců, 
ale i v soutěžích družstev. A právě v nich jsme dosáhli výjimečného úspěchu, když naši junioři na 
domácí půdě obsadili výborné 3. místo a nechali za sebou většinu juniorských družstev z celé 
republiky. Výborná byla i družstva dospělých. Muži i ženy si vítězstvím ve 2. lize vybojovali postup
do 1. ligy. Neztratila se ani družstva žáků a žákyň, kterým jen krůček chyběl k postup mezi deset 
nejlepších družstev ČR.

V soutěžích jednotlivců jsme opětovně dosáhli vynikajících výsledků. Čtyři naši atleti 
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obdrželi nominační dopis k reprezentaci ČR. Tomáš Kratochvíl reprezentoval na MU do 15 let. 
David Kotek ale bohužel na MU do 19 let nakonec pro nemoc necestovat. Na ME veteránů v hale 
jsme měli dva zástupce. Jarda Lorenc získal ve své kategorii 2. místo ve skoku vysokém, Tomáš 
Železný byl ve skoku dalekém devátý. 

Na MČR jsme získali 16 medailí. Máme 9 titulů Mistra republiky. Tomáš Kratochvíl je 
dokonce čtyřnásobným. David Kotek má tituly dva, po jednom Jirka Polák, Valerie Soukupová a 
juniorská štafeta 4x200m. Čtyři atleti byli na MČR stříbrní Jirka Polák, Štěpán Bosák, Veronika 
Piklová a štafeta juniorů 4x100m. Bronzové medaile byly celkem tři. Získali je Jirka Polák, David 
Kotek a Magdalena Burdová. Kromě medailí jsme měli dalších 37 finálových umístění. Jirka Polák 
navíc dosáhl výjimečného úspěchu, když vytvořil nový halový rekord ČR na 200 m juniorů.  

Oddíl atletiky bezchybně zorganizoval v září v ČB MČR družstev juniorů a juniorek v atletice.
Začátkem listopadu 2016 se konal již 14. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova, i letos pod 
záštitou magistrátu města i krajského úřadu. Závod se vždy těší velkému zájmu, letos se sešlo více 
než 300 účastníků – nejmladšímu bylo 1,5 roku, nejstaršímu 75 let. Přijíždí i mnoho odchovanců 
našeho oddílu. V rámci této akce se konal již podesáté charitativní  Běh s kuřetem. Na dobrovolném
startovném se vybralo 11 486 Kč.
 

Oddíl badmintonu má za sebou také úspěšný rok. Jednotlivé úspěchy možno dohledat na jejich 
webových stránkách  www.badmintoncb.cz.
Oddíl měl v roce 2016  tři mládežnické reprezentanty :  Vojtěcha Lapáčka, Báru Hadáčkovou a Jana
Janoštíka. Oddíl má řadu dalších výkonnostních hráčů a pro obsáhlost výsledků uvádíme jen 
výsledky na MČR a zahraničních turnajích. Bára Hadáčková jako 1. hráčka ČR, však byla půl roku 
zraněná a bohužel chyběla na mistrovstvích České republiky.
 4. 12. 2016 Most  - Mistrovství ČR jednotlivců, kategorie U17 - Jan Janoštík,

umístění 2. místo čtyřhra,  3. místo mix, 5.-8.místo dvouhra  
 
11. 12. 2016 Ostrava - Mistrovství ČR  jednotlivců  U19 – Vojta Lapáček,

umístění  2. místo mix, 5.-8. místo čtyřhra, 5.-8. místo dvouhra  
 
27. 11. 2016 Český Krumlov - Mistrovství ČR  jednotlivců  U13,
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Daniel Dvořák, umístění: 3. místo čtyřhra, 9.-16. místo mix, 9.-16. místo dvouhra  
David Dvořák, umístění 5.-8. místo čtyřhra  
Klára Neubauerová, umístění 17.-32. dvouhra, 9.-16. místo čtyřhra   

 
Mezinárodní turnaje:
2.-3. 4. 2016 Yonex Junior cup Berlín 

U15, Jan Janoštík, 3.místo dvouhra
U 11, Daniel Dvořák, 2. místo dvouhra, 3. místo mix    

 
15.-17. 4. 2016 Silver Shuttlecok Lendava 2016  

U15, Jan Janoštík  1. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra
 
6.- 8. 5. 2016 Fridrischafen /398 hráčů/  

U15, Jan Janoštík, 2. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra
Bára Hadáčková, 2. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra

 
14.-15. 5. 2016 Kaiserslauten, U13, David Dvořák 6. místo  
 
10.-12. 6. 2016 Mezinárodní turnaj družstev ČK /7zemí/,

1. místo výběr ČR s Janem Janoštíkem
 
27.-28. 8. 2016 Langenfeld, Jan Janoštík, U17-  9. místo – osmifinále
 
12. 9. 2016 Záhřeb, Daniel Dvořák 1. místo mix /s Jus.Muchovou /, 9. místo dvouhra
 
21.10.- 23.10. 2016 22.TEM Slovenia Youth International, 

Jan Janoštík 1.místo dvouhra, 3. místo čtyřhra
 
28. 12. 2016 Holandský Hoensbrok na Carlton International Youth 2016
 
 

O korfbale píše ses. Stáňa Kubešová:
Oddíl měl v soutěžní sezóně 2015/2016 v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem celkem 
4 družstva, z toho 3 seniorská a 1 žákovské. První družstvo seniorů si po zisku vícemistrovského 
titulu z předešlé sezóny v nejvyšší korfbalové soutěži u nás (Česká korfbalová extraliga) opět 
zajistilo finálovou účast. Z tohoto klání bohužel odešlo po tuhém boji poraženo a skončilo opětovně
na celkovém 2. místě. Vícemistrovský titul je však důvodem ke spokojenosti, neboť dokazuje 
dlouhodobou stabilní výkonnost našeho extraligového družstva. Již mnoho let zpět naše družstvo 
končí buď na 1. nebo na 2. místě nejvyšší korfbalové soutěže v ČR. Nadpoloviční většina tohoto 
družstva tvoří základní kostru seniorské reprezentace ČR a největšími akcemi v uplynulé soutěžní 
sezóně pro ně bylo Mistrovství světa hráčů do 23 let, které se konalo v červenci 2016 v ČR 
(Olomouc) a náš tým zde skončil na 3. místě  a dále Mistrovství Evropy seniorů 2016, které se 
konalo na přelomu října a listopadu 2016 v Nizozemí a náš tým zde skončil na 7. místě. Druhé 
družstvo seniorů obsadilo konečné 3. místo v 1. České korfbalové lize. Žákovské družstvo obsadilo 
v Lize starších žáků U16 6. místo.  
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Hlavní trenérka roztleskávaček Hell´s cheerleaders, ing. Veronika Prantlová:
V sezóně 2016 se tým Hell´s cheerleaders velmi pěkně rozrostl. Přišly nové děti, junioři i senioři (v 
cheerleadingu je to kategorie ve věku od 15 let!). Trénovali jsme 3x týdně a malé děti 1x týdně. 
Absolvovali jsme čtyři české soutěže a dokonce i jednu zahraniční v Movie Parku v Bottropu 
(Německo). Tradičně jsme vystupovali při zápasech sokolského oddílu amerického fotbalu, týmu 
Hellboys. 

Činnost oddílu Ultimate Frisbee přiblížila Sarah Tošnerová:
Náš oddíl Ultimate Frisbee s názvem 3SB se v roce 2016 zúčastnil všech turnajů české ligy, 
zaštítěných Českou asociací létajícího disku. Tentokrát se tým soustředil spíše na oddělené 
kategorie. Na začátku roku proběhla halová sezóna, ve které se mužské části podařilo vybojovat 5. 
místo a slečny se staly mistryněmi ČR! Venkovní sezóna se týmu vyvedla ještě lépe. V kategorii 
open (muži) vybojovali chlapci stříbro a v kategorii women (holky) získaly hráčky další titul 
mistryň ČR! Ve smíšené kategorii mix se týmu nepodařilo obhájit titul, ale odvezl si krásné 3. 
místo. Kromě české ligy si tým zahrál i na lize evropské, kde se probojoval až na finálový turnaj a 
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obsadil 8. místo. Dále se hráči z 3sb zúčastnili vyhlášeného plážového turnaje Paganello v italském 
Rimini s mezinárodní účastí, ze kterého si přivezli stříbro. Pochlubit se mohou hráčky 3sb také 
organizací prvního ročníku jediného ženského mezinárodního turnaje v Evropě s názvem Princess 
Cup, který se uskutečnil v červnu přímo na sokolském stadionu v Českých Budějovicích. Nelze 
opomenout, že mnoho juniorů a juniorek z našich řad reprezentovalo Českou republiku na 
juniorském MS 2016 ve Vratislavi! Několik našich dospělých hráčů také reprezentovalo na MS 
2016 v Londýně. Pro více informací o týmu lze navštívit facebookové stránky 3sb, případně 
webové stránky www.3sb.cz

O činnosti oddílu historického šermu Ribaldo píše jeho vedoucí Pavel Foltan:
I když jsme šermíři, nenajdete nás na hradech, zámcích, ani městských slavnostech. Drtivá většina 
naší činnosti se odehrává v tělocvičně bez diváků. Baví nás cvičit šerm pro naši vlastní radost a 
uspokojení z pohybu, podobně jako jiná bojová umění. Snažíme se rekonstruovat středověké umění 
boje v jeho autentické formě a také si naplno vyzkoušet jeho funkčnost. Je to pro nás koníček jako 
každý jiný, volnočasová aktivita, rozvíjející tělo i ducha. Poslední nábor nových členů, který 
proběhl na podzim 2016, rozšířil naše řady na současných 17 členů.
Technika šermu slouží jednotlivým členům také jako skvělý základ pro další související zájmy, jako
je scénický šerm, rekonstrukce historických bitev, living history, LARP, a podobně. Zaměřujeme se 
na německou školu šermu dlouhým mečem beze zbroje (tzv. Blossfechten). Podle potřeby a zájmu 
se věnujeme i středověkému zápasu (Ringen).
Kromě pravidelných tréninků organizujeme i mimořádné víkendové akce s hostujícími lektory a 
účastníme se soustředění, setkání šermířů a soutěží (spolupracujeme zejména se školou šermu 
Digladior, Školou šermu Brno, někteří naši členové se účastní turnajů pořádaných v rámci Česko - 
Slovenské HEMA ligy, apod.).
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Karate – sami o sobě říkají: cvičíme si pro radost, zdraví a samotné cvičení je pro nás cílem. Starají
se o početný dětský oddíl, podnikají spoustu výprav a závodů pro děti. V únoru 2016 již potřetí 
zorganizovali Kata 24 maraton, což je nepřetržité čtyřiadvacetihodinové cvičení, při kterém se 
střídají skupiny vyznavačů různých bojových umění.    
  
O činnosti oddílu Tai-chi-chuan píše jeho vedoucí Jiří Vaněček:
Činnost oddílu Tai-chi-chuanu se zaměřila na:
-          strečink vedoucí ke zlepšení a zvětšení pohybového rozsahu cvičenců
-          nácvik a procvičování sestavy „24 cviků“ Tai-chi-chuanu
-          nácvik sestavy „32 forem“ Tai-chi-chuanu s mečem.
Zavedli jsme pravidelně jednou měsíčně víkendové cvičební semináře Tai-chi- chuanu v prostorách 
naší Sokolovny. Semináře jsou volně přístupné jak pro členy Sokola (v roce 2016 měl náš oddíl 19 
členů), tak i zájemce z řad ostatních oddílů a veřejnosti. Naši cvičenci se účastnili mnoha domácích 
i zahraničních akcí ať jako lektoři, nebo i jako řadoví cvičenci.
 
V roce 2016 se Jiří Vaněček a Irena Vaněčková zúčastnili školení cvičitelů „Zdravotní tělesné 
výchovy III. třídy“ (Zdr. TV), které úspěšně absolvovali. Na základě nových zkušeností ze školení 
chtějí do budoucna rozšířit cvičební program o toto cvičení.
 
Tance – část oddílu se věnuje americkému stepu a klasickému jazzovému stepu. Spolupracují 
s Klubem neslyšících v ČB a neslyšící tanečníci se stali již součástí oddílu se samostatným 
tréninkem. Na podzim 2016 pořádal oddíl kurz stepu pro začátečníky, budou pokračovat.   
Část členů tancuje standardní a latinsko-americké tance jen pro radost.
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Heslovitě o dalším dění v jednotě:
 12. února se konaly již osmým rokem šibřinky pro dospělé ve stylu „Bubáci a hastrmani“, 

s živou muzikou, profi občerstvením a zajímavým programem. 

 Hned druhý den, v sobotu odpoledne, se konaly ve stejném stylu již dvacáté páté dětské 
šibřinky po obnovení činnosti a měly tradiční úspěch – včetně tomboly, ukázek cvičení, 
soutěží a velmi oblíbeného drobného sportovního programu za dohledu cvičitelů. Skvělé 
domácí občerstvení opět připravily ženy z Věrné gardy. 

 17. dubna se konala župní akademie, které se zúčastnili i cvičenci ze tří oddílů naší jednoty –
RD, capoeira a Hell´s cheerleaders. 

 Začátkem června – ve čtvrtek 2. 6. připravily ženy z oddílu všestrannosti pro všechny 
sokolské děti i pro veřejnost další Pohádkové putování kolem sokolovny. Vzhledem 
k nestálému počasí se konalo v sokolovně, ale i perníková chaloupka ze švédské bedny má 
pro dětičky své kouzlo! 

 V menším rozsahu připravuje cvičitelka R+D dlouhé roky i „obrázkový pohádkový les“ 
v lese na pokraji města, původně pro svůj oddíl, ale přichází mnoho dalších dětí, takže je to 
dobrá propagace Sokola. 

 Noc sokoloven se konala v menším rozsahu pouze v sokolovně v Rožnově, neboť na 
sokolském ostrově se prováděla rekonstrukce střechy a přístup do objektu byl ztížený. Děti i 
dospělí návštěvníci měli možnost se seznámit s historií této malé sokolovny (původně 
obecné školy), prohlédnout si kroniky, fotografie i další písemnosti, které se týkají zaniklé 
rožnovské jednoty. 
A potom, jak píše cvičitelka: „…děti si zacvičily, zahrály hru, kterou připravila ses. 
Henrietta Ottová, prošly stezku odvahy a šlo se spát. Ráno rozcvička, bábovka od obětavé 
maminky, pak ještě nějaké hry a šlo se domů“. 

 8. říjen jsme si potřetí připomněli jako Památný sokolský den – děti, za pomoci dospělých 
pouštěly, po krátké besedě o významu tohoto dne, po vodě drobné „lodičky“ se svíčkami – 
již se vžil název „večer sokolských světel“. 

 Mikuláš se svým doprovodem přinesl pro děti i žáky ve všech oddílech čokoládové adventní
kalendáře. 

32



ročenka Sokolské župy Jihočeské 2016

 V prosinci vyrazily menší děti s rodiči i s cvičiteli pobytu v přírodě na tradiční vycházku na 
Dobrou Vodu poblíž ČB. Na pětadvacet dětí opět zdobilo vánoční stromeček pro zvířátka a 
donesli jim jejich oblíbené pamlsky. 

 
 

 Zimní akce: Lyžařský kurz se konal opět v zimním středisku v Horní Bečvě v Beskydách a 
pobyt sokolských rodin s dětmi se uskutečnil tradičně o jarních prázdninách  na Kvildě. 

 
 Tábory a letní pobyty: V srpnu se tradičně uskutečnil rekreační pobyt sokolských rodin z 

odboru všestrannosti v Tušti u Suchdola n. Luž. Dětský tábor, který úspěšně připravil oddíl 
pobytu v přírodě se opět konal v Kadově u Blatné, tentokrát na téma Harryho Pottera. Nutno
připomenout, že tento oddíl má svůj další program a pořádají celoročně mnoho 
krátkodobých pobytů a výprav, které zde ani nemůžeme uvádět. Příměstský tábor pro menší 
děti zajistil opět atletický oddíl. 

 
 Něco navíc: Členové jednoty poskytují pomoc různým nadacím - mj. již léta podporujeme 

charitativní akci, kterou pořádá Liga proti rakovině (psala jsem u oddílu  Arcus – život). O 
„Běhu s kuřetem“ jsem také psala, viz odstavec sportovní oddíly – atletika. Oddíl 
amerického fotbalu propaguje svou činnost i na dětských akcích a pomáhá finančně 
postiženým dětem v českobudějovické Arpidě. Oddíl historického šermu Fedrfechtýři 
pořádá zábavně – naučná školní představení Historia magistra, aneb co ještě nevíte. Na 
charitativních akcích vystupují i členové tanečního oddílu. 

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, kde u některých 
oddílů najdete odkaz i na jejich vlastní internetové stránky - především sportovní oddíly mají svůj 
oficiální soutěžní program dle koordinace jednotlivých sportovních svazů a je nemožné sem 
všechno přepisovat. 

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, informujeme nejen v 
sokolovnách na nástěnkách, ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve 
městě (sokolovny v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí). A 
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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).
 

Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října.
 
Nezapomínáme na významná životní výročí našich členů.

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, únor 2017

T. J. Sokol Čtyři Dvory

T.J. Sokol Čtyři Dvory měl k 31.12.2016 celkem 166 platících členů, z toho 90 bylo dětí a 
mládeže do 18 let věku, 76 dospělých.  Ve srovnání s předchozím rokem zůstal téměř stejný počet 
dospělých členů, dětí 13 ubylo, nejvíce předškoláků. 

Všichni jsme členy odboru sokolské všestrannosti, včetně oddílu volejbalu  či oddílu 
KENDÓ, jehož činnost v naší T.J. se úspěšně rozvíjí od  konce r. 2014 a stále probíhá nábor nových 
členů. Ostatní skupiny dětí a mládeže i dospělých - žen, volejbalu a  nohejbalu pokračují 
v zavedených časech v rekreačních pohybových aktivitách tak, jako v předchozích letech. Příliš se 
nezměnil ani aktivní cvičitelský kádr či vedení jednotlivých skupin –u  dospělých mají nejširší 
základnu ženy, které cvičí 2x týdně, v úterý se cvičitelkou  Andreou Trajkovou, případně s  Pavlem 
Mičkou, ve čtvrtek  se Svatavou Křivancovou, případně  s „hostující“Věrou Drdlovou. Celkem je 
v hodinách kondiční a zdravotní TV registrováno 56 žen a 2 muži, z toho 22 osob nad 60 let věku. 
Ostatní oddíly už jsou menší – volejbalistů bylo 11 platících členů, nohejbalistů  bylo 6 platících 
členů. 

V r. 2016 se nekonaly žádné větší sokolské akce typu slet nebo Sokolské Brno, takže se 
nenacvičovaly žádné hromadné skladby.  Zato jsme si uspořádali ve dnech kolem 1.máje  úspěšný 
„Rekondiční pobyt u sestry Jany“ na Nových Hutích spojený s turistickými aktivitami a úspěšná 
byla i akce „Zacvičte si s námi“ 17.11. v naší tělocvičně. Zástupci TJ se účastnili i Seniorských her 
Jihočeského kraje. Společné akce pořádá i oddíl volejbalu.                      

Největší počet členů T.J. stále (bohudík) tvoří děti a mládež do 18 let věku. Předškoláků 
bylo 22, žactva 62 a dorostu 6 členů.  Hlavní cíl se nemění – a to je to, aby děti získávaly alespoň 
základní pohybové dovednosti – i ti méně nadaní, kteří se v oblasti výkonnostního sportu nejsou 
schopni příliš uplatnit. A těm, kteří chtějí a mají zájem, je dán i prostor k získání lepší výkonnosti.
 Jan  a Martin Trnkovi nás každoročně reprezentují  na župních  i celostátních přeborech ČOS v 
závodech všestrannosti..Jan startoval jako dorostenec, Martin v kategorii mužů, i když některé 
závody v minulém roce kvůli studijním povinnostem vynechal. Oba se umísťují na předních 
místech. Také se úspěšně zúčastňují závodů v olympijském šplhu. Následovníky nebo následovnice 
na jejich úrovni nemáme, v kategorii děvčat je konkurence hlavně v gymnastice větší, ale máme 
tady skupinu 6 – 8 děvčat, které gymnastika baví, takže je naděje, že budeme mít zastoupení na 
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závodech i v dalších kategoriích. Zatím stačíme na regionální gymnastické závody v Boršově nad 
Vltavou, či atletické závody na Sokolském ostrově, pořádané TJ. Sokol České Budějovice. Ale děti 
se i takových závodů rády zúčastňují a těší se na ně. 

I pro děti jsou součástí našeho programu nepravidelné akce v přírodě –   např.cesty za 
pokladem v okolí Č.Dvorů, ukončení cvičebního roku u táboráku, ve spolupráci s TJ Pedagog  
Čertovský výstup na Kleť, zdobení vánočního stromu v lese akce apod. Dále akce pro děti a i jejich 
rodiče – Čarodějná sokolská noc 30.4., se soutěžemi, programem u ohně, nebo Veřejná cvičební 
hodina spojená s návštěvou Mikuláše. 

To, že TJ funguje tak jak má (ne že by nebyly rezervy) je zásluha cvičitelů, tedy lidí, kteří jsou 
ochotni zadarmo věnovat svůj čas a schopnosti ve prospěch jiných. 
V naší T.J. jsou to v oddílech dětí a mládeže Zdeňka Kočková, náčelnice Petra Červíčková, Hana 
Říhová,  hlavně s gymnastikou pomáhá Naďa Přichystalová.  V záloze jsou Svatava Křivancová a 
Ivana Ledererová, zálohy byly a jsou t.č. hodně využívány. Všem patří za jejich nezištnou činnost 
dík. Nově vyškolení mladí cvičitelé – Pavel Mareš, Andrea Bastlová, Tomáš Varga a Jan Trnka  se 
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zatím nějak systematicky neprojevují, mají ještě školní povinnosti, tak snad v blízké budoucnosti si 
své místo v Sokole najdou. 

Správa a údržba areálu Sokolovny je další a neméně důležitá součást činnosti jednoty.
  Největší akcí, co se týká oprav v areálu sokolovny, byla výměna oken v tělocvičně a v bytu (kde 
byla okna v nejhorším stavu).. Financování bylo podpořeno grantem Jihočeského kraje ve výši 100 
tis Kč  Z nákladnějších akcí lze dále vyjmenovat opravu kotle na topení, topení v bytu a instalaci 
ventilů na topení a dále úklid dvora, hlavně panelů, což jsou ale úkoly, ve kterých je třeba 
pokračovat i v tomto a možná i dalších letech.

Jak bychom měli pokračovat dál?  Udržovat činnost oddílů a rozšiřovat o další aktivity, 
vyhledávat další cvičitele. 
V září 2017 začne nácvik skladeb na XVI.všesokolský slet v roce 2018. Naše TJ se připojí 
k nácviku  koedukované mezinárodní skladby „Spolu“ a. skladby pro mladší žactvo „Děti to je 
věc“.  

Ve správě majetku bychom chtěli pokračovat s výměnou oken v areálu Sokolovny, dle 
finančních možností. Je ale také třeba opravit rozvod vody v objektu, pokračovat v úklidu dvora, 
zasadit stromy jako náhradu za pokácené lípy.
A také zlepšit propagaci činnosti TJ. 

Svatava Křivancová Starostka T.J. Čtyři Dvory

T. J. Sokol Jindřichův Hradec

V jednotě jako každoročně aktivně pracovaly oddíly všestrannosti i oddíly kopané. Za 
zmínku stojí aktivita seniorek, které pod vedením cvičitelky Ing. D. Kousalové vedle vysoké účasti 
ve cvičebních hodinách nejenže organisovaly různá příležitostná setkání, ale pravidelně každý týden
pořádaly výlety s hojnou účastí a to nejen vlastních členů. Zajímavou akcí bylo i pokračování 
"sletového přátelství" se Sokolem Uhelná Příbram, navázané v Praze v r. 2012, které oddíly žen 
z obou jednot utužují každoročními vzájemnými návštěvami. V květnu proto opět navštívily naše 
ženy své sestry z Uhelné Příbrami, které jim připravily zajímavý víkendový program. 

Jinak se jednota stejně jako v minulých letech zapojovala do pravidelných akcí města – 
v loňském roce měla mj. opět krojované zastoupení při kladení věnců při příležitosti květnových 
oslav osvobození a vlastní stanoviště s programem na akci Dětský den města při ukončení letních 
prázdnin. V říjnu k uctění Památného dne sokolstva zveřejnila v regionálním tisku článek o tomto 
svátku i o svém významném činovníkovi Ladislavu Kubešovi, který byl obětí památné razie proti 
sokolům a následně v Osvětimi zahynul. Krojovanou účastí se též zapojila do slavnostního odhalení
pamětní desky legionáři Stanislavu Beranovi, který byl zároveň i sokolem a do r 1948 i poválečným
starostou jednoty, což ve svém vystoupení připomněla účastníkům náčelnice jednoty Ing. I. 
Lorencová. 

Aktivně se do příprav nadcházejícího všesokolského sletu zapojily vybrané cvičenky oddílu 
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žen, které o prázdninách v létě 2016 oslovila autorka skladby Cesta pro XVI. všesokolský slet ses. 
Ivana Jiránková z Tábora s prosbou o pomoc při nácviku skladby. Sestry souhlasily a tak od 7. září 
začaly s nácvikem. Sestra Jiránková za nimi postupně přijela a naučila je všechny 3 oddíly skladby 
a na společném nácviku v Táboře a poté i v Praze secvičily dohromady choreografii ve velkém 
celku. Vystoupením na předvedení skladeb pro XVI. všesokolský slet dne 27. listopadu v Praze 
nácvik završily. Natočené video je důkazem, že důstojně reprezentovaly jak naši jednotu, tak i župu.
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T. J. Sokol Kamenný Újezd
 
V roce 2016 pracoval výbor jednoty, který byl zvolen na VH (4. března 2016) ve složení: 
starostka Ivana Kovaříčková
místostarostka Mgr. Marcela Ondřichová
jednatelka Mgr. Jitka Prachařová 
hospodářka Miluše Hloušková 
náčelník Ing. Jiří Ambrož
náčelnice Petra Stoličková
vzdělavatelka Anežka Winklerová

V roce 2016 evidovala jednota 226 členů (107 dospělých, 119 dětí).

Aktivně pracuje v jednotě 16 cvičitelů.

V oddílech Rodiče a děti, Předškolní děti, Baby club – maminky s malými dětmi, Žáci, 
Žákyně, Tae-kwon-do, Kick-box, Kalanetika a aerobic – mladší ženy, Starší ženy, Krav-maga, 
Stolní tenis a dvou oddílech pobytu v přírodě – Čtyřlístek a Klíček probíhá cvičení pravidelně 
každý týden.

Akce rok 2016
·      23. ledna 2016 - Sokolský ples
V místní sokolovně jsme uspořádali „Sokolský ples“. K tanci a poslechu, pro dobrou náladu hrála 
kapela „LEŤÁCI“ Jirky Letovského.  Ples zahájilo vystoupení žen Aerobiku pod vedením ses. 
Kateřiny Janouchové.
Nesměla chybět ani bohatá tombola, kterou jsme za přispění sponzorů i samotných členů Sokola 
připravili.

·      21. února 2016  - Dětské Šibřinky
Na nedělní odpoledne jsme připravili dětem „Sokolské Šibřinky“. Od 15:00 hodin se na necelé dvě 
hodiny proměnila sokolovna na rej roztodivných masek.
Všechny děti v nádherných maskách se aktivně zapojily do soutěží, her, tance a hlavně báječně se 
vyřádily. Cvičitelé převlečeni v maskách pomáhali udržeti vše v pořádku a tak trochu povzbudit 
ostýchavce na place.
Nechyběla ani tombola, na kterou se děti vždy velmi těší a má u nich veliký úspěch. Tombola měla 
okolo 350 cen a přispěl do ní snad každý z členů sokola, ale také sponzoři.
Celou akci konferovala sestra Kateřina Janouchová. Mixážní pult obsluhoval bratr Tomáš Schmied. 

·      4. března 2016 -  Valná hromada 
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·      3. dubna 2016 – Ukázková hodina cvičení „KANGOOROBIC“
V březnu byla pořízena nová cvičební pomůcka – speciální obuv na cvičení zvané  
Kangoorobic,které vychází z velké části z aerobicu. Zdravé skákání, které podporuje a zlepšuje 
kardiovaskulární oběh, správné držení těla a posílení stabilizačního svalstva bez zatížení kloubů, 
což je dáno neustálím balancováním.
Každý čtvrtek a neděli si budou moci zdravě všichni zaskákat.

 

·      10. dubna 2016 – župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti

V neděli 10.4.2016 se uskutečnilo župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti. V letošním roce jej z 
pověření Sokolské župy Jihočeské pořádala T. J. Sokol České Budějovice, konkrétně její oddíl 
pobytu v přírodě. Závod tedy proběhl v Českých Budějovicích, na Sokolském ostrově. Závodníci a 
jejich doprovod měli zázemí v sokolovně, závodní trať vedla částečně po Sokolském ostrově a 
pokračovala dále do městského lesoparku Stromovka.
Účast našich členů - 21 dětí + 9 dospělých.
V závodě uspěly výborně a budou reprezentovat naši Jihočeskou župu na celorepublikovém finále.
 
·      14. dubna 2016 – akce „Ukliďme Česko“
Celorepublikovou dobrovolnou akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko „(16. 4. 2016) jsme podpořili
 14.4.2016. Sešli jsme se u sokolovny v 17:00 hodin.
Sešlo se nás 40. Děti s dospělými. Jedna skupina vyrazila směr autokemp Štilec, druhá směrem na 
Doly až na hranice obce Včelná. Tyto oblasti nám přidělil OÚ Kamenný Újezd.
Akce byla ukončena okolo 19:30 hodin.

·      20-22. května 2016 finále ZZZ Proseč pod Ještědem

Máme Zlatou sekeru.

Díky úspěchu na župním kole v Českých Budějovicích reprezentovali naši Jihočeskou župu na 
celorepublikovém finále v ZZZ členové oddílu Čtyřlístek.
Krajina malebného Podještědí nás uvítala velmi přátelsky. Ale cesta tam nebyla jednoduchá.  Z 
Turnova nás organizátoři odvezli auty přímo do Proseče pod Ještědem, kde se Závod Zálesácké 
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Zdatnosti letos konal. Tento závod je celostátním kláním tříčlenných hlídek v kategoriích 11-14 a 
15-17 let. A každá župa může vyslat jen jednu hlídku do každé kategorie. Na děti je připravena trať 
se spoustou nástrah, jako morseovka, uzly, práce s mapou a buzolou, šošonský běh, lanové 
překážky, řezaní a sekání dřeva či poznávání stromů, rostlin, zvěře, památek a souhvězdí. Mimo 
okruh pak musí splnit KPR, testy ze zdravovědy a historie sokola a přepálení provázku.

Foto na  : http://kctyrlistek.webnode.cz/fotogalerie/

·      21. -23. května -2016 -  sbírka DIAKONIE
V místní sokolovně byla uspořádána charitativní sbírka pro Diakonii v Broumově. Příchozí přispěli 
spoustou oblečení, obuvi a hraček. I tentokrát přispěli příchozí finanční částkou na dopravu. 
Vybraná částka byla převedena na účet Diakonie. Sběr zajistil oddíl starších žen.  

·      21. května 2016 – turistický jednodenní výlet do Českého lesa
Společný jednodenní výlet s cestovní agenturou RoSlo a TJ Sokol Kamenný Újezd.
Z Kamenného Újezdu jsme vyjeli v ranních hodinách. Autobus nás dovezl na Vranovské sedlo nad 
Pivoní. Odtud jsme stoupali ke zřícenině hradu Starý Herštejn (877 m.n.m) , který se nachází na 
jednom z kopců Českého lesa uvnitř přírodní rezervace. Z hradu se dochovaly zbytky valu a 
příkopů, které dříve chránily předhradí. Dále tu najdeme zbytky zdiva a také část bergfritu což je 
převážně okrouhlá hlavní věž hradu. Po značené trase dlouhé cca 3,5 km jsme  sestupovali 
k prameni Radbuzy . Po krátkém odpočinku u pramene nás autobus převezl do již zaniklé obce 
Mostek  (Schwanenbruck) zaniklá osada leží v údolí Radbuzy při silnici Rybník-Smolov.  Osada 
měla před válkou 49 usedlostí. Po odsunu německého obyvatelstva sice ves získala nové české 
jméno, ale kvůli blízkosti hraničního pásma nebyla natrvalo dosídlena a koncem 50. let byla 
zbořena. Dnes je její prostor hustě zarostlý stromovím, přetrval pouze zrenovovaný starý kamenný 
most přes Radbuzu. Přejeli jsme autobusem přes Schillerberg (784 m.n.m.) pod vrchol Ebene a zpět
do zaniklé obce Mostek. Skoro jasné počasí a teplota okolo 20°C ,které nás po celý den provázelo, 
bylo ideální pro krásný výlet. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách

·      28.května 2016 – Gymnastický dvojboj v Boršově nad Vltavou
Mladší a starší žákyně se zúčastnily společně se Sokolem Čtyři Dvory gymnastického klání v 
Sokole Boršov nad Vltavou. Svými gymnastickými výkony reprezentovaly Kamenný Újezd a 
náležitě byly odměněny medailovými pozicemi.
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·      29. května 2016 – Pohádkový les
K MDD jsme pořádali tradiční „Pohádkový les“. Start proběhl od 14:00 do 15:00 od budovy ZŠ 
v Kamenném Újezdě. Pohádkovou trasu, která vedla okolím Kamenného Újezdu, zpestřila dětem 
opět stanoviště s pohádkovými postavičkami, kde plnily soutěžní úkoly. Cíl byl v parku na náměstí, 
kde si děti vyzkoušely lanové překážky. Mohly ukázat svou šikovnost. Kdo úspěšně dorazil do cíle 
s vyplněnou hrací kartou byl odměněn. Občerstvení zajistil pan Koudelka z Rančic.
Startovné činilo 50,-Kč za dítě. Akce byla určena pro děti do 12 let. Počasí se vydařilo.
Zasoutěžit si tentokrát přišlo 120 dětí v doprovodu rodičů a prarodiči

·      30. července -13.srpna 2016 - Letní tábor Pod Ondřejem - "Odysseova dobrodružství"
 
Tematický letní tábor podle starověkých řeckých bájí a pověstí - hlavním motivem Odysseovo 
putování od Tróje a zpět do vlasti. Vedoucí představovali olympské bohy a děti byly občany čtyř 
slavných řeckých měst - Sparta, Mykény, Théby a Athény. Kromě jiného nechyběly ani Letní 
Olympijské Hry.
Více na    :   http://kctyrlistek.webnode.cz/tabory/
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·      3.září 2016  - Letní zábava nejen pro dospělé
V dopoledních hodinách si děti mohly přijít zasoutěžit společně s rodiči, vyzkoušet si své 
dovednosti: horolezeckou stěnu v sokolovně, pálení špejle, lanovou dráhu, která byla postavena 
v parku, střílení z luku na terč, pistole (kuličkové) na plechovku, házení obručí. Toto soutěžní 
dopoledne připravil oddíl pobytu v přírodě.
Odpoledne pokračovala letní zábava na louce vedle ZŠ, kterou pořádá obec Kamenný Újezd. Letos 
poprvé byla i soutěž pro dospělé „Kamenoklání“ - také nápad oddílu pobytu v přírodě (tedy 
vedoucího br. Jiřího Ambrože). Uchopit kámen, proběhnout překážkovou dráhou a to co nejrychleji,
kameny ukládat na vahadlo - opakovat tak dlouho dokud se vahadlo nepřeklopí na stranu soutěžící 
ch, na závěr se občerstvit lahodným mokem -takový byl úkol. Soutěžilo se i ve smíšených 
dvojicích. Ze začátku byl znát ostych mezi soutěžícími, ale v pozdějších hodinách se ukázal 
soutěživý duch v každém a to doslova naplno. 
Ve večerních hodinách představil oddíl žen aerobicu pod vedením sestry Kateřiny Janouchové 
zdravé skákání na botách Kangoorobic .

·      17. -19. září 2016 -  sbírka DIAKONIE
V místní sokolovně byla uspořádána charitativní sbírka pro Diakonii v Broumově. Sběr šatstva, 
obuvi, hraček zajistil oddíl starších žen.  Finanční dar na dopravu od příchozích byl převeden na 
účet Diakonie. 

·      8. října 2016 – výlet na Alpskou náhorní plošinu se šesti jezery - Tauplitzalm
 S agenturou RoSlo, společně s TJ Sokol Kamenný Újezd jsme uspořádali celodenní výlet 
autobusem alpskou silnicí. 
Při pěkném počasí je to nádherná podívaná na přírodní zahradu alpinek a orchidejí s horskými 
plesy s průzračnou vodou.
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Ovšem nikdo nepředpokládal, že v Alpách napadne sníh. Původně očekávané, ještě kvetoucí alpské 
stráně pokryl bílý sníh a mraky se válely i po zemi, takže jsme toho moc neviděli. Průvodce nám 
našel náhradní program a navštívili jsme krásnou soutěsku s vodopády.
 K večeru jsme se vrátili zpět do Kamenného Újezdu.
 

·      3. prosince 2016-  - Mikulášská nadílka
Akci pořádáme pouze pro děti, které jsou členy Sokola. I letos tu správnou atmosféru a čekání na 
Mikuláše a jeho družinu dětem ukrátilo divadlo Máma a táta s pohádkou „Otesánek“
Po skončení pohádky jsme všichni společně vyčkávali příchodu Mikuláše. Za úplného ticha se 
všichni dočkali. Mikuláš vyslechl od dětí básničky, písničky od některých i slib, že se také polepší. 
A tak neměl čert co na práci. Mikuláš s andělem nadělili balíčky. Nadílku si odnesly všechny děti.

·      11. prosince 2016 – Vzpomínkový večer oddílu pobytu v přírodě „Čtyřlístek“
Oddíl pobytu v přírodě uspořádal vzpomínkový večer. Na letní tábory a výpravy formou promítání 
si přišlo zavzpomínat několik generací. Večer byl doplněn mimo jiné i rockovými koledami.

·      23. prosince 2016  - 12. vánoční swingový večer
O kvalitní zábavu na tomto večeru se tradičně postaral Swing trio Avalon ve složení: Jakub Šafr - 
klavír, Martin Voříšek - klarinet, Jan Kubeš - bicí. Nechyběl ani Dan Hubáček a spol.
Vstupné činilo 100 Kč. 
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T. J. Sokol Katovice   
TJ Sokol Katovice měla k 31. 12. 201.6 celkem 54 členek, to je zase méně ve srovnání s 

rokem minulým, bohužel stále se nám nedaří získat děti a mládež, hlavně najít cvičitelku nebo 
cvičitele pro tuto věkovou kategorii.

Výbor TJ se během roku sešel celkem čtyřikrát: 18. 2., 11.. 5., 2l. 9. a 30. 11., slavnostní výroční 
členská schůze se konala 16. 3. 2016, přítomno bylo 32 členů. Jako host se našeho jednání zúčastnil
tajemník SŽJ bratr Radim Kvitský, informoval nás o zápisech do spolkového rejstříku a dotačních 
pravidlech. Naše vzdělavatelka a kronikářka s. Milena Novotná si připravila zajímavý příspěvek
k 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV.

Výroční schůze byla volební, byl zvolen staronový výbor, který v roce 2016
pracoval v tomto složení:
Starostka Alena Valachová
Náčelnice Miloslava Veselková
Jednatelka Dana Pavlíčková
Hospodářka Jolana Nesvedová
Vzdělavatelka a kronikářka Milena Novotná

Zvoleny byly dále zástupkyně naší TJ na VH Jihočeské župy 8. 4. v Č. B.
Alena Valachová a Milada Makovcová, vyslanec a delegát,
o průběhu a závěrech jednáníVH byl výbor informován na schůzi 11.5.

Z naší činnosti:
19.4. Vzpomínka k 71,. výročí úmrtí pátera Josefa Jílka u pamětní desky před

kostelem sv. Filipa a Jakuba spojená s položením kytice ke hrobu obětem
Transportu smrti - účast: 7 členek.
Osázení hrobu a kytici zajistila s. Jaroslava Řehořová

28.5. Kurz jógy pánevního dna v Sokolovně ve Strakonicích - lektoři manželé
Moravcovi z Plzně.
účast 3 členky: s. Dana Pavlíčková, Irena Štěrbová, Miloslava Veselková

5. 7. Pietní shromáždění k výročí upálení M. J. Husa
- členky naší TJ se jako již tradičně zúčastnily v hojném počtu.

V září jako první zahájila svá cvičení Věrná garda, 11. 10. jsme začali kondiční
cvičení žen a 13. 10. jóga a zdravotní cvičení.
Volejbalový oddíl žen se opět začal scházet na trénincích a jsou dále aktivním
týmem v rámci okresního přeboru.

20. 9, TJ a Kolářova knihovna - divadlo ve školní jídelně:
Malá divadelní společnost Kostým, hudební monodrama Václav III.

8. 10. Památný den Sokolstva -( v roce 1941 byl zakázán a rozpuštěn Sokol,
představitelé byli vězněni a popravováni).
TJ Sokol Katovice si tento den připomněla dne 6. 10. na hřišti metané
vypouštěním balónků v barvách trikolóry. Po krátkém projevu s. M. Novotné
zazněla hymna a po ní sokolské písně. Následně jsme se sešli u ohně k opékání
buřtů, přes nevlídné počasí se akce zúčastnilo 40 členek sokola i veřejnosti.
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Zajistily sestry M. Novotná, D. Pavlíčková, J. Nesvedová, A. Valachová,
o zázemí k opékání se postarat pan Valach, kterému tímto patří poděkování.

14. 12. Naše TJ se přihlásila do celostátní akce s názvem Česko zpívá koledy -
v 18 hod. zaznělo z Českého rozhlasu několik vánočních koled. S organizací
tohoto setkání pomohli zaměstnanci Ú Měs. Katovice. O zpívání projevilo
zájem mnoho našich členek a místních obyvatel s dětmi. Texty zajistila s. J.
Nesvedová.

Na závěr roku poděkoval výbor prostřednictvím s. Pavlíčkové všem cvičitelkám
a vzdělavatelce tradiční vánoční hvězdy.

Na základě žádosti o příspěvek nám poskytl Úřad městyse Katovice dotaci
15.000 Kč - zakoupeny byly karimatky, část byla použita na výlohy na Den
Sokolstva - balónky a hélium, občerstvení.

V letošním roce probíhají v celé republice přípravy na XVl. Všesokolský slet,
který se uskuteční v rámci 100, výročí vzniku samostatného Československého státu
v Praze v příštím roce 2018. Slavnostní představení hromadných skladeb proběhlo už
27 . 11. 2016. Sletová štafeta bude probíhat v termínu 22. - 24.9. 2017 .
Doufám, že se naše TJ aktivně zapojí do sokolské štafety a přípravy na slet, že bude
mezi cvičenkami zájem o skladbu žen, pravděpodobně s názvem Cesta...
Myslím, že je potřeba pokračovat v tradici, navázat na krásnou sokolskou myšlenku,
udržovat si zdravou kondici, mít radost z pohybu a pěstovat přátelství!

Závěrem bych chtěla poděkovat členkám výboru, cvičitelkám, trenérům i cvičenkám,
volejbalovému oddílu, který nás reprezentuje na volejbalových turnajích, členkám
Věrné gardy za jejich příkladný vztah ke cvičení a udržování sokolské myšlenky...!

Všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a sportovního nadšení v roce 2017.

Se sokolským NAZDAR
Miloslava Veselková náčelnice TJ Sokol Katovice

T. J. Sokol Křemže
K 31.12.2016 měla jednota 275 členů, z toho 124 dospělých, 9 dorostenců či dorostenek a 

142 žákyň a žáků.
Jednota na počátku ledna uspořádala tradiční společenský ples. Hrála skupina Grock, přišlo 

asi 140 návštěvníků.
Tradiční jarní volejbalový turnaj smíšených družstev, který se dříve konal jako župní přebor,

se pro nezájem družstev neuskutečnil.
Veletržní turnaj ve volejbalu smíšených družstev proběhl 16.07.2016 za účasti celkem osmi 

družstev z nejbližšího okolí.
Družstvo mužů „Křemže A“ skončilo v krajském přeboru KP1 na 7. místě a zajistilo si tak 

účast ve stejné soutěží i pro další ročník. Mezi stabilní hráče patřili Jarda Žáček, Dominik Bušta, 
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Luboš Bušta, Jiří Cába, Jiří Struháček, Matyáš Janda, Martin Janda, Míra Krištof, Jan Sixl a Michal 
Stašek z Budějovic. Druhé družstvo Křemže mužů „B“ skončilo v sezóně 2015/16 v okresní soutěži
Českých Budějovic na čtvrtém místě. Pro další sezónu se již bohužel nedalo dohromady a do 
soutěže nenastoupilo. 

V soutěžích žen se družstvo „A“ umístilo na 4. místě ve skupině krajského přeboru KP2, na 
5. místě pak družstvo „B“ v soutěži okresního přeboru Českých Budějovic.
Na podzimní volejbalový turnaj ve švýcarském Emmenbrücke se po mnoha letech nesešlo ani jedno
družstvo a tak si jen malá skupinka ve složení Svobodová, Fousková, Bartošová, Jandová a Janda 
vyjela alespoň na turistickou část do Alp, kde prochodila oblast kolem Scharecku (3100 m n.m.) 
nedaleko Grossglockneru. Atraktivitu snad dokazují snímky.

Oddíl všestrannosti se také v roce 2016 zúčastnil pravidelných soutěží v plavání, gymnastice, šplhu,
atletice.
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Na jednotlivé závody jezdilo kolem 10 našich cvičenců. Na prvním místě v župním přeboru 
v atletice a šplhu se umístila Sára Brabcová. Na stupně vítězů vystoupila při plavání také Radka 
Čížková a Gábina Šánková. Cvičení žactva všech věkových kategorii se těší poměrně slušné přízni. 
Na počátku cvičebního roku 2016/17 jsme v oddělení školního žactva museli přistoupit k omezení 
počtu cvičenců. Přestože jsme si jako hranici stanovil 50 cvičenců, na počátku roku jich chodilo 55. 
Počty rodičů a dětí v oddělení předškolních a rodičů s dětmi je přibližně stejné, jako v roce 
předcházejícím. Ze zdravotních důvodů ale musela ukončit svoji činnost Maruška Motejlová, 
nahradila ji Jitka Cábová. V hodinách starších dětí pracují jako cvičitelé: Helena Šebestová, Jitka 
Jandová, Monika Palková, Martina Palková, Jana Němcová, Iva Machová, Markéta Bartošová a 
Martin Janda.

Oddíl taekwon-do navštěvuje s 15 dětí, především chlapců a 5 dospělých. Oddíl trénuje pod 
vedením Edvina Bischofa v tělocvičně v ubytovně.
Stolní tenisté se účastnili dvou soutěží. Družstvo A skončilo v krajské soutěži na 1. místě, družstvo 
B obsadilo 3. příčku v soutěži okresní. Před koncem dalšího ročníku je družstvo okresní soutěže na 
5. místě, v krajské soutěži prozatím na 2.-3. místě. V oddíle hraje celkem osm mužů a jedna žena.

V roce 2016 se do činnosti jednoty naplno zapojil oddíl orientačního běhu. Registrováno je v
něm celkem 32 členů, z toho polovina v žákovských kategoriích. Oddíl uspořádal orientační závod 
mládeže v prosinci 2016 v Křemži. Účastní se krajských, celostátních i mezinárodních soutěží. 
Ve veteránských kategoriích postoupili naši soutěžící do finále na mistrovství světa. V jihočeských 
žebříčcích se naši členové pravidelně umísťují na předních místech. Vedoucím oddílu je Vladislava 
Troupová, o činnost a práci s dětmi se stará také Alena Nováková.
 
Tenisté mají celkem 36 členů. Vedoucím oddílu je František Opelka. Neformální jihočeskou 
amatérskou ligu naši tenisté v roce 2016 vyhráli.
 
Cvičení kalanetiky se koná celkem dvakrát týdně pod vedením Jitky Cábové.
 
18.května 2016 oddíl všestrannosti, orientačního běhu a volejbalu uspořádal další ročník Běhu 
Křemží. Závod se konal na hřišti na Němcalce, delší tratě byly vedeny především na jih od hřiště 
podél náhonu, částečně také po silnici z Křemže na Holubov. V hlavní kategorii běh vyhrál Jan 
Macoun a Aneta Grabmüllerová. Celkem se účastnilo rekordních 173 běžců ze všech věkových 
kategorií.
 
Druhý ročník ČLOBLANu uspořádala jednota společně s „Klubem přátel hory Kleť“ dne 
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25.06.2016. Jednalo se o štafetový závod smíšených družstev. Cyklista jel na Kleť, běžec sbíhal do 
Zlaté Koruny, vodáci pluli do kempu pod Dívčím Kamenem a orientační běžec se vracel zpět na 
hřiště na Němcalce. Nižší účast byla částečně kvůli souběžně probíhajícímu triatlonu v Holubově. 
Zúčastnilo se celkem 7 družstev.
 
Pro všestrannost jsme nakoupili nové žíněnky, duchnu, molitanovou kladinu, odrazový můstek. 
 
Tělocvična v budově ubytovny je i nadále hojně využívána pro hodiny tělesné výchovy, výuku 
základní umělecké školy, oddíl taekwon-do a také pro jiné komerční sportovní aktivity.
Jednota pomohla rozhýbat rekonstrukci domu v Nové Peci, kde vlastní byt. Také jeho vybavení 
bylo téměř dokončeno a jezdí do něj první návštěvníci.
 
Na valné hromadě 18.03.2016 byli na další období zvoleni tito činovníci.
Starosta: Martin Janda
místostarosta: Marie Svobodová
jednatel: Jaroslav Žáček
hospodářka: Jitka Zimmermannová
náčelník: Martin Janda
náčelnice: Helena Šebestová
vedoucí sportů: Lenka Candrová
vzdělavatelka: Alena Nováková
za oddíly: Jaroslav Opelka

František Opelka
Edvin Bischof

kontrolní komise: Jaroslav Soukup, Jiří Struháček, Kamila Šánková
 
 Základní a aktuální informace o naší činnosti lze najít na stránkách www.sokol-kremze.cz
 
 Martin Janda

T. J. Sokol Ledenice
Softballový oddíl v  roce 2016 získal 6. místo na MČR kadetů a 6. místo na MČR žáků, 

Oddíly softballu se účastní nejvyšších soutěží v ČR a v dospělých kategoriích patří k 
nejúspěšnějším v ČR. Ve všech kategoriích českých reprezentacích máme zastoupení našich 
nejlepších hráčů.

V roce 2016 se Sharks cheerleaders účastnili hned několika klubových a národních soutěží v
ČR. Jejich největším úspěchem je postup na Mistrovství Evropy, které proběhlo koncem června 
2016 ve Vídni. V kategorii  individual do 12 let mají mistryni republiky. V kategorii senior (od 
15.let) měli zastoupení i na MS v Orlandu na Floridě v Národním týmu České Republiky.
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T. J.  Sokol Lhenice
"TJ Sokol Lhenice se v posledních třech letech soustředil na oživení členské základny a 

hlavně práci s dětmi. Z původních 8 členů hrajících ve dvou týmech nejnižší soutěže prachatického 
okresu RP 1. a 2.  máme dnes  23 členů a z toho 9 dětí. 5 dětí dokonce hraje samostatně dlouhodobé
soutěže RP 1.-3. s vynikajícími výsledky (http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?
id=2364&rocnik=2016&oblast=420306).

Díky tvrdé práci celého týmu se nám daří napříč všemi soutěžemi. Tým A je na prvním 
místě RP 1. a postoupí do krajské soutěže. Tým B je také na prvním místě a postoupí do RP 1. Tým 
C vloni vyhrál RP 3. a postoupil do RP 2. , kterou letos udrží. A tým D, zastoupený pouze dětmi je v
RP 3. na krásném 2. místě. Dětská dlouhodobá soutěž je výkonnostně velmi slabá, tak není divu, že 
jsou naše děti jednoznačně na prvním místě.

V poslední sezóně 2016-2017 se s dětmi také  účastníme oficiálních turnajů pořádaných jak 
krajským svazem stolního tenisu, tak i ČAST. Nejúspěšnějším je ve své kategorii na republikové 
úrovni Milan Halabrín ml. (ročník 2006), který je aktuálně na 23. místě celorepublikového 
žebříčku. Dalším v pořadí je Adam Sivera (ročník 2004), který je už ve vyšší kategorii, tedy mladší 
žák. Ten je aktuálně na celorepublikovém žebříčku svojí kategorie 68 (v kraji je 6.)

                    Milan Halabrín ml. Adam Sivera

odkaz na republikové výsledky: https://www.ping-pong.cz/asociace/zebricky/

Richard Györi
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T. J. Sokol Lišov
T.J. Sokol Lišov měla v roce 2016  224 členů. Ti se scházejí v různých sportovních oddílech,

v odboru  všestrannosti, Pobytu v přírodě, kde je většina dětí  a pak ještě máme loutkové divadlo.    
        Výbor se scházel dle potřeby, hlavně k řešení problémů se sokolovnou. Je to budova velmi 
stará a vyžaduje mnoho oprav. Tělocvičná jednota nemá peníze, aby mohla zajistit všechny opravy 
a sokolovna se mohla plně využívat. V současné době probíhají jednání s Městem Lišov o předání 
sokolovny městu. 

Rok 2016 jsme zahájili jako každoročně Sokolskými šibřinkami. Krásné a originální masky 
zaplnily celý sál.  Díky obětavé práci celého výboru se objeví v tombole přes 600 cen.              

Vdubnu loňského roku se uskutečnila župní akademie, které se zúčastnily i ženy z naší jednoty se 
svou skladbou Holduj tanci, pohybu.

Činnost sportovních oddílů

Oddíl floorbalu –
hraje soutěž Regionální liga mužů, kde je 11 družstev a to Písek, Žďár n.Sáz., Telč, Pelhřimov atd., 
takže je to náročné, protože na zápasy se jezdí daleko. Registrovaných je 17 hráčů, ale  trénuje 30 
hochů. Mohli by založit ještě jedno družstvo, ale z finančních důvodů to není možné. Trénují 2x 
týdně, ale naše tělocvična nemá požadované parametry, takže si na zápasy musejí objednávat halu 
v Č. Budějovicích, což je také finančně velice nákladné. V loňském roce obsadili 8 místo.

Oddíl odbíjené ženy –
soutěží se zúčastňují tři družstva žen, družstvo A hraje v nejvyšší krajské soutěži, tj. krajský přebor 
a umisťuje se uprostřed tabulky, družstvo  B a C(nejmladší členky)  hrají okresní přebor. Mimo 
účasti na soutěžích jezdí na soustředění, v zimě na Šumavu na běžky a v letních měsících na jižní 
Moravu na kola.

Oddíl nohejbalu –
dvě družstva hrají okresní soutěž a jsou vždy na předních místech tabulky. Na podzim  uspořádali 
turnaj v nohejbalu „Memoriál M. Höniga“. Martin byl zakládající člen nohejbalu v naší jednotě a 
v loňském roce zemřel.
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Oddíl sálové kopané –
hrají krajský přebor a tabulku vedou, ale do vyšší soutěže nemohou z finančních důvodů postoupit. 
Pořádají v zimě soustředění na Šumavě a na podzim výlet na jižní Moravu i pro ostatní členy 
jednoty.

Oddíl stolní tenis –
Má  11 členů, sestavuje dvě družstva, družstvo A hraje Okresní přebor I. A družstvo B hraje Okr. 
přebor II. Každoročně pořádají vánoční turnaj. 
I ostatní sportovní oddíly pořádají na konci roku turnaje, zvou i oddíly z okolí a účastnit se může 
také veřejnost.

Odbor všestrannosti
Nejmladší žactvo -  máme skupinu 22 děvčat od 1. do 3. třídy  zaměřenou na hry a tanečky. Učíme 
se lidové, moderní i country tanečky.  
Ženy – cvičení je zaměřeno na protažení  celého těla. Také pravidelně v dubnu a v říjnu cca 25 žen 
vyráží na víkendový pobyt na různá místa Jihočeského kraje. Ženy nacvičily skladbu s trekovými 
holemi, kterou předvedly  nejen na župní akademii, ale i na dvou plesech a na Lišovských 
slavnostech  
Muži – se rozdělili, mladší generace se schází v sokolovně v úterý, kde si rekreačně hrají floorbal  a
ti starší v pátek hrají různé míčové hry. Společně se obě party setkávají na „soustředěních“,  v únoru
na lyže  a v srpnu sjíždějí Vltavu.  

Pobyt v přírodě – dělí se na dívčí oddíl (Hadimršky) a chlapecký (Šipky). Schází se pravidelně 
každý pátek. Během roku jezdí na jednodenní  a vícedenní výpravy po jižních Čechách. Zúčastňují 
se každoročně župního kola ZZZ a umisťují se na předních místech. Na podzim se uskutečnilo 
v Lišově víkendové setkání oddílů Pobytu v přírodě. Přijely děti z Kamenného Újezdu  a z Č. 
Budějovic  a zachraňovaly třeboňské vodníky.

52



ročenka Sokolské župy Jihočeské 2016

Také tento oddíl pořádá vždy v srpnu dětský tábor,  jezdíme na tábor Rosička u Deštné.  Každý rok 
provází  účastníky tábora jiné téma – vloni téma Hvězdná brána. 

Oddíl Pobytu v přírodě společně se ženami pořádají začátkem června pro děti z Lišova Pohádkovou
cestu. V loňském roce se konala ve spolupráci s Městem Lišov, které zajistilo odměny a v cíli u 
rybníka Koníř hrála kapela Rybníkáři. 150 dětí  plnilo úkoly v pohádce Princezna ze mlejna. A 
protože bylo i krásné počasí, hodně dětí se i v rybníce vykoupalo.

 

  

Odbor divadelní –

Loutkové divadlo má v Lišově velkou tradici. V současné době hrají v zrekonstruovaném sále 
místního kina. Představení  se konají v měsících říjen až duben a vždy je sál naplněn dětmi.  Při 
pohádkách se herci snaží zapojovat děti, a tak pomáhají kašpárkovi, Honzovi, drakovi i princeznám.

Nováčková Jana, náčelnice T.J.
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T. J. Sokol Milevsko
 

V roce 2016 měla jednota celkem 639 členů, z toho 106 žáků, 202 žákyň, 3 dorostence, 35 
dorostenek, 49 mužů a 244 žen, tedy 158 v mužských kategoriích a 481 v ženských nebo 293 
dospělých a 346 mládeže. Aktivních cvičitelů a pomahatelů měla jednota 66. Pravidelná cvičení 
zaplnila prostory sokolovny od časných odpoledních až do pozdních nočních hodin, některá cvičení 
pro rodiče a děti a pro seniory probíhala i v dopoledních hodinách; cvičilo se i o víkendech. Přesto 
kapacita sokolovny nestačila a některé hodiny musely probíhat v dalších vhodných prostorách. 
 
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
starosta Ing. Petr Švára
místostarostka Ing. Jana Nováková
jednatel Jana Plavcová   
náčelník Martin Pokorný
místonáčelník Jan Krejča
náčelnice Ing. Lenka Řezbová
místonáčelnice Marie Samohýlová
vedoucí odboru sportů Ing. Pavel Fleischmann
zástupce ved. odb. Sportů Monika Hantáková
vzdělavatelka Ing. Zuzana Sekalová
hospodář Ing. Pavel Bolek
člen výboru Zuzana Heráková, Lucie Jordanová, Ing. Václav Novák
kontrolní komise Marta Bačová, Ing.Miloš Kofroň, 

Jana Mošanská
 

Jednota měla svého zástupce i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské - vzdělavatele br. Bolka 
 
Odbor všestrannosti měl ve svém programu pravidelná cvičení všech věkových kategorií – od 
cvičení batolat, rodičů a dětí přes předškolní, mladší a starší žactvo až po cvičení žen a mužů. Vedle 
pravidelného celoročního cvičení se členové odboru zúčastňovali i župních přeborů ve 
všestrannosti. Nejlepší umístění našich závodníků:
 
-  sportovní gymnastika: nejmladší žactvo: 3. Emma Fořtová,  4. Anna Pešičková; žákyně I:  2.
Stella Koňáková, 7. Stella Sedláčková, 8. Veronika Matějková, 12. Adéla Matějková, 29. Natálie
Molová,  33.  Rozálie  Ondrušková,  35.  Marie  Müllerová;  žákyně  II:  1.  Martina  Koňáková,  4.
Miroslava Kortanová, 7.-8. Kateřina Müllerová a Natálie Kozáková, 9. Linda Fořtová; žákyně III:
21. Pavla Molíková, 2. Michaela Novotná, 5. Bára Sulanová; žákyně IV: 3. Valentýna Linhartová, 4.
Veronika Řezbová; dorostenky: 2. Karolína Řezáčová; žáci I: 2. Jan Dolista, 3. Ondřej Honzík; žáci
II: 1. Petr Molík; žáci IV: 1. Štěpán Pokorný

 

- šplh  :   nejmladší žactvo: 2. Emma Fořtová, 3. Anna Pešičková; žákyně I: 5. Veronika Matějková, 6.
Adéla  Matějková,  11.  Stella  Sedláčková,  14.  Natálie  Molová,  15.  Stella  Koňáková,  18.  Marie
Müllerová,  31.  Rozálie  Ondrušková;  žákyně II:  1.  Martina Koňáková, 2.  Natálie  Kozáková,  3.
Kateřina Müllerová, 6. Linda Fořtová; žákyně III: 1. Bára Sulanová, 2. Pavla Molíková, 3. Michaela
Novotná;  žákyně  IV:  1.  Valentýna  Linhartová,  3.  Veronika  Řezbová;  dorostenky:  1.  Karolína
Řezáčová; žáci I: 1. Jan Dolista, 2. Ondřej Honzík, 3. Ondřej Řezba; žáci II: 1. Petr Molík; žáci IV:
1. Štěpán Pokorný. 
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-  plaván  í:    žákyně  I:  2.  Veronika  Matějková;  žákyně  II:  1.  Kateřina  Müllerová,  2.  Martina
Koňáková; žákyně III: 1. Pavla Molíková, 2. Bára Sulanová, 3. Natálie Podlisková; dorostenky: 1.
Karolína Řezáčová; ženy: 2. Eliška Heráková, 3. Zuzana Heráková; žáci I: 2. Ondřej Honzík; žáci
II: 1. Petr Molík; žáci IV: 1. Štěpán Pokorný.

- atletika: nejmladší žactvo: 4. Tomáš Bolek, 13. Emma Fořtová, 20. Marek Bartoš;   žákyně I: 5.
Veronika Matějková, 13. Stella Sedláčková, 24. Adéla Matějková, 32. Marie Müllerová, 33. Rozálie
Ondrušková,  39.  Natálie  Molová;  žákyně  II:  1.  Martina  Koňáková,  2.  Kateřina  Müllerová,  3.
Miroslava Kortanová, 6. Natálie Kozáková; žákyně III: 1. Pavla Molíková, 2. Bára Sulanová, 4.
Natálie  Podlisková,  5.  Michaela  Novotná;  žákyně  IV:  13.  Valentýna  Linhartová,  5.  Veronika
Řezbová; dorostenky: 3. Karolína Řezáčová; žáci I: 1. Ondřej Honzík, 2. Jan Dolista; 11. Ondřej
Řezba,  16. Matyáš Hrych, 18.  Jáchym Bartoš, 22.  Jakub Sulan,  32.  Maxim Zeman, 33.  Martin
Pešička,  34.  Matyáš  Kostínek,  37.  Martin  Vaněček;  žáci  II:  3.  Petr  Molík;  žáci  IV:  2.  Štěpán
Pokorný.

Výsledky milevských závodníků v  celoroční     župní soutěži   Sokolské župy Jihočeské v sokolské
všestrannosti  -  nejmladší  žactvo:  2.  Emma Fořtová;  žákyně I:  2.  Veronika Matějková,  6.  Stella
Sedláčková, 8. Adéla Matějková, 15. Natálie Molová, 16. Marie Müllerová; žákyně II: 1. Martina
Koňáková, 2. Kateřina Müllerová,  3. Miroslava Kortanová, 4. Natálie Kozáková; žákyně III: 1.
Pavla Molíková, 2. Bára Sulanová, 3. Michaela Novotná; žákyně IV: 3. Valentýna Linhartová, 4.
Veronika Řezbová; dorostenky 2. Karolína Řezáčová; žáci I: 1. Ondřej Honzík, 3. Han Dolista, 4.
Ondřej Řezba, 7. Matyáš Hrych; žáci II: 1. Petr Molík; žáci IV: 1. Štěpán Pokorný

V přeborech ČOS v     sokolské všestrannosti   úspěšně reprezentovalo župu devět členů naší jednoty.
Ti přivezli do Milevska celkem tři „velké“ medaile za celkové pořadí jednotlivců a přidali ještě
jedenáct „malých“ medailí za umístění v jednotlivých disciplínách.

V osmičlenné výpravě Sokolské župy Jihočeské na přeboru mladšího žactva v Prostějově (27. až
29.5.) bylo pět členů milevského Sokola. Velmi dobře reprezentovali naši jednotu i župu. Výsledky
milevských  závodníků:  celkové  pořadí  jednotlivci  -  žákyně  I  (43  závodnic):  16.  Veronika
Matějková;  žáci  I  (24):  5.  Ondřej Honzík;  žákyně II  (41):  11.  Martina Koňáková,  16.  Kateřina
Müllerová; žáci II (29): 4. Petr Molík. „Malé“ medaile: Ondřej Honzík: 2. atletika, 3. šplh; Petr
Molík: 2. atletika, 2. šplh.

Do přeboru staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze (11. až 12.6.) se probojovali čtyři členové
jednoty. Přivezli 3 „velké“ a 7 „malých“ medailí. Výsledky milevských závodníků: žákyně III (45
závodnic): 1. Pavla Molíková, 3. Bára Sulanová; dorostenky (24): 13. Karolína Řezáčová. Malé
medaile: Pavla Molíková: 3. sportovní gymnastika, 1. atletika, 1. šplh; Bára Sulanová 2. atletika, 2.
šplh; Štěpán Pokorný: 1. atletika, 1. šplh.

V     přeboru ČOS v     alpském lyžován  í   ve Vítkovicích v Krkonoších (27.2.) získali členové jednoty
tři stříbrné medaile v obřím slalomu: Ondřej Řezba v kategorii přípravky, Veronika Řezbová mezi
mladšími žákyněmi a Lenka Řezbová v kategorii ženy.

Ve čtvrtek 4. února uspořádal oddíl všestrannosti Tělocvičnou akademii. Všichni nezletilí cvičenci
a někteří  dospělí  členové se představili  divákům na ploše milevské sportovní haly.  Ve dvanácti
vystoupeních se vystřídalo na tři stovky cvičenců, v hledišti při třech vystoupeních (dvě dopolední
jsou určena pro žáky škol, večerní pro veřejnost) na 1200 diváků. 

Přeboru jednoty ve sportovní gymnastice a šplhu (2. dubna) se v milevské sokolovně zúčastnila
čtyřicítka závodníků v šesti věkových kategoriích.
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První  župní  akademie v Českých  Budějovicích  (17.  dubna)  se  zúčastnila  skupina  cvičenců
sportovní všestrannosti se 3 akrobatickými skladbami s hudbou a s gymnastickou obručí. Cvičení se
divákům líbilo.

Ve dnech 20. – 24. srpna uspořádal oddíl sportovní všestrannosti v sokolovně  Příměstský tábor,
kterého se zúčastnilo 16 dětí pod dohledem 2 trenérek.

Členové oddílu všestrannosti se připojili 23. září k akci ČOS  Noc sokoloven. Pro děti připravili
míčové hry a opékání špekáčků na zahradě, v tělocvičně pak nejrůznější závodivé hry, překážkovou
dráhu potmě a třeba i stezku odvahy, která je zavedla do všech zákoutí setmělé sokolovny. Čas
vyplněný pohybem završila čtyřicítka dětí přespáním na podlaze sokolovny. 

13. ročníku  Memoriálu Ády Hochmana se v Praze 19. listopadu zúčastnilo 12 členů jednoty. V
gymnastickém dvojboji – prostná a hrazda - si mezi 171 závodníky nevedli špatně: Pavla Molíková
vybojovala 2. místo, Petr Molík byl třetí, Stela Koňáková skončila na 4. místě a Štěpán Pokorný na
7. místě. 

Skupinka děvčat a chlapců z oddílů všestrannost a sportovní gymnastika poprvé závodila v soutěži
Malý TeamGym 3. prosince v Písku. V kategorii žákyně II vybojovala děvčata 2. místo, smíšené
družstvo obsadilo v kategorii žactvo I 7. místo. 

Sportovní oddíly:  

Členové sportovních oddílů atletika, moderní gymnastika, sportovní gymnastika a stolní tenis se
zúčastňovali soutěží pořádaných župou i příslušnými sportovními svazy. 

Atletický  oddíl byl  i  v tomto  roce  velice  silný  a  dosahoval  významných  úspěchů  ve  všech
věkových kategoriích.

Oddíl moderní gymnastiky se v tomto roce rozrostl o další děvčata a také trenérky. Počet členů
stoupl  na celkových 27.  Dvaadvaceti  dívkám ve třech věkových a výkonnostních skupinách se
věnovalo 5 trenérek. Začátek roku zahájila děvčata tradičně vystoupením na sokolské akademii.
Cvičenky  se  představily  ve  dvou  pódiových  skladbách  bez  náčiní.  Během  jara  pak  děvčata
absolvovala  pohárové  soutěže  jednotlivkyň  v  Českých  Budějovicích,  v Táboře,  v Praze  a
v Bernarticích, ze kterých přivezla nejedno medailové umístění.

   V prvním srpnovém týdnu absolvovalo 10 děvčat letní soustředění v Křemži, jehož cílem byla
příprava na podzimní závodní sezonu. Děvčata během týdne secvičila dvě pódiové skladby, jednu
bez náčiní, druhou se čtyřmi obručemi.

   Během září dívky pilně pracovaly na secvičených sestavách, aby je mohly už v říjnu předvést na
soutěži. V rámci podzimní sezony absolvovala obě družstva 3 soutěže. Na dvou kolech Českého
poháru se starší družstvo v Plzni zařadilo na výborné 5. místo, v Českých Budějovicích dokonce na
4. místo. Mladší družstvo sbíralo závodní zkušenosti a skončilo na obou soutěžích v druhé polovině
startovního  pole.  Třetí  soutěží  podzimní  sezony  byl  oblastní  přebor  ve  společných  skladbách
v Českých Budějovicích. Starší družstvo se zařadilo na 2. místo mezi dvě českobudějovická, mladší
na soupeřky z Budějovic nestačily. Podzimní sezonu a celý uplynulý rok 2016 uzavřela vánoční
besídka, na které vystoupily všechny členky oddílu jak se závodními sestavami, tak s exhibičními
vystoupeními.
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Oddíl sportovní gymnastiky připravoval několik děvčat pro různé soutěže.

Oddíl stolního tenisu měl v této sezóně, stejně jako v předchozích letech, 6 členů. Před dvěma
roky oddíl postoupil do vyšší soutěže – krajského přeboru. V minulém roce byl přeřazen do druhé
skupiny této soutěže. Zde byly zatím všichni soupeři nad síly hráčů. Před posledními dvěma zápasy
je oddíl na posledním místě tabulky a ve zbývajících zápasech již nemá šanci toto umístění změnit.
Po dvou letech se tedy vrátí zpět do krajské soutěže, kde působil většinu své existence.

Oddíl volejbalu – členové hráli pouze rekreačně a nezúčastňovali se žádných soutěží.

 

Turistický oddíl zorganizoval  pro členy i  příchozí  více  než  třicet  vycházek do širokého okolí
Milevska a další  účast na dálkových a turistických pochodech v jihočeské oblasti.  Pro 45 členů
připravil úspěšné týdenní letní turistické putování „Šumava 2016“ a dvě setkání účastníků letních
putování v Líšnici. Pro zájemce o Nordic walking (severskou chůzi) organizuje v období listopad –
květen 2x v týdnu vycházky.

 

Klubu pamětníků milevského Sokola měl 10 členek. Ty se scházely pravidelně jednou v měsíci
v klubovně milevské sokolovny. Náplní schůzek byla historie i současnost vlastní jednoty, Sokolské
župy i celé ČOS. Podle svých zdravotních možností se členky zúčastňovaly i dalších akcí jednoty.

Zuzana Sekalová, vzdělavatelka

Přebor SŽJ ve sportovní gymnastice a šplhu - Písek
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 Přebor SŽJ v atletice – Písek

 

 Župní akademie České Budějovice
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 Memoriál Ády Hochmana – Praha
 

 Malý TeamGym – Písek
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 Členky oddílu moderní gymnastiky

Moderní gymnastika

 
Letní turistické putování
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Přebor ČOS v alpském lyžování – Krkonoše

T. J. Sokol Mirovice

Za účasti župního starosty hodnotila sokolská tělocvičná jednota uplynulý rok – 12. 3. 2016.
V sobotu 12. března se v sále kulturního domu konala valná hromada členů mirovického Sokola, 
které se také zúčastnil starosta Sokolské župy Jihočeské Mgr. Stanislav Matoušek. Informace o 
aktuálním dění rovněž předal župní tajemník Radim Kvitský.

            Letošní valná hromada nebyla volební, protože šestičlenný výbor jednoty byl zvolen 
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v loňském roce na dobu tří let. V roce 2015 byly vypracovány podklady pro registraci Tělocvičné 
jednoty SOKOL Mirovice II v rejstříku spolků (justice.cz) jako pobočného spolku ČOS, zpracovány
podklady pro výmaz zástavního práva smluvního ve prospěch České obce sokolské Praha na 
parcele mirovického fotbalového hřiště ve výši 720 000 Kč a ve spolupráci s fotbalisty provedena 
oprava oplocení severní strany hřiště.
            Stovka členů jednoty se věnuje buď volejbalu, aerobiku, basketbalu, posilování, stolnímu 
tenisu, turistice, floorbalu  nebo kombinaci nabízených aktivit. Poděkování patří všem cvičitelkám, 
která vedou pravidelná hromadná cvičení – Vlastě, Mirce a Ladě.
                                                           
Sokolský dětský den v     Mirovicích nabídl sportovně-turistické      zážitky všem generacím  
28. 5. 2016 
             Zaregistrovat se u sokolské klubovny, vzít si mapu se soutěžní kartou a vydat se na 
pětikilometrovou značenou trasu – to byl úkol pěti desítek dětí, které se rozhodly prožít poslední 
květnovou sobotu v přírodě v okolí Mirovic.

            Když ještě připočítáme účastníky z řad dospělých, zjistíme se do sportovních aktivit v rámci
oslav  Mezinárodního dne dětí se v sobotu 28. května zapojilo přes osmdesát nadšenců.
            Na trase bylo připraveno 12 stanovišť, kde museli malí turisté například zatloukat hřebíky, 
chytat dřevěné ryby, skládat obrázky, poznávat přírodu, prokázat znalosti ze zdravovědy a nakonec 
namalovat v improvizovaném ateliéru sokolky Lenky zážitek z celé dvouhodinové cesty. A jak 
ukázala konečná výstava těchto výtvorů, byly zážitky opravdu bohaté a pestré.
            V cíli zatím připravili další dobrovolníci dostatek opečených buřtů, nechyběly nanuky a 
samozřejmě sladké odměny pro všechny děti.
            „Musím vás, všechny sokolské organizátory, fakt pochválit, to byla bezvadná vycházka 
s tímhle mým šestiletým vnukem Pavlíkem,“ nešetřil chválou po návratu ke klubovně 
sedmdesátiletý účastník, který i přes mírný deštík  a hrozící bouřku zvládl celou trasu na výbornou. 
Během občerstvení pak ještě dodává: „Děkuji za skvělý nápad udělat něco společného pro všechny 
generace.“
            Poděkování patří nejen všem organizátorům z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice,
ale i všem účastníkům neobvyklé turistické vycházky.
            Na červen má Sokol naplánovány dvě další akce. V sobotu 11. června pořádá autobusový 
zájezd na Velký Javor – nejvyšší vrchol Šumavy, který je však na území Německa v blízkosti 
Železné Rudy. O týden později – 18. června – se bude na víceúčelovém hřišti u klubovny konat 
letní volejbalový turnaj.       
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Zájezd s cílem bavorský Velký Javor se mirovickým Sokolům vydařil – 11. 6. 2016
Vydařená sokolská turistická akce začala v sobotu 11. června srazem nadšenců pro společné 

výlety v osm hodin ráno u lípy na mirovickém náměstí. Následoval nástup do autobusu a odjezd 
směr Železná Ruda a pak dále za hranicí s Bavorskem vpravo pozvolným stoupáním k úpatí 
nejvyšší hory Šumavy – k Velkému Javoru. 
Grosser Arber – tak zní německý název tohoto vrcholu – se turistům ukázal v celé své kráse. 
K cestě na vrchol využili kabinkovou lanovku, dolů někteří sešli po příjemné turistické stezce, jiní 
si opět užívali překrásný výhled na šumavské hvozdy z pohodlné lanovky.
Příjemným zážitkem pro výletníky byla pak ještě zastávka u Velkého javorského jezera, které před 
tím spatřili z jednoho ze čtyř skalnatých vrcholů Velkého Javoru. Jezero je ledovcového původu, má
rozlohu téměř 8 hektarů a největší hloubku 16 metrů. 

Na procházku po naučné stezce podél jezera však již nebyl čas, protože dalším cílem 
celodenního zájezdu bylo historicky bohaté město Klatovy. Zde někteří navštívili známé 
katakomby, jiní barokní lékárnu a Černou věž nebo jenom využili příjemného posezení 
v předzahrádkách na náměstí.
Čas příjemně plynul a do Mirovic se členové Sokola a další příznivci turistiky vrátili v 18 hodin.
Červnová sobota připravila počasí jak stvořené pro pěší turistiku. Na vrcholu Velkého Javoru 
prosvítalo mezi obláčky sluníčko, v údolí spadlo pár dešťových kapek a v Klatovech bylo sice pod 
mrakem, ale příjemné teplo kolem dvaceti stupňů. A tak to má být. Milé počasí, děkujeme za 
spolupráci!

V příštím roce by Sokolové z Mirovic rádi připravili společný výlet do Dvora Králové nad Labem, 
kde se nachází známé Safari. Zájezd by se měl konat opět počátkem června.
 
Konec cvičebního roku v oddíle aerobiku  – 15. 12. 2016
 Oddíl aerobiku mirovického Sokola zakončil cvičební rok ve čtvrtek 15. prosince. I přes blížící se 
vánoční svátky si ještě přišlo protáhnout tělo 13 cvičenek z téměř třech desítek zapsaných.
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V roce 2017 se začíná cvičit, opět pod skvělým a odborným vedením Vlasty Vejšické, 
v pondělí 9. ledna. Hodiny aerobiku budou každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin v sokolovně.
Kromě aerobiku je možno pravidelně cvičit nejen powerjógu nebo na trampolínkách, ale například i
v posilovně, kde je však utužování tělesné kondice zatím pouze výsadou mužů.
Tělocvičná jednota SOKOL Mirovice II eviduje celkem 102 stálých členů a 15 dalších 
příležitostných zájemců o cvičení.     
 
Turistický oddíl uspořádal v roce 2016 celkem 20 výletů – 31. 12. 2016

Skupina 14 nadšených turistů z Mirovic pod vedením Jaroslavy Chylíkové zorganizovala 
během roku celkem 20 výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Někdy byl výlet pouze pěší, jindy 
cestovali na kole. 

Nechyběly ani výlety s využitím hromadné dopravy vlakové nebo autobusové. Bez ohledu 
na způsob a cíl cesty se všechny tyto turistické akce vydařily a turisté již plánují akce na rok 2017.
A která místa například navštívili? Poutní místo Lomec, okolí Žďákovského mostu, Klokoty a 
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Tábor, Rožmitál pod Třemšínem, Berounsko, Svatou Horu, Strakonicko, Strážiště…
Téměř závěrečnou akcí, tzv. došlapnou, byla pěší vycházka na slavnostní oběd do restaurace 
Letovský statek, kde společně zhodnotili celou sezónu.
Úplně závěrečnou akcí byl silvestrovský výšlap na Strážiště, kde se odměnou stala také dokonalou, 
zářivě bílou, jinovatkou ozdobená krajina.
 
První lednová sobota patřila stolnímu tenisu – 7. 1. 2017

První sobota roku 2017 patřila v Mirovicích stolnímu tenisu. V sokolovně se konal 5. ročník 
tradičního vánočního Memoriálu Pavla Šindeláře. Do dvouher se zapojilo 9 mužů a 3 ženy. Čtyřhru 
si zahrály čtyři dvojice mužů, jedna dvojice žen a jedna smíšená dvojice.

Vítězem dvouher mužů se stal Láďa Dušek, druhou pozici obsadil Honza Císař a bronz patří
Josefu Vaněčkovi. V kategorii žen je konečné pořadí následující: Zdeňka Císařová, Věra Drnková, 
Vendula Nováková. Vítězem čtyřher mužů se stala dvojice Josef Vaněček a Jiří Chadima, druhé 
místo patří dvojici Bohouš Tacheczy a Milan Korbel, třetí byli Láďa Dušek a Radek Pech.
Poděkování za přípravu a vzornou organizaci turnaje patří opět dvojici Honza Císař a Josef 
Vaněček. Poděkování za podporu a propagaci, mimochodem velmi úspěšného, mirovického 
stolního tenisu patří všem zúčastněným hráčkám i hráčům.   

 
T. J. Sokol Olešnice 

    V letech 2016 -2017 se změnil výbor jednoty. Starostou byl zvolen Ing. Petr Lechner. 
Místostarostou zůstal Stanislav Buřič, jednatelem Ing. Richard Jindra a vedoucí fotbalového oddílu 
Michal Lechner. Náčelník a vzdělavatel je Josef Buřič.

    Pravidelně dvakrát týdně probíhá cvičení všestrannosti žáků a žákyň. Rekreačně se jednou týdně 
hraje stolní tenis, nohejbal, volejbal a floorbal.

Fotbalový oddíl mužů hraje krajskou soutěž I.B.třídu a mladší přípravka hraje okresní soutěž.

    Mezi další aktivity, které pořádáme patří cyklovíkendy, jednodenní pěší výlety do přírody a různé
společenské akce – sportovní ples, dětský maškarní ples, dětský sportovní den a pouťovou zábavu.
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    Působí zde oddíl Pobyt v přírodě pod vedením Petra Lechnera. Scházejí se jedenkrát týdně a 
několikrát do roka pořádají výpravy do přírody.

    V loňském roce proběhl převod sokolovny na obec Olešnice, která má v plánu postupně celou 
budovu zrekonstruovat.

    Za pomoci obce a firmy NEMA se zrekonstruovalo antukové hřiště na hřiště s umělým povrchem
a oplocením.

18.11.1927 – 90 let Sokola Olešnice

             TJ Sokol Olešnice byl založen v roce 1927. Od té doby měl dvě kapely, tři učitele hudby a 
již se hrálo divadlo v přírodě v Hrádku, kde je dnes penzion s rybníkem.

            Sokolovna vyrostla za pomoci všech občanů obce a stala se sportovním a kulturním místem 
v širokém okolí. 

Vyrostli zde sportovní borci a cvičitelé jako: Dvořák Josef, Průka Josef, Průcha František, 
Taschner Stanislav, Vrána Vladislav, Buřič František, Buřič Karel, Staňková Zdena, Matušková 
Edita, Kacián Ladislav, Lavička Vladimír a Buřič Josef.

Divadelní režiséři Průka Josef, Vrána František, Taschner Stanislav a Vrána Ladislav. 
Divadlo se hrálo pravidelně každý měsíc.

Od roku 1926 probíhalo cvičení všestrannosti, cvičení na kruhách, bradlech a hrazdě a hrál 
se volejbal.

Veškerá činnost byla přerušena válkou, kdy hlavní funkcionáři byli zatčeni a už se nevrátili. 
Během války sloužila sokolovna jako sklad obilí.

Po válce se činnost sokola obnovila a roku 1948 již dorostenci cvičili na sletě. Také se 
začalo hrát divadlo.

Nejvíce lidí zapojených do sokola bylo až po r. 1968, kdy se svépomocí přistavěl k 
sokolovně přístavek a zrekonstruovalo se hřiště na volejbal za sokolovnou.

Kvetla i divadelní činnost, hrály se divadelní hry jako „Lucerna, Furianti, V tom zámku byla
panna, Vesnička pod lipami“.
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Fotbalové mužstvo bylo založeno v roce 1967. Od té doby hraje mužstvo mužů střídavě 
v krajských a okresních soutěžích. Dva roky se zde hrála i I.A. třída. Hrála zde i žákovská a 
dorostenecká družstva v krajských soutěžích. V posledních letech se nově zrekonstruovalo 
fotbalové hřiště a kabiny díky dotacím od Jihočeského kraje a společnosti EON.

Zúčastnili jsme se s mládeží všech sletů a rádi bychom také v roce 2018 nacvičili skladbu 
pro žáky.

Za T.J. Sokol Olešnice vzdělavatel Josef Buřič 

T. J. Sokol Soběslav
Valná hromada T.J. Sokola Soběslav                            
Zahajovací znělka - Sukův pochod

Milé sestry, vážení hosté, dovolte mi přivítat vás na dnešní Valné hromadě na které vítám 
hosty z Jihočeské župy, br. Vratislava Zahrádko činovníka ČOS a Brigitu Štrobovou z odboru 
všestrannosti. Vítám starostu města Soběslavi pana Ing. Bláhu, kronikářku města Soběslavi paní 
Klimešovou a rychtáře SOB pana Kastnera a vás všechny.  A nyní předávám slovo naší 
místostarostce Heleně Zvánovcové, která povede jednání.

Zpráva starostky sokola
Sešly jsme se na dnešní Valné hromadě, abychom zhodnotily uplynulý rok jak jsme plnily usnesení,
které jsme přijaly na loňské VH konané dne 10. 2. 2016                    

1. Zajistit pravidelné konání schůzí výboru T. J.  - Výbor našeho sokola se scházel jednou 
měsíčně, někdy i častěji bylo-li potřeba něco projednat.

2. Zajistit účast cvičitelek na doškolování. -  Na Oblastním srazu cvičitelů v Č. Budějovicích 
jsme byly tři cvičitelky Kolářová Sosnová a Hovorková                                                           

3. Připomenout význam Dne sokolstva a setkání u sokolských lip.-  Sešly jsme se u dvou 
sokolských lip, kde jsme si připomněli tento významný den.                                                    

4. V předvečer 28.října zorganizovat setkání u pomníku padlých v 1. světové válce. Na tomto 
pietním aktu se nás sešlo 22 sokolek, baráčníci a zástupce města Mgr. Drachovský, kde jsme
si  společně připomněli vznik samostatného Československa.

5. Připomenout další významná výročí osobností České republiky a Sokola.   Tato významná 
výročí nám průběžně připomínala naše vzdělavatelka Jaroslava Zemanová       

6. Uskutečníme turistické a poznávací výlety.      Turistické a poznávací výlety jsme 
uskutečnily, blíže o nich pohovoří sestra Zemanová                                

7. Spolupracovat se členy Sdružené obce Baráčníků  -    Spolupráce s Baráčníky se nám velmi 
dařila. Různá setkání  a společné výstavy v Městské knihovně byly  moc pěkné.                     

8. Pravidelná sponzorská podpora Útulku pro opuštěné psy v Táboře . -   Vybraly jsme mezi 
sebou částku 700.- Kč. - Za tuto částku jsme nakoupily granule a dovezly do psího útulku.  
Paní z útulku měla velkou radost.                                                                                               

9. Uspořádat VI. ročník silvestrovského pochodu kolem Soběslavi a uskutečnily jsme další 
pochody  (pěší, na kole).  Usnesení z minulé VH bylo ve všech 9. bodech splněno.  
 

Je nás 41 členek sokola a mě moc těší, že máme vytvořen skvělý bezproblémový kolektiv a vím, že 
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je to práce nás všech. Nevedeme žádné  spory o ničem a proto mám jenom samé dobré zprávy. 
Dobrou zprávou je, že jsme zapsané do Spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze  
Název: TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOBĚSLAV, zapsáno 23. dubna 2016   Písemný doklad
je k nahlédnutí založen u mne.

Velké poděkování patří naší místostarostce Heleně Zvánovcové, která nám dlouhá léta dělala
a ještě někdy dělá cvičitelku. Léta pracovala v župě Jana Žižky z Trocnova v Táboře  i pro náš sokol
jako činovnice a jako pamětnice umí o sokole tak krásně vyprávět. Když už píšu o sestře 
Zvánovcové a jejím vyprávění o sokole, tak vás zároveň zvu do Městské knihovny v Soběslavi na 
slavnostní podvečer ke 155. výročí založení sokola ve čtvrtek 23. března od 17.00 hodin.
Děkuji za práci naší náčelnici a cvičitelce Ivaně Sosnové i za její organizační schopnosti.
Poděkování patří i Věře Čapkové, která se vzorně ujala funkce jednatelky a přináší i nové nápady. 
Je iniciátorkou našeho oblíbeného silvestrovského pochodu, který každoročně pořádáme. Naše trasa
vede od altánku kolem Nového rybníka až k Muchomůrce kde máme stále  co obdivovat.
Děkuji Martě Kolářové naši hospodářce, která je velmi pečlivá a my můžeme být klidné, že je naše 
účetnictví vzorně vedeno.     
                                                         

Velký dík patří Marii Kinkorové naší matrikářce, cvičitelce a kronikářce. Tuto krásně 
napsanou kroniku budou moci obdivovat i další generace. Psaní kroniky se od loňského roku ujala 
Hana Drachovská a jak znám Hanu tak věřím, že i ta si povede skvěle.

Jaroslava Zemanová je naše vzdělavatelka, která přináší důležité sokolské informace 
vzdělavatelského odboru ČOS  v Praze a připomíná nám významná výročí osobností Sokola a 
České Republiky. Stará se i o vývěsní skříňku na náměstí v Soběslavi na náměstí, kde mohou 
občané nalézt aktuální informace  o naší T.J. Jaruško  děkujeme. 

Děkujeme i členkám Kontrolní komise  sestrám Kubartové a Patákové, které pečlivě 
kontrolují naše účty  Nesmím zapomenou poděkovat našim cvičitelkám Heleně Zvánovcové, Marii 
Kinkorové, Martě Kolářové, Ivě Sosnové  i Martě Šonské, která nám z důvodu nemoci nemohla 
předcvičovat. Přejeme Martě brzké uzdravení a aby se mohla opět  zapojit do cvičení.  Mám velkou 
radost, že máme dvě nové cvičitelky Janu Škardovou a Danu Bláhovou, které úspěšně absolvovaly 
odborné školení a  závěrečné písemné i praktické zkoušky a ihned se zapojily do práce cvičitelek. 

Baráčníci nás pozvali do průvodu na oslavu 85. výročí založení VI. Župy, která se konala 
dne 21. května 2016. Prošli jsme kolem náměstí s dechovou hudbou a zpět ke kulturnímu domu. 
Sešlo se nás 20 sokolek a mnoho dalších pozvaných. Průvod byl moc pěkný.  Děkujeme za pozvání.
Spolupracujeme i s vedením Městské knihovny na jejich výstavní činnosti.

Na pozvání pořadatelek KREATIVU jsme v Soběslavi dne 19.11.2016 uspořádali RETRO 
módní přehlídku s názvem „ Život je ples“. Sokolky, baráčnice dobrovolnice a jeden odvážný muž. 
Staré oblečení, nádherný vyšívaný kroj, staré klobouky, kabelky, háčkované rukavičky, ale i boty 
„ tatranky“ a přes 60 let starý kočárek měly úspěch.  Vychutnali jsme si legraci i velký potlesk. 
Výstava baráčníků, sokolek a dvou MŠ se uskutečnila dne 30.11. 2016 v Městské knihovně v 
Soběslavi.  Výstava měla název „ Babičko, dědečku bez vás bychom to nedokázali-děkujeme“. Na 
vernisáž výstavy jsme my sokolky pomohly napéct. Výstava se opravdu vydařila.  Už teď´se těšíme 
na další výstavu koncem roku.

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví.  Další hezkou spolupráci s baráčníky a Městským 
úřadem, který naší činnost podporuje. Děkujeme všem, kteří se zapojují do práce i s dalšími 
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soběslavskými spolky.

Den sokolstva 8.říjen 2016

V sobotu 8. října jsme se i my soběslavské sokolky připojily k celorepublikové 
vzpomínkové akci „Památný den sokolstva“. Položily jsme kytičky k našim Sokolským lípám a 
zavzpomínaly. Naše vzdělavatelka Jaroslava Zemanová přednesla krásnou báseň od Vítězslava 
Nezvala.  Tato vzpomínková pietní akce se koná vždy v den neblahého výročí tragických událostí, 
které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války.
K prvnímu rozsáhlému zatýkání došlo po 15. březnu 1939, k dalšímu po vypuknutí války 1. září  
1939.  K nejhoršímu došlo po nastoupení nového říšského protektora R. Heindricha  28. září 1941.  
Bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni představitelé Obrany národa, mezi nimi byl i vůdce 
sokolského odboje Augustin Pechlát.  V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké razii, při 
které byla pozatýkána a popravena většina sokolských činovníků, jak v ústředí ČOS, tak i v župách.
Následující den 8. října  byla ČOS oficiálně rozpuštěna a konfiskován její majetek. K dalším 
obětem členů Sokola došlo po atentátu na R. Heydricha, i na válečných frontách. 
Z řad sokolů za svou ilegální činnost a množení letáků v našem městě zahynuli v koncentračních 
táborech Josef Bartoš a Václav Bubník.
Nezapomínejme, komu vděčíme za svobodu a svou existenci. Je třeba stále připomínat hrdinství 
těch, kteří se postavili proti nacismu. A je dnes na nás, abychom nezapomínali, a my stejnou 
odvahu, statečnost a neohroženost používali při řešení úkolů a problémů dnešní doby. 

VI. silvestrovský pochod soběslavských sokolek
Jako každoročně i poslední den v roce 2016 jsme uspořádaly „Silvestrovský pochod“. Sešlo 

se nás sedm sokolek v parku u altánku, kde nás dvě mladé slečny ochotně vyfotografovaly. Vzaly 
jsme s sebou dobrou náladu a dva vesele poskakující pejsky. Byl krásný slunný den a ojíněné 
stromy i keře vypadaly jako z pohádky o Mrazíkovi. Kolem Nového rybníka jsme došly až k 
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Muchomůrce, kde jsme se chvíli posadily. U Muchomůrky je přesně to magické místo, kde se v 
dnešním uspěchaném světě musíme zastavit a pokochat se výhledem na naše krásné město s 
dominantní věží. U Muchomůrky, kterou nějaký dobrý skřítek vkusně ozdobil papírovými 
zvonečky, nám bylo moc hezky. Dobrý skřítku děkujeme.

Za T.J. Sokol Soběslav Helena Hovorková

T. J. Sokol Strakonice
 

V roce 2016 měla TJ k 31.12. celkem 258 členů, z nichž  žactva 179, dorost 3 
zbývajících 76 členů byli dospělí včetně seniorů. 
Aktivní členové byli organizováni ve dvou sportovních oddílech – stolním tenisu 43 členů
a oddílu sportovního tance 6 členů. Nejvíce členů má odbor všestrannosti 209 členů.

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
starostka Věra Hurychová
místostarosta Vladimír Hovorka
jednatel Ing. Rostislav Koutenský
náčelník Zdeněk Korejs
náčelnice Daniela Janečková
vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt
vzdělavatel Vladimír Hovorka
hospodářka Mgr. Veronika Kubešová
členové Ing. Požárek Jaroslav

JUDr  Stanislav Toucha 
 

Výbor  TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a  řeší veškeré problémy celé TJ  
převážně finančního charakteru. I přes tyto potíže se snažíme  pro naše sportovní
oddíly a odbor všestrannosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich činnost. 
 
Odbor všestrannosti měl celkem  209 členů 
Tak jako obvykle se začátek roku 2016 nesl především v duchu zábavy, ale i sportování.
 
5.1. jsme přivítali  nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty na kterou se všechny děti,
            každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování. 
            Naši závodníci dosáhli docela pěkných výsledků:
 
21.2. se uskutečnil   „Dětský karneval“. Tanec, hry, soutěže a přehlídka krásných masek  v našem 

velkém vyzdobeném sále zpříjemnila únorovou neděli. Sešlo se mnoho dětí    v  krásných 
maskách. Porota vybrala ty nejhezčí a patřičně je ocenila. Nikdo však neodešel  s  prázdnou, 
každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost.

10.4. proběhlo víkendové soustředění žactva, které se připravovalo na župní akademii

Naši závodníci absolvovali soutěž všestrannosti , kdy během roku musí závodníci absolvovat 4 
závody to:  plavání, gymnastiku, šplh a atletiku.
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16.1. jsme z pověření SŽJ uspořádali  Župní přebor v plavání, kterého se zúčastnilo

145 závodníků.  
 
18.4. Župní přebor v gymnastice a šplhu – Písek
 
7.5. Župní přebor v atletice – Písek 
            
Výsledky v jednotlivých kategoriích je možné si prohlédnout na webových stránkách 
Sokolské župy Jihočeské.
 
17.4. se konala v Českých Budějovicích župní akademie,  kde naše mladší žactvo    

předvedlo pódiovou skladbu, jejímž námětem byla   oblíbená hra pro děti
„Člověče nezlob se“. 

 
29.4. -1.5. jsme uspořádali  turistický víkend a spojili jsme jej se seminářem pobytu,
           v přírodě, který proběhl na Kubově Huti.
 
11.6. se naše cvičitelky zúčastnily přehlídky tanečních žánrů a vystoupily tam jako

hosté se skladbou Babba revival
 
16.6. jsme na rozloučenou před prázdninami připravili pro děti sportovní odpoledne zakončené 

táborákem a opékáním vuřtu na strakonickém Podskalí, popřáli si hezké léto s tím, že se po 
prázdninách opět sejdeme v tělocvičně a s některými již velmi brzy na tradičním letním 
táboře na základně v Malé Turné.

 
2.7. – 16.7. jsme uspořádali již 46. letní tábor pro naše žactvo pod vedením 

Věry Hrdličkové. Tábora se zúčastnilo 30 dětí, které si chtěli užít první
prázdninové dny s partou ze Sokola. Celým táborem je provázela táborová 
etapová hra „Strážce času“. Tábor probíhal za pěkného počasí. Nechyběly hry, soutěže, 
táborová olympiáda, pouť, výlet a táboráky. Všichni jsme si slíbili, že se za rok opět na 
našem táboře setkáme.

Škoda jen, že se nám nepodařilo uskutečnit také již tradiční tábor „Malí táborníci“ pro RD, neboť 
cvičitelky, které tento tábor vždy připravovaly, byly již v pracovním procesu a nemohly se uvolnit  

4.9. jsme zahájili opět zápisem do všech kategorií, které v odboru všestrannosti máme:
R+D, PD, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři a 7.9. pro nás pak začala
druhá část cvičebního roku

 
Začali jsme se připravovat na soutěže MTG a akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou.  

23.9. jsme se připojili k celostátní akci „Noc sokoloven“ a připravili jsme ve spolupráci 
s Muzeem středního Pootaví výstavku z minulosti i přítomnosti činnosti naší TJ.
Pro veřejnost byla připravena prohlídka celé Sokolovny i do míst, která nejsou  běžně  
přístupná. Též bylo připraveno vystoupení našeho žactva na trampolíně a  akrobatickém 
pásu, příchozí si mohli také vyzkoušet  přejít kladinu, udělat výmyk na hrazdě a podobně.   
Byla připravena projekce činnosti z minulých let. Akce se velmi vydařila, přišlo přes 150 
příchozích. Děti pak za svoji odvahu dostaly různé propagační předměty
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28.-31.10. jsme zorganizovali víkendový seminář cvičitelů na Kubově Huti. 

26.-27. proběhlo v naší tělocvičně soustředění  žactva před soutěží MTG.

 2.12. se konala  Akademie spojená s Mikulášskou nadílkou. Vystoupení předvedlo od          R+D, 
PD, žactva až po skladbu cvičitelek  přibližně 120 cvičenců, kteří se v závěru          dočkali i 
Mikuláše, čerta a andělů, kteří přinesli spoustu dárečků.

3.12. jsme se zúčastnili soutěže MTG v Písku – malá oblast. Přihlásili jsme 3 družstva 
v kategorii 0 – jsme získali 5. místo
v kategorii 1 -  4. místo
v kategorii 2 – 3 místo 
pokračování mělo následovat v prosinci v Praze, ale soutěž byla přeložena na 15.1.2017  

 
9.-11.12. připravili naši cvičitelé tradiční turistickou akci „Pepácké vánoce“ na Kubově Huti  

za účasti členů naší TJ a  TJ Sokol Milevsko a České Budějovice a jako vždy se tato 
akce vydařila

15.12. jsme se společně s rodiči a dětmi loučili s rokem 2015 lampionovým průvodem
po Podskalí, děti ozdobily stromeček dobrotami pro zvířátka, všichni pak procházkou došli 
na hradní nádvoří strakonického hradu k vánočnímu stromu, zazpívali si koledy a popřáli si 
šťastný a veselý Nový rok.

26.12. uspořádali naši muži již tradiční „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané, 
kterého se zúčastnilo celkem  6 družstev.  Naši muži obsadili 2. místo.
V roce 2017 se bude konat již  20. ročník tohoto turnaje.i

 
Na těchto akcích a úspěších se podílelo mnoho nadšenců hlavně z řad cvičitelů, ale i jejich 
rodinných příslušníků, za což všem patří veliký dík. Věříme, že i nadále se nám bude dařit.  

Oddíl tanečního sportu  
TK TWIST – TJ Sokol Strakonice 
měl v r. 2016  6 členů – z toho mládež 2, dospělí 4
 
Bohužel v tomto roce došlo ke stagnaci tohoto oddílu, hlavně z důvodu odchodu některých členů na
studia mimo Strakonice. Aktivní členové  se pravidelně zúčastňují soutěží 
organizovaných Českým svazem tanečního sportu a ČOS v rámci kraje i republiky.     

Oddíl stolního tenisu
měl celkem 42 členů – z toho mládež 23, muži 11, senioři 8
Soutěží se zúčastňuje  v kraji a oblasti1 družstvo v nižších 3 družstva.
 
jednotlivci - žákovské kategorie  -   přebory, poháry, Mistrovství Čech a Moravy – 2 žáci

          kraj, oblast  - 4 žáci
           muž - kraj, oblast - 4 muži
                      nižší soutěže – 18 mužů
       senioři - MČR – 4 senioři

         ME )Švédsko) – 4 senioři
 
Dále se věnují organizování turnajů pro mládež i dospělé na krajské, okresní úrovni.
Také oddílové (jarní, vánoční), ale i pro cizí organizace jako je Hasičský záchranný sbor
a DDM ve Strakonicích.
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T. J. Sokol Strunkovice     nad     Blanicí  

Členská základna jednoty měla v roce 2016  93 členů, z toho  47 dospělých a 46 mládeže. 
Celoroční aktivity sportovní  i společensko kulturní  byly tradičně bohaté. Tělocvičná činnost byla 
zastoupena ve sportech –volejbal, gymnastika, cvičení žen, floorbal, horolezectví a turistika. 
Členové oddílů se zúčastňovali  soutěží  a přehlídek,  některé oddíly  samy  uspořádaly  soutěžní  
přebory  u nás ve Strunkovicích n. Bl. Také se podílely na organizaci a zajištění  některých dalších 
akcí  městysu.

Oddíly volejbalu cvičily pod vedením Romany Dubravcové a Mikuláše Richtra, většinou 
trénovaly společně jako smíšené družstvo. Během roku se zúčastnily několika  volejbalových 
turnajů smíšen. družstev ( 2x Vodňany, Prachatice, Bavorov).  Uspořádaly dva soutěžní turnaje 
smíš. družstev u nás ve Strunkovicích. První, Mexický bagr  (IV.roč.), se konal  12.3. v Kulturním 
domě, zúčastnilo se 6 družstev, naši získali 1. a 4. místo.  Druhý, Blanická smeč (III.roč.), probíhal  
venku na Sokolské louce  23.7. a zúčastnilo se ho  10 družstev.

Nejpočetnější oddíl gymnastiky vedla  již třináctým rokem Iveta Milerová. Děvčata a 
chlapci byli rozděleni do tří skupin – začínající (pomáhá Klára Zasadilová),  mladší a starší a 
pokročilí. Talentované děti měly ještě rozšířené tréninky. Oddíl uspořádal v KD ve Strunkovicích již
 XI.ročník  soutěže ve sportovní gymnastice (akrobacie, kladina, přeskok). Celkem se ho zúčastnilo 
74 dětí z Vimperka, Boršova, Vodňan a Strunkovic (naši vybojovali 8 prvních míst, 4 druhá a 7 
třetích).                               26. 11. se již podesáté zúčastnilo 26 dětí  Memoriálu Jarky Landové ve 
Vimperku (získaly 7 pohárů za první místa, 3x druhé místo a 3x třetí místo). Často předtančují na 
plesech (Strunkovice n.Bl. 2x, Bavorov). Rozloučení s koncem cvičebního roku organizují  v místní
tělocvičně (cvičení, tancování, zpívání, vyprávění, opékání buřtů a společná noc).
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       Oddíl všestrannosti žen vedla Jana Pártlová. Ženy cvičily střídavě v Prachaticích a ve 
Strunkovicích. Veřejně vystoupily doma na Sokolském plese se skladbou Koncert a některé na 
župní  Akademii v Sokolovně v Č. Budějovicích ve skladbě Společně v pohybu.

       Oddíl floorbalu mužů vedl Vladimír Dubravec.  Muži trénovali nepravidelně a jejich činnost 
spíše ustávala.  Radost  jsme měli  ze  znovuobnoveného  oddílu dětí, který se začal  opět scházel  
v druhé polovině roku každou středu a cvičil pod  vedením Václava Koláře, Zdeňka Žemličky a 
Petra Šandy.
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       Horolezecký oddíl vedl  Zdeňek Matějka. Děti spolupracovaly s DDM z Prachatic na lezecké 
umělé stěně v KD, v létě děti navštívily i několik místních skalních oblastí, kde zkoušely slaňování 
a lezení cest různé obtížnosti. Dospělí spolu s odd. z Č. Budějovic a Strakonic navštěvovali hlavně 
pískovcové oblasti v severních Čechách, zvl. Labské a Adršpašské, ale i vápencové oblasti ve 
Španělsku a Německu.

       Nově začal v r.2016 pracovat oddíl turistický pod vedením  Věry Vondruškové a  Jany Pártlové.
Celkem uskutečnil  sedm vycházek v okolí  Strunkovic a Prachatic ( zatím v rozsahu 10 -15 km).

Vzdělavatelem jednoty byl  Jan Starý. Z velkého množství akcí se uskutečnily např. 15. 
Sokolský ples, Dětský maškarní bál, X.ročník Vítání jara, stavění máje na Sokolské louce,  
XVI.ročník celostátní výstavy  amatérských fotografů s bohatým doprovodným programem aj.

Sokolové pořádali hudební akce (P.Kalandra Memory Band, Buczech Blues, Pracovní 
sobota, Paya Noia, Koloband, The Plastic People of The Universe), cestopisné besedy s promítáním
(Albánie na kole i motocyklu, Ladakh aneb jak jsem nezdolal nejlehčí šestitisícovku). Na řadě akcí 
se v městysu spolupodíleli  (např. klání  Strunkovice  versus Strunkovice, Hry bez hranic 
v Otaslavicích na Moravě, prvomájový cyklovýlet, rozsvěcení vánočního stromu aj.)
Jako každý rok brigádničili na Sokolské louce (na jaře a na podzim).
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Při  T. J. Sokol pracuje od r.2008 divadelní  Strunkovický  Ochotnický   Soubor (SOS), který
během roku sehrál  hru Knoflíková válka v režii bratra Karla Matějky  8x  (Jáma, Bílsko, Krajníčko,
Bavorov a na šumavských nádražích v akci „Léto s párou“ – Volary, Nové Údolí). Zároveň začal 
studovat novou hru Truchlící pozůstalí.

Jsme rádi, že jsme Sokolové, cvičíme pro radost a s radostí, ve stejném duchu  jako 
v citátu     G. Parkové :  „Radujte se z toho, kým jste, radujte se z toho, s kým jste, radujte se z toho,
kde jste, dělejte vše s potěšením!“

Jana Pártlová, starostka
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T. J. Sokol v Táboře
 

T. J. Sokol v Táboře měla v roce 2016 celkem 552 členů, z toho ve všestrannosti 282 členů 
a ve sportovních oddílech 270 členů.
Je to nejvyšší počet členů v novodobé historii Táborského sokola.
 
Složení výboru:  
starosta br. Jiří Bělohlav
místostarosta ses. Anna Veselá 
jednatel br. Zdeněk Havlůj
náčelnice ses. Jitka Sklenářová 
členové výboru ses. Eva Roztočilová, br. Jiří Daněk, br. Jiří Vašíček 
členové kontrolní komise ses. Eva Černá, ses. Lucie Kümmelová, 

ses. Kristýna Myslivcová 
 

Odbor všestrannosti: 
Odbor všestrannosti pod vedením Ivany Jiránkové uspořádal akci: Oblastní sraz cvičitelek 
pohybových aktivit s hudbou.

Oblastní sraz 

Členky odboru všestrannosti se v listopadu účastnily se cviku a následně i ukázky sletové skladby 
v Praze. Sletová skladba se jmenuje Cesta a autorkami jsou Ivana Jiránková a Dagmar Honová. 
 
Pro předškoláky, sportovní přípravku byly pořádány tyto akce:
·         Šibřinky
·         Den dětí
·         Mikulášská nadílka
·         Vánoční besídka
 
Během roku uspořádala všestrannost pod vedením Václava Bláhy 48 turistických pochodů 
v celkové délce 571 km. 
Turisté se také zúčastnili akce Jihočeští senioři šlapou do Ria. Při sečtení všech kilometrů a 
vynásobením počtu účastníků pochodu ušli neuvěřitelných 3.483 kilometrů.
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Všestrannost na výletě 

 
Všestrannost za účasti sester Evy Černé a Evy Novákové se účastnila oslav Dne republiky 
dne 28.10.2016 na Střelnici v Táboře spojené s výstavou.

 V naší tělocvičně celoročně zajišťujeme v dopoledních hodinách dvakrát týdně cvičení pro 
seniory. Dvakrát týdně cvičení pro ženy pod vedením cvičitelek Ivany Jiránkové, Anny Veselé a 
Evy Černé. Dvakrát týdně cvičení pro předškoláky a sportovní přípravku pod vedením Kateřiny 
Bělohlavové, Kristýny Myslivcové a Kateřiny Maškové. Jednou týdně cvičení pro rodiče a děti pod 
vedením Kateřiny Bělohlavové.

Sportovní přípravka 

Cvičitelé odboru všestrannosti se účastnili doškolovacích akcí v rámci prodlužování cvičitelských 
průkazů.
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Oddíl judo:

Oddíl judo je největší sportovní oddíl v T.J. Sdružuje celkem 117 členů z toho 98 žáků a žákyň. 
Naši mladí sportovci se každoročně účastní krajských přeborů a Velkých cen v celé republice a 
nominačních závodů na Poháru ČR v judu mladších a starších žáků a žákyň. 
V Přeboru České republiky v Jičíně se nejlépe umístila Matušicová Lucie na 5. místě a 
Fürbacherová Denisa a Albertová Eliška na 7. místě.

Naši závodníci se účasnili mezinárodního turnaje v rakouském Rohrbachu. Závodů se účastnilo 
přes 700 závodníků z 15 zemí. Závodník Albert Karel obsadil 2. místo a Bakule Lukáš 3. místo ve 
své kategorii.

Dorostenec Jan Mašek obsadil krásné 2. místo na přeboru České republiky.

Jan Mašek s trenérem Davidem Voráčkem 

V květnu uspořádali táborští judisté turnaj pro nejmladší judisty z kategorie mláďat. 
Na turnaji se sešlo velmi početné zastoupení judistů nejen z Jihočeského kraje. 
Naši členové získali celkem 11 cenných kovů. Tři zlaté, dvě stříbrné a šest bronzových medailí. 
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Závodníci Sokola na domácím turnaji

V listopadu se konal podzimní turnaj pro závodníky mládežnických a dorosteneckých 
kategorií. Barvy táborského oddílu hájilo 15 judistů, kteří se v domácím prostředí prezentovali 
skvělými výkony. V konečném hodnocení získali 11 medailí z toho šest zlatých, tři stříbrné a dvě 
bronzové.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši judisté a olympijský vítěz Lukáš Krpálek 
 
Zde je třeba poděkovat trenérům juda jmenovitě Karlu Zivčákovi Martinu Pokornému, Zdeňku 
Slabému, Davidu Voráčkovi a dalším dobrovolným trenérům včetně předsedy oddílu Jiřího Daňka.
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Oddíl moderní gymnastika:
Oddílu moderní gymnastiky pod vedením Evy Roztočilové se podařilo v roce 2016 rozšířit 
členskou základnu na 89 členek, které se účastnily několika hromadných vystoupení a 
reprezentovaly naší jednotu i na Župní akademii v Českých Budějovicích a na Dni republiky.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vystoupení Den republiky 

Vystoupení Župní akademie České Budějovice 

V březnu 2016 oddíl moderní gymnastiky uspořádal pohárový závod v základním a kombinovaném 
programu – Velikonoční kraslice. Táborská sokolovna přivítala závodnice z celé republiky. 
Na gymnastickém koberci se střetlo na 150 závodnic. 
Další významnou akcí byla listopadová Velká cena Tábora v moderní gymnastice.
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Velikonoční kraslice 

oddíl šachy:
Oddíl šachů postavil v roce 2015 tři soutěžní družstva:
·         A družstvo – II. Národní liga
·         B družstvo – 1. jihočeská divize
·         C družstvo – 2. jihočeská divize 
 
K nejvýznamnějším akcím, které organizoval šachový oddíl patří:

Velká cena Tábora

12. ročník mezinárodního turnaje se mohl, stejně jako v předchozích letech, chlubit vynikající 
kvalitou účastníků. Šachového turnaje se mimo jiné účastnili závodníci z Ukrajiny, Chorvatska, 
Německa, Rakouska, Jihoafrické republiky. Náš Milan Borkovec obsadil vynikající čtvrté místo.

Táborská věž - 59. ročník turnaje je nejstarší souvisle hraný turnaj mládeže a dnes i dospělých v 
táborském regionu.
Součástí šachového oddílu jsou i žáci pod vedením Aloise Bartoše. 
Na mistrovství České republiky nejmladších šachistů (U8) obsadila druhou příčku v absolutním 
pořadí dívčí kategorie Dorotka Veverková se tak stala Přebornicí Čech.  Pro Dorotku to nebyla její 
premiéra, již před rokem skončila ve stejném přeboru v Doksech druhá.
Šachový oddíl u uspořádal letní šachový tábor pro mládež v Ředkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veverková Dorota MČR 
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Oddíl stolní tenis:
Oddíl má dvě družstva. „A“ mužstvo stolního tenisu hraje okresní soutěž a „B“ mužstvo hraje 
oblastní soutěž.
 
Oddíl sálová kopaná:
Oddíl hraje pouze rekreačně. 
V červnu se oddíl zúčastnil závodů dračích lodí  a také  v loňském roce sehrál přátelské zápasy s 
hráči Rakouska.
V dubnu uspořádal jarní a vánoční turnaj.
 

T. J. Sokol Volyně

V r. 2016 měla naše jednota 310 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 271 cvičenců a v odboru 
sportu 39 cvičenců. V žactvu bylo 97 děvčat a 82 chlapců, dorostenky byly 4, dorostenci 3, žen 
cvičilo 87 a mužů 37.
 
Výbor jednoty pracoval od voleb 2. 2. 2016 v tomto složení:
Starostka: Ing. Olga Holoubková
Jednatelka: Mgr. Jitka Hrušková
Hospodářka: Bc. Petra Cardová
Pokladní: Lucie Sobíšková
Náčelnice + vzdělavatelka: Ing. Olga Holoubková
Matrikářka: Alena Vrbová
Vedoucí odboru sportu + zdravotník: MUDr. Radek Chalupa

Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé s touto kvalifikací:
Rodiče a děti:                         Lucie Sobíšková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. RD a PD
Předškolní děti:                      Veronika Strnadová – 3. tř. všestrannost
Mladší žactvo:                        Vlasta Šimáková – 3. tř. všestrannost

Šárka Zajícová – 3. tř. všestrannost
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Marie Kratinová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Mgr. Irena Hartlová
Bc. Daniela Valentová – 3. tř. všestrannost

Starší žactvo – míčové hry:    Mgr. František Volmut – PedF UK Praha
                                                Mgr. Jana Hůlovcová – FTVS Praha, 3. tř. instruktor fitness
Žactvo – SG:                          Dagmar Balíková – 3. tř. všestrannost
                                               Ing. Olga Holoubková
                                               Jitka Kotálová – 3. tř. všestrannost
                                               Bc. Daniela Valentová – 3. tř. všestrannost
                                               Anežka Balíková
                                               Lenka Šimáková
Žactvo – turistika (tábor):      Mgr. Petra Tíková – 3. tř. všestrannost
Žákyně – kondiční trénink:    Dagmar Balíková – 3. tř. všestrannost
Žáci – kondiční trénink:         Jakub Kovář
Žákyně – AE:                         Mgr. Irena Hartlová – 3. tř. všestrannost, 2. tř. aerobik, 3. tř. rytmická 

gymnastika, Taneční konzervatoř Praha
Jana Krumpová – 3. tř. všestrannost

Ženy – AE, bodystyling:        Ing. Olga Holoubková – 3. tř. všestrannost, 2. tř. rytmická gymnastika,
2. tř. rytmická a pohybová výchova, 2. tř. aerobik, 3. tř. instruktor 
fitness, 3. tř. trenér SG, Duncan centre – taneční konzervatoř Praha
Bc. Petra Cardová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Marie Kratinová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik

Ženy FIT v každém věku:      Kateřina Srnková - 3. tř. všestrannost
Muži FIT v každém věku:      Jaromír Vrba
Muži – sálová kopaná:           Jaromír Vrba
Ženy a muži – míčové hry:     Mgr. Petra Tíková – 3. tř. všestrannost
Seniorky – zdrav. cvičení:      Marie Sládková – 3. tř. všestrannost
                                                Jaroslava Hulejová – 3. tř. všestrannost
Volejbal – ženy:                      Mgr. Jitka Hrušková 
Stolní tenis:                             MUDr. Radek Chalupa

Odbor všestrannosti
 

Již 10. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 11. 1. Sešlo se téměř 40 dětí a žen.
Soutěžilo se v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo, starší žactvo s dospělými a starší žactvo 
proti dospělým. Všichni zápasy prožívali a hráli fér. Dort potažený marcipánem byl sladkou tečkou 
za sportovním odpolednem.
 

Župní přebory v plavání proběhly 16. 1. ve Strakonicích a sešlo se na nich 146 závodníků 
a závodnic. Naše 20členná výprava přivezla 4 medaile. Z výsledků: Ml. žákyně I – M. Homolková 
6., L. Holoubková 9. místo; Ml. žákyně II – V. Novotná 10. místo; St. žákyně III – V. Kotálová 6. 
místo; Ml. žáci II – J. Balík 3. místo; St. žáci III – K. Balík 1., M. Šimák 2. místo; Žáci IV – O. 
Balík 2., J. Škoda 4. místo. Přihlásili jsme se do štafet plavaných mimo závod: Žactvo I 2. místo, 
Žactvo I + II 2. místo, Žactvo II + III 1. místo, Žactvo IV 3. místo.
 

Volební valná hromada proběhla 2. 2. Přítomní vyslechli zprávy a plán na další období. 
Byl zvolen Výbor jednoty a Kontrolní komise a dále delegát, vyslanec a jejich náhradníci za Valnou
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hromadu a do Výboru Sokolské župy Jihočeské. Starostkou jednoty se stala ses. Ing. Olga 
Holoubková, jednatelkou ses. Mgr. Jitka Hrušková, další funkce zůstaly beze změny. Do 
Předsednictva Sokolské župy Jihočeské byla navržena ses. O. Holoubková. Valné hromady se jako 
host zúčastnil starosta města Ing. Václav Valhoda. Ses. Aleně Regentové, dlouholeté člence 
volejbalového oddílu, která odchází z Volyně, všichni poděkovali a předali dárek.

 

Letos se konala volební Valná hromada Sokolské župy Jihočeské 8. 4. v Č. Budějovicích. Za naši
jednotu  se  zúčastnily  ses.  O.  Holoubková  a  ses.  P.  Cardová.  Jednoty,  které  jsou  dlouhodobě
nespokojené s prací nejvyššího vedení župy a zejména s prací jednatele župy, který je zároveň
zaměstnancem župy jako tajemník, navrhly jiné 3 kandidáty do Předsednictva župy. Bohužel tím
nejtěsnějším poměrem hlasů se jim nepodařilo nastartovat změnu. Uvidíme, zda si staronové vedení
župy uvědomí své chyby a konstruktivně je napraví.

 
Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 16. 4.  Zúčastnilo se

jich 15 našich dětí a přivezli jsme 7 medailí. Z výsledků: SG = Ml. žákyně I – M. Homolková 6., V.
Šimáková 13., L. Holoubková 15., B. Škodová 16. místo; Ml. žáci I – V. Hodač 9. místo; St. žáci III
– K. Balík  1. místo; St.  žáci IV – J. Škoda  2., O. Balík  3. místo; Šplh =  Ml. žákyně I  – M.
Homolková 3., V. Šimáková 9. místo; Ml. žákyně II – V. Novotná 8. místo; Ml. žáci III – K. Balík
1. místo; St. žáci IV – O. Balík 2., J. Škoda 3. místo.

 

Závod série  Run tour v běhu se uskutečnil 16. 4. v Č. Budějovicích.  V závodu na 5 km,
kterého  se  zúčastnilo  549  závodnic  a  závodníků,  doběhli  (celkově/dle  věkové  kategorie/dle
pohlaví):  chlapci  O.  Holoubek  19./12./14.  místo  a  J.  Holoubek  49./29./38.  místo,  ses.  M.
Holoubková 161./48./54. místo, M. Kratinová 185./7./67. místo, J. Burianová 240./12./89. místo.
Závod na 10 km, kterého se zúčastnilo 574  závodnic a závodníků, si zaběhl br. F. Volmut a umístil
se na 117./65./105. místě. Všichni byli se svými výkony spokojeni.

 

V Č. Budějovicích proběhla v neděli 17. 4. Akademie Sokolské župy Jihočeské. Program, 
do kterého přispělo "svou troškou" 13 jednot župy, byl pestrý a zajímavý. Ženy z Volyně zatančily 
izraelský tanec Hora medura. Nejsilnějším zážitkem bylo vystoupení Five Fellas, skupiny šesti 
mladých mužů z Písku, kteří se věnují silové gymnastice. Závěrečným bodem programu bylo 
vystoupení 15 žen a mužů z Volyně, Č. Budějovic, Č. Dvorů, Strunkovic n. Bl. a J. Hradce 
s ukázkou skladby Generations together, se kterou naši republiku reprezentovali ČOS a ČR na 
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Světové gymnaestrádě v Helsinkách v r. 2015. První župní akademie se všem účinkujícím 
i divákům velmi líbila a všichni věří, že nebyla poslední.
 

Starší žák Ondřej Balík byl pozván na zasedání Předsednictva ČOS, které proběhlo 23. 4. 
v Tyršově domě v Praze, aby převzal cenu Fair play Aloise Hudce za sportovní jednání. 
V loňském roce měl právo zúčastnit se Přeborů ČOS ve všestrannosti stejně jako jeho oddílový 
kolega Jan Škoda, protože se oba umístili v župních přeborech na 2. místě se shodným počtem 
bodů. Bohužel župa mohla vyslat jen 2 závodníky (umístěné na 1. a 2. místě). Ondřej přenechal 
kamarádovi své místo a tím si zaslouží náš obdiv. Cenu Ondřej věnoval jednotě.
 

Další Setkání seniorek proběhlo 4. 5. Letos se sešlo 23 žen z oddílů Seniorky – zdravotní 
cvičení a Ženy FIT. Ses. Sládková všechny přivítala a se ses. O. Holoubkovou pohovořily o činnosti
jednoty v loňském roce. Členové naší jednoty, kteří se zúčastnili Světové gymnaestrády, přišli 
povídat o svých zážitcích a promítnout video z Helsinek.
 

Oslavy 71. výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 6. 5. Naši malí sokolíci, 
děvče a chlapec, se v sokolském historickém cvičebním úboru zúčastnili vzpomínkové akce 
u pomníku padlým spolu s mladými Junáky. Poté se obě děti  spolu se svou cvičitelkou vydaly 
s představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku 
 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I: M. 
Homolková = 3., L. Holoubková 5., V. Šimáková 9., B. Škodová 11., R. Balíková 12., L. Kotálová 
13. místo; Ml. žákyně II = V. Novotná 7. místo; St. žákyně III = V. Kotálová 4. místo; Ml. žáci II = 
D. Pikl 5. místo; St. žáci III = K. Balík 1. místo. Na Přebory ČOS st. žactva, dorostu a dospělých 
tak postupuje Kryštof Balík.
 

Májový sportovní minimaraton proběhl 8. 5. Byl to jeho 16. ročník s upraveným 
programem i názvem – letos jsme se místo aerobních aktivit vydali jiným směrem. První a velmi 
zajímavou lekci si připravila ses. L. Kajerová a věnovala ji józe pro zdraví a radost. Následovaly 
dvě lekce s O. Holoubkovou. Nejdříve pilates a balanční cvičení s overbally, poté úvod do 
kineziotapingu vč. fotografií, videí a praktické ukázky. Každá účastnice dostala malý dárek.
 

Sokolský Atletcup Volyně proběhl 29. 5. Soutěžících bylo 49 a byli rozděleni na jednotlivé 
kategorie. Do závodů se zapojily cvičitelky a maminky. Také někteří tatínkové se posléze dali 
strhnout báječnou atmosférou a závodili také. Všichni museli absolvovat 4 disciplíny – skok 
daleký,  hod tenisovým míčkem, sprint a slalom. Na závěr všichni soutěžící dostali diplom 
a drobnou cenu, vítězové samozřejmě medaili.
 

Dětský den se konal 30. 5. Bylo pěkné počasí, a tak si všichni užívali dovádění venku. Děti 
si vyzkoušely střelbu z praku na cíl, chůzi na balančních chůdách, překážkovou dráhu, hádání 
předmětů podle hmatu, bystrou mysl a obratnost při dalších disciplínách. Na závěr všech více než 
40 zúčastněných dětí dostalo za své snažení malou odměnu.
 

Ve  dnech  10.  až  12.  6.  2016  proběhl  v Praze  Přebor  ČOS  v sokolské  všestrannosti
staršího žactva, dorostu a dospělých, kam ze župních přeborů postoupil Kryštof Balík. Bohužel 2
dny před závody onemocněl, a tak se po 7 letech přeborů ČOS nezúčastnil zástupce naší jednoty.
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Ve znamení hledání "kešek" byla Závěrečná hodina, které proběhla 13. 6. Hru letos pro 
ostatní připravily starší žákyně z oddílu Žákyně – aerobik za pomoci svých cvičitelek. Úkolem bylo 
podle mapy dojít k cíli a na trase najít 5 schovaných "kešek" s tajenkou. Tou bylo vždy jedno slovo. 
V cíli, před kaplí Anděla Strážce, pak děti musely uhodnout, co vyluštěná slova spojuje, poté přijít 
tak na výsledné slovo. Pak si všichni opekli buřty a za doprovodu kytary si zazpívali.
 

Letošní cyklovýlet se uskutečnil 18. 6. a jeho cílem byl historický vodní mlýn v 
Hoslovicích. Malé děti s cvičitelkou jely jen do Nuzína, poté se odpojily a jely zpět. Ostatní 
pokračovali do Čestic, kde obdivovali překrásnou školní Přírodní zahradu. Další cesta vedla po 
zelené turistické značce až ke mlýnu, kde probíhala zrovna akce Domácnost paní mlynářky. 
Výletníci poseděli a občerstvili se. Domů se vraceli po silnici přes Němčice a Doubravici.

Letní tábor pod Bethánem u Malenic se konal 3. až 19. 7. a zúčastnilo se jej 41 dětí. Jeho
tématem byla  Mayská  civilizace. Děti  se  snažily  bránit  útlaku  zlého  Montezumy  a stavěly  si
pyramidy  pro  města  poloostrova  Yucatán  -  Palaque,  Copán  a  Tikal.  Také  vytvořily  políčka
a vypěstovaly  některé  rostliny.  Kromě  barvení  a  tisku  klasických  táborových  triček  si  barvily
mayské obleky, čelenky a náhrdelníky, na které získávaly kakaové boby za zásluhy. Všechny děti
absolvovaly výlet na Sudslavickou stezku a ty starší výlet s přespáním pod širákem do Nahořan a do
včelína v Krušlově. Ostřílení táborníci zdokonalovali své táborové dovednosti, nováčci se je učili. O
zážitcích si vyprávěly u táborových ohňů, u kterých nechyběly veselé scénky, hudba a zpěv.
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Letos naše jednota zaštítila Letní tábor v Kocelovicích. Pořádá jej každoročně ZŠ Volyně 
a proběhl od 5. do 17. 7. Zúčastnilo se jej 48 dětí, které tak absolvovaly Základní školu čar a kouzel 
v Bradavicích. Moudrý klobouk je rozdělil do kolejí Nebelvír, Zmijozel, Havraspár a Mrzimor. Ty 
šly společně do bojů a her proti sobě, ale společně proti společnému nepříteli Lordu Voldemortovi. 
Navštívily také "Prasinky" (Blatnou), příslušník Policie ČR měl přednášku o své práci, psovod se 
psem předvedli postupy při zadržování pachatele. Poslední večer při slavnostním závěrečném 
nástupu prefekti zničili viteály. V tu chvíli se objevil oslabený Lord Voldemort a ředitel Bradavic 
Albus Brumbál se s ním utkal. Žáci Brumbálovi pomáhali až do doby, kdy byl Pán Zla zničen.
 

Noc sokoloven proběhla 23. 9. Odpoledne si děti přišly splnit Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, při kterém si vyzkoušely upravené disciplíny (hod tenisovým míčkem, hod 
medicinbalem, sprint, shyby a kliky, skákání přes švihadlo, skok do dálky z místa). Večer patřil 
přednášce Sokolové na olympijských hrách, kdy se v malém sále sokolovny sešli dospělí a několik 
dětí, aby si vyslechli zajímavé povídání a shlédli video o sokolských olympionicích, 
o jejich olympijských medailích a jejich životě.
 

Rada seniorů ve Volyni ve spolupráci s MO ČSSD Volyně při příležitosti Mezinárodního dne
seniorů uspořádala 2. 10. na plovárně "Den seniorů ve Volyni", kterého se zúčastnily naše ženy z 
oddílů Ženy FIT a Seniorky - Zdravotní cvičení.
 

Památným dnem sokolstva byl vyhlášen 8. říjen. Letos jsme se sešli před sokolovnou již 
6. 10., abychom slavnostně odhalili pamětní desku k Růžovému záhonu věnovanou sestrám 
a bratřím, kteří položili život ve světových válkách. Čestnou stráž drželi děvče a chlapec 
v sokolských historických cvičebních úborech. Vzpomínkové akce se zúčastnili členové Rady 
Města Volyně a představitelé některých spolků ve Volyni, promluvili starostka jednoty ses. 
O. Holoubková a starosta města Ing. V. Valhoda. Poté jsme šli k Volyňce, abychom pustili po vodě 
dětmi vyrobené lodičky se světýlky symbolizujícími vyhaslé sokolské životy.
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Na paměť  olympijského  vítěze  z  Paříže  1924 jsme  18.  10.  zorganizovali  Memoriál  B.
Šupčíka ve šplhu. Bohužel nemoci "úřadovaly", a tak se sešlo jen 22 děvčat a chlapců. Všichni
absolvovali šplh na tyči – 3 m nebo 5 m. Poté většina dětí zvládla i šplh na laně, někteří se pokusili
šplhat dokonce bez přírazu. Všichni dostali odměnu za svůj výkon. Velkou oporou dětem byli diváci
z řad rodičů i sourozenců.

Letošní Vánoční besídka proběhla 13. 12. Děti zaujala stanoviště, která si pro ně připravila
děvčata z oddílu aerobiku, a v malém sále rozložená pexesa, která ve dvojicích (ti menší s rodiči) se
zaujetím  skládaly.  Všem  velice  chutnalo  občerstvení,  které  připravily  seniorky.  Pod  vánočním
stromkem všechny děti našly pěkné dárky, které si navzájem věnovaly.
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Vánoční strom ve Volyni na náměstí se rozsvítil 21. 12. Žákyně z odd. aerobiku se svými 
cvičitelkami, které se navíc ještě prošly Volyní, a další děti z ostatních oddílů se v podvečer 
zúčastnily akce Zastavení u vánočního stromu, kde proběhlo jako každoročně zpívání koled 
a letos byl i živý Betlém.
 

Hodně lidí si vyjde rádo 31. 12. na Silvestrovskou procházku. Sokolové nejsou výjimkou. 
A tak se 16 dětí a dospělých vydalo do Němětic ke kapli sv. Antonína, jiná skupina směrem k Račí, 
další ke kapli Anděla Strážce nad Volyní.
 

Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané SŽJ, ČOS i jinými organizacemi. 
Letos to byly např. oblastní srazy Jihočeské župy (sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou, 
seniorů a seniorek), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (např. Kineziotaping, Workout, 
Sportovní gymnastika, Jóga).
 
 

Odbor sportu
 
Stolní tenis

Do činnosti oddílu stolního tenisu se v r. 2016 zapojilo 27 členů. Přestože ne všichni byli 
aktivní po celý rok, celkový počet členů oproti loňsku narostl, což považujeme za pozitivní trend. 
V sezóně 2015/2016 jsme do dlouhodobých soutěží, řízených Českou asociací stolního tenisu, 
přihlásili 2 družstva mužů. Obě byla účastníkem Regionálního přeboru Strakonicka. Tým „A“ ve
složení Hraše, Hokr, Chalupa J., Boška L., Boška J., Hosnedl, Šišková obsadil 7. místo z 12 
účastníků. Nejlepší hráčkou byla jako v předchozích sezónách Věra Šišková, která v lednu 2016 
oslavila 70. narozeniny. S celkovou úspěšností 61 % předčila všechny volyňské muže. Tým "B" v 
sestavě Toninger, Žíla, Zdychynec, Toman, Boška R., Kalíšek skončil na 12. místě. Nejlepším 
hráčem byl opět Toninger s úspěšností 42 %. V létě oddíl po řadě úspěšných sezón opustila Věra 
Šišková. Důvodem byla nabídka hrát za Blatnou vyšší soutěž a menší vzdálenost Blatné ze Sedlice, 
odkud Věra léta do Volyně dojížděla. Různé důvody vyústily v rozhodnutí pro sezónu 2016/2017 
přihlásit do Regionálního přeboru Strakonicka jedno družstvo v sestavě Hokr, Hraše, Toninger, Žíla,
Zdychynec, Diviš, Hosnedl, které je zatím na 6. místě ve třináctičlenné tabulce. Již 8. ročník turnaje
trojčlenných družstev „O pohár Sokola Volyně“ organizovaný jako otevřený župní přebor 
Sokolské župy Jihočeské proběhl 2. 4. a sešlo se 9 týmů. Finálové utkání přineslo díky účasti 
ligových hráčů pohledný stolní tenis. Poděkování za podporu patří Městu Volyně, firmám Jatky 
Hradský Strakonice, Pavel Fajnor Strakonice, Elsa Elektro Písek, Řeznictví-uzenářství Staněk 
Volyně. „Volyňské trojčlenky“ se začínají řadit k tradičním akcím závěru ping-pongové sezóny, 
kam se pravidelní účastníci rádi vracejí. Dne 16. 4. se ve volyňské sokolovně uskutečnilo druhé 
setkání hráček a hráčů, kteří před 30 lety pod vedením Fr. Diviše hráli stolní tenis a šířili slávu 
volyňského Sokola po celé republice. První setkání se konalo v r. 2013. Letos se do sokolovny 
dostavilo 6 hráček a 4 hráči. Byla radost se na dnešní čtyřicátníky dívat, jak i po letech "pinčes" 
válí. Hráli ve dvou skupinách, vítězové skupin pak hráli o zlato, druzí o bronz atd. To jim nestačilo, 
a tak si zahráli smíšenou čtyřhru. Byla to výborná sportovní akce a neméně zajímavé a plné novinek
bylo večerní posezení. Další setkání je naplánované na oslavy 150. výročí založení volyňského 
sokola, tedy na květen 2019. Vánoční turnaj, 24. ročník, uspořádali členové oddílu 28. 12. a našlo 
si na něj cestu 14 současných i bývalých hráčů. Rozhodčí Bořivoj Korejs rozlosoval účastníky do 2 
skupin. K vidění byl kvalitní stolní tenis, nechyběla ani zábava. Na závěr předseda oddílu Radek 
Chalupa s Bořivojem Korejsem vyhlásili výsledky a předali ceny od věrných sponzorů - Elsa 
Elektro Písek a Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně. Následovalo posezení, které bylo tentokrát 
spojeno s oslavou 60. narozenin Petra Hrašeho.
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Volejbal
V r. 2016 bylo registrováno v  oddíle 12 členek, které se scházely ve středu k pravidelným 
tréninkům. V květnu se ženy rozloučily s dlouholetou členkou a dobrou duší oddílu Alenou 
Regentovou, která se na důchod vrátila do svého rodného města. Dále byla nucena  ukončit svou 
volejbalovou kariéru ze zdravotních důvodů dlouholetá členka oddílu Milena Holínová. V sezóně 
2015/2016 se ženy zúčastnily Okresního přeboru Volejbal ženy, jehož se zúčastnilo 12 družstev. 
Odehrály 33 zápasů a umístily se na 4.  místě. Vždy na zahájení a ukončení sezóny se zápasy hrají 
venku, jinak se odehrávají v tělocvičnách. Hraje se vždy jednu sobotu v měsíci a týmy odehrají v 
průměru tři zápasy. Družstva se v pořádání turnajů střídají. V sezóně 2016/2017 zatím naše 
volejbalistky odehrály 16 zápasů a pohybují se na průběžném 6. místě. Jak v loňské, tak i v letošní 
sezoně jim pomáhají hostující hráčky Bára Němcová, Eva Pellerová, Jana Homolková, Pavla 
Jirsová, Petra Černá. První kolo nové sezóny, které proběhlo v září, hrály ve Strakonicích na ZŠ 
Dukelská, průběžně byly na  6. místě. Druhé kolo odehrály v říjnu v Radomyšli. Nebylo tak náročné
a zápasy se vydařily. Průběžně skončily na 4. místě. V listopadu byly pořádajícím družstvem, tudíž 
se hrálo ve volyňské sokolovně. Podle výsledků je vidět, že se opět moc nedařilo a klesly 
v průběžném pořadí na 6. místo. V prosinci opět turnaj pořádaly ve volyňské sokolovně. Tentokrát 
se se soupeřkami popraly úspěšně, ale na průběžném 6. místě zůstaly. Vzhledem k tomu, že se 
okresního přeboru zúčastňují týmy mladých, perspektivních a šikovných hráček, tak budou naše 
ženy spokojené, když si 6. místo v letošní sezóně udrží.
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Další činnost
 

V r. 2016 jsme šetřili peníze na příští finančně náročné opravy. Příspěvek města Volyně 
a Sokolské župy Jihočeské pomohl financovat provoz sokolovny a akce pro cvičence (náklady na 
pořádání, odměny, poháry a medaile atd.). Koupili jsme  z vlastních prostředků, za přispění grantů 
ČOS a za pomoci finančního daru Šumava, a. s. Nišovice (ředitelka Ing. Harantová) nové nářadí a 
náčiní (kladinka, žíněnky, bosu). Po celý rok byla v provozu a byla využívána ubytovna. Kroniku 
jednoty vedla ses. V. Šimáková. O fotoalbum, které dokumentuje současnou činnost, o propagaci 
jednoty a archiv se stará ses. O. Holoubková. Údaje o naší jednotě a její činnosti jsou na 
internetových stránkách www.sokol.volyne.info, základní informace pak na www.sokol.eu, na 
internetových stránkách Sokolské župy Jihočeské a oficiálních stránkách města Volyně. Aktuality 
uveřejňujeme ve vývěsce ve městě a ve Zpravodaji města Volyně.

Olga Holoubková, starostka jednoty

Závěr
     Po sestavení a přečtení této ročenky mám radost, že na jihu Čech sokol žije. Pod tímto heslem 
se v dubnu 2016 konala první sokolská župní akademie a platí to i pro sokolskou činnost v mnoha 
našich jednotách. Děkuji všem, kdo se o naplnění tohoto hesla zasloužili, a všem, kdo do této 
ročenky přispěli svojí zprávou a fotografiemi. Snad naši potomci ocení, co jsme v uplynulém roce 
vykonali.

     Nazdar!

Pavel Bolek, župní vzdělavatel
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