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Úvodní slovo 

 

 Milé sestry, vážení bratři! 
 

 Rok 2017 byl pro naši župu významný, protože se v něm udály velké organizační 

změny. Po skončení pracovního poměru bývalého tajemníka župy br. Radima Kvitského v 

lednu 2017 zjistila Kontrolní komise župy závažné nedostatky v hospodaření župy za 

poslední 3 roky. V důsledku toho byla na Valné hromadě župy v dubnu 2017 vyměněna 

polovina členů Předsednictva župy včetně starosty, místostarosty, jednatele a hospodáře. 

Novým starostou župy byl zvolen br. Jiří Bělohlav, místostarostou br. Josef Kadlec a 

jednatelkou ses. Zuzana Sekalová. Novou členkou Předsednictva župy byla zvolena ses. 

Olga Holoubková. Do pracovního poměru na místo tajemníka župy nastoupila v únoru ses. 

Ingrid Váchová. Účetní agendu župy od ledna 2017 převzala ses. Brigita Štrobová, které se 

však během krátké doby nepodařilo uvést účetnictví župy do pořádku. Proto jí nebyla 

prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou a vedení účetnictví v polovině roku 

převzala nová hospodářka župy ses. Jitka Sklenářová.  

 Hlavním cílem obnoveného Předsednictva župy bylo zastavit hospodářský propad 

předchozích let a dosáhnout za rok 2017 vyrovnaného rozpočtu. K tomu bylo nutné o 

desítky procent snížit náklady, zvýšit výnosy a zlepšit vymáhání pohledávek. Ačkoliv se 

tento úkol zdál v polovině roku nereálný, nakonec se jej podařilo splnit především díky 

zkušenostem a osobnímu nasazení starosty br. Bělohlava, místostarosty br. Kadlece a 

pracovitosti tajemnice ses. Váchové. 

 Druhým hlavním úkolem župy byla příprava a nácvik hromadných skladeb pro 

XVI. Všesokolský slet a jemu předcházející Župní slet. Jak se tento úkol podařilo splnit, to 

ukážou příští dny. Jako každý rok župa uspořádala župní přebory v sokolské všestrannosti 

a vyslala své reprezentanty na přebory ČOS. Také sportovci župy dosáhli významných 

úspěchů v národních i mezinárodních soutěžích. 

 Dalším důležitým úkolem župy bylo dokončit transformaci tělocvičných jednot na 

spolky. Byl zvolen správní výbor, jehož úkolem je pomáhat s obnovou a zápisem do 

spolkového rejstříku jednot, které fungují, a s likvidací jednot, které nefungují. Takto byla 

obnovena spolupráce s T. J. Sokol Nové Hrady, která po neshodách s předchozím starostou 

a tajemníkem župy chtěla odejít z ČOS, ale po jednání s novým starostou župy se vrátila 

pod křídla Sokola. Naopak tělocvičné jednoty Sokol Dráchov, Prachatice a Borotín ani po 

mnoha urgencích nedodaly podklady pro zápis do rejstříku, a pokud tak v nejbližší době 

neučiní, bude nutné v souladu se Stanovami ČOS zahájit jejich likvidaci. 

 Rok 2017 můžeme označit za rok, ve kterém naše župa překonala vnitřní krizi 

několika posledních let a zdravě vykročila do jubilejního roku 2018, ve kterém oslavíme 

100 let vzniku Československé republiky. Přejme jí, aby na nově nastoupené cestě vytrvala 

a uspěla. 
 

 Nazdar! 
 

     Pavel Bolek, vzdělavatel SŽJ 
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Sokolská župa Jihočeská - předsednictvo  
 

Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské pracovalo do 28. dubna 2017 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 

 odbor sportu  Milan Kučera  Sokol Písek 

 vzdělavatel   Pavel Bolek   Sokol Milevsko 

 člen   Svatava Křivancová  Sokol Čtyři Dvory 
  

 vyslanci:  Milan Kučera  Sokol Písek 

    Radim Kvitský  Sokol Jindřichův Hradec 

Stanislav Matoušek  Sokol Lišov 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

tajemník župy: Radim Kvitský (do 31.12.) Sokol Jindřichův Hradec 
 

pracovnice župy:      Eva Fišerová (do 31.8.)      Sokol České Budějovice                
  

kontrolní komise:     Petra Štojdlová, Jitka Sklenářová, Miloš Brož     

 

Od Valné hromady župy, tj. od 28. dubna 2017, pracovalo předsednictvo Sokolské župy 

Jihočeské v novém složení: 
 

starosta  Jiří Bělohlav   Sokol v Táboře 

 místostarosta  Josef Kadlec   Sokol České Budějovice 

 jednatel  Zuzana Sekalová  Sokol Milevsko 

 hospodář  Jitka Sklenářová  Sokol v Táboře 

 náčelník  Václav Marek  Sokol České Budějovice  

náčelnice  Alena Burianová  Sokol České Budějovice 

 odbor sportu  Milan Kučera  Sokol Písek 

 vzdělavatel   Pavel Bolek   Sokol Milevsko 

 člen   Olga Holoubková  Sokol Volyně 
  

 vyslanci:  Jiří Bělohlav   Sokol v Táboře 

    Olga Holoubková  Sokol Volyně 

Milan Kučera  Sokol Písek 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

tajemník župy: Ingrid Váchová   Sokol České Budějovice 
        

kontrolní komise:    Petra Štojdlová  Sokol České Budějovice  

Miloš Brož    Sokol Vodňany 

Eva Herdová    Sokol České Budějovice 
 

sídlo župy: Sokolská župa Jihočeská, Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice;  

telefonní spojení: 777 084 678; e-mail: zjihoceska@seznam.cz,  

více informací na: www.zupajihoceska.cz 

mailto:zjihoceska@seznam.cz
http://www.zupajihoceska.cz/
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Sokolská župa Jihočeská – členská základna 
       

T.J. Sokol oddíly počet členů 

Bělčice všestrannost, fotbal 109 

Blatná všestrannost, judo, mažoretky, volejbal 286 

Borotín --- 0 

Boršov nad Vltavou všestrannost 154 

Bzí u Dolního Bukovska všestrannost   24 

 

 
 

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-chi-chuan, tanec, 

tenis, volejbal 

 

 
 

    1614 

Čtyři Dvory všestrannost 150 

Dačice judo 105 

Dráchov --- 0 

Hluboká nad Vltavou všestrannost, baseball 376 

Husinec všestrannost   24 

Jindřichův Hradec všestrannost, fotbal 158 

Jistebnice všestrannost 172 

Kamenný Újezd všestrannost 214 

Kaplice ???   43 

Kardašova Řečice ???   20 

Katovice všestrannost   51 

Kněžské Dvory lukostřelba, nohejbal, stolní tenis, tenis, volejbal   36 
 

Křemže všestrannost, orientační sporty, stolní tenis, taek 

won do, tenis, volejbal 

 

259 

Ledenice všestrannost, cheerleading, softbal   67 

Lhenice všestrannost   26 
 

Lišov všestrannost, floorbal, nohejbal, sálová kopaná, 

stolní tenis, volejbal 

 

217 

Milevsko všestrannost, atletika, moderní gymnastika  621 

Mirotice všestrannost   51 

Mirovice všestrannost 115 

Nová Ves všestrannost   44 
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T.J. Sokol oddíly počet členů 

Nové Hrady kuželky   99 

Olešnice všestrannost, fotbal 114 

 
 

Písek 

všestrannost, aerobik, atletika, basketbal,  

bojové sporty, floorbal, házená, kanoistika,  

kuželky, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, 

tanec, volejbal 

 
 

     1551 

Prachatice všestrannost     4 

Radomyšl lední hokej, lyžování, volejbal    72 

Rudolfov všestrannost   31 

Semice ???   36 

Sepekov všestrannost   17 

Soběslav všestrannost   38 

Strakonice všestrannost, stolní tenis, tanec 280 

Strunkovice nad Blanicí všestrannost 103 

Studená I ???   19 

Studená II ???   19 

Sudoměřice u Bechyně všestrannost, fotbal, stolní tenis   91 

Suchdol nad Lužnicí všestrannost, nohejbal, stolní tenis, volejbal   36 
 

v Táboře všestrannost, judo, moderní gymnastika,  

sálová kopaná, stolní tenis, šachy 

 

584 

Vlachovo Březí ???   10 
 

Vodňany všestrannost, badminton, floorbal, metaná,  

stolní tenis  

 

189 

Volenice všestrannost   13 

Volyně všestrannost, stolní tenis, volejbal  272 

Zliv všestrannost   73 

CELKEM     8 587 
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Sokolská župa Jihočeská – všestrannost 
 

    V roce 2017 přišla naše župa o dotace na činnost Odboru všestrannosti, protože 

tajemník župy Radim Kvitský neodeslal včas na ČOS vyúčtování dotací za rok 2016. 

Přesto se podařilo uspořádat všechny župní přebory v sokolské všestrannosti a dosáhnout 

skvělých výsledků i na přeborech ČOS v sokolské všestrannosti. 
 

Župní přebory ve všestrannosti proběhly v obvyklém rozsahu: 

11. února - plavání uspořádala T.J. Sokol Strakonice za účasti 120 závodníků ze 7 jednot 

8. dubna  - sportovní gymnastiku a šplh uspořádala T.J. Sokol Písek za účasti  

                  175 závodníků ze 7 jednot 

6. května - atletiku uspořádala T.J. Sokol Písek za účasti 205 závodníků ze 7 jednot 
 

Na přeborech ČOS v sokolské všestrannosti obsadili naši zástupci přední místa: 

mladší žáci I  
  2. místo Antonín Hašek (Písek) 

 4. místo Štěpán Vančura (Křemže) 

mladší žákyně I  
 4. místo Vanda Knettigová (Písek) 

 7. místo Veronika Matějková (Milevsko) 

mladší žáci II  
  1. místo Petr Molík (Milevsko) 

  5. místo Ivo Sobotka (Písek) 

mladší žákyně II 
 2. místo Martina Koňáková (Milevsko) 

 7. místo Kateřina Müllerová (Milevsko) 

mladší žáci I - družstva 
 1. místo (Antonín Hašek, Štěpán Vančura, Vanda Knettigová a Veronika Matějková)  

mladší žáci II - družstva 
 2. místo (Petr Molík, Ivo Sobotka, Martina Koňáková a Kateřina Müllerová)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanti župy na Přeboru 

ČOS v sokolské všestrannosti 

mladšího žactva  
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starší žáci III 

 17. místo Filip Kubelák (Strakonice) 

starší žákyně III 
 1. místo Bára Sulanová (Milevsko) 

 25. místo Darina Samcová (Strakonice) 

starší žáci IV 
 2. místo Štěpán Pokorný (Milevsko) 

straší žákyně IV 
 1. místo Pavla Molíková (Milevsko) 

 7. místo Andrea Matošková (Písek) 

dorostenci 
 1. místo Marek Matoška (Písek) 

 2. místo – Jan Suk (Písek) 

dorostenky 
 2. místo Kateřina Suková (Písek) 

 17. místo Kateřina Taterová (Písek) 

muži 
 1. místo Martin Matura (Písek) 

 8. místo Jindřich Kropáček (Písek) 

 

 
 

Reprezentanti župy na Přeboru ČOS v sokolské všestrannosti  

staršího žactva, dorostu a dospělých 
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    Župní kolo ZZZ uspořádala jednota Lišov dne 8. 4. 2017. Zúčastnilo se ho celkem 

22 hlídek ze tří jednot – České Budějovice, Kamenný Újezd a Lišov. V kategoriích 

přípravka a dorostenci startovalo 6 hlídek, v kategorii žáci 10 hlídek. Ve všech kategoriích 

zvítězily hlídky Kamenného Újezdu.  
 

    Župní kolo ZZZ pro rok 2018 uspořádala na podzim - 14. 10. 2017 jednota 

Kamenný Újezd. Koncipovala jej jako organizační generálku na Přebor ZZZ ČOS 2018, 

jehož pořádáním byla pověřena Sokolská župa Jihočeská v květnu 2018. Župu budou 

reprezentovat hlídky z Kamenného Újezdu a jedna hlídka z Českých Budějovic. 
 

    Školu cvičitelů se podařilo uspořádat ve spolupráci s br. Zahrádko. Proběhla pod 

hlavičkou ČOS odboru všestrannosti, ale v zásadě jsme celou akci odborně připravili v 

župě a organizačně ji zajistila T.J. Sokol Volyně, které patří velké díky za úspěšnou akci. 
 

    Hry seniorů se uskutečnily ve spolupráci s Klub aktiv České Budějovice. Bohužel, 

pro špatné počasí musely být hry přesunuty do tělocvičny, ale i to se podařilo a všichni byli 

spokojeni. Zúčastnilo se cca 120 aktivních seniorů v čtyřčlenných družstvech v celkem 12 

disciplinách. 
 

    Ve spolupráci s br. Vratislavem Zahrádko uspořádala župa tyto akce: 

21. ledna - Ženy - pohybové aktivity s hudbou v T.J. Čtyři Dvory 

25. února - Salsa a další tance 

8. dubna - Sokolská dlouhověkost 
 

    Sletová štafeta byla první akcí XVI. Všesokolského sletu. Za naši župu byli 

hlavními organizátory František Dvořák z Lišova a Zuzana Sekalová z Milevska. 

Organizace se zhostili na výbornou. Zahájení proběhlo tradičně u pomníku Jana Žižky v 

Trocnově, kam přivezli svou stuhu kurýři z Olešnice a z Ledenic. V Českých Budějovicích 

přivěsili své stuhy na štafetový kolík zástupci Boršova, Českých Budějovic, Lišova, 

Kamenného Újezdu a Křemže. Druhý den převáželi štafetový kolík sokolové z Českých 

Budějovic a ze Strunkovic k Žižkově mohyle u Sudoměře. Zde připojili své stuhy kurýři 

z Katovic, Strakonic, Volyně a Písku. Sokolové z Písku a z Milevska dopravili štafetu do 

milevské sokolovny, kde se připojily poslední stuhy z Milevska, Tábora a Soběslavi. 

V milevské sokolovně štafeta přenocovala a třetí den ji milevští kurýři předávali píseckým 

cyklistům, kteří ji dovezli do Příbrami. Celkem se sletové štafety zúčastnilo 17 jednot a 

zapojilo se 188 kurýrů, které přišlo pozdravit 62 diváků. Štafeta po našem kraji urazila 396 

km.  
 

    Nácviky sletových skladeb byly zahájeny na podzim 2017. V naší župě jsme se 

přihlásili k nácviku všech 11 sletových skladeb. Do nácviku se zapojilo 808 cvičenců z 18 

jednot. Děkujeme vedoucím a cvičencům jednotlivých skladeb za čas a ochotu věnovat se 

jejich nácviku. Věříme, že na sletech v župě i v Praze budeme úspěšní a vše dopadne k 

naší spokojenosti. 
 

    Děkujeme všem cvičitelům všestrannosti, kteří se ve svém volném čase svým 

svěřencům po celý rok věnovali. 

 

                     Alena Burianová, náčelnice SŽJ 

             Václav Marek, náčelník SŽJ 
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Sletová štafeta 2017 

 

 
 

 

 

Start štafety v Trocnově Program v Českých  Budějovicích 
 

 

 

 

 
 

Setkání župních přípojek u Sudoměře 
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Setkání župních přípojek u Sudoměře - detail 
 

 

  

Cyklisté Běžci 

 

 

Sokolská župa Jihočeská – odbor sportu 
 

     Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské je největší v rámci celé České obce 

sokolské. Ke dni 31. prosince v něm 19 jednot zaregistrovalo 75 sportovních oddílů s 

členskou základnou 3.805 členů, z nichž bylo 1503 dospělých a 2.302 dětí a mládeže do 18 

let. Oproti roku 2016 poklesla členská základna o 8 oddílů a 348 členů. Závažný je pokles 

mládeže o 400, naopak u dospělých došlo k nárůstu o 52 členů. Plných 23 sportovních 

oddílů se nestará o mládež do 18 let. 
 

Přebory Odboru sportu SŽJ se uskutečnily v omezené míře. Konaly se ve 

sportech, které v župě provozují alespoň 4 jednoty, aby byla zabezpečena dostatečná 

úroveň přeboru. Dále pak řada jednot pořádala Přebory ČOS včetně finálových kol. 

Všechny tyto přebory jsme zvládli pořadatelsky i sportovně - a to přes minimální finanční 

podporu ze strany Odboru sportu ČOS. Grantů ČOS na podporu župních přeborů využil 

pouze Sokol Volyně při pořádání župního přeboru ve stolním tenisu. 
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Úspěchy župních sportovců 
    Připomeňme si významné sportovní úspěchy našich župních sportovců. Ti nejlepší 

jsou odměňováni na valné hromadě SŽJ při vyhlášení nejlepších sportovců SŽJ.  
 

Kolektivní sporty – dospělí 

Nejlepší umístění: házená ženy Písek – 6. místo MČR, 12. místo WHII 

                              korfbal České Budějovice – 1. místo MČR 

Kolektivní sporty – junioři 

Nejlepší umístění: basketbal – junioři U-19 Písek – 6. místo v extralize  

                                                 junioři U-17 – 7. místo v extralize  

     dorostenci U-15 – 4. místo MČR 

Mažoretky z Blatné dominují jak na republikové tak světové úrovni o čemž svědčí 

jejich tituly MS a MČR v kategoriích žactva a dorostu. 
 

    Podle dosažených výsledků byli vybráni nejlepší sportovci Sokolské župy 

Jihočeské, kteří budou vyhodnoceni na Valné hromadě župy v dubnu 2018: 

Kategorie kolektivy:  dospělí –  korfbal České Budějovice – 1. místo MČR 

                                   dorost –   dorostenci U-15 basketbal Písek – 4. místo MČR 

                                   žáci  –      mažoretky Blatná – 1. místo ME 

Kategorie jednotlivci: dospělí – 1. Petr Mára, kanoistika  Písek – 2. místo MS v raftingu 

                                                    2. Jiří Polák, atletika České Budějovice – 15. ME, 1. MČR 

                                                    3. Štěpán Bosák, atletika Č. Buděj.– 7. ME štafeta,  

            3. MČR 

                                     junioři – 1. Petr Kratochvíl, atletika Č. Buděj. – 4 x 1. MČR 

                                                    2. Tomáš Němejc, atletika Č. Buděj. – 30. ME, 1. MČR                                                                                              

                                                    3. Jan Mašek, judo Tábor – 1. místo MČR                                                      

                                    veteráni –1. Milan Kučera, kanoistika Písek – 3 x 1. MČR 

                                                    2. Vladimír Pikl, kanoistika Písek – 2 x 1. MČR 

                                                    3. Tomislav Dědič, kanoistika Písek – 1. MČR 
 

    Naši vynikající sportovci jsou podporováni mimo jiné prostřednictvím vybraných 

oddílů mládeže (5 oddílů) a vybraných oddílů dospělých (5 oddílů). Ti nejvýkonnější pak 

ve Sportovních centrech mládeže (3 oddíly) a ve Výkonnostních střediscích dospělých (2 

oddíly). 
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    Blahopřeji všem sportovcům k dosaženým výkonům, které tak skvělým způsobem 

reprezentují naši župu. Zároveň děkuji všem trenérům, činovníkům a v případě mládeže i 

rodičům za práci, pomoc a podporu, bez které by nebylo možné takových výsledků 

dosáhnout. 
 

                     Milan Kučera, předseda odboru sportu SŽJ 
 

Sokolská župa Jihočeská – vzdělavatelé 
 

Vzdělavatelé pracovali v 19 jednotách, kde se starali zejména o propagaci Sokola, 

organizaci vzdělavatelských akcí a sepsání příspěvku do této župní ročenky.Účast župy na 

celostátních vzdělavatelských akcích 

Noc sokoloven – 22. září 2017 

Do třetího ročníku této celostátní akce se zapojilo 7 jednot: České Budějovice, 

Jistebnice, Lhenice, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně. Tedy opět víc než v loňském 

roce. Těmto jednotám děkuji a doufám, že se všem akce vydařila a že v ní budou 

pokračovat. 

Památný den sokolstva - 8. říjen 2017 

Již tradičně si tento památný den připomněly jednoty České Budějovice a Volyně 

odhalením pamětní desky a pouštěním lodiček po řece, což ocenili hlavně rodiče a děti. 

Literární soutěž Sletové perličky 2017 
Z naší župy se této soutěže zúčastnila ses. Jana Šipková z Volyně. Její práci „Sletové 

střípky vzpomínek“, pojednávající o účasti autorky na XI. všesokolském sletu v roce 

1948, ocenilo Předsednictvo VO ČOS pamětním listem a knihou Prodaná nevěsta. 

Práce byla se souhlasem autorky v listopadu 2017 publikována na župním webu v sekci 

Zprávy z akcí. 

Oslava 155 let založení Sokola 
Toto výročí jsme si připomněli v únoru 2017 na Sokolských akademiích v Milevsku a ve 

Volyni. V den výročí 16. února 2017 se v Českém rozhlase České Budějovice uskutečnil 

živý rozhovor se župním starostou br. Matouškem a starostkou Sokola Volyně ses. 

Holoubkovou. Navázaná spolupráce s Českým rozhlasem bude pokračovat i v roce 2018. 

Župní ročenka 
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2016 byla vydána v elektronické i tištěné podobě. Na 

župním webu byla publikována 19. června 2017. Její tištěnou podobu zajistil místostarosta 

župy br. Josef Kadlec. Ročenka má 92 stran a přispělo do ní 20 jednot. 

Webové stránky župy 
Z důvodu nutné aktualizace redakčního systému byly webové stránky župy přesunuty na 

nový webový server a byly realizovány drobné změny designu. Byl vytvořen termínový 

kalendář, vyměněn hlavní baner, přidána loga sponzorů. Bylo zpřesněno rozdělení webu na 

část veřejnou a část členskou, která je přístupná až po přihlášení. 
 

Sletová štafeta proběhla v naší župě ve dnech 22. až 24. září. Příspěvkem vzdělavatele 

bylo vytvoření Sletového poselství, které kurýři přenesli ve štafetovém kolíku z Trocnova 

až do Příbrami, kde vše předali kurýrům Sokolské župy Jungmannovy. 
 

           Pavel Bolek, vzdělavatel SŽJ 
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Tělocvičné jednoty 

 

T.J. Sokol Bělčice 
 

   Tělocvičná jednota Sokol Bělčice evidovala k 31. 12. 2017 celkem 109 členů, z tohoto 

počtu bylo 46 mužů, 3 ženy, 6 dorostenců, 40 hochů a 14 dívek. Oproti roku 2016 je to 

nárůst o 11 členů. Členové jednoty byli zapojeni do oddílu sokolské všestrannosti a do 

oddílu kopané. 
 

Výbor jednoty pracoval v tomto složení: 
starosta    Karel Zienert  

místostarosta   Josef Říšský   

jednatel   Jiří Zamrazil     

hospodář   Hana Novotná   

náčelnice   Hana Kočovská   

předseda odboru sportu  Augustin Koblasa  

vzdělavatel   Miroslava Říská   
 

Oddíl všestrannosti.  Pravidelné společné cvičení hochů a dívek probíhalo pod vedením 

náčelnice Hany Kočovské. Velký zájem byl také o cvičení rodičů s nejmenšími dětmi. 

Členové dále působili v oddíle šipek, který pravidelně pořádal regionální turnaje ve 

steelových i v softových šipkách. Úspěšně proběhlo Mistrovství republiky žáků, juniorů a 

veteránů, které oddíl zorganizoval již po páté. Dál se členové SV pravidelně scházeli na 

rekreační volejbal a hoši hráli florbal. 
 

Sportovní oddíl kopané měl celkem 70 členů, z toho 33 mužů, 6 dorostenců, 15 žáků a 16 

dětí v přípravce. Muži hráli  I. B třídu Jihočeského kraje, v ročníku 2016/17 obsadili se 

ziskem 30 bodů 10. místo. Žáci hráli Okresní přebor Strakonicka, který v ročníku 2016/17  

se ziskem 36 bodů vyhráli (za celý ročník 12 utkání vyhráli a pouze 2x prohráli se skórem 

68:16).  Vzhledem k odchodu klíčových hráčů do vyšší věkové kategorie ale nevyužili 

možnost postupu do vyšší krajské soutěže. Přípravka také působila v OP  Strakonicka, kde 

v ročníku 2016/17, po rozdělení mužstev v jarní části do dvou skupin, obsadila ve skupině 

B pěkné 5. místo.  
 

 Tělocvičná jednota uspořádala v rámci kulturních a společenských akcí tradiční 

Sportovní ples, ve spolupráci s MěÚ Bělčice a ZŠ Bělčice pro děti na fotbalovém hřišti 

Dětský den, v sokolovně Maškarní bál a Mikulášskou zábavu. Pro žáky ZŠ Bělčice, 

Bělčické mažoretky a ostatní organizace zabezpečovala pronájem a vytápění prostor 

sokolovny. 
 

 V rámci údržby sokolského majetku byla kromě běžných prací provedena výměna 

zbývajících starých oken v sokolovně a natřena nová parketová podlaha na sále a v přísálí. 
 

 Jiří Zamrzla, jednatel  
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T.J. Sokol České Budějovice 
 

 Ani v roce 2017 se nic nezměnilo na skutečnosti, že českobudějovická sokolská 

jednota patří mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské. 

  Ke konci roku 2017 jednota evidovala celkem 1614 členů, proti minulému roku 

tedy o 84 členů více. Došlo ke změně počtů cvičenců dle věkových kategorií - žactvo 765, 

dorost 167, dospělí  682. Všestrannosti se věnuje  604 členů, do sportovních oddílů 

dochází 1010 členů. 

  Výbor jednoty se scházel pravidelně 2x měsíčně (příp. mimořádně podle aktuální 

potřeby). Pracoval ve stejném složení od volební valné hromady v roce 2016: 
  

 starosta  Ing. Josef Kadlec 

1. místostarosta  Stanislav Gryc 

2. místostarosta  Eva Sedláková 

jednatel  Ing. Milan Pázler 

náčelnice   Ing. Věra Pázlerová 

hospodářka  Stanislava Kubešová 

vzdělavatelka  Milada Pospíšilová 
 

 Nepodařilo se získat náhradu na pozici náčelníka. 
  

 Zástupci naší jednoty se na jaře aktivně zapojili do kritiky a rekonstrukce předsed-

nictva župy a někteří se nyní na jejím řízení i přímo podílejí. 

  Nadále platí fakt, že o finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty 

s obrovským nasazením a přehledem stará tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová. 

Hlavně díky ní se daří využívat nejrůznější granty a dotace – na vybavení či na činnost  – 

na možnosti upozorňuje členstvo i na našem webu. 

  Vzhledem k nepřehledné situaci s dotacemi MŠMT na provoz, údržbu a obnovu 

sportovišť, projednal výbor začátkem října 2017 zvýšení příspěvků na režii. Rozhodnutí o 

výši příspěvků je vloženo na naše webové stránky. 

 Pro lepší informovanost členstva byla na našem webu zprovozněna nová služba - 

odběr novinek. Na úvodní stránce je možno zaregistrovat e-mailovou adresu k odběru 

novinek vložených na tento web. 
 

Do projektu ČOS s názvem 100 sokolských keší republice, který je směřovaný k 

oslavám 100. výročí založení československého státu, se zapojila naše jednota již před 

dvěma lety – vyhodnocený bude v době Všesokolského sletu v Praze. Zřízené kešky jsou 

zveřejňovány i na světovém webovém portálu https://www.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 obsah a zaměření jsou nadále příznivé.  
  

 Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny a atletický 

stadion na Sokolském ostrově. Poskytuje zázemí všem svým oddílům a zbylé hodiny 

pronajímá školám, event. dalším zájemcům. Vytíženost tělocvičen i stadionu je možné 

najít na webových stránkách jednoty. 
 

V roce 2016 se podařila nákladná rekonstrukce celé hlavní střechy na velké 

sokolovně na Sokolském ostrově a zima ji dostatečně prověřila. V letošním roce, po 

příslibu grantu MŠMT, jednají zástupci jednoty od června s Magistrátem ČB a Krajským 

úřadem o finanční podpoře na rekonstrukci tribuny na atletickém stadionu. Je připravené 

stavební povolení, dokončuje se zadávací dokumentace. Připravuje se vyhlášení 

https://search.seznam.cz/?q=www.+geocaching.com&url=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fplay&data=lgLEEClZfaLdRbQNpysXyh5yXjnEQMe_t302p1yofT24QQBuxJrbsQt720cFkuwdRz7jjPAy8pQtyBS1RrMfBtsiXV8exZMGV7h70dl4utls4QJoTk7OWq59C8QCSOmSxALu18QCK80%3D
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výběrového řízení na dodavatele. 

 Připravuje se zateplení a související stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném. 

O všechny stavební záležitosti se obětavě stará hospodářka ses. Stáňa Kubešová. Průběžně 

je doplňováno, obnovováno a pravidelně revidováno cvičební nářadí ve všech tělocvičnách 

i na stadionu. K nákupu nářadí i náčiní jsou využívány různé granty a dotace.  
 

Všestrannost  
    Cvičenci se scházeli ve 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření: R+D 

(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. Věnovalo se jim 43 cvičitelů   

    Župních přeborů všestrannosti se zúčastňovalo v posledních letech především 

žactvo a 2 až 3 dospělí. V roce 2017 se nikdo z nich neprobojoval v žádné věkové 

kategorii na přebor ČOS. 

    Na podzim 2017 začaly nácviky skladeb pro XVI. Všesokolský slet 2018. Do 

nácviku šesti skladeb (dětské skladby: Méďové, Noty a Děti, to je věc; ženy a dorostenky: 

Siluety a Ženobraní; senioři: Princezna republika) se zapojilo pod vedením šesti sester 

celkem 88 členů. Pět členů jednoty (4 ženy a 1 muž) nacvičuje koedukovanou skladbu 

s názvem Spolu v jednotě Čtyři Dvory. Neuvěřitelné je nasazení ses. Pokorné, která se 

věnuje nácviku a vedení tří skladeb! 
  

    Zajímavá byla listopadová akce všestrannosti Písecký šplhavec 2017, kterou 

opanovali, za účasti asi 50 závodníků, členové naší gymnastické skupiny. Podrobná zpráva 

účastníka br. Františka Růžičky: 

„Budějovičtí šplhouni v Písku. My hoši, co spolu šplháme po laně, se scházíme v 

sokolovně na Sokolském ostrově a léta jsme trénovali pod vedením br. Bedřicha Borška. V 

neděli 26. listopadu jsme vyrazili zúročit své tréninkové úsilí na letošní poslední velkou 

cenu v olympijském šplhu, na Píseckého šplhavce. Šplhá se ze sedu bez přírazu nohou. A 

byli jsme jedničky! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Martin Trnka, 

České Budějovice 

 
 

Náš nováček, Stanislav Kašpar, byl jediným ze čtyř žáků, který dokázal vyšplhat do 

výše 4,5 m ze sedu bez přírazu. Jan Trnka byl mezi sedmi dorostenci na 4,5 metrovém laně 

nejlepší. V kategorii mužů závodilo na osmimetrovém laně 29 borců. Martin Trnka byl po 

třech pokusech druhý, ale posledním, čtvrtým pokusem se vyšvihl na první místo! Duo 
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Trnka & Trnka opět zabodovalo. Vlastimil Růžička byl v kategorii veteránů na 

osmimetrovém laně sice pátý ze šesti, ale byl jedničkou ve své věkové kategorii (nejstarší 

závodník) a také to vyšplhal poprvé v životě.“ 
 

Podrobněji o některých oddílech: 
  

Oddíl rodičů a dětí – velmi oblíbené a hodně navštěvované cvičení - ve velké sokolovně 

cvičily se svými rodiči děti ve věku 2,5 – 5 let, menší děti cvičily ve dvou skupinách v 

Suchém Vrbném. 
 

 Předškolní děti a mladší žáci cvičili úspěšně ve všech třech sokolovnách. Vedoucí oddílů 

již počtvrté uspořádali společně atletické závody, jejichž cílem je vzbudit u dětí radost 

z pohybu a soutěžení - soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. 
 

 
 

Atletické závody předškolních dětí a mladších žáků 
 

Ženy cvičily ve velké sokolovně (20 cvičenek), v Suchém Vrbném (29) i v Rožnově ve 

cvičení pro seniory (30 cvičenek ve věku 60 až 90 let). Úspěšně se rozběhlo cvičení pro 

ženy s programem na formování postavy – bodystyling. Pravidelně cvičily i členky oddílu 

seniorské turistiky a také ženy z oddílu Arcus – život (zdravotně postižení).   
  

Členové a členky jmenovaných oddílů byli duší všech sokolských aktivit a akcí pro děti – 

bez nich by se neobešel žádný Mikuláš, šibřinky, dětské akce pořádané Magistrátem města 

nebo Pohádkové putování kolem sokolovny. Společně slavili i významná výročí.   
  

Rekondiční cvičení na velkých míčích působilo v Rožnově, nabízelo i zprostředkování 

pobytů se cvičením v tuzemsku a v zahraničí.  
 

Pobyt v přírodě – oddíl pracuje od roku 1997 a využívá krásnou klubovnu ve velké 

sokolovně. Vedoucí a instruktoři, odchovanci oddílu, vedli mladší části oddílu a organizo-

vali letní tábor pro širší okruh zájemců. Pomáhali při cvičení všestrannosti i při otevřených 

akcích pro děti. Připravili velmi oblíbené lanové překážky a lanové systémy pro šibřinky, 

asistovali v programu Pohádkového putování kolem sokolovny ke Dni dětí nebo zajistili 

předvánoční zdobení stromečku pro zvířátka v lese u ČB. 
 

Oddíly tenisu a sálové kopané sportovaly pouze pro radost. 
 

V rámci všestrannosti pracoval také divadelní oddíl – loutkohra manželů Reindlových. 

Oba loutkáři hráli hodně pro školy a školky a šířili povědomost o Sokole při každém 

vystoupení. 
  

Podrobné údaje o jednotlivých oddílech - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení 

najdete na webových stránkách jednoty. 
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Sportovní oddíly - u ČOS jich bylo zaregistrováno celkem dvacet: atletika, americký 

fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee, bojové 

sporty karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan, roztleskávačky 

(Helľs Cheerleaders), sportovní tanec, scénický šerm (přidal se v dubnu 2016) a dva oddíly 

historického šermu. Během letošního roku ukončil svoji činnost oddíl volejbalu. 

    Členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé 

soutěže pak sami pořádali. Jejich činnost je většinou řízena příslušnými sportovními svazy 

– to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnovaly 

pouze rekreačně nebo hrály nižší soutěže (podnikové ligy). Mnozí sportovci dosáhli 

mezinárodních úspěchů a byli zařazeni i do reprezentačních týmů. Oddíly bojových sportů 

karate a Iaido-Kendó jsou členy příslušných mezinárodních organizací, zúčastňují se 

seminářů, stáží a zvou do ČB pravidelně i hosty ze zahraničí. 

     Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení najdete na 

 webových stránkách jednoty. K činnosti tří největších oddílů se vyjádřili jejich vedoucí. 
   

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty: měl cca 350 členů. Má statut SZM (= 

Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jeho činnost je 

podporována přímo odborem sportu ČOS. Oddíl měl i početnou dětskou základnu.  

Viz. též WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ. 

Vedoucí oddílu atletiky, br. Tomáš Najbrt napsal pro Ročenku: 

„Atletický oddíl T.J. Sokol České Budějovice patří mezi nejlepší atletické oddíly 

v republice. V mládežnických kategoriích tradičně obsazujeme přední příčky na národních 

šampionátech. Naši mladí atleti se stávají platnými členy reprezentačních výběrů. Ti 

nejlepší dokonce vytvářejí nové rekordy České republiky. 

 Ještě nikdy jsme neměli v jedné sezóně devět reprezentantů ČR. Na evropském 

juniorském šampionátu startovali Tomáš Němejc, Jiří Polák a Štěpán Bosák. Nejlepšího 

výsledku na MEJ dosáhl Štěpán Bosák ve štafetě 4x 400 m, která ve finálovém závodě 

obsadila 7. místo. Ze dvou reprezentantů na Evropském mládežnickém olympijském 

festivalu lepšího pořadí dosáhla 6. místem Veronika Piklová, když Tomáš Kratochvíl ve 

finále dálkařské soutěže za tímto výsledkem o dvě příčky zaostal. Všech pět talentovaných 

atletů reprezentovalo ČR i na MU příslušných věkových kategorií, kde je doplnili další tři 

naši atleti: Klára Ředinová společně s Lenkou Pardamcovou na juniorském a Tereza 

Babická na žákovském. Naprázdno nevyšel ani tradiční účastník evropských a světových 

veteránských soutěží výškař Jaroslav Lorenc, který přivezl ze světového halového 

mistrovství stříbrnou medaili.  

 Na MČR jsme získali 24 medailí – 10x zlato, 6x stříbro, 8x bronz. Tomáš 

Kratochvíl se stal, stejně jako v minulém roce, čtyřnásobným Mistrem republiky. O jeden 

titul méně si z MČR odvezl Jiří Polák. Jedním titulem se pyšní Tomáš Němejc, Petr Pícha 

a Veronika Piklová. Kromě medailí jsme si z MČR přivezli dalších 43 finálových 

umístění.  

 Naši atleti v roce 2017 vytvořili 5 národních rekordů. Tomáš Kratochvíl po halovém 

žákovském rekordu ve skoku dalekém 6,88 m překonal i rekord na dráze. Nejstarší platný 

rekordní zápis z roku 1942 vylepšil o 12 centimetrů na 7,24 m. Po loňském překonání času 

Pavla Masláka na 200 m juniorů v hale dokázal letos Jiří Polák tento rekord ještě o další 4 

setiny vylepšit na 21:18 s. O další dva rekordy se postarali sprinteři. Nejprve v hale ve 

složení Němejc, Bosák, Boudný, Polák vytvořením juniorského rekordu na 4x 200 m a 

poté i na dráze na 4x 100 m, kdy Bosáka nahradil Bárta. 

 Do soutěží družstev dlouhodobě nasazujeme družstva všech kategorií, počínaje 

http://www.atletika.sokol-cbu.cz/
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družstvy dospělých a konče přípravkou. Úspěšné vystoupení družstva mužů v 1. lize, ve 

které obsadilo 5. místo. Vítězství družstva žen v baráži znamená, že obě družstva budou 

prvoligová i v příštím roce. V mládežnických soutěžích se nejdále probojovali žáci, když 

postoupili do nejvyšší soutěže a obsadili 8. místo na MČR družstev. 

 Atletický oddíl uspořádal v sobotu 29. dubna na zdejším stadionu úspěšné MČR v 

běhu na 10.000 m. Závod se konal pod záštitou primátora statutárního města České 

Budějovice Ing. Jiřího Svobody. Pořádající oddíl zařadil i vložené závody pro mládež a 

příchozí. Této možnosti využili ti, kteří se MČR na 10.000 m ještě zúčastnit nemohou. 

Mistrovské tituly získali Vít Pavlišta a Moira Stewartová v kategorii dospělých, Martin 

Rebenda a Bára Stýblová v kategorii juniorů. 

 Na stadionu se také sešly běžecké legendy z dob minulých: Josef Jánský, Stanislav 

Hoffmann, Ivan Uvízl, Martin Zvoníček, Jan Bláha a další 

 V závodě se neztratili ani členové našeho oddílu: David Vaš v kategorii mužů sice 

přes svůj statečný boj na trati nenavázal na své 4. místo z loňského roku, zato Matyáš 

Jánský, vnuk Josefa Jánského, věkem sice teprve dorostenec, obsadil v kategorii juniorů 

vynikajícím časem 4. místo. To vše je umocněné tím, že s atletikou začal před sedmi 

měsíci. Ještě lepšího výsledku dosáhla Lenka Pardamcová, jíž se podařilo v závodu 

juniorek získat bronzovou medaili. To je zatím její nejlepší atletický výsledek. Takto 

významná akce se v Českých Budějovicích uskutečnila po dlouhé době a organizátoři se jí 

zhostili úspěšně.“ 
 

Dne 4. listopadu se konal již 15. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova, letos 

opět pod záštitou Magistrátu města i Krajského úřadu našeho kraje. Závod se vždy těší 

velkému zájmu, letos se sešlo 229 účastníků ve velké věkové škále. Pravidelně se tu schází 

i mnoho odchovanců našeho oddílu - letos padly tři traťové rekordy. 

Nesoutěžní  Běh s kuřetem se koná v rámci tohoto závodu od roku 2006 a letos se 

ho zúčastnilo 120 běžců. Pro konto nadace „Pomozte dětem“ se na dobrovolném 

startovném vybralo 11.609 Kč. 
 

 

 
 

3. místo Lenka Pardamcová, atletika – MČR 

 
 

 
 

Běh kolem Sokolského ostrova 

+ Běh s kuřetem 
 

Oddílu badmintonu, vedoucí oddílu br. Vokoun pro Ročenku: 

„Činnost oddílu se soustřeďuje na dosažení co největší výkonnosti všech členů 

oddílu od přípravky až po výkonnostní sport mládeže a dospělých. Naši hráči startují  v 

nejvyšších soutěžích jednotlivců i družstev v ČR a startují i na významných evropských 

soutěžích. V extralize hostují V. Lapáček a J. Janoštík, v I. lize potom A. Hadáček. 

V juniorské reprezentaci je J. Janoštík, v širší D. Dvořák. Patřil by tam i V. Lapáček, ale 
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přednost pro perspektivu mají nejmladší nadějní hráči. 

Více též na: www.badmintoncb.cz 

21. – 29. 11. ME U17 Praha: J. Janoštík – jednotlivci, 9. místo dvouhra, družstvo 5. místo 

17. 10.   MS juniorů v Indonésii: J. Janoštík – 5 výher, 2 porážky v družstvech   

  Umístění družstva na 41. místě, 6 výher, 5 porážek v jednotlivcích   

4. – 5. 11.  MČR jednotlivců U17, Praha: Jan Janoštík – 2. místo čtyřhra,  

3. místo dvouhra 

11. – 12. 11.   MČR jednotlivců U15, Klimkovice: Jan Janoštík – 1. místo dvouhra,  

1. místo smíšená čtyřhra; Daniel Dvořák, Klára Neubauerová –  

9. až 16. místo dvouhra 

9. – 10. 12.  MČR jednotlivců U13, Liberec: Daniel Dvořák – 1. místo dvouhra,  

1. místo čtyřhra (Rázl), 2. místo mix (Nováková)   
 

Mezinárodní turnaje:   

2. – 3. 2. Mezinárodní mistrovství Kypr: Vojta Lapáček, J. Janoštík – 3. místa 

dvouhry, společně potom 3. místo čtyřhra 

18. 2.  Polisch junior: J. Janoštík – 3. místo dvouhra, 3. místo čtyřhra 

30. 3.  Nations Future Cup Slovinsko:  Soutěž družstev výběr ČR s Janem 

                      Janoštíkem 1. místo 

14. – 16. 4. Berlín Yonex Junior Cup: J. Janoštík – 2. místo, D. Dvořák 3. místo  

                      dvouhry   

22. – 23. 4. Hellas Junior 2017 Řecko: Vojta Lapáček – 1. místo čtyřhra 

22. – 23. 4. Victor Cup Benátky: J. Janoštík – 1. místo mix (Tallu Van Coppenolle) 

19. – 21. 5. Opatie Chorvatsko:  J. Janoštík – 3. místo mix 

9. – 11. 6. Rakousko: Daniel Dvořák - 3. místo ČM a SČ, 5. místo dvouhra 

16. - 18. 6. BEC Srbsko: Jan Janoštík, 2. místo čtyřhra, 5. místo dvouhra 

25. 6.   Olympiáda dětí a mládeže Brno: Jan Janoštík (+ Švejda) – 1. místo 

čtyřhra; Vanesa Kryeziu (+ Šmikmátorová) – 9. místo čtyřhra   

2.– 3. 9.   Polisch junior U17: Jan Janoštík – 3. místo dvouhra  

9. – 10. 9. Záhřeb Youth U17: Daniel Dvořák – 3. místo, dvouhra, 1. místo čtyřhra  

                      (+ Maňásek) 

30. 9. – 1. 10. Slovak Youth U17: J. Janoštík (+ Švejda) – 1. místo čtyřhra“  
 

 

 

 

 

Jan Janoštík Korfbal 

http://www.badmintoncb.cz/
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Oddíl korfbalu - píše ses. Stáňa Kubešová: 

„Oddíl měl v soutěžní sezóně 2016/2017 v soutěžích řízených Českým korfbalovým 

svazem celkem 4 družstva: 3 seniorská a 1 žákovské. Výkonnostní cíl u družstev seniorů 

byl splněn nad očekávání. Družstvům seniorů, startujícím v nejvyšší a druhé nejvyšší 

korfbalové soutěži v ČR (Česká korfbalová extraliga, 1. Česká korfbalová liga) se povedl 

husarský kousek, který nemá v historii českobudějovického korfbalového oddílu obdoby. 

Obě družstva své soutěže vyhrála a stala se Mistry ČR dvou nejvyšších soutěží! Lepší 

umístění jsme si nemohli přát. Třetí družstvo seniorů skončilo v Korfbalové lize rezerv na 

2. místě a žákovské družstvo obsadilo v Korfbalové lize starších žáků U16 pěkné 4. místo. 

Mnozí hráči našeho oddílu jsou členy reprezentačních výběrů jednotlivých 

věkových kategorií. Nejdůležitějšími reprezentačními akcemi pro rok 2018 je Mistrovství 

Evropy seniorů v Holandsku v říjnu 2018 a Mistrovství světa 2018 hráčů do 21 let 

v Maďarsku v červenci 2018. Pevně věříme, že hráči našeho českobudějovického 

korfbalového oddílu nás budou skvěle reprezentovat. Více viz: www.korfbalcb.cz.“ 
 

Podrobněji o některých dalších sportovních oddílech: 
  

Oddíl roztleskávaček Hell´s cheerleaders úspěšně ukončil šestou sezónu a stále se 

rozrůstal – měl již 56 členů v různých věkových kategoriích. Členové oddílu se zúčastnili 

celorepublikových i mezinárodních soutěží (bylo by složité všechny vyjmenovat). 

Povzbuzovali na zápasech amerického fotbalu, ukázky svého mistrovství předváděli na 

akademiích, při šibřinkách nebo třeba v programu při doběhu sletové štafety do ČB. Více 

viz: www.cheercb.jsemin.cz 

  Začátkem června členové týmu Hell's Cheerleaders reprezentovali ČR ve třech 

kategoriích na mezinárodní soutěži Elite Cheerleading Championship v německém 

Bottropu. Pro týmy seniorek a juniorek to byla první zahraniční zkušenost. Oba týmy 

odvedly skvělou práci. Zkušení závodníci Veronika Váchová a Jakub Přibilík se ve velké 

konkurenci umístili na skvělém 7. místě, čímž se kvalifikovali na Mistrovství světa malých 

kategorií v Orlandu, USA. Účast našich týmů finančně podpořil Jihočeský kraj.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Děvčata z oddílu Cheerleaders 

na soutěži v Německu 
 

Oddíl Ultimate Frisbee patřil počtem 49 členů mezi největší týmy v ČR. Halovou sezónu 

2017 zahájil zlatou medailí na MR v kategorii mix, ženy vybojovaly bronz. Na mistrovství 

juniorů získal oddíl stříbro a cenu za nejférovější tým turnaje. Junioři bodovali i ve 

venkovní sezóně – na mistrovství juniorů získalo družstvo dívek stříbrnou medaili a 

chlapci zvítězili. V létě se konal v ČB již 2. ročník mezinárodního ženského turnaje The 

Princess Cup, což je akce, jejíž tradici založili členové oddílu. V září se v Č. Budějovicích 

konalo 16. MČR – ženy obhájily titul mistryň republiky, muži byli pátí. Několik hráčů 

http://www.korfbalcb.cz/
http://www.cheercb.jsemin.cz/
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bylo vybráno do národní reprezentace, zúčastnili se i plážového MS. Náš ženský tým 

postoupil do finále Evropské ligy v Itálii a stal se devátým nejlepším v Evropě. Pro více 

informací o týmu lze navštívit facebookové stránky 3sb, případně webové stránky 

www.3sb.cz.   
 

 
 

Frisbee – ženy, mistryně ČR 
 

Oddíl karate se staral o početný dětský oddíl, podnikal výpravy „kolovýlety“ i pro děti. I 

letos členové zorganizovali Kata 24 maraton, což je nepřetržité čtyřiadvacetihodinové 

cvičení, při kterém se střídají skupiny vyznavačů různých bojových umění, kteří se na 

celou dobu „nastěhují“ do sokolovny. Připravuje se kurz dámské sebeobrany. Více na 

http://www.karatesokol.cz/ 
  

O činnosti oddílu Tai chi chuan píše jeho vedoucí Jiří Vaněček: 

„Zavedli jsme pravidelně jednou měsíčně víkendové cvičební semináře Tai chi chuanu 

v prostorách naší sokolovny. Semináře byly volně přístupné pro členy Sokola i pro 

veřejnost. Naši cvičenci se zúčastnili mnoha domácích i zahraničních akcí jako lektoři i 

jako řadoví cvičenci. Vlastními silami si upravili klubovnu v sokolovně, kam uložili i svou 

rozsáhlou odbornou knihovnu. Viz též:  http://www.infokata.cz/ 

V neděli 19. 3. oddíl Tai chi chuan T.J. Sokol České Budějovice uspořádal doškolo-

vací seminář s názvem „Cvičíme zdravě“ pod vedením lektorů Jarka Kučery (1. 

místonáčelník ČOS a metodik komise zdravotní TV OV ČOS) a Ludmily Rakové 

(místonáčelnice ČOS, vedoucí komise zdravotní TV OV ČOS). 
 

Tance – část oddílu se věnovala americkému stepu a klasickému jazzovému stepu. Část 

členů tancovala standardní a latinsko-americké tance jen pro radost. Spolupracovali 

s Klubem neslyšících v ČB a neslyšící tanečníci se stali součástí oddílu se samostatným 

tréninkem.  
  

Stolní tenis měl v tomto roce 69 řádných členů – z nichž polovinu tvořila mládež. V jejím 

náboru se pokračuje. Šestnáct dětí bylo zařazeno do VOM (vybraného oddílu mládeže), v 

němž se jim systematicky věnovali zkušení trenéři. Dospělí i mládež se zúčastňovali 

přeborů a turnajů, dospělí bojovali v III. lize, v krajských přeborech i republikových 

přeborech, družstvo žen bylo přihlášeno do divize. Oddíl organizoval v uplynulém roce 

krajské bodovací turnaje i Vánoční turnaj. 

Úspěšní borci z řad mládeže (ročník 2001 až 2008): Klára Pazderová, bři Fišerové, 

Petr Čapek, Matěj Myler, Adéla Šauerová, Mikuláš Tušl, David Zdrha a Michal Brandejs.  
 

http://www.3sb.cz/
http://www.karatesokol.cz/
http://www.infokata.cz/
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Další aktivity v jednotě: 
  

 17. února se konaly již deváté šibřinky pro dospělé, tentokrát jako návštěva v ZOO 

s živou muzikou, profi občerstvením a zajímavým programem.  

 Hned druhý den, v sobotu odpoledne, se konaly ve stejném stylu již dvacáté šesté 

dětské šibřinky 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.  

 Začátkem června – ve čtvrtek 1. 6. - připravily ženy z oddílu všestrannosti pro 

všechny sokolské děti i pro veřejnost další Pohádkové putování kolem sokolovny. 

Tentokrát se vydařilo počasí, tak děti pilně hledaly pohádkové bytosti.  
 

  
Dětské šibřinky Pohádkové putování kolem sokolovny 

 

 V menším rozsahu připravila cvičitelka R+D ještě „obrázkový pohádkový les“ na 

pokraji města, původně pro svůj oddíl, ale přichází mnoho dalších dětí, takže je to 

dobrá propagace Sokola. 

 V sobotu 24. června se na Sokolském ostrově konal Sporťáček – nabídka sportov-

ních aktivit pro celou rodinu. Své zastoupení zde měla i T.J. Sokol České Budějovi-

ce s ukázkami činnosti některých našich sportovních oddílů. Odbor všestrannosti 

budějovické jednoty připravil pro malé návštěvníky zajímavou překážkovou dráhu.  

 Zakončení cvičebního roku v restauraci U Kaštanu na Včelné přátelským posezením  

 Zahájení nového cvičebního období – v krásného prostředí starého lomu na 

Rudolfově jsme přišli popřát zdraví br. Bedřichu Borškovi, dlouholetému cvičiteli i 

činovníku jednoty i župy k jeho 89. narozeninám.  
 

  
Festival Sporťáček Bedřich Boršek slaví 89 let! 
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 Pondělí 18. září - „Přijďte si šplhnout!“, součást celotýdenní akce Sokol spolu 

v pohybu, v němž děti přitahovaly hlavně lezecké aktivity, které tradičně skvěle 

připravili členové oddílu Pobytu v přírodě pod vedením br. Růžičky. 

 Noc sokoloven v pátek 22. září se propojila s doběhem první části sletové štafety do 

ČB, což přivedlo do zdejší sokolovny více návštěvníků než obvykle. Doprovodný 

program tvořily ukázky cvičení hlavně sportovních oddílů. Výstavka v hale 

připomněla 70. výročí otevření sokolovny. Noc sokoloven se v ČB nejlépe daří  

v malé a útulné sokolovně v Rožnově, kde mohou děti i přespat. 

 Památný sokolský den jsme si připomněli ve čtvrtek 12. 10. jako „večer sokolských 

světel“. Děti pouštěly po vodě drobné „lodičky“ se svíčkami. Nejvíce se to dařilo 

dětským oddílům v Rožnově. 
 

 
 

Sletová štafeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Večer sokolských 

světel 
 

 Mikuláš se svým doprovodem přinesl pro děti i žáky ve všech oddílech 

všestrannosti čokoládové adventní kalendáře.  

 V prosinci připravili cvičitelé pobytu v přírodě pro menší děti s rodiči tradiční 

vycházku s drobnými soutěžemi na Dobré Vodě poblíž ČB. Děti opět zdobily 

vánoční stromeček pro zvířátka a donesly jim jejich oblíbené pamlsky.  
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 Zimní akce: Lyžařský kurz se konal v zimním středisku v Horní Bečvě 

v Beskydech. Pobyt sokolských rodin s dětmi se uskutečnil opět o jarních 

prázdninách na Kvildě.  

 Dětský letní tábor, který úspěšně připravil oddíl pobytu v přírodě, se opět konal v 

Kadově u Blatné. Tentokrát na téma Ostrov aneb Kdo přežije. Tento oddíl měl svůj 

další program a celoročně pořádal mnoho krátkodobých pobytů a výprav 

 Příměstský tábor pro menší děti zajistil opět atletický oddíl.  

 A ještě něco navíc: Členové jednoty poskytovali pomoc různým nadacím - členky 

oddílu Arcus-život  pomáhaly s osvětovou činností a veřejnou sbírkou při tzv. 

„Květinovém dnu“, který pořádá Liga proti rakovině. V ČB spolupořádali 

s Magistrátem města akci Plaveme prsa, celostátní charitativní akci, štafetové 

plavání pro všechny příchozí. Oddíl historického šermu Fedrfechtýři nabízel 

zábavně–naučná školní představení ( www.fedrfechtyri.cz). Na charitativních 

akcích vystupovali i členové tanečního oddílu.  
 

Více o jednotě na stránkách www.sokol-cbu.cz a ve vývěsních skříňkách na sokolovnách a 

na hlavním náměstí.  
 

  Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové 

v krojích vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října. Na pozvání Klubu 

vojenské historie ČB jsme tentokrát přinesli květiny 2. července i k vojenskému, tzv. 

Zborovskému pomníku poblíž Jihočeské vědecké knihovny v ČB – u příležitosti 100. 

výročí bitvy českých legionářů u Zborova. 
  

 Nezapomínáme na významná životní výročí našich členů. 
  

Rozloučení - v roce 2017 nás opustili dva bratři, v únoru br. Karel Vopalecký a v 

červnu br. Julius Krnínský. Oba se zasloužili o obnovení a úspěšnou činnost jednoty i 

župy. Nečekaně zemřela také nedávná jednatelka naší jednoty, ses. Jitka Masopustová. 

Nezapomeneme! 
  

                     Milada Pospíšilová, vzdělavatelka  

 

 
 

T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou 
 

 Jednota evidovala v roce 2017 celkem 376 členů, z nichž bylo 250 dětí do osmnácti 

let a 126 dospělých. Scházeli se ve sportovních oddílech a v oddílech odboru všestrannosti. 

Výbor se scházel dle potřeby a většinou se řešila situace okolo oprav sokolovny - hlavně 

její zadní části, kde je umístěn malý sál, který je využíván převážně ke skupinovým 

cvičením. 
 

Výbor jednoty pracoval v tomto složení: 

starosta  Pavel Marek 

místostarosta  David Šťastný 

jednatel   Miroslav Valenta 

pokladník   Pavel Marek 

náčelnice  Jitka Hubingerová 

náčelník   Radek Drmota 

+ další členové výboru 

http://www.fedrfechtyri.cz/
http://www.sokol-cbu.cz/
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Činnost sportovních oddílů 
 

Oddíl baseballu – zprávu zaslal Radek Drmota: 

 „Klub existuje již 23 let a zajímavým rysem se stala skutečnost, že se do nejnižších 

věkových kategorií zapojují už děti hráčů, kteří byli přítomni u založení klubu v roce 1994. 

Většinou jsme se poměřovali s celou republikou, protože v jižních Čechách není ohnisko 

baseballu. Hráli jsme často s týmy z Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. To samo o sobě na nás 

vytváří tlak, abychom hráli co nejlépe a neustále na sobě pracovali. Základem pro nás je 

fungující systém kategorií, trenérských týmů a rozhodčích. Tento systém se nám v roce 

2017 povedlo výrazně zlepšit. 

 Uspěli jsme při náborech. V tomto roce jsme měli 50 dětí do 11 let. Do značné míry 

nám pomohl promo-klip s hráči a trenéry, který jsme sdíleli na facebooku. Trenérsky jsme 

měli zajištěny všechny kategorie od U7 do U15. Podařilo se nám získat dobrého a 

pracovitého hráče a trenéra z USA, který nám s mládeží velmi pomohl. Nejlepší výsledek 

zaznamenali kluci do 13 let 4. místem na MČR v Brně. Žačky softbalistky do 12 let hrály 

ve společném týmu s Trhovými Sviny a díky skvělým výsledkům napříč sezónou dokázaly 

postoupit do Extraligy (nejvyšší soutěž, 5 týmů). 

Mužský tým byl, po třech vítězných ročnících v 1. lize v předchozích letech, v 

útlumu.   

 Ač jsou baseball i softball týmovými sporty, zviditelňovaly nás i individuality, které 

klub vychoval. Martin Mužík (22 let) studuje a hraje druhou sezónu v USA na Wake Tech 

College v Severní Karolíně. Byl nejlepším hráčem a tváří tohoto klubu. Pravidelně hrál za 

národní tým do 23 let. Získal stříbrnou medaili na ME a patřil mezi nejlepší pálkaře 

mistrovství. Další mladíci např. Filip Hošna, Vojtěch Vlach, Petr Vojta, Matěj Vlach, 

David Bauer či Martin Jiránek byli v národních výběrech do 15 nebo do 18 let. 

 Tři naši trenéři, Ondřej Konvalinka, Michal Pirgl a Radek Drmota byli pozváni na 

prestižní týdenní trenérskou kliniku, organizovanou americkou asociací MLB. Rozhodčí 

Tomáš Špilauer pískal turnaj evropského významu v Polském Kutně a v příštím roce jej 

čeká světové finále Little league v USA. 

 Ohlas jsme sklízeli i jako pořadatelé. Byli jsme výhradním organizátorem 

zářijových MČR do 9 a do 10 let. Máme pro to optimální podmínky: 4 hřiště a okolní 

sportovní areál se spoustou zábavy pro celé rodiny a navíc také výbornou polohu v dosahu 

stezky pro kola a in-line. 

V roce 2018 bychom chtěli pokračovat v nastoupené cestě. Udržet výkonnost v 

mládežnických kategoriích a opět rozšířit naše řady hlavně do kategorie U13.“ 
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Oddíl stolního tenisu měl 18 dospělých členů a 7 dětí. Do soutěží pro sezónu 2017-2018 

přihlásil 3 družstva - DIVIZE, Krajský přebor a Regionální přebor I. 

Více zde: https://www.pinechluboka.cz/ 
 

Odbor všestrannosti 
 

Oddíl Filii – aerobic, rytmika, tanec (Jitka Hubingerová) evidoval 29 dětí a 6 dospělých. 

15 dětí se pravidelně zúčastňovalo soutěží v aerobiku (týmy i jednotlivci) a cvičili 1 – 2x 

týdně dle potřeby. 
 

Nejmladší děti – všestrannost, aerobic, tanec 

    Děti navštěvovaly hodiny aerobiku a rytmiky. Byly rozděleny do dvou skupin dle 

věku (2 až 4 roky a 5 a více let). Děti se zde učily základním krokům aerobiku i tance 

hravou formou a v prosinci připravily vánoční besídku pro rodiče. Oddíl se ve školním 

roce 2017/2018 zapojil do akce „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.  A začal 

s nácvikem sletové skladby pro předškolní děti – Noty. 

   V září 2017 přepravila některá děvčata z oddílu se svou trenérkou sletovou štafetu 

vlakem z Hluboké do Strunkovic. 
 

Starší dětí a ženy – soutěžní skupina připravila celkem 3 sestavy: mladší děvčata (6-8 let) 

skladbu na stepech „Ledové princezny“, starší děvčata (10-18 let) taneční aerobic 

„Rošťácké čipmanky“ a tým maminek a starších děvčat skladbu na stepech „Cizinka“. 

Soutěže a přehlídky: 

29. 1. – Česko se hýbe: Ledové princezny – 3. místo, Rošťácké čipmanky – 3. místo 

11. 2. – TeamShow a SAMC – Milín: Ledové princezny – 1. místo, Rošťácké čipmanky – 

             2. místo 

25. 3. – Přehlídka pódiových skladeb a aerobic team – T.J. Sokol Královské Vinohrady 

  Zúčastnily se všechny 3 týmy. „Ledové princezny“ si odvezly speciální cenu 

  poroty pro „malé a šikovné“ 

1.4. –    O princeznu junior aerobiku – přebor župy Jungmannovy (jednotlivci): 

  kat. I. Sárinka Hubingerová – 1. místo 

  kat. II. Majda Fojtlová – 1. místo 

  kat. VI. Terezka Fojtlová – 4. místo 

  kat. VII. Anička Havlíčková – 1. místo, Zuzka Maiková – 3. místo 

9. 4.  –  Semifinále MIA Festival Český Krumlov: Ledové princezny – 1. místo, 

  Rošťácké čipmanky – 3. místo, Cizinka – 1. místo 

8. 5.  –  Semifinále MIA Festival České Budějovice:  Ledové princezny – 2. místo, 

  Rošťácké čipmanky – 5. místo, Cizinka – 3. místo  

4. 6.  –  FINÁLE MIA Festival Praha: Ledové princezny – 4. místo, Rošťácké čipmanky –   

             8. místo, Cizinka – 4. místo 
 

Oddíl všestrannosti pracuje na Hluboké již řadu let. Každý čtvrtek se v tělocvičně schází 

pravidelně či nepravidelně kolem 30 dětí ve věku do 7 let, aby si vyzkoušeli cvičení na 

nářadí, i s různým načiním. Když se na jaře udělá hezké počasí, děti chodí cvičit na 

atletický ovál k ZŠ. Na konci školního roku pro ně vedoucí oddílu Jana Divišová 

pravidelně připravuje Baby olympiádu. 
 

Oddíl cvičení pro ženy – Bosu core a aerobic vede Jana Divišová již dlouhá léta. Ženy si 

mohou přijít zacvičit buď v pondělí na spíše posilovací hodinu, nebo ve čtvrtek na 

kondiční hodinu aerobiku. Cvičení letos navštěvovalo 15-20 žen. 

https://www.pinechluboka.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.pinechluboka.cz%2F
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Oddíl Pilates – vedoucí ing. Jitka Moulisová vede skupinu žen a mužů, které učí 

správnému procítění všech cviků a také pochopení, že toto cvičení dává ještě něco navíc: 

životní postoj a styl, poznávání fungování vlastního těla, předcházení mnoha zdravotním 

problémům a pořádnou porci relaxace. Má velký zájem o věc, dokáže se věnovat každému 

individuálně a hýří životní energií, kterou umí při cvičení rozdávat.  

Více na www.zdravypohybCB.cz 
 

  
 

Mateřské centrum působilo pod hlavičkou hlubockého Sokola. Sdružovalo 7 maminek, 

které se s dětmi scházely 2x týdně. Pro děti připravovaly různé tvoření, hudební hodiny 

nebo si zacvičili v tělocvičně. Hezké počasí využívali k výletům. Jako každý rok připravily 

maminky lampionový průvod pro děti do 6 let, čarodějnické setkání a jarní a podzimní 

burzu dětského oblečení a hraček. 
 

Oddíl beachvolleybalu (plážový volejbal) – vedoucí Zdeňka Pirglová, hrál v posledních 

dvou letech pouze rekreačně. Hráči se neúčastnili turnajů. S nárůstem členské základny se 

připravuje pro příští rok obnovení soutěžních aktivit. Všichni se už těší na písek. 

 
 

http://www.zdravypohybcb.cz/
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Oddíly míčových her a basketballu pracují v hlubockém Sokole již mnoho let. Muži se 

scházeli pravidelně buď ve čtvrtek, nebo v sobotu, a hráli mezi sebou přátelské zápasy. 

Oba oddíly měly dohromady 12 členů. 
 

Oddíl FalunDafa je relativně mladý - vznikl před dvěma roky. Cvičení probíhalo každou 

středu. Více informací na http://www.falundafa.org/ 

 

 
 

T.J. Sokol Jindřichův Hradec 
 

V roce 2017 evidovala jednota 158 členů (102 dospělých, 56 dětí; z nich v oddíle 

fotbalu 61 a ve všestrannosti 97). Aktivně pracovaly 3 cvičitelky a 3 trenéři. Oddíly odboru 

všestrannosti: rodiče a děti, žactvo, mladší ženy, zdravotní a kondiční cvičení žen a 

turistický oddíl. Všechny oddíly se scházely 1x týdně pod vedením zkušených cvičitelek.  
 

Dne 18. 6. 2017 byl na mimořádné valné hromadě zvolen nový výbor.: 

starostka a náčelnice  Ing. Ivana Lorencová  

místostarosta   Ing. Ivan Šot 

jednatelka    Jiřina Jeroušková  

člen výboru   Mgr. Dagmar Kousalová  

Stanislava Röschlová  

Bc. Jan Beneš 
 

Akce všestrannosti v roce 2017: 
 

Rodiče a děti – vedle pravidelného cvičení se 18 rodičů s dětmi zúčastnilo 21. února 

v tělocvičně gymnázia maškarního bálu. Den dětí 6. června na Tyršově stadionu přilákal za 

pěkného počasí ke hrám a opékání buřtíků 15 dětí s rodiči. Pravidelné setkání s Mikulášem 

při cvičební hodině se konalo 12. prosince. Básničky předneslo 14 dětí, které pak podaly 

ruce nejen Mikuláši, ale i čertovi s andělem. Za to byli všichni odměněni drobnostmi od 

sponzorů. 

 

 

                                                   Tyršův stadion 

 

Ženy - cestovatelky uspořádaly ve třídě školy za účasti 16 sester besedu o Černé Hoře 

s promítáním fotografií a povídáním (24. května). Celkem 33 sester se zúčastnilo dvou 

„docvičných“ v oddílech starších a mladších žen (7. a 28. června), příjemných posezení s 

hodnocením cvičebního roku, plány na další cvičení a plánováním dovolených. Začátek 

http://www.falundafa.org/
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cvičebního roku předznamenalo další setkání v příjemném prostředí u řeky Nežárky (31. 

srpna), věnované detailům cvičení i pravidelných akcí a dalšímu. Zúčastnilo se 10 sester. 

Na konci roku (19. prosince) pak všechny odbory ženského cvičení všestrannosti 

uspořádaly společné vánoční posezení s dobrým jídlem (ukázkou vánočního pečení) a s 

promítáním fotografií z uplynulého roku. Bilancování a přání dalšího úspěšného 

sokolského roku se ve školní třídě zúčastnilo 23 sester. 

Zástupci jednoty se stejně jako v minulých letech zúčastnili pietních akcí města  

(8. května a 28. října), akce Československé obce legionářské „Svíčky za padlé u Zborova“ 

(2. července) a „Legiovlak v JH“ (24. října). Ženy se pak zúčastnily i 1. Sokolského sletu v 

obci Gajary na Slovensku (2. července), kde cvičily ve skladbě z XVI. Gymnaestrády.  
 

 

 

 

 

 
 

Turistický oddíl 
 

Pietní akt 8. 5. Mertovy sady z Kunžaku do Strmilova 11. 5. 
 

                                Ivana Lorencová – starostka a náčelnice 

 

 
 

T.J. Sokol Kamenný Újezd 
 

V roce 2017 pracoval výbor jednoty 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 
  

Cvičení probíhalo v oddílech: Rodiče a děti, Předškolní děti, Baby club – maminky 

s malými dětmi, Žáci, Žákyně, Taek won do, Kick-box, Kalanetika, aerobic, Kangoorobik 

– mladší ženy, Starší ženy, Krav-maga, Stolní tenis a dvou oddílech pobytu v přírodě – 

Čtyřlístek a Klíček, nově Lezení na umělé stěně. 
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Akce roku 2017 
  

28. ledna - Sokolský ples - první sokolská akce v novém roce. K poslechu i tanci celou 

noc výborně vyhrávala kapela „Leťáci“ Jirky Letovského. Opět byla bohatá tombola, za 

kterou jsme poděkovali všem sponzorům a členům Sokola. 
 

19. února - Sokolské šibřinky 
Dětské šibřinky jsou již pojmem. Tradičně jim předcházela příprava nápaditých masek ze 

strany rodičů a neméně náročné sestavení programu organizátory. I letos se soutěžilo a 

především tančilo a dovádělo k velké spokojenosti všech zúčastněných kašpárků, 

princezen, vodníků, víl, zvířátek, kovbojů, pirátů, superhrdinů a dalších. Nechyběla ani 

tombola, která se u dětí těší velké oblibě. Odpolední program moderovala ses. Kateřina 

Janouchová, pořádek udržovali cvičitelé převlečení v maskách.  

 

24. března - Valná hromada se konala v sokolovně od 17:00 hod. 
  

6. dubna - Ukliďme Česko - celorepubliková úklidová akce, kterou organizuje Český 

svaz ochránců přírody. Na trase kolem silnice z Kamenného Újezdu na Včelnou jsme 

posbírali 8 velkých pytlů převážně plastových lahví, které neukáznění řidiči hází přímo 

z aut do příkopů vedle silnice. Měli jsme dobrý pocit z vykonané práce. 
  

13. května – Jednodenní výlet 
Členové jednoty ve spolupráci s turistickým oddílem z ASPV uspořádali jednodenní 

výlet s cestovní agenturou RoSlo do Novohradských hor z rakouské strany a do 

historického  městečka Weitra či Vitoraz v Dolních Rakousích na řece Lužnici (Lainsitz) 

blízko českých hranic. Je to centrum Vitorazska, které kdysi patřilo k Českému království.  

Odjezd byl plánován z náměstí v Kamenném Újezdu v 7:30 hod. 

Trasa výletu: Mandelstein 874 m n. m. (vyhlídka na Novohradské Hory a do České 

kotliny od Hojné Vody po Nové Hrady) - Nebelstein 1017 m n. m. - Weitra (nad městem se 

tyčí původní románský hrad upravený v 16. století na renesanční zámek) - Gabrielino údolí 

(romantické údolí kolem řeky Lužnice, upravované od roku 1843 na park pojmenovaný 

podle jedné z princezen z rodu Fürstenberků, kterým dodnes zámek ve Weitře patří) - 

Altweitra (patrně nejstarší ves v celém zdejším regionu, 2 km od Weitry). Navečer jsme se 

autobusem dopravili zpět do Kamenného Újezdu 

 
   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Město
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Rakousy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lužnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitorazsko
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8. dubna - Zálesácký závod zdatnosti v Lišově (akce oddílů Pobytu v přírodě)  

Župní kolo ZZZ se startovalo ve známé „Krakonošově zahrádce“ u rybníka Čekal. 

Z naší jednoty se závodu zúčastnily tři tříčlenné hlídky z oddílu Klíček v kategorii 

nejmladší žactvo, čtyři hlídky z oddílu Čtyřlístek v kategorii žactvo a tři hlídky v kategorii 

dorost. Na trati vedoucí převážně lesem bylo 13 stanovišť (orientace, souhvězdí, uzlování, 

poznávání bylin, stromů, zvířat, atd.) a mimo trať ještě navíc první pomoc, střelba, 

rozdělávání ohně a lanové překážky. Naše hlídky pokračovaly ve vítězném tažení 

posledních let. 

V obou postupových kategoriích (žáci a dorost) budeme tedy opět reprezentovat 

naši župu na celorepublikovém finále ČOS, které se bude konat v květnu v Radíkově u 

Olomouce. O to větší výzva nás čeká, protože budeme obhajovat loňské prvenství mezi 

žáky. 
  

4. června - Pohádkový les pro děti pořádala jednota u příležitosti mezinárodního dne 

dětí. Více než stovka dětí ve věku do 12 let startovala opět od budovy ZŠ v Kamenném 

Újezdu od 14:00 do 15:00 hodin. Startovné činilo 50 Kč za dítě. Na třinácti zastaveních, 

rozmístěných po trase dlouhé cca 5 km, sbírala dítka razítka, která značila, že patřičné 

úkoly byly zdárně splněny. Za orazítkovanou kartičku dostalo každé dítě v cíli v parku na 

návsi balíček.  

 

17. června - Gymnastický trojboj v Boršově nad Vltavou 
Desátého ročníku gymnastického trojboje se zúčastnilo celkem 42 závodnic ze 

sokolských jednot: Boršov, Kamenný Újezd, Čtyři Dvory a poprvé se zúčastnily i dětičky z 

Rožnova. Děvčata se utkala podle kategorií MŠ + předškolní na prostném a přeskoku, 

kategorie I na prostném, přeskoku a lavičce. Starší kategorie závodily na prostném, 

přeskoku a kladině. Sestavy se všem moc povedly. Všechny závodnice dostaly medaile, 

diplomy a ceny. Výsledky našich závodnic:  

Kategorie I (III)  

2. místo Janouchová Kateřina, 3. místo Matějčková Eliška   

Kategorie I (IV)  

3. místo Stoličková Simona     
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Kategorie I (V)  

3. místo Kubešová Anežka, 4. místo Matějčková Anna   

Kategorie II (II)  

2. místo Kittelová Eliška, 3. místo Veselá Lucie, 4. místo Petrášková Adéla   

Kategorie III (II)  

3. místo Skamenová Anna   

Kategorie IV 

1.místo Urbanová Kristýna, 2. místo Srpová Marie, 3. místo Turková Denisa   
  

červenec – srpen – Letní tábor 

S oddílem pobytu v přírodě jsme uspořádali již 6. letní tábor na našem oblíbeném 

tábořišti u Brloha. Tentokrát byl hlavním tématem Harry Potter. To, že jsme se rozhodli 

prožít příběhy všech sedmi knih, byl zpočátku bláznivý nápad, ale celkový zážitek byl o to 

silnější. Hned začátek byl netypický - děti, coby studenti cestující do školy čar a kouzel, 

nastoupily na nástupišti 9-3/4 do bradavického expresu - cesta vlakem z Boršova do 

Plešovic, odkud se vydaly na cestu cca 20 km přes Kleť až do Brloha. A pak se sled 

událostí již rozjel naplno. Od začátků ve škole, získání kamene mudrců, zápasu s vrbou 

mlátičkou, souboje s baziliškem přes záchranu Siriuse Blacka, Brumbálovu armádu až po 

hledání viteálů a konečné vítězství nad pánem zla. Oddíly představovaly 4 studentské 

koleje v bradavické škole a vedoucí převzali úlohu jejich profesorů. Ač byly prázdniny a 

děti normálně o škole nechtějí ani slyšet, z hodin bylinkářství, lektvarů, jasnovidectví, 

obrany proti černé magii, péče o kouzelné tvory či tance chodily nadšené. Šampioni svých 

kolejí navíc podstoupili několik náročných zkoušek v turnaji 4 kouzelníků (souboj s 

drakem, záchrana kamaráda ze stromového království a závěrečné dvoudenní putování se 

spoustou úkolů). Nesměl chybět ani turnaj ve famfrpálu, který jsme sehráním finálových 

zápasů předvedli všem hostům během návštěvního dne. Celotáborová hra nakonec 

zahrnovala asi 30 úkolů, které prověřily sílu, vytrvalost, inteligenci a odvahu. Vedoucí 

v dokonale připravených kostýmech zase museli sehrát spoustu scének, kterými 

navozujeme atmosféru daného příběhu před každým úkolem. 

 



Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2017 

 

34 
 

26. srpna - Letní zábava obce Kamenný Újezd 
Oddíl pobytu v přírodě připravil sportovní dopoledne pro malé občany naší obce. 

Na trase okolo náměstí a v sokolovně si mohli vyzkoušet například lezení na umělé stěně, 

lukostřelbu, střelbu nebo lanový park. V odpoledních hodinách si dospělí ověřili svou 

hbitost ve II. ročníku „Kamenoklání“. 

Oddíl Taek won do předvedl v podvečer ukázku bojového umění. 
  

7. října - Výlet na Prachovské skály 
TJ Sokol Kamenný Újezd, oddíl ASPV– turisti ve spolupráci s T.J. Sokol Kamenný 

Újezd uspořádali jednodenní výlet s cestovní agenturou RoSlo. Cílem bylo naše 

nejnavštěvovanější skalní město, které se rozprostírá ve střední části Jičínské pahorkatiny 

nedaleko Jičína. Navštívili jsme romantický labyrint pískovcových věží, sloupů, pilířů a 

bloků. Hlavní údolí Pelíškův důl a rokle Na vodách, které rozdělují oblast na tři odlišné 

části. Jižní svinčická část nabízí nádherné skalní město východně od Turistické chaty 

v centru oblasti. V pařezské části jsou zbytky hrádku Pařez a hrádeckou část tvoří 

pískovcový hřbet, na němž je archeologická lokalita Starý hrádek. Zastávku cestou domů 

jsme udělali i na hradě Kost, a nenechali jsme si ujít zajímavou prohlídku hradu. 
  

14. října - ZZZ Župní kolo  - T.J. Sokol Kamenný Újezd 
Po dvou letech jsme byli opět pověřeni organizací župního kola zálesáckého závodu 

zdatnosti (ZZZ). Běžně závod probíhá na jaře, ale protože pořádání celorepublikového 

finále, které bude v Doubí u Třeboně v květnu příštího roku má organizovat naše Sokolská 

župa Jihočeská, čímž většina organizace připadne na naši jednotu, jsme posunuli tuto akci 

už na 14. října. 

Závod proběhl v lesích v okolí mohyl a část tratě vedla i obcí. Součástí tratě byla 

spousta úkolů jako poznávání bylin, dřevin, ryb, souhvězdí, hmyzu a chráněných území 

ČR. Obratnost otestoval šplh po laně, plížení a několik lanových překážek. Z tábornických 

dovedností nechybělo vázání uzlů, rozdělávání ohně, práce s mapou a práce s nářadím.  

Na hladkém průběhu závodu a bezchybné organizaci se podílelo více než 35 rozhodčích. 

Perfektní zajištění zázemí a občerstvení zajistila naše jednota. Obecnímu úřadu děkujeme 

za povolení využití obecních prostor a vybavení. 

Prezentace výsledků našich závodníků je radostná: 

v kategorii přípravka (ročník 2008 a mladší) jsme obsadili první a druhé místo, v kategorii 

žactva (ročník 2004–2007) opět první a druhé místo a v kategorii dorost (ročník 2001–

2003) dokonce všechny tři pozice na stupních vítězů. 
   

Říjen - Oddíl lezení na umělé stěně zahájil svou činnost pod vedením br. Jiřího Ambrože. 

K pravidelným tréninkům se členové scházeli každou středu od 16.30 do 18.00 hodin a 

zaměřovali se na procvičování základních technik lezení a jištění.  
  

3. prosince - Mikulášská nadílka 
Tradiční Mikulášskou nadílku si připravili členové Sokola. Čekání na příchod Mikuláše se 

svou družinou ukrátilo dětem divadélko „Máma a táta“ s pohádkou. Mikuláš nadělovat 

více než padesátce malých dětí. 
   

23. prosince - 13. vánoční swingový večer s Avalonem nabídl vánoční atmosféru a 

pohodové chvíle. O kvalitní zábavu se tradičně postaral Swing trio Avalon ve složení: 

Jakub Šafr - klavír, Martin Voříšek - klarinet, Jan Kubeš - bicí. Hosté: Zbyněk Malý - 

housle, Marek Rejhon - kytara a dále Dan Hubáček - bicí a Jan Stehlík - kytara , zpěv. 

Jedinečný koncert, jehož pořadatelem byla naše jednota, patří již mezi tradice. 
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T.J. Sokol Katovice  
 

Jednota měla k 31. 12. 2017 celkem 51 členek, to je opět úbytek oproti minulému 

roku. Bohužel, stále se nám nedaří získat děti a mládež, hlavně najít cvičitelku nebo 

cvičitele pro tuto věkovou kategorii. 
 

Výbor jednoty pracoval v roce 2017 v tomto složení: 
 

starostka      Alena Valachová 

náčelnice     Miloslava Veselková 

jednatelka     Dana Pavlíčková 

hospodářka     Jolana Nesvedová 

vzdělavatelka a kronikářka   Milena Novotná 
 

Výbor se během roku sešel celkem čtyřikrát: 15. února, 31. května, 18. října a 6. 

prosince. 
 

 Dne 22. března se konala Výroční členská schůze za přítomnosti 33 členek. Našeho 

jednání se zúčastnili hosté: metodik ČOS bratr Vratislav Zahrádko a místostarosta Úřadu 

městyse Katovice Bc. Jindřich Zdráhal. Na výroční schůzi byla zhodnocena práce za 

uplynulý rok, byly předány gratulační listy k životnímu jubileu sestrám Marii Boháčové, 

Miladě Makovcové a Miloslavě Veselkové. Milena Novotná přednesla příspěvek o T. G. 

Masarykovi. K 155. výročí založení Sokola jsme si promítli televizní reportáž. Na 

programu byly také ukázky sletových skladeb pro XVI. Všesokolský slet.  

Byly zvoleny dvě zástupkyně naší jednoty na VH Sokolské župy Jihočeské, která se 

konala 8. dubna v Českých Budějovicích: Alena Valachová a Milada Makovcová. O 

průběhu a závěrech jednání VH  byl výbor informován na schůzi dne 31. května. 
  

Z naší činnosti:  
 

 20. 4. se několik členek zúčastnilo položení květin k pamětní desce pátera Josefa 

Jílka před kostelem sv. Filipa a Jakuba - vzpomínky na události konce druhé světové války 

– a ještě i k hrobu obětí Transportu smrti. Osázení hrobu a kytici zajistila ses. Jaroslava 

Řehořová 
  

  5. 7. Pietní shromáždění k výročí upálení Mistra Jana Husa. Členky jednoty se 

zúčastnily tradičně v hojném počtu. 
 

 Září - jako první zahájila svá cvičení Věrná garda, následovalo kondiční cvičení 

žen, jóga a zdravotní cvičení. 
  

 Volejbalový oddíl žen se opět začal scházet na trénincích, aby se mohl znovu zapojit 

do okresního přeboru. Od ledna 2018 budou trénovat pod vedením Václava Mendla z 

Písku.  
  

 Naše jednota se aktivně zapojila do příprav na XVI. Všesokolský slet. Dne 23. září 

se 7 členek zúčastnilo sletové štafety. Setkání proběhlo u památníku Jana Žižky 

z Trocnova u Sudoměře. 
  

 Od října začal nácvik sletové skladby Cesta. 14 cvičenek se pravidelně scházelo 

v tělocvičně ZŠ, jezdily na společné secvičné srazy do Tábora a poctivě se připravovaly na 

blížící se vystoupení. Termíny sletů v roce 2018: oblastní 12. - 13. 5. v Písku, župní 9. 6. 

v Českých Budějovicích a 1.- 6. 7. XVI. Všesokolský slet v Praze. Ten připravuje ČOS 

v rámci oslav stého výročí vzniku Československého státu. 
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 13. 12. se naše jednota přihlásila do celostátní akce s názvem Česko zpívá koledy – 

v 18 hod. zaznělo z Českého rozhlasu několik vánočních koled. Tato akce se konala ve 

spolupráci jednoty s Úřadem městyse Katovice. O zpívání projevilo zájem mnoho našich 

členek a místních obyvatel s dětmi (asi 80 účastníků). Organizaci zajistily sestry D. 

Pavlíčková a J. Nesvedová.  
 

 Na závěr roku poděkoval výbor prostřednictvím s. Pavlíčkové všem cvičitelkám a 

vzdělavatelce tradiční vánoční hvězdou. 
 

 Na základě žádosti o příspěvek nám poskytl Úřad městyse Katovice dotaci 15.000 

Kč – zakoupeny byly batohy a chrániče pro volejbal, část byla použita na cvičební úbory 

pro sletovou skladbu žen.  
 

 7. 12. byla podána žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 50.000 Kč. 
  

 Závěrem bych chtěla poděkovat členkám výboru, cvičitelkám, cvičenkám, trenérům 

i členkám volejbalového oddílu, který nás reprezentuje na volejbalových turnajích. A také 

členkám Věrné gardy za jejich příkladný vztah ke cvičení a udržování sokolské 

myšlenky…! 
  

 Všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a sportovního nadšení v roce 2018. Doufám, 

že skladbu žen Cesta zdárně nacvičíme a budeme vzorně reprezentovat naši jednotu. 

Myslím, že je potřeba pokračovat v tradici, navázat na krásnou sokolskou myšlenku, 

udržovat si zdravou kondici, mít radost z pohybu a pěstovat přátelství! 
  

Se sokolským NAZDAR 

        Miloslava Veselková, náčelnice 
 

 
 

T.J. Sokol Křemže 
 

K 31. 12. 2017 měla jednota 259 členů, z toho 103 dospělých, 13 dorostenců či 

dorostenek a 143 žákyň a žáků. Šedesátiprocentním zastoupením členů v žákovských a 

dorosteneckých kategoriích se jednota řadí k těm věkově „nejmladším“.  
 

Jednota uspořádala 11. února 19. společenský ples. Hrála skupina Grock, přišlo asi 

200 hostů. Na plese vystoupila skupina Five Fellas z jednoty v Písku.  
 

Členové výboru: 
starosta     Martin Janda 

místostarosta     Marie Svobodová 

jednatel     Jaroslav Žáček 

hospodář     Jitka Zimmermannová 

náčelník     Martin Janda 

náčelnice     Helena Šebestová 

předs.odboru sportu    Lenka Candrová 

vzdělavatelka    Alena Nováková 
 

Oddíl volejbalu procházel malým útlumem činnosti. Tradiční jarní volejbalový turnaj 

smíšených družstev se opět neuskutečnil. Již nebyla ani snaha o jeho pořádání. Stejný osud 

potkal i Veletržní turnaj ve volejbalu smíšených družstev, na nějž se přihlásilo příliš málo 

družstev, a musel být zrušen.  
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Družstvo mužů „Křemže A“ skončilo v krajském přeboru KP1 na 8. místě a 

zajistilo si tak opět účast ve stejné soutěži i pro další ročník 2017/2018. Mezi stabilní hráče 

patřili Jarda Žáček, Luboš Bušta, Jiří Cába, Jiří Struháček, Matyáš Janda, Míra Krištof, Jan 

Sixl a Michal Stašek z Budějovic a občas i Martin Janda.  
V soutěžích žen se družstvo „A“ umístilo na 1. místě ve skupině krajského přeboru 

KP2. Finálového turnaje o postup do KP1 se však kvůli kolizi termínu se svatbou Vendy 

Bartošové nezúčastnilo. Družstvo „B“ se v soutěži okresního přeboru Českých Budějovic 

umístilo na 7. místě.  
Na podzimní volejbalový turnaj ve švýcarském Emmenbrücke se Křemže přihlásila. 

Účast však byla kvůli úrazu starosty zrušena.  
 

Oddíl všestrannosti byl v roce 2017 velmi úspěšný. Hojná byla účast na župních 

přeborech v plavání, gymnastice, šplhu a lehké atletice. V přeboru ČOS v Prostějově v 

květnu 2017 nás reprezentoval Štěpán Vančura. Vybojoval bronzové medaile v gymnastice 

a šplhu a čtvrté místo v celkovém pořadí přeboru ČOS ve všestrannosti. Zlatou medaili 

získal jako člen vítězného družstva Sokolské župy Jihočeské. Na jednotlivé župní závody 

jelo celkem 23 našich cvičenců, mnozí z nich na více soutěží.  

Cvičení žactva všech věkových kategorii se těší velké popularitě. Ve všech 

žákovských věkových kategoriích se ho v roce 2017 účastnilo celkem 82 cvičenců. Na 

počátku cvičebního roku 2017/2018 se muselo z kapacitních důvodů přistoupit k omezení 

počtu cvičenců. Počty rodičů a dětí v oddělení předškolních a rodičů s dětmi je přibližně 

stejné, jako v roce předcházejícím. Cvičení zajišťovala Jitka Cábová a Hanka Kačerová. 

Po operaci a rekonvalescenci se zvolna vrací i Maruška Motejlová. V hodinách starších 

školních dětí pracovali jako cvičitelé: Helena Šebestová, Jitka Jandová, Monika Palková, 

Martina Palková, Jana Němcová, Iva Machová, Markéta Bartošová a Martin Janda. 

Vypomáhaly také Jitka Čížková a Jana Vančurová.  

 

 
Oddíl taek won do navštěvovalo 15 dětí, především chlapců, a 4 dospělí. Oddíl trénoval 

pod vedením Edvina Bischofa v tělocvičně v ubytovně.  
 

Oddíl stolního tenisu měl dvě soutěžní družstva. Křemže ,,A" hrála krajskou soutěž a 

Křemže ,,B" okresní přebor. Křemže ,,A" v jarní části dohrávala ročník 2016 / 2017, 

v němž obsadila 4. místo. Křemže ,,B" v ročníku 2016/2017 obsadila 5. místo.  

Oddíl pořádal, jako každoročně, dva turnaje v krásetínské herně. První turnaj se 

konal začátkem května za účasti 16 hráčů všech výkonnostních kategorií. Druhý turnaj je 

pevně spjat s datem 30.12. Oba turnaje jsou pouze pro zvané hráče. Opět se zde setkali 

hráči Otakar Fiala (česká třetí liga), Jan Válka (legionář hájící barvy německého 

Vilsofenu) nebo Josef Toth (hrající v rakouském Rainbachu). Po celý rok se někteří naši 
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hráči zúčastňovali turnajů pořádaných oddíly z celého Jihočeského kraje nebo 

každoročních okresních přeborů pořádaných okresním svazem stolního tenisu. S úspěchy 

obou týmů se čtenáři pravidelně seznamovali v Českokrumlovském Deníku, Holubovském 

zpravodaji i na obecní vývěsce.  
 V září 2017 byl založen oddíl stolního tenisu dětí. Děti trénovaly 1,5 hodiny 1x za 

týden. Pod vedením trenérů Jardy Opelky, Jirky Mandáta a Zbyňka Kudláčka se 

připravovalo 12 - 16 dětí. Novému oddílu byly zakoupeny dva soutěžní stoly a 200 

tréninkových míčků. Při stávajícím počtu dětí se uvažuje o nákupu stolně-tenisového 

robota pro vyšší vytíženost a další výkonnostní růst dětí.  
 

 
  

Oddíl stolního tenisu Běh Křemží 
 

Oddíl orientačního běhu měl celkem 32 členů, polovinu z nich v žákovských kategoriích. 

Do činnosti jednoty se naplno zapojil v roce 2016 a již v prosinci uspořádal v Křemži 

orientační závod mládeže. V letošním roce se účastnil krajských, celostátních i 

mezinárodních soutěží. Ve veteránských kategoriích postoupili závodníci jednoty do finále 

na mistrovství světa. V jihočeských žebříčcích se naši členové pravidelně umísťovali na 

předních místech. Vedoucím oddílu je Vladislava Troupová, o činnost a práci s dětmi se 

starají také Alena Nováková a Marcel Prais.  
 

Tenisté měli celkem 39 členů, z nich 15 v žákovských a dorosteneckých kategoriích. 

Vedoucím oddílu byl František Opelka. Neformální jihočeskou amatérskou ligu naši 

tenisté ve složení Malásek, Opelka, Klimeš, Šulc Reitinger opět vyhráli.  
 

Cvičení kalanetiky se konalo dvakrát týdně pod vedením Jitky Cábové.  
 

Běh Křemží (jeho další ročník) uspořádaly oddíly všestrannosti, orientačního běhu a 

volejbalu dne 17. května. Konal se na hřišti na Němcalce, delší tratě byly vedeny 

především na jih od hřiště podél náhonu, částečně také po silnici z Křemže na Holubov. 

Závodu se účastnilo 139 běžců všech věkových kategorií. Hlavní kategorie vyhráli Jan 

Flašar (jun.) a Jitka Jančůchová. Závod se stal vzpomínkou na jeho spoluzakladatele, Pavla 

Zimmermanna. 
 

Třetí ročník štafetového závodu ČLOBLAN opět uspořádala jednota společně s „Klubem 

přátel hory Kleť“ dne 17. června. 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. Zúčastnilo se celkem 9 

družstev. 
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 Pro všestrannost jsme nakoupili nové žíněnky, duchnu, molitanovou kladinu, 

odrazový můstek.  
 Tělocvična v budově ubytovny byla zaplněna již skoro každý den, i nadále ji 

využívala i škola pro hodiny tělesné výchovy, výuku základní umělecké školy, oddíl taek 

won do, nově také žactvo ze stolního tenisu a orientačního běhu. Několik hodin obsadily 

komerční sportovní aktivity.  
 Byt v Nové Peci byl využíván stále častěji, více zájemců zde trávilo volný čas 

především v době prázdnin. Prostor chodby byl v domě zmodernizován, ve vybavení bytu 

se využívá i tepelného čerpadla, které je schopné byt vytopit ještě před příjezdem 

návštěvníků.  
 Také obsazenost ubytovny se zlepšovala, zvláště v době letních prázdnin. Sportovní 

soustředění volejbalistů, gymnastů i fotbalistů nejen z okolí, ale třeba i z Prahy, obsadila 

ubytovnu a sportoviště především v srpnu. Bohužel se začaly objevovat potíže ve 

spolupráci se školou. Ta neměla zájem o dlouhodobé pronájmy školní tělocvičny, potíže 

začínaly být také se stravováním ve školní jídelně. Ohroženo bylo i stravování v 

restauracích. Na konci roku již bylo zřejmé, že se v Křemži, alespoň nějakou dobu, nebude 

možné v restauraci najíst.  
 Na závěr roku 2017 uspořádala jednota v sále radnice koncert skupiny Náhodná 

sešlost, jejíž členové jsou především z Písku a Příbrami. Společně s posluchači se zpívaly 

písně s vánoční tematikou. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 2.550 Kč byl 

věnován nadaci Post Bellum, která se především v rádiu snaží připomínat historii národa v 

dobách totalitních vlád, zvláště nacistů a komunistů.  
 Základní a aktuální informace o naší činnosti lze najít na stránkách www.sokol-

kremze.cz.  
 

                                                                                            Martin Janda, starosta a náčelník  
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T.J. Sokol Lišov 
 

 Jednota měla v roce 2017 celkem 217 členů. Ti se scházeli v pěti sportovních 

oddílech (volejbalu, nohejbalu, florbalu, sálové kopané a stolního tenisu), v odboru 

všestrannosti (cvičení dětí, žen a mužů), v oddíle pobytu v přírodě a v souboru loutkového 

divadla.  

 Výbor jednoty se scházel dle potřeby, hlavně k řešení problémů se sokolovnou. 

V současné době probíhají jednání s Městem Lišov o předání sokolovny městu. Výbor 

pracoval ve složení:  
 

starosta   Stanislav Matoušek  

místostarosta   Stanislav Fojtl  

jednatel    Zdeněk Chval  

hospodář    Helena Vaňková  

náčelník    Jan Volman  

náčelnice    Jana Nováčková  

předseda odboru sportu  Radek Bednář  

vzdělavatel    Miluše Vávrová  
 

 Rok 2017 jsme nemohli zahájit tradičními Sokolskými šibřinkami, protože kulturní 

dům byl v rekonstrukci, která bude pokračovat ještě dva roky.  
 

Činnost sportovních oddílů: 
 

Oddíl volejbal - ženy měl 33 členek. Trénovala tři družstva: družstvo A hrálo v nejvyšší 

krajské soutěži, tj. krajský přebor, a umístilo se ve středu tabulky, družstva  B a C 

(nejmladší členky) hrály okresní přebor. Družstvo B bylo na 5. místě, družstvo C na  

3. místě. V zimních měsících absolvovaly hráčky lyžařské soustředění na Šumavě, v létě 

jezdily na jižní Moravě na kolech. Uspořádaly Mikulášský turnaj smíšených družstev ve 

volejbale. 

 

Oddíl nohejbalu - dvě  družstva hrála okresní soutěž a byla vždy na předních místech 

tabulky. V tomto roce přibylo třetí družstvo – mladší hoši. Na podzim se konal 2. ročník  

„Memoriálu M. Höniga“, zakladatele nohejbalu v naší jednotě. Členové oddílu uspořádali 

Vánoční turnaj, v němž si zahrálo 10 týmů. Zapojila se i družstva z veřejnosti.      
          

Oddíl florbalu hrál soutěž Regionální liga mužů Jižní Čechy a Vysočina, v níž bylo 11 

družstev.  Jezdil na zápasy i mimo Jihočeský kraj. Oddíl měl téměř 30 hráčů, ale 

z finančních důvodů bylo registrováno pouze jedno družstvo. V tomto roce obsadilo 6. 
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místo. Týmu byl nabídnut postup do vyšší soutěže, což by znamenalo účast na zápasech po 

celé republice. Z důvodu velké finanční a časové náročnosti muselo družstvo postup 

odmítnout. Florbalisté trénovali 2x týdně, ale naše tělocvična nemá požadované parametry, 

takže si na zápasy museli objednávat halu v Č. Budějovicích. I to bylo finančně velice 

nákladné. Na konci roku  uspořádali členové oddílu turnaj, na němž se sešlo 8 týmů. 

Zvítězil tým z Jindřichova Hradce, domácí Lišov vybojoval 3. místo.    
 

Oddíl sálové kopané hrál krajský přebor a byl na čele tabulky. Do vyšší soutěže však 

nemohl postoupit z finančních důvodů. V zimě oddíl absolvoval soustředění na Šumavě. 

Členové oddílu uspořádali Vánoční turnaj, kde si zahráli dospělí i mládež. 
 

Oddíl stolního tenisu měl 11 členů a sestavoval dvě družstva. Družstvo A hrálo Okresní 

přebor I. A, družstvo B hrálo Okresní přebor II. Oddíl zorganizoval tradiční Vánoční 

turnaj.  
 

Odbor všestrannosti:  
Nejmladší žactvo, tj. děvčata od 1. do 3. Třídy, hrála různé hry, učila se tancovat a 

seznamovala se s nářadím. Děvčata nacvičila country taneček a vystoupila v září na 

Lišovských slavnostech.  
 

 

 

Lišovské slavnosti Ženy na výletě 

 

Ženy se ve cvičení zaměřovaly na protažení celého těla. Všech 25 žen vyráželo pravidelně 

na víkendový turistický  pobyt na různá místa Jihočeského kraje: od Nových hradů přes 

Šumavu (Modrava, Prášilské jezero), Velhartice, Kašperské hory a na druhou stranu 

Slavonice (Po stopách loupežníka Grasela), okolí rybníka Zvůle atd. Nebyla to 

samozřejmě jen turistika, ale večer byl zaměřen třeba na výuku letu na koštěti, aby byly 

dobře připravené na slet. 

Muži se rozdělili, mladší generace se scházela v sokolovně v úterý, kde hráli rekreačně 

florbal  nebo posilovali, ti starší hráli v pátek různé míčové hry. Společně se obě party 

setkávaly na „soustředěních“,  v únoru na lyžích, v srpnu sjížděli Vltavu. 
 

V září začal odbor všestrannosti s přípravou na XVI. Všesokolský slet 

v Praze. Zapojili jsme se do nácviku tří skladeb: skladbu Siluety nacvičovalo 14 mladších 

žen, 19 žen se snažilo zvládnout skladbu Ženobraní a 18 mužů cvičilo skladbu Borci.   
 

Pobyt v přírodě měl dva oddíly: v dívčím oddíle se scházelo se svými vedoucími 42 

členek (Hadimršky), v chlapeckém 28 členů (Šipky). Schůzky se konaly každý pátek. 



Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2017 

 

42 
 

Během roku jezdily oddíly na jednodenní i vícedenní výpravy po jižních Čechách. 

Schůzku si také občas zpestřily výletem na plovárnu, různým tvořením nebo třeba 

maškarním. Členové oddílů se aktivně zúčastnili župního kola ZZZ. 

V září uspořádal oddíl pro veřejnost malý závod u rybníka Koníř se zálesáckými 

úkoly. Zúčastnilo se ho 120 závodníků – od malých dětí až po dospělé. Všichni si 

vyzkoušeli zálesácké dovednosti -   pálení špejle, trefovačku, ručkování, lanové překážky 

 a další. Pro velký zájem již plánují organizátoři další ročník, který rozšíří o kategorii 

maminky s kočárky. Ty se tentokrát mohly zúčastnit pouze jako diváčky a bylo jim líto, že 

si nemohly zasoutěžit.  

Dětský tábor Rosička 
Letošní rok byl pro Hadimršky a Šipky jubilejním. Již podesáté se totiž vypravili na 

krásné tábořiště v Rosičce u Jindřichova Hradce. Tábor byl výjimečný i počtem 

zúčastněných: 52 dětí a dvě desítky vedoucích. Tábor se nesl v duchu westernu. Nejprve se 

všichni rozdělili do několika rodin a vymysleli si jméno. Toto rozdělení provedl „starosta“ 

města a poté již byly po celý tábor v programu etapové hry jednotlivé úkoly. Děti 

například chytaly banditu, bránily šerifa nebo stopovaly zloděje. Užily si i noční nebo 

večerní hry, zahrály si baseball nebo fotbal a bojovaly spolu v kohoutích zápasech.  

Nedílnou součástí tábora byly i různé práce a dovednosti. Děti se učily pracovat se 

sekerou a pilou, uvázat uzle nebo pracovat s mapou. Vzhledem k letošnímu westernovému 

duchu byl v polovině tábora zorganizován výlet na Metel. Zde si všichni zkusili jízdu na 

koni a vyslechli si povídání paní Malechové o tom, jak se o koně starat nebo kolik 

například taková péče stojí.  

Kaňkou na celém táboře, která ovšem nešla ovlivnit, byla poslední noc. Přes 

tábořiště se přehnala velmi silná bouřka, která všechny vzbudila. V některých stanech po 

této bouřce bohužel nešlo spát. Díky obětavosti vedoucích se dětem nic nestalo, ani se 

nestačily začít bát. Děti se rychle přesunuly do srubu a nakonec přečkaly noc bez 

problémů.  

Začátkem června uspořádal oddíl Pobytu v přírodě společně se ženami pro děti 

z Lišova Pohádkovou cestu. Akce se konala ve spolupráci s Městem Lišov, které zajistilo 

odměny. V cíli u rybníka Koníř hrála kapela Rybníkáři. 140 dětí společně s rodiči a 

prarodiči prošlo pohádkou Zlatovláska. Zjišťovaly, co přinesla babička králi, Jiříkovi 

pomáhaly zachraňovat mravence, ptáčata a zlatou rybku. Poté plnily úkoly od krále – 

hledaly korále, našly živou a mrtvou vodu i ztracený prsten. Nakonec musely zjistit, která 

z princezen, je ta pravá Zlatovláska. Za splnění úkolů je čekala sladká odměna a diplom. I 

když nám tentokrát počasí moc nepřálo, byl velký vítr a začalo pršet, děti to neodradilo a 

vydržely až do cíle. Tam je čekala Zlatovláska. 
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Soubor loutkového divadla měl 6 členů, kteří nejen loutky vodí, ale i mluví. Po 

rekonstrukci kina v Lišově mohl soubor začít využívat i tyto prostory. Našel zde místnost 

na uložení loutek i kulis a krásné prostředí pro hraní pohádek. Při každém představení bylo 

hlediště plně obsazené a děti pomáhaly kašpárkovi zvítězit nad čertem nebo princovi 

zachránit princeznu. Přestavení se konala v měsících říjen až duben. Všem hercům patří 

velký dík, zachovávají tradici loutkového divadla v Lišově. 
 

   Jana Nováčková, náčelnice  

 

 
 

T.J. Sokol Milevsko 
  

 V roce 2017 měla jednota celkem 621 členů, z nichž bylo 300 v kategorii žactvo 

(210 děvčat, 90 chlapců), 24 dorost (18 děvčat, 6 chlapců) a 297 dospělých (50 mužů, 247 

žen). To znamená, že 52% členů jednoty bylo mladších 18 let. Aktivních cvičitelů, trenérů 

a pomahatelů měla jednota 59. Pravidelná cvičení a tréninky zaplnily prostory sokolovny 

od časných odpoledních až do pozdních nočních hodin, některá cvičení pro rodiče a děti a 

pro seniory probíhala i v dopoledních hodinách; cvičilo se i o víkendech. Přesto kapacita 

sokolovny nestačila a některé hodiny musely probíhat i v dalších vhodných prostorách.  
  

Činnost jednoty řídil výbor ve složení: 
starosta   Ing. Petr Švára 

místostarostka  Ing. Jana Nováková 

jednatel   Mgr. Jana Plavcová    

hospodář   Ing. Pavel Bolek 

náčelník   Martin Pokorný 

náčelnice   Ing. Lenka Řezbová 

vedoucí odboru sportů Ing. Pavel Fleischmann 

vzdělavatelka  Ing. Zuzana Sekalová 

člen výboru   Zuzana Heráková, Lucie Jordanová, Jan Krejča,  

Marie Samohýlová  
 

kontrolní komise  Ing. Miloš Kofroň, Marta Bačová, Jana Mošanská 
 

Jednota měla své zástupce i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské:  

 ses. Sekalová (jednatelka) a br. Bolek (vzdělavatel). 
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Dalších pět cvičitelů pracovalo jako župní cvičitelé těchto složek:  

mladší žáci - Pavel Bolek, starší žákyně – Lenka Řezbová, jóga – František Franěk, senioři 

– Jan Ivičič, turistika – Zuzana Sekalová. 
 

Cvičení jednotlivých kategorií připravovali a vedli tito cvičitelé a trenéři: Ludmila 

Barešová (rodiče a děti, jóga, všestrannost), Jana Beránková (sportovní všestrannost, 

zdravotní TV), Monika Bláhová (aerobik), Zdeňka Blažková (nejmladší žákyně), Pavel 

Bolek (mladší žáci), Pavel Fleischmann (atletika), Eva Floryčková (volejbal), František 

Franěk (jóga), Eliška Fraňková (jóga), Romana Fučíková (nejmladší žákyně), Zuzana 

Halušková (starší žákyně), Monika Hantáková (volejbal), Marie Hejhalová (zdravotní TV), 

Zuzana Heráková (Pilates, sportovní všestrannost), Adam Hrubec (starší žáci), Jan Ivičič 

(senioři, všestrannost), Ilona Jelínková (moderní gymnastika), Jindřich Jelínek (jóga muži), 

Lucie Jordanová (gymnastika), Jaroslava Justýnová (volejbal), Eva Kašparová (sportovní 

všestrannost), Ivanka Klichová (zdravotní TV), Dagmar Koubová (mladší žákyně), Filip 

Koutník (starší žáci, dorost), Dominika Koutníková (starší žákyně), Jan Krejča (nejmladší 

žáci), Alena Krohová (zdravotní TV), Karel Mareš (starší žáci), Petra Molíková (sportovní 

všestrannost), Jana Mošanská (batolata, Pilates), Kateřina Mošanská (moderní 

gymnastika), Václav Novák (tai-či), Jana Nováková (tai-či), Anežka Papršteinová 

(zdravotní TV), Jana Plavcová (moderní gymnastika), Helena Pokorná (rodiče a děti), 

Martin Pokorný (atletika), Karel Pučelík (jóga muži), Lenka Řezbová (sportovní 

všestrannost, gymnastika), Marie Samohýlová (mladší žákyně), Marta Sedláčková 

(senioři), Zuzana Sekalová (Pilates, zdravotní TV), Lenka Soukupová (starší žákyně, 

Pilates), Marie Trepková (zdravotní TV), Petra Vansová (atletika), Renata Vondráčková 

(gymnastika). Cvičitele doplňovali ještě pomahatelé: Kamila Blažková (nejmladší žákyně), 

Hana Kriklová (moderní gymnastika), Pavla Molíková (sportovní všestrannost), Štěpán 

Pokorný (mladší žáci), Eliška Reindlová (sportovní všestrannost), Ludmila Rozhoňová 

(mladší žákyně) a Veronika Řezbová (mladší žactvo). 
 

 
 

Cvičitelé odboru všestrannosti 
 

Odbor všestrannosti měl ve svém programu pravidelná cvičení všech věkových kategorií 

– od cvičení rodičů a dětí přes předškolní, mladší a starší žactvo, dorost, ženy a muže až po 

cvičení seniorek a seniorů. Vedle vlastního cvičení všestrannosti se do nácviku sletových 

skladeb pro XVI. Všesokolský slet zapojilo celkem 135 cvičenců - tradičně nejvíc z celé 

Sokolské župy Jihočeské. Vybrali si těchto sedm skladeb: „Méďové“ pro rodiče a děti (22 
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cvičenců) pod vedením Heleny Pokorné, „V peřině“ pro mladší žákyně (16) nacvičují 

Lenka Řezbová a Ivana Koňáková, „Děti, to je věc“ pro mladší žactvo (32) nacvičují 

Marie Samohýlová a Pavel Bolek, „Cirkus“ pro starší žactvo (28) nacvičují Dominika a 

Filip Koutníkovi, „Siluety“ pro dorostenky a ženy (16) nacvičuje Eva Kašparová, 

„Ženobraní“ pro ženy (12) nacvičují Miroslava Koutníková a Marie Hejhalová a 

„Princezna republika“ pro seniory (9) nacvičují Marta Sedláčková a Jan Ivičič.  

  Kromě pravidelného celoročního cvičení se členové odboru zúčastňovali i župních 

přeborů ve všestrannosti:  

   Župního přeboru v plavání ve Strakonicích se zúčastnilo 31 závodníků, kteří 

vybojovali 3 zlaté, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile. 

   Župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu v Písku se zúčastnilo 34 dětí a 

vybojovali celkem 27 medailí. V gymnastice to byly 4 zlaté, 6 stříbrných a 2 bronzové 

medaile, ve šplhu 6 zlatých, 2 stříbrné a 7 bronzových.  

   Župního přeboru v atletice, který se konal v Českých Budějovicích, se zúčastnilo 31 

závodníků. Přivezli 13 medailí – 6 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových.  
 

 

 
 

 Župní přebor ve sportovní gymnastice 

a šplhu 

 

Župní přebor v atletice 

 

   Z celoroční župní soutěže v sokolské všestrannosti vytěžili naši závodníci 10 medailí: 

6 zlatých, 2 stříbrné a 2 bronzové. Přeborníky Jihočeské župy se stali Natálie Matějková, 

Martina Koňáková, Petr Molík, Bára Sulanová, Pavla Molíková a Štěpán Pokorný, 2. místa 

vybojovaly Veronika Matějková a Kateřina Müllerová. 

    Do Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti žactva v Prostějově (26. - 28. května) 

postoupili čtyři zástupci jednoty. V poli 142 závodníků (po 29 v chlapeckých a po 42 

v dívčích kategoriích) vybojovali všichni výborná umístění. Petr Molík (žáci II) zvítězil a 

získal titul Přeborník ČOS, navíc ještě zlato ve šplhu a stříbro v atletice. Martina 

Koňáková obsadila celkově 2. místo a zvítězila ve šplhu, Kateřina Müllerová skončila na 

7. místě (obě žákyně II), stejně jako Veronika Matějková (žákyně I). V soutěži družstev 

žactvo I zvítězilo a žactvo II obsadilo 2. místo. To znamená, že každý z našich závodníků 

vybojoval alespoň jeden cenný kov.  

   V Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých, 

který se konal v Praze (9. - 11. června) měla milevská jednota trojité zastoupení - všichni 

tři naši zástupci dosáhli výborných výsledků. Bára Sulanová (žákyně III) zvítězila a získala 

titul Přeborník ČOS, navíc ještě zlato v atletice a stříbro ve šplhu, Pavla Molíková (žákyně 

IV) získala celkové vítězství s titulem Přeborník ČOS a další tři vítězství v gymnastice, 

šplhu a atletice, a Štěpán Pokorný (žáci IV) vybojoval celkově 2. místo a navíc vítězství 

v atletice a stříbro ve šplhu.   
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Přebor ČOS mladšího žactva 

v Prostějově 

 

Přebor ČOS staršího žactva, dorostu a 

dospělých v Praze 
 

    Naše tělocvičná jednota se již po mnoho let řadí mezi nejúspěšnější účastníky 

přeborů ČOS v sokolské všestrannosti. I proto se v sobotu 23. září mohli čtyři úspěšní 

milevšťáci zúčastnit plavby po Vltavě, kterou pořádá každoročně ČOS jako odměnu pro 

úspěšné mladé sokoly a sokolky. Martina Koňáková, Kateřina Müllerová, Petr Molík a 

Ondřej Řezba si v rámci noci sokoloven vystoupali na střechu Tyršova domu, odkud mohli 

obdivovat krásu noční Prahy. Během sobotního programu absolvovali projížďku eko-

vláčkem centrem Prahy, vyzkoušeli si gymnastická cvičení na airtracku, pokořili 

nafukovací překážkovou dráhu, vyzkoušeli si dobrou mušku při házení obřích šipek, 

mnohokrát zdolali lezeckou stěnu, soupeřili s nafukovacím bouracím kladivem a snažili se 

vylétnout co nejvýš na bungee trampolínách. Pak následovala plavba po Vltavě s 

výkladem a sladkou odměnou, večeře v restauraci s krásnou historickou rytířskou 

výzdobou, losování tomboly a osvěžení v bazénu Tyršova domu.  

    Koncem srpna proběhl v naší sokolovně již 2. příměstský tábor sokolské sportovní 

všestrannosti. Téma týdne bylo „Postav si svůj Madagaskar“. Od pondělí do pátku 

trénovali účastníci rychlost, sílu a vytrvalost v mnoha sportovních disciplínách. Vedle 

gymnastiky a atletiky pilovali také míčové hry, sportovní dovednosti a zručnost. Podařilo 

se stmelit kolektiv a podpořit vzájemné vztahy mezi mladšími a staršími cvičenci. Tábor se 

všem líbil a všichni se už těší na další.  

   Malý TeamGym vybojoval na sklonku minulého roku postup z oblastních závodů v 

Písku do Prahy (15. ledna), což byl pro nově vzniklé závodní skupiny velký úspěch. 

Sportovní všestrannost a oddíl sportovní gymnastiky vytvořily dvě skupiny. V kategorii 

žákyně II. získalo družstvo Podlisková, Molíková, Novotná, Kortanová, Křížová a 

Linhartová stříbrné medaile a pohár. Stejně úspěšné bylo i žactvo I mix, ve složení Řezba, 

Molík, Koňáková M., Kozáková, Müllerová, Koňáková S. a Fořtová. 

    25. listopadu uspořádal Sokol Písek další ročník gymnastické soutěže Malý 

TeamGym. Naše jednota vyslala do závodu opět dvě družstva. Obě bojovala ve stejném 

závodě. Družstvo děvčat vybojovalo 2. místo, smíšené družstvo skončilo na 4. místě. 

    Závod Malého TeamGymu oblasti západ pro rok 2017 se konal v Sokole Královské 

Vinohrady v sobotu 16. prosince. Milevsko reprezentovala dvě družstva, která obsadila 

shodně 4. místa. V kategorii žákyně II soutěžily Molíková, Linhartová, Novotná, Fialová, 

Křížová, Sedláčková, družstvo žactvo II mix cvičilo ve složení Molík, Řezba, Sulanová, 

Koňáková, Fořtová, Müllerová, Kozáková, Matějková A., Matějková V.  
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Malý TeamGym 
 

   Memoriálu Ády Hochmanna v Praze se v sobotu 9. prosince zúčastnilo 14 členů oddílu 

sportovní všestrannosti. Z gymnastického dvojboje ve volných sestavách na hrazdě a v 

akrobacii pro chlapce děvčata přivezli vítězství ve svých kategoriích Petr Molík a Pavla 

Molíková  
 

Sportovní oddíly: 
Členové sportovních oddílů atletika, moderní gymnastika, sportovní gymnastika a stolní 

tenis se zúčastňovali soutěží pořádaných župou i příslušnými sportovními svazy.  
  

Oddíl atletiky zaznamenal významné úspěchy v nejrůznějších soutěžích, ale odmítl se 

s nimi pochlubit. 
 

Oddíl moderní gymnastiky měl celkem 41 členek. O přípravku a závodní skupinu se 

staralo 5 kvalifikovaných trenérek. 

Jarní sezóna 

- v únoru oslavil oddíl 10. výročí svého fungování pod hlavičkou Sokola – v sobotu 

1. dubna uspořádal v sokolovně k tomuto výročí oddílový závod, který pak pokračoval 

příjemným posezením se všemi současnými i bývalými členkami oddílu  

- oddíl se zaměřil na soutěže jednotlivkyň, dívky absolvovaly pohárové soutěže 

v Táboře, v Českých Budějovicích a v Bernarticích, ze kterých přivezly několik 

medailových umístění 

- z přeboru Jihočeského kraje se dvě dívky vítězstvím ve svých kategoriích 

kvalifikovaly na MČR družstev, které proběhlo v červnu v Dubňanech u Hodonína; 

jihočeské družstvo tam ale žádného výrazného úspěchu nedosáhlo 

Letní příprava 

-proběhla tradičně v srpnu na letním soustředění v Křemži, které absolvovalo 16 děvčat 

společně s děvčaty z oddílu sportovní všestrannosti 

Podzimní sezóna 

 - dívky se pro změnu oproti jaru zaměřily na soutěže ve společných skladbách 

- dvě družstva absolvovala tři kola Českomoravského poháru, což je nejsilněji 

obsazovaná pohárová soutěž – v říjnu v Plzni, v listopadu v Praze a v prosinci v Českých 

Budějovicích. Nejmladší družstvo sbíralo zkušenosti a umisťovalo se v druhé polovině 

startovního pole, starší družstvo se v každém kole umístilo do desátého místa 

- v sobotu 11. listopadu uspořádal náš oddíl Přebor Jihočeského kraje ve společných 
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skladbách – zúčastnilo se ho 5 jihočeských oddílů, celkem 80 gymnastek; milevské starší 

družstvo se vítězstvím ve své kategorii kvalifikovalo na MČR v Praze na Vinohradech – 

tam se zařadilo na pěkné 10. místo mezi 15 družstvy 

- poslední soutěží loňského roku byla pohárová soutěž v Táboře, ze které přivezlo 

mladší družstvo 4. místo, starší pak bronzové medaile 

- uplynulý rok uzavřela tradiční vánoční besídka, na které vystoupily všechny 

členky oddílu před početným publikem   

Více informací, výsledky a fotografie na webových stránkách T.J. Sokol Milevsko.  
 

 
 

Moderní gymnastky po závodě 
  

Oddíl sportovní gymnastiky trénovaly dvě stálé trenérky, dvě pomahatelky a jedna 

trenérka dojíždějící pouze o víkendu. Tréninky byly 3x týdně 2 až 2,5 hodiny. Na začátku 

roku docházelo do oddílu 13 děvčat různých věkových kategorií, na podzim se oddíl 

rozrostl na 20 děvčat.  

Všechny nové gymnastky pilně nacvičovaly, aby se naučily nové potřebné prvky a 

mohly se v roce 2018 vydat na závody. Starší děvčata trénovala pro radost a také pro účast 

v závodech družstev v TeamGymu. V březnu se gymnastky zúčastnily jednodenního 

soustředění v gymnastické tělocvičně v Českých Budějovicích u oddílu TJ Merkur. V roce 

2018 nastanou velké změny v závodním programu a všech 16 mladších gymnastek se na 

nové závodní sestavy pilně připravovalo. 

Začátek roku byl pro děvčata ve znamení nácviku vystoupení pro sokolskou 

akademii. Souběžně se děvčata pilně připravovala na závodní sezónu, která začala 

v dubnu. Závodní přípravu završila na soustředění v Českých Budějovicích ve 

specializované, plně vybavené tělocvičně „Gymcentrum“. V jarní části závodního roku se 

gymnastky zúčastnily šesti závodů, mezi nimi i krajského přeboru jednotlivkyň. 

Podzimní část provázely nemoci, proto se děvčata zúčastnila pouze tří závodů. V 

Krajském přeboru družstev hostovala Adéla Stejskalová v družstvu Českých Budějovic, s 

nímž získala 2. místo ve II. lize.  

Sportovní gymnastika bohužel nemá žádné B závody s nižší obtížností, proto 

musíme závodit pouze na A závodech. Všechny výsledky, které jsou do 10. místa, jsou ve 

velké konkurenci oddílů, které se závodů zúčastňují, velkým úspěchem. Kompletní 

výsledky jsou uvedeny na stránkách oddílu www.sgmilevsko.estranky.cz  

http://www.sgmilevsko.estranky.cz/
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Sportovní gymnastika - soustředění 
 

Oddíl stolního tenisu měl, stejně jako v předchozích letech, 6 členů. V této sezóně hráli 

skupinu B krajské soutěže. Během roku provázely některé členy oddílu nemoci, zranění i 

jiné problémy, takže bylo často velmi těžké zajistit účast na jednotlivých utkáních. Stalo se 

např., že jsme porazili nejlepší oddíl ve skupině a naopak prohráli s oddílem, který byl v 

době utkání na posledním místě. Po odehrání posledního zápasu skončil oddíl na 6. místě 

z deseti účastníků naší skupiny. 
  

Turistický oddíl zorganizoval pro členy i příchozí 30 vycházek do širokého okolí 

Milevska a další účast na dálkových a turistických pochodech v Jihočeské oblasti. Pro 35 

členů připravil úspěšné týdenní letní turistické putování „Vysočina 2017“ a dvě setkání 

účastníků letních putování v Líšnici. Pro zájemce o Nordic walking (severskou chůzi) 

připravoval po většinu roku 2x týdně cca desetikilometrové vycházky do okolí Milevska – 

bylo jich víc než 70. 
 

 
 

Letní turistickké putování Vysočina 2017 
 

Klub pamětníků milevského Sokola měl 8 členek. Ty se scházely pravidelně každý 

měsíc v klubovně milevské sokolovny. Náplní schůzek byla historie i současnost vlastní 

jednoty, Sokolské župy i celé ČOS. Podle svých zdravotních možností se členky 

zúčastňovaly i dalších akcí jednoty. 
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Přehled akcí tělocvičné jednoty:     
 

-Tělocvičná akademie (únor) 

-Valná hromada (březen) 

-Přebor jednoty ve sportovní gymnastice a šplhu (duben) 

-Výlet do Slepičích hor - mladší žáci  (červen) 

-Letní turistické putování Vysočina 2017 (srpen) 

-Příměstský Tábor (srpen) 

-Letní soustředění Křemže – sokolská všestrannost a moderní gymnastika (srpen)  

-Letní soustředění oddílu atletiky (srpen) 

-Sokol spolu v pohybu - dny otevřených dveří (září) 

-Noc sokoloven - turnaj v míčových hrách (září) 

-Sletová štafeta (září) 

-Sokolský parník – plavba po Vltavě (září) 
 

Více o činnosti jednoty na www.sokol-milevsko.cz. 
 

    Zuzana Sekalová, vzdělavatelka 

 

 
 

T.J. Sokol Mirovice II 
 

V roce 2017 evidovala jednota celkem 115 členů, kteří sportovali v 6 oddílech: 

aerobik (5 sekcí - Line Dance, bosu, tampolínky, powerjóga, ae-seniorky), volejbal, 

basketbal, stolní tenis, posilovna, florbal. Na listu vlastnictví jednoty je zapsán tento 

majetek: sokolská klubovna (p.č. 370 – 262 m
2
 budova bez čísla popisného – občanská 

vybavenost), fotbalové a víceúčelové hřiště (p.č. 580/4 – 8996 m
2
 – sportoviště a rekreační 

plocha + pč. 577/95 – 9 m
2
 - víceúčelové hřiště část). 

 

Činnost jednoty řídil výbor ve složení: 
starostka   Ing. Bc. Marie Hrdinová 

místostarosta   Jan Trča 

jednatelka   Věra Drnková    

hospodářka   Zdeňka Císařová 

agenda ženy   Lada Hašková 

agenda muži   Jan Hejlík 
 

Činnost jednoty dlouhodobě a systematicky podporuje finančně město Mirovice. 

V roce 2017 poskytlo jednotě dar ve výši 50.000 Kč. Ke cvičení využívá jednota 

sokolovnu v kompaktním objektu kulturního domu z roku 1951, kde má Sokol na základě 

smlouvy zajištěno bezplatné využívání na 75 let, což je do roku 2026. 
 

Celkem 23 žen se zapojilo do nácviku sletové skladby Cesta pod vedením cvičitelky 

Vlasty Vejšické. V roce 2018 plánují zúčastnit se oblastních sletů v Písku a v Českých 

Budějovicích a XVI. Všesokolského sletu v Praze. 
  

První lednová sobota patřila stolnímu tenisu – 7. 1.  
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 patřil Josefu Vaněčkovi. V kategorii žen bylo konečné 

http://www.sokol-milevsko.cz/
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pořadí následující: Zdeňka Císařová, Věra Drnková, Vendula Nováková. Vítězem čtyřher 

mužů se stala dvojice Josef Vaněček a Jiří Chadima, druhé místo patřilo 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. 
  

Sokolský Line Dance se představil – 18. 2.  

Čtveřice mladých tanečníků – Klára, Anežka, Tomáš a Štefan – zpestřila svým 

vystoupením ve stylu Line Dance hasičský ples v Mirovicích. Obě jejich čtvrthodinové 

ukázky celosvětově rozšířených řadových nepárových tanců, v nichž se promyšleně 

střídalo obsazení tanečního parketu tančící dvojicí nebo čtveřicí, sklidily zasloužený 

potlesk.  

Mladí tanečníci se věnují Line Dance dlouhodobě. Nacvičovali v mirovické 

sokolovně a v píseckém tanečním klubu. Sedmnáctiletá Klára a jedenáctiletý Štefan 

využívali také příležitostí k porovnání svých výkonů na soutěžích, kde zaznamenali již 

několik úspěchů. 

Poděkování za dlouhodobou přípravu tanečníků i sobotního vystoupení patří 

sokolské cvičitelce Vlastě Vejšické.     
 

 

Turisté na jarním výletě – 20. 3.  
V den, kdy nastalo astronomické jaro, vyrazili mirovičtí turisté do Ostrovců. Počasí 

jim opravdu přálo. Byl to již pátý letošní společný výlet. Vloni stihli za sezónu celkem 20 

výletů.           
  

Mirovičtí stolní tenisté vyhráli okresní přebor – 19. 4.  
Oddíl stolního tenisu se v sezóně 2016/2017 stal vítězem přeboru okresu Písek. 

Poděkování za vzornou reprezentaci města Mirovice a propagaci volnočasových 

pohybových  aktivit patří Vladimíru Duškovi (ročník 1965), Janu Císařovi (1965), 

Františku Šaškovi (1961), Josefu Vaněčkovi (1962) a  Karlu Papouškovi (1959).  
    

 Rekonstrukce posilovny dokončena 24. 4.  

Během posledních čtyř týdnů provedli dobrovolníci z řad členů jednoty důkladnou 

revitalizaci interiéru posilovny v přízemí kulturního domu. Byly opraveny nejen omítky, 

výmalba a podlaha, ale i posilovací nářadí a pomůcky. Výraznou dominantou obnoveného 
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prostoru je nový červený koberec. Poděkování patří nejen všem, kteří se na práci aktivně 

podíleli, ale i všem, kteří přispěli materiálně.   
  

Společně jsme navštívili SAFARI – 13. 5.  
V sobotu 13. května cestovali mirovičtí sokolové a další zájemci autobusem 

do Dvora Králové nad Labem, kde navštívili unikátní ZOO s Africkým SAFARI Josefa 

Vágnera a nově vybudovaným Lvím SAFARI. Především děti si naplno užívaly AFRICA 

TRUCK, který jim umožnil pozorování mnoha druhů afrických zvířat z bezprostřední 

blízkosti s velmi odborným a zábavným komentářem.       
 

 

Prosluněný Dětský den přilákal děti i dospělé – 3. 6.  

Příjemná procházka od sokolské klubovny podél silnice do Horosedel, dále přes 

náves a přes řeku po loukách ke Kuchařovu mlýnu a zpět k sokolské klubovně – tak by se 

dala popsat trasa letošního sportovně-turistického Dětského dne s plněním disciplín na 

osmi stanovištích. Do akce se zapojilo téměř šedesát nadšenců v rolích účastníků a 

organizátorů z řad členů jednoty i široké veřejnosti. Všem patří poděkování za propagaci 

pobytu v přírodě a pohybových aktivit s tím spojených.  

Pro všechny děti, které zvládly připravenou trasu i vědomostní a sportovní úkoly, 

čekala v cíli odměna v podobě balíčku se sladkým překvapením. Pro každého, děti i 

dospělé, účastníky i organizátory, byly připraveny grilované špekáčky a dostatek nápojů. A 

jako bonus? Samozřejmě osvěžující mražené ovocné tyčinky.              
 

  
      

Letní volejbalový turnaj přilákal pět týmů – 10. 6.  
V sobotu 10. června si dali schůzku na mirovickém víceúčelovém hřišti u sokolské 

klubovny hráči pěti týmů, aby poměřili svoji volejbalovou zdatnost. Kromě tří domácích 

družstev přijeli volejbalisté z Blatné a z Březnice. A kdo obsadil medailové pozice? Zlatá 

příčka patřila družstvu Mirovice 1, stříbrná blatenským a bronzová družstvu Mirovice 2.  

Na konečném pořadí zase až tak nezáleželo, hlavním cílem bylo opět se setkat při 

oblíbeném volejbalu. A to se povedlo. Poděkování za organizaci turnaje patří Věře 

Drnkové a Honzovi Hejlíkovi.  
      

 V klubovně byla vyměněna podlahová krytina – 21. 10.  

  V uplynulých týdnech byla vyměněna podlahová krytina v sokolské klubovně. 

Původní, téměř padesát let staré, zelené linoleum nahradil nový moderní materiál 

s designem dřevěných parket. Následně byla také provedena výmalba klubovny. 
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Posilovna 
 

Klubovna 
 

Sokolové odměnili rekordmany ve šplhu – 25. 10.  
 Mirovičtí sokolové i v letošním roce odměnili rekordmany ve šplhu na laně a na 

tyči, kteří se představili na Memoriálu Bedřicha Šupčíka v Mirovicích. Již 15. ročník 

tohoto poměřování sil na počest prvního československého olympijského vítěze (1924 – 

šplh na laně bez přírazu), který je pohřben na mirovickém hřbitově, pořádala místní 

Základní škola a mateřská škola nejen pro své žáky, ale i pro sportovce z Březnice, 

Mirotic, Čimelic a Chraštic. 

A kdo si odnášel medaile s letopočtem 2017? Po tyči vyšplhali nejrychleji Ondřej 

Bubeník z Mirotic (2,4 s) a Anežka Hejduková z Březnice (5,2 s). S pohybem po laně 

kolmo vzhůru si nejlépe poradili Matěj Koňas z Březnice (2,6 s) a Adéla Šimůnková 

z Mirovic (5,9 s). Blahopřejeme nejen všem rekordmanům, ale i všem dalším na stupních 

vítězů v jednotlivých kategoriích.                                             
  

Mirovické sokolky nacvičovaly sletovou skladbu Cesta – 11. 11.   
 Mirovické sokolky se rozhodly zapojit do příprav XVI. Všesokolského sletu 2018 

nácvikem skladby s názvem Cesta. V sobotu 11. listopadu se některé z nich zúčastnily pod 

vedením cvičitelky Vlasty Vejšické oblastního secviku v sokolovně v Táboře. Sletová 

skladba Cesta trvá celkem 8 minut, ženy cvičí s bílými čtvercovými hedvábnými šátky, 

Mirovickým byla přidělena trička v barvě modré.  
 

 

 

 

 
Medaile pro Memoriál Bedřicha 

Šupčíka 
 

 

Ženy – sletová skladba Cesta 

 

Prosinec patřil v Mirovicích rekreačnímu sportování. V sobotu 16. prosince se konal 

tradiční vánoční volejbalový turnaj, na kterém poměřovali síly hráči ze šesti týmů. Ve 

čtvrtek 28. prosince uspořádali turnaj příznivci líného tenisu a v sobotu 30. prosince se 

konal turnaj v badmintonu.  
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T.J. Sokol Písek 
 

Odbor všestrannosti 
 

V odboru všestrannosti sportovalo v roce 2017 celkem 488 členů a jeho činnost 

zajišťovalo dohromady 42 cvičitelů. Pravidelně se cvičilo v odděleních: rodiče a děti, 

předškolní žactvo, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a dorostenci, starší žákyně, 

dorostenky, mladší ženy, mladší a starší muži. V žákovských odděleních jsme se věnovali 

rozvoji celkové všestrannosti cvičenců, základům gymnastiky, atletiky a míčovým hrám. 

V oddělení žen se program zaměřoval na cvičení s hudbou, oddělení mladších i starších 

mužů se věnovala sálové kopané. 
  

Výbor odboru: 
předseda odboru Martin Matura 

náčelník  Josef Velát 

náčelnice  Zuzana Saidová 

místonáčelník Jakub Čudlý 

hospodářka  Romana Filipová 
  

Leden jsme zahájili účastí na tradiční turistické akci „Hrejkovická 20“, která 

proběhla 7. ledna za účasti 13 našich členů. O týden později pak vyrazily dorostenky na 

Velkou oblast závodu TeamGym Junior, což je poslední postupový závod před 

celostátním kolem. Všechna družstva byla dobře připravena, takže závod to byl vskutku 

povedený. Děvčata v silné konkurenci obsadila 6. místo, což na postup bohužel nestačilo, 

ale za to si odvezla další nové zkušenosti! 
 

 

Velká oblast TeamGym Junior 
 

Druhý týden v únoru proběhly hned dvě akce. Slavnostní Akademie odboru 

všestrannosti, kde v bohatém programu předvedli cvičenci ukázky své činnosti a ukázali 

veřejnosti, co vše se naučili během uplynulého roku ve cvičebních hodinách. Druhou akcí 

byl župní přebor v plavání ve Strakonicích, kde naši jednotu reprezentovalo dohromady 

42 závodníků a to celkem v deseti věkových kategoriích. Písečtí byli velice úspěšní a 

podařilo se jim získat téměř polovinu všech rozdaných medailí - dohromady vybojovali 8 

zlatých, 3 stříbrné a 6 bronzových. Mezi naše nejúspěšnější závodníky, kteří vybojovali ve 

svých kategoriích první místa, patří: Jaroslav Hašek (předškolní děti), Antonín Hašek (žáci 

I.), Vanda Knettigová (žákyně I.), Ivo Sobotka (žáci II.), Andrea Matošková (žákyně IV.), 

Kateřina Suková (dorostenky), Jan Suk (dorostenci) a Martin Matura (muži). 
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Župní přebor v plavání 
 

Během jarních prázdnin vyrazili naši členové na lyžařský kurz na Božím daru 

(hlavní vedoucí Libor Janda) a pak už nás čekala pečlivá příprava na nadcházející přebor 

ve sportovní gymnastice a ve šplhu (ředitel závodu Josef Velát), který v Písku 

každoročně pořádáme začátkem dubna. 

Poslední víkend v květnu proběhl Putimský triatlon (ředitel závodu Jakub Čudlý), 

skromná akce pro všechny příznivce triatlonového sportu, která se již dlouhou řadu let 

koná na hrázi Podkostelního rybníka v Putimi. Mezi triatlonisty z Jižních Čech velmi 

oblíbený závod a to nejen kvůli svým dobře připraveným tratím (dlouhá: 1,5 – 40 – 10 km; 

střední: 0,75 – 20 – 5 km; krátká 0,3 – 12 – 5 km), ale také díky skvělému týmu 

organizátorů (cca 25 píseckých sokolů), kteří si i přes velmi nabitý program najdou čas 

uspořádat tuto akci pro více než 50 závodníků. Závod je nejen součástí Jihočeského 

poháru, ale také velkou výzvou pro všechny nadšence, kteří si chtějí dokázat, že na to mají.  
 

Členové odboru se každoročně zúčastňují i soutěže ve všestrannosti, která sestává 

ze závodů ve sportovní gymnastice, šplhu, plavání a atletice. I letos se cvičenci naší 

jednoty významně prosadili jak v župních přeborech, tak i v nejvyšším kole této soutěže – 

v Přeboru ČOS.  

Na celostátních přeborech reprezentovalo jednotu celkem 10 závodníků – 3 

závodníci z mladšího žactva a 7 ze staršího žactva, dorostu a dospělých. Všichni podali 

výborné výkony, o čemž svědčí i pokoření několika osobních rekordů. Celkově si naši 

závodníci odvezli krásných 25 medailí – 11 zlatých, 9 stříbrných a 5 bronzových; za což 

patří velký dík nejen jim, ale i jejich trenérům, kteří je v průběhu roku na závody pečlivě 

připravovali. 

Mladší žactvo I. (2008–2010): 

Antonín Hašek -      2. místo (plavání 2., šplh 1., gymnastika 7. – 9., atletika 3.) 

Vanda Knettigová - 4. místo (plavání 2., šplh 3., gymnastika 5., atletika 2.) 

V soutěži družstev župní družstvo mladšího žactva I. zvítězilo. 

Mladší žactvo II. (2006–2007) 

    Ivo Sobotka -          5. místo (plavání 4., šplh 5., gymnastika 14. – 15., atletika 1.) 

V soutěži družstev se umístilo družstvo mladšího žactva II. na 2. místě. 
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Přerbor ČOS mladšího žactva 
 

Starší žactvo IV. (2002–2003) 

    Andrea Matošková -     7. místo (plavání 1., šplh 10., gymnastika 5., atletika 15.) 

Dorostenky (2000–2001) 

    Kateřina Suková -        2. místo (plavání 1., gymnastika 4., atletika 2.) 

    Kateřina Taterová  -    17. místo (plavání 16., gymnastika 15., atletika 23.) 

Dorostenci (2000–2001) 

    Marek Matoška -           1. místo (plavání 3., šplh 2., gymnastika 1., atletika 1.) 

    Jan Suk -            2. místo (plavání 1., šplh 8., gymnastika 4., atletika 4.) 

Muži (1999 a st.) 

    Martin Matura -             1. místo (plavání 2., šplh 7., gymnastika 1., atletika 1.) 

    Jindřich Kropáček -       8. místo (plavání 3., šplh 11., gymnastika 3., atletika 11.) 
 

 
 

Přebor ČOS starší žactvo, dorost, dospělí 
 

Začátek letních prázdnin opět patřil sokolskému táboru. I letos odjeli naši cvičenci 

do Jickovic, kde se od 1. do 17. července konal stanový tábor odboru všestrannosti. 

Celkem se ho zúčastnilo 49 táborníků a 18 vedoucích a pomahatelů. Do náplně programu 

patří táborové dovednosti, lanové aktivity, základy první pomoci, výlety po okolí, táborové 
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ohně, velké množství her a soutěží a samozřejmě celotáborová etapová hra, kterou si 

všichni náramně užili. Hlavním vedoucím byl Vladimír Velát. V srpnu pak zorganizoval 

Stanislav Trávníček pro naše úplně nejmladší cvičence z oddělení rodičů a dětí společný 

pobyt v Suchdole nad Lužnicí, kde si všichni užili táboření, pobyt v  přírodě, koupání, 

cykloturistiku a základy vodáctví. 
 

Během srpna pořádal Martin Matura dvě letní soustředění a to pro dorostenky a 

pro dorostence a muže. Dorostenky si v jeho rámci vyzkoušely nejen gymnastiku a 

atletiku, ale také cykloturistické a turistické výlety a nejrůznější sporty jako squash, 

plážový volejbal, badminton nebo tenis. Na své si přišli i naši dorostenci a muži, kteří se 

vypravili do českobudějovického Gymcentra, a jejichž soustředění bylo zaměřeno 

především na silovou akrobacii. 
 

V září jsme se i přes náročné podmínky spojené s rekonstrukcí podlahy v sokolovně 

zapojili do projektu Sokol spolu v pohybu (18. - 24. 9.). V týdenním programu jsme 

připravili zajímavé aktivity pro naše cvičence i širokou veřejnost a rovněž jsme se zapojili 

do Sletové štafety, kterou měl na starosti Jakub Čudlý. Opět jsme zahájili plavecký 

výcvik (hlavní vedoucí Martin Matura) pro plavce začátečníky i pokročilé a pro rodiče 

s dětmi. 
 

I v letošním roce jsme v Písku uspořádali Velkou cenu ve šplhu - Písecký šplhavec 

(ředitel závodu Stanislav Trávníček), která byla posledním kvalifikačním závodem na 

Mistrovství České republiky. Celkem pod lano usedlo 42 závodníků a závodnic. 
 

 
 

Písecký šplhavec 
 

V kategorii žactva se představili místní závodníci Jindřich Hašek, Antonín Hašek a 

Eliška Lichá. Vítězem se stal Stanislav Kašpar ze Sokola České Budějovice. V kategorii 

dorostenek a žen zvítězila na 4,5 m dlouhém laně Veronika Szabóová ze Sokola Poděbrady 

v čase 4,85 s. Mezi dorostenci byl nejrychlejším závodníkem Jan Trnka ze Sokola Čtyři 

Dvory s časem 3,57 s. Písecký závodník Marek Matoška obsadil 6. místo. 

V dramatickém závodu mužů ve šplhu na osmimetrovém laně zvítězil Martin Trnka 

(ŠSK Palestra Praha), který po zlaté medaili sáhl až posledním pokusem v čase 6,24 s. 
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Stříbro připadlo Štěpánu Muchkovi (T.J. Sokol Mladá Boleslav, čas 6,47 s) a bronz si 

odvezl Jakub Nantl (T.J. Sokol Brno Královo Pole, čas 6,68 s). Mezi seniory zvítězil Pavel 

Coufal (T.J. Sokol Všetaty) v čase 9,23 s. Z místních závodníků se na dlouhém laně 

zapojili do soutěže Jan Štěpán a Stanislav a Martin Trávníčkovi. 
 

    Další významnou soutěží, kterou naše jednota na podzim pořádala, byla Malá 

oblast v TeamGymu Junior a v Malém TeamGymu (ředitel závodu Martin Matura), 

které se zúčastnilo celkem 27 družstev ze 4 krajů. Soutěže se s úspěchem zúčastnila i naše 

dvě družstva, která měla zastoupení v závodu MTG a to v kategorii 11-16 let a v kategorii 

nad 16 let. Obě družstva předvedla nádherné výkony a podařilo se jim tak v obou 

kategoriích vybojovat zlato. 
 

   
 

Malá oblast Malého TeamGymu 
 

V tomto roce se naše jednota také zapojila do nácviku několika skladeb na XVI. 

Všesokolský slet, který se bude konat v červenci 2018. Rodiče s dětmi trénují skladbu 

MÉĎOVÉ, mladší a starší žactvo skladbu CIRKUS, dorostenky a ženy nacvičují skladby 

SILUETY a ŽENOBRANÍ a samozřejmě nesmí chybět ani mužské zastoupení ve skladbě 

BORCI. Právě k této skladbě se první prosincovou neděli konal v naší sokolovně nácvičný 

seminář silové akrobacie. Na seminář přijelo téměř 70 dorostenců a mužů z celé 

republiky a společně se, pod vedením spoluautora skladby Martina Matury a našich 

píseckých cvičitelů, věnovali nácviku silové části skladby. Krátký záznam také natočila 

Česká televize a podívat se na něj můžete ve druhém díle Sokolského zpravodaje, který 

vysílá ČT Sport.  
 

V sobotu 9. prosince se v Praze konal Memoriál Ády Hochmanna, kterého se 

zúčastnilo i šest závodníků ze Sokola Písek. Závod probíhal formou dvojboje (hrazda, 

akrobacie) a naši závodníci si domů odvezli jedno zlato, jedno stříbro a spoustu sušenek. 

Za žákyně závodila Linda Kropáčková (6. - 8. místo), za ženy Andrea Matošková (6. 

místo), Kateřina Suková (8. místo) a Tereza Skalová (15. místo) a za muže Martin Matura 

(1. místo) a Jan Suk (2. místo). 
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Memoriál Ády Hochmanna 
 

Začátkem prosince se do našich cvičení také přišel na děti podívat Mikuláš s čerty 

a s andílkem. Děti předvedly, jak pěkně umí cvičit, zarecitovaly básničku a za odměnu 

všechny dostaly balíček s dobrotami. 
 

 
 

Mikulášská hodina 
 

Koncem roku také začíná sezóna maturitních plesů, během které již pátým rokem 

sbírají úspěch dorostenci a muži ze skupiny Five Fellas, kteří pravidelně trénují 

v píseckém Sokole. Jejich cvičení silové gymnastiky, při kterém se nejednomu diváku tají 

dech, bývá zpestřením večerního programu maturitních plesů nejen v Písku, ale například i 

v Českých Budějovicích, ve Strakonicích, v Plzni nebo v Milevsku. Kromě maturitních 

plesů jezdí skupina i po jiných společenských akcích po celé republice a také na Slovensko 

či do Rakouska, kde předvádí svůj um na historických festivalech. 
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Silová gymnastika v podání Five Fellas 
 

Mimo již zmíněné činnosti jsou každoročně pořádány i další akce – četné turistické 

zájezdy a pochody, bruslení, jarní a podzimní sraz u Hrejkovického potoka, fotbalový 

Memoriálek Pepíčka Valenty nebo celá řada vodáckých akcí na domácích i zahraničních 

tocích, kde tradiční tečkou za vodáckou sezónou bylo opět Vánoční splouvání řeky 

Otavy, se kterou se naposledy v tomto roce rozloučili naši vodáci 23. prosince. 
 

   
 

 Turistické a vodácké akce 
 

Sokol Písek se může pyšnit i vítězstvím v závodu dračích lodí na 100 metrů, kde 

již po páté v řadě dojela posádka dvaceti mužů a dorostenců do cíle v nejrychlejším čase. 

Další tradiční tečkou, tentokráte za lezeckou sezónou, bylo opět Vánoční lezení na skalách 

u Písku, kde skupinka našich nadšených lezců zdolávala Štít 24. prosince. Vedoucí rodičů 

a dětí organizovali během roku i další akce jako například karneval, letní loučení se 
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cvičením, drakiádu, výlet za zvířátky či setkání u vánočního stromečku a proběhl i 

seminář pro cvičitele RD a PD. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim cvičitelům, pomahatelům a ostatním 

lidem, kteří se zasluhují o dobrý chod našeho odboru nebo nám pomáhají v organizování 

nejrůznějších akcí, za jejich ustavičnou práci, kterou pro Sokol dělají a popřát jim spoustu 

sil a nadšení do dalších let. 
 

Díky a NAZDAR! 

         Ing. Martin Matura, předseda odboru všestrannosti 

 

 
 

T.J. Sokol Strakonice 
  

Jednota měla k 31.12. celkem 280 členů, z nichž bylo 214 žactvo a zbývajících 66 

členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru 

všestrannosti (244 členů), v oddíle stolního tenisu (35 členů) a v tanečním oddíle (1). 
  

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  se scházel pravidelně jednou měsíčně a  řešil veškeré problémy celé jednoty 

– a to převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili 

dotace  SŽJ, MÚ a dotace z MŠMT. Bohužel tyto dotace stačí jen na částečné krytí 

veškerých nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na 

jejich činnost.  
  

 Odbor všestrannosti  
  

měl celkem  244 členů.  
  

Začátek roku se nesl, tak jako obvykle, především v duchu zábavy, ale i sportování. 

5. ledna jsme přivítali nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny 

děti každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.  

 

15. ledna jsme se zúčastnili velké oblasti v soutěži MTG ve Vinohradské tělocvičně 

v Praze. Do tohoto závodu jsme vyslali celkem tři družstva v kategoriích 0, I, II. Jednalo 

se o závod, který byl na tento termín přeložen z r. 2016 

družstvo kategorie I. Dívky 6. místo   

družstvo kategorie II. Mix  5. místo 
  

11. února jsme byli z pověření SŽJ pořadateli prvního závodu všestrannosti v r. 2017  - 

v plavání. Tohoto přeboru se zúčastnilo celkem 156 závodníků.   
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Výsledky našich závodníků: 

žákyně I - 14. V. Mandlová, 21. K. Jungwirtová, 24. L. Poklopová, 25. P. Samcová, 

žákyně II - 10. I. Kloudová, 15. Z. Kratochvílová, 16. K. Švecová, 23. H. Petrovičová. 

žákyně III - 6. Samcová, 9. E. Hammebauerová, žáci I - 2. Z. Hrdlička, žáci II - 5. F. 

Kubelák  
 

19. února jsme připravili „Dětský maškarní rej“. Tanec, hry, soutěže a přehlídka krásných 

masek  v našem velkém vyzdobeném sále zpříjemnily únorovou neděli. Sešlo se mnoho 

dětí  v  krásných maskách. Nejhezčí masky byly odměněny. Nikdo však neodešel 

s prázdnou, každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost. 
  

25. března se v Praze konala přehlídka pódiových skladeb, na kterou jsme vyslali 

skladbu pro děti s názvem „Člověče nezlob se“ a skladbu žen „Baby revival“.   
  

8. dubna jsme se zúčastnili  župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu s těmito 

výsledky gymnastika:  

žákyně I - 6. V. Mandlová, 8. L. Poklopová, 9. P. Samcová, 14. Šuláková, 19. K. 

Jungwirtová, 33. L. Bračoková, 34. Z. Dubědová, 43. B. Česká; žákyně II - 10. H. 

Petrovičová, 14. I. Kloudová, 15. Švecová, 18. N. Červenková, 23-24. Z. Kratochvílová; 

žákyně III - 6. D. Samcová, 9. E. Hammebauerová; žákyně IV - 2. T. Matasová; žáci I - 4. 

Z. Hrdlička; žáci II - 1. F. Kubelák. 

Výsledky šplh:  

žákyně I - 16. Jungwirtová, 23. P. Samcová, 25. L. Šuláková,  27-28. K. Chylíková,  

29. V. Mandlová, 32. L. Poklopová, 33. Z. Dubědová, 34. B. Česká, 35. L. Bračoková; 

žákyně II - 13. H. Petrovičová, 14.  K. Švecová, 18. I. Kloudová, 21. N. Červenková, 

26. Z. Kratochvílová;  žákyně III – 4. D. Samcová, 7. E. Hammebauerová; žáci I – 18. Z. 

Hrdlička; žáci II – 2. F. Kubelák. 
 

Přebor župy v plavání 

 

 
 

 
 

 

Přebor župy ve sportovní gymnastice 
 

6. května se konal župní přebor v atletice - opět v Písku. Výsledky:  

žákyně I – 13. K. Jungwirtová, 20. P. Samcová, 21. V. Mandlová, 32. L. Poklopová 32, 33. 

B. Česká, 35. L. Šuláková, 37. K. Chylíková; žákyně II – 6. K. Švecová, 10. H. Petrovičo-

vá, 28. N. Červenková, 33. I. Kloudová; žákyně III – 2. Samcová, 8. E. Hammebauerová; 

žáci I – 4. Z. Hrdlička; žáci II – 4. F. Kubelák.  
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Na základě výsledků všech čtyř závodů byli na přebor ČOS v Praze nominováni dva 

závodníci z naší jednoty: Darina Samcová a Filip Kubelák. 
 

 
 

Přebory ČOS Praha 
 

12. - 14. května - turistický víkend na Kubově Huti za účasti cvičitelů a dětí 
  

15. června - cvičení a pobyt v přírodě za účasti 58 členů – sportovní odpoledne bylo 

zakončeno slavnostním táborákem 
  

17. června jsme se zúčastnili Show Dance dvěma pódiovými skladbami: děti předvedly 

skladbu „Člověče nezlob se“ a ženy skladbu Babba revival. 
  

24. - 25. června uspořádaly naše ženy seminář cvičitelů na naší táborové základně v Malé 

Turné 
 

01. - 15. července proběhl v Malé Turné již 47. letní tábor pro naše žactvo pod vedením 

našich cvičitelů V. Hrdličkové, E. Hurychové  a L. Kloudové. Tábora se zúčastnilo 28 dětí, 

které si chtěly užít první prázdninové dny s partou ze Sokola. Nechyběla ani celotáborová 

etapová hra, soutěže, táborová olympiáda, pouť, drobné hry, výlet,  koupání nebo táboráky. 

Tábor probíhal za pěkného počasí. Všichni už se zase těšíme, že se za rok opět na našem 

táboře setkáme. Zatím ale ještě nevíme, zda to vše zhledem k účasti našich cvičenců na 

XVI. sletu zvládneme. 
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26. srpna jsme se zúčastnili slavnostního průvodu a vystoupení u příležitosti 650 

let města Strakonice. 

 

 
 

Slavnosti města Strakonice 
 

4. září jsme zahájili zápisem do všech kategorií, které v odboru všestrannosti máme: R+D, 

PD, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři. 
  

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

22. září jsme se připojili k celostátní akci „Noc sokoloven“ a připravili jsme různé 

disciplíny, které si příchozí mohli vyzkoušet: trampolínu, kladinu, hrazdu, stolní tenis atd. 
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Bylo připraveno i vystoupení našeho žactva na trampolíně a akrobatickém pásu. V průběhu 

večera se mohli všichni podívat na záznamy naší činnosti z minulých let. Akce se velmi 

vydařila, přišla řada příchozích. Děti pak za svoji odvahu dostaly různé propagační 

předměty a sladkosti. Protože se druhý den konala v Sudoměři předávka sletové štafety, 

přespaly děti se svými cvičiteli v tělocvičně a ráno se vydaly k Památníku Jana Žižky.  
  

14. - 15. října a 3. - 5. listopadu se uskutečnilo školení cvičitelů III. třídy – z naší jednoty 

se zúčastnily Lucie Bažatová, Lenka Kloudová a Nikola Šoulová. 
 

25. listopadu se konala soutěž malé oblasti MTG v Písku, které se zúčastnilo 21 závodníků 

v kategorii žactva 0, I, II.   
 

 
 

TeamGym Písek 
 

1.prosince jsme připravili Akademii spojenou 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 
 

8. - 10. prosince se na Kubově Huti konala tradiční turistická akce „Pepácké vánoce“ za 

účasti členů naší jednoty a jednot Sokol Milevsko a České Budějovice. Jako vždy se tato 

akce vydařila 
  

14. prosince proběhl zimní turistický  pochod v okolí Strakonic. Děti se se svými rodiči 

cestou zastavily na strakonickém Podskalí, ozdobily pro zvířátka stromeček a průvodem s 

rozsvícenými lampiony zakončily cestu na nádvoří strakonického hradu. U velkého 

vánočního stromu si všichni zazpívali koledy a popřáli si šťastný a veselý Nový rok. 
 

16. prosince jsme se zúčastnili soutěže velké oblasti  MTG ve Vinohradské tělocvičně 

v Praze. Naše tři družstva v kategoriích 0, I a II dosáhla velmi dobrých výsledků: 

0 obsadilo 6. místo, I vybojovalo 3. místo.  
 

26. prosince se konal již 20. ročník tradičního turnaje „Memoriálu Františka Roučky“ 

v sálové kopané, kterého se zúčastnilo celkem  6 družstev.  Naši muži obsadili 5. místo. 
  

Velký dík patří všem cvičitelům, jejich rodinným příslušníkům, ale i  rodičům, kteří se na 

všech těchto akcích v průběhu roku podílejí. 
  

Oddíl stolního tenisu měl celkem 42 členů – z toho mládež 24, muži 9, senioři 9. Členové 

oddílu se scházeli 3x týdně s výjimkou školních prázdnin. Hlavní cílem byly co nejlepší 

výsledky v mistrovských soutěžích. Umístění družstev: krajský přebor skupina A  - 10. 
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místo; okresní přebor (dvě družstva)  6. a 10. místo.  

  Značné úsilí bylo věnováno náboru dětí do kroužku mládeže, kde bylo zapojeno 24 

dětí. Ty trénovaly pravidelně 2x týdně a zúčastňovaly se jednorázových a bodovacích 

turnajů. O jejich výkonnostní růst se staralo 5 trenérů s příslušnou licencí. 

Oddíl uspořádal celkem 5 krajských bodovacích turnajů mládeže a 2 oddílové 

turnaje. Tři členové oddílu se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů v České 

republice a následně ME ve Španělsku. Organizačně a technicky členové oddílu 

zabezpečili dva krajské turnaje Hasičského záchranného sboru. Činnost oddílu stolního 

tenisu je otevřená i pro zájemce z řad sportující veřejnosti. Dva členové se aktivně zapojili 

do práce ve výboru T.J. Sokol Strakonice. 
  

Oddíl tanečního sportu  
nevyvíjel v tomto roce žádnou činnost, protože se nenašel trenér, který by byl ochoten 

tento dříve tak úspěšný oddíl rozhýbat. Věříme, že se to v blízké budoucnosti podaří.   

 

 
 

 T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí 
 

 Strunkovická jednota měla v roce 2017 celkem 103 členů (14 seniorů, 28 

dospělých, 61 dětí a dorostu), mládí tvořilo 59%. Celoroční aktivity sportovní i 

společensko-kulturní zůstaly tradičně bohaté. Tělocvičná činnost byla zastoupena ve 

sportech – volejbal, gymnastika, cvičení žen, florbal, horolezectví a turistika; nově začal 

pracovat oddíl country tanců dětí a oddíl kalanetiky. Sokolové se zúčastňovali soutěží a 

přehlídek (zvl. gymnasté a volejbalisté), uspořádali několik soutěžních přeborů u nás ve 

Strunkovicích n. Bl. a podíleli se na organizaci a zajištění řady akcí v našem městysu. 
 

 Oddíl volejbalu pod vedením Romany Dubravcové a Mikuláše Richtera se vedle 

pravidelných tréninků zúčastnil šesti turnajů smíšených družstev (Strunkovice nad 

Volyňkou, Lhenice, Netolice, Prachatice) a sám uspořádal dva soutěžní turnaje u nás – 18. 

března v KD V. ročník „Mexický bagr“ (5 družstev) a 22. července na Sokolské louce  IV. 

ročník „Blanická smeč“ (10 družstev).     
 

 Oddíl gymnastiky (nejpočetnější) pracuje již čtrnáctým rokem pod vedením Ivety 

Milerové. 56 dětí je rozděleno do 3 skupin – mladší, starší a pokročilé. Šestým rokem 

pracuje také přípravné oddělení pod vedením Kláry Zasadilové. Oddíl uspořádal v KD  27. 

května již XII. ročník soutěže v SG (akrobacie, přeskok, kladina), kterého se zúčastnilo 

téměř 100 dětí z Boršova, Písku, Strunkovic n. Bl., Tábora, Vimperku, Vodňan a Zdíkova 

(naši získali 7 prvních míst, 5 druhých a 4 třetí).  25. listopadu soutěžilo 35 gymnastů na 

Memoriálu Jarky Landové ve Vimperku. Přivezli 16 medailí a 6 pohárů za první místa.  

 Během roku často vystupovali na předtančeních (20. ledna Sokolský ples  ve 

Strunkovicích, 18. února Hasičský ples v Bavorově, 11. března Dětský maškarní bál ve 

Strunkovicích, 8. srpna letní tábor Eustach u Kamenice n. L., 8. prosince v Bílsku, 26. 

prosince v Betlémské hře ve Strunkovicích). 3.-5. listopadu se zúčastnili soustředění ve 

Vimperku a 23.-24. června se v tělocvičně a na Sokolské louce loučili s cvičebním rokem. 
 

Oddíl všestrannosti žen pod vedením Jany Pártlové se střídavě scházel ve 

Strunkovicích a v Prachaticích. Devět žen začalo s nácvikem sletové skladby Ženobraní a 

jedna se skladbou Spolu pro XVI. všesokolský slet. Tři ženy vystoupily 1.-2. července na 

Slovensku v Gajárech u Malacek na I. sokolském zletu Sokolskej Únie Slovenska. 
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Cvičení na Slovensku Turistická vycházka 

 

Oddíl florbalu pod vedením Vladana Dubravce obnovil opět svoji činnost. Muži a 

starší žáci trénovali každou středu v tělocvičně KD. 
 

Horolezecký oddíl pod vedením Zdeňka Matějky pravidelně trénoval na 

horolezecké stěně v KD (naše děti spolu s dětmi z DDM Prachatice). Dospělí spolu s HO 

Strakonice navštěvovaly skalní oblasti severních Čech (Labské a Adršpašské pískovce), 

vyjely i do vápencových oblastí Německa a Španělska. 
 

 Turistický oddíl uskutečňoval své vycházky s výkladem již druhým rokem pod 

vedením Jany Pártlové a Věry Vondruškové. V období od jara do podzimu uskutečnil  6 

výšlapů, navštěvoval zvláště zříceniny (Osule, Helfenburk, Dívčí kámen), ale i významná 

místa v jejich okolí. 
 

Nový oddíl country tanců pojmenovaný Strunkováček pracoval pod vedením 

Jiřiny Sladové. Té se podařilo získat učitelku tance Janu Šímovou z Prachatic. 15 tanečnic 

si pořídilo jednotné oblečení včetně country klobouků a 2x se představilo veřejnosti v KD 

(14. května Den matek, 14. října pro seniory). Den dětí oslavily členky oddílu tancem a 

soutěžemi na Sokolské louce i dobrotami u táboráku. 4. listopadu se vydaly po naučné 

stezce Matýsek kolem šumavské obce Zbytiny. 
 

 Nový oddíl kalanetiky se scházel pravidelně v neděli v KD pod vedením Mirky 

Krumpové. Navštěvovalo ho asi deset žen od 30 do 70 let. 
 

  Velmi bohaté byly kulturní a společenské aktivity jednoty. Jsou nedílnou součástí 

života našeho regionu, posilují a zkvalitňují dobré vztahy mezi sokoly i ostatními občany 

městyse. Některé akce jsou již tradiční (16. Sokolský ples, Dětský maškarní bál, XI. ročník 

Vítání jara, stavění máje na Sokolské louce, XVII. ročník celostátní fotografické soutěžní 

výstavy Foto na provázku vždy s bohatým kulturním programem, klání Strunkovice n. Bl. 

versus Strunkovice n. Volyňkou, Svatomartinský lampionový průvod aj.). Sokol uspořádal 

 taneční zábavy (3), přednášky (Brazílie dobrodružná - D. Oulické a P. Machta, O cestě do 

Indie – Landakh a Rumunskem na kole i pěšky K. Matějky), hrála u nás řada kapel 

(bluesrocková legenda z Hanspaulky - Krausberry, Sunny Swing Quintet, art rock Vivat 

Joe!, Petr Kalandra Memory Band, Laguna, Schodiště, Pracovní sobota, Leviattan aj.) . 

Devátým rokem pracuje při T. J. Sokol divadelní Strunkovický ochotnický spolek, který  

22. dubna premiéroval v KD svoji další nastudovanou hru „Truchlící pozůstalí“ od 

srbského autora B. Nušiče. Ochotníci sehráli tuto hru během roku celkem 9x: Nákří, 

Šumavské Hoštice, Vitějovice, Cehnice, Ledenice, Vacovice, Vřesovice na Moravě, 2x 

Strunkovice n.Bl. 
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   Také členové T. J. Sokol Strunkovice n. Bl. se pečlivě připravovali na oslavu 100. 

výročí vzniku našeho státu, na XVI. všesokolský slet a na oslavy 110. výročí založení 

jednoty v roce 2018. 23. září se naši sokolové zúčastnili sletové štafety, přepravili 

štafetový kolík na kolech ze Strunkovic do Sudoměře k pomníku Jana Žižky a ujeli celkem 

asi 60 km.  
 

  
 

Protože se nedochoval historický prapor jednoty (vyšitý 19. července1914), 

nechala jednota vytvořit svůj nový slavnostní prapor v Paramentu v Českých 

Budějovicích, se kterým přivítá všechna blížící se výročí.   



Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2017 

 

69 
 

 

  
 

        Jana Pártlová, starostka   

 

 
 

T.J. Sokol v Táboře 
 

Jednota měla v roce 2017 celkem 584 členů, z toho ve všestrannosti 272 členů a ve 

sportovních oddílech 312 členů. Byl 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:  
Dne 22. září se členky jednoty Jana Bartošová, Eva Černá a Ivana Jiránková staly 

účastnicemi sletové štafety. Štafetový kolík a sletové poselství převzaly od sester ze 

Soběslavi a převezly ho z Tábora do Milevska, odkud štafeta pokračovala do Prahy. 

 

 

 

Předání sletové štafety v Táboře Turistický výlet – Hutě u Bechyně 
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Odbor všestrannosti pod vedením Ivany Jiránkové zajišťoval dva republikové srazy. 

 Ve dnech 13. května a dne 11. listopadu se členky odboru všestrannosti zúčastnily prvního 

a druhého župního nácvičného srazu sletové skladby Cesta.  

V průběhu roku probíhaly nácviky sletové skladby Princezna republika pod 

vedením Lenky Hajduchové. 

Pro předškoláky a sportovní přípravku byly pořádány tyto akce: 

·         Šibřinky 

·         Den dětí 

·         Mikulášská nadílka 

·         Vánoční besídka 

V průběhu roku uspořádal odbor pod vedením Václava Bláhy 46 turistických 

pochodů v celkové délce 534 km.  

Oslav Dne republiky dne 28. 10. 2017 se na Střelnici v Táboře (spojeno s výstavou) 

zúčastnily sestry Eva Černá a Eva Nováková.  

V naší tělocvičně se celoročně konalo cvičení pro seniory (2x týdně v dopoledních 

hodinách), cvičení pro ženy pod vedením cvičitelek Ivany Jiránkové, Anny Veselé a Evy 

Černé (2x týdně), cvičení pro předškoláky a sportovní přípravku pod vedením Kateřiny 

Maškové, Terezy Bardoňové a Veroniky Závišové (2x týdně) a cvičení pro rodiče a děti 

pod vedením Kateřiny Maškové (1x týdně). 

  Cvičitelé odboru se zúčastňovali doškolovacích akcí v rámci prodlužování 

cvičitelských průkazů. 
  

Oddílu moderní gymnastiky pod vedením trenérek Evy Roztočilové a Markéty 

Roztočilové se podařilo v roce 2017 rozšířit členskou základnu na 141 členek, které se 

účastnily několika hromadných vystoupení a reprezentovaly naší jednotu i na Dni 

republiky. Oddíl moderní gymnastiky se tak stal největším oddílem jednoty. Jeho 

největším úspěchem byla účast na Mistrovství republiky v kategorii společných skladeb. 

Oddíl MG uspořádal dva závody – na jaře „Velikonoční kraslici“, na podzim „Cenu 

Tábora v MG“ ve společných skladbách, která se uskutečnila ve sportovní hale gymnázia.  

Pro své členky připravil letní tréninkové soustředění v RZ Radost. 
 

 

 

MČR vystoupení společná skladba Velikonoční kraslice 

2. místo Stella Posavádová 
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Tréninkové soustředění  
 

Ve velkém sále divadla Oskara Nedbala v Táboře předvedl oddíl dne 3. května 

taneční vystoupení s názvem Porcelánová panenka – choreografie Markéta Roztočilová.  

Vystoupení před zcela zaplněným hledištěm mělo veliký úspěch. 

Oddíl začal nacvičovat pod vedením trenérek dvě sletové skladby - V peřině a 

Siluety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taneční vystoupení Porcelánová panenka  
 

Oddíl judo sdružoval celkem 122 členů z toho 108 žáků a žákyň a pět trenérů: Martina 

Pokorného, Zdeňka Slabého, Karla Šnajdra, Davida Voráčka a Karla Zivčáka. Naši mladí 

sportovci se jako každoročně zúčastnili regionálních, krajských i celostátních závodů a 

turnajů. Jejich vyvrcholením byla kvalifikace na mistrovství České republiky v judu. 

Největším úspěchem oddílu byl zisk mistra ČR v kategorii dorostu a zisk 2. místa 

na MČR mezi juniory, které vybojoval Jan Mašek. Na Přeboru ČR v kategorii starší 

žákyně v Jičíně vybojovala 7. místo Eliška Albertová. Mladší žáci se také zúčastnili 

Přeboru ČR v Mladé Boleslavi, ale bez bodového umístění. Dále se zúčastnili Přeboru 

ČOS v Mohelnici, kde Karel Albert ve své kategorii zvítězil a dále vybojovali 5x 2. místo 

a 2x 3. místo. 

Oddíl uspořádal jarní soustředění v Blatnici, letní soustředění na tvrzi Holešice a 

podzimní soustředění na Mozolově.  
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Jan Mašek – 2. místo MČR judo junioři  
 

  

Letní soustředění Tvrz Holešice Jarní turnaj v Táboře  
 

Oddíl šachy postavil v roce 2017 čtyři soutěžní družstva: 

 A družstvo – II. Národní liga 

 B družstvo – Krajský přebor I. 

 C družstvo – Krajský přebor II. 

 D družstvo – Krajský přebor III.  

K nejvýznamnějším akcím, které organizoval šachový oddíl, patří: 
 

Velká cena Tábora - mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnilo 93 hráčů. Novými 

zahraničními účastníky byli hráči z Fayerských ostrovů, Lucemburska a Skotska. 

Nejlepšího umístění domácích dosáhl Milan Borkovec na 6. místě. 
 

Táborská věž - 60. ročník turnaje je nejstarším souvisle hraným turnajem mládeže a dnes i 

dospělých v táborském regionu. Nejlepšího umístění dosáhl Milan Borkovec na 3. místě. 
 

Součástí šachového oddílu jsou i žáci pod vedením Aloise Bartoše. Dorotka Veverková 

uplatnila své zkušenosti v kategorii D 10 v Mostě v rapidovém šachu, kde vybojovala 4. 

místo v ČR, a především na mistrovství ČR dívek do 10 let v Koutech nad Desnou, kde 
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skončila na krásném 3. místě. Společně s Vojtou Volfem na největším turnaji mládeže v 

Zaječicích v turnaji dvojic obsadila šesté místo mezi 51 týmy z celé ČR. Byla to nejlepší 

dvojice z Jihočeského kraje. 

Oddíl uspořádal letní šachový tábor pro mládež v Ředkovci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj dvojic Zaječice  
 

Oddíl stolního tenisu měl dvě družstva. „A“ mužstvo hrálo regionální přebor, ve kterém 

bylo po polovině soutěže na 1. místě, „B“ mužstvo bylo v regionální soutěži na 11. místě. 
 

Oddíl sálové kopané hrál pouze rekreačně. Sehrál pouze přátelské zápasy s hráči 

Rakouska. Uspořádal jarní a vánoční turnaj. V červnu se oddíl zúčastnil závodů dračích 

lodí. 
 

           Jitka Sklenářová, náčelnice  
 

 

 

T.J. Sokol Volyně 
 

V roce 2017 měla naše jednota 272 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 240 

cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 32 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 90 děvčat a 

68 chlapců, dorostenka byla 1, dorostenci 4, žen cvičilo 78 a mužů 31. 
   

Výbor jednoty pracoval ve složení: 
starostka   Ing. Olga Holoubková 

jednatelka   Bc. Božena Ouředníková, do 14.3. Mgr. Jitka Hrušková  

hospodářka   Bc. Petra Cardová 

pokladní   Lucie Sobíšková 

náčelnice   Ing. Olga Holoubková 

vzdělavatelka  Ing. Olga Holoubková 

matrikářka    Alena Vrbová 

vedoucí odboru sportu  MUDr. Radek Chalupa 

zdravotník   MUDr. Radek Chalupa 
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Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé s touto kvalifikací: 
Rodiče a děti: Lucie Sobíšková (3. tř. všestrannost); předškolní děti: Veronika Strnadová 

(3. tř. všestr.); mladší žactvo: Šárka Zajícová (3. tř. všestr.) a Bc. Daniela Valentová (3. tř. 

všestr.); starší žactvo – míčové hry: Mgr. Jana Hůlovcová (1. tř. všestr., 3. tř. instruktor 

fitness, FTVS Praha; žactvo – SG + atletika: Dagmar Balíková(3. tř. všestr.), Ing. Olga 

Holoubková, Jitka Kotálová (3. tř. všestr.) a Mgr. Václav Klimeš (1. tř. všestr., FTVS 

Praha); žactvo – turistika (tábor):  Mgr. Petra Tíková (3. tř. všestr.); žákyně – kondiční 

trénink: Dagmar Balíková (3. tř. všestr.); žáci – kondiční trénink: Jakub Kovář; žákyně – 

AE:Mgr. Irena Hartlová (3. tř. všestr., 2. tř. aerobik, 3. tř. rytmická gymnastika, Taneční 

konzervatoř Praha),  Jana Krumpová (3. tř. všestr.); ženy – bodystyling: Ing. Olga 

Holoubková (3. tř. všestr., 2. tř. RG, 2. tř. rytmická a pohybová výchova, 2. tř. AE, 3. tř. 

instruktor fitness, 3. tř. trenér SG, Duncan centre – taneční konzervatoř), Veronika Bošková 

(3. tř. všestr., 3. tř. AE), Bc. Petra Cardová (3. tř. všestr.), Marie Kratinová (3. tř. všestr., 3. 

tř. AE); ženy FIT v každém věku: Kateřina Srnková (3. tř. všestr.); muži FIT v každém 

věku: Jaromír Vrba; ženy a muži – míčové hry:  Mgr. Petra Tíková (3. tř. všestr.); seniorky 

– zdrav. Cvič.: Marie Sládková (3. tř. všestr.), Jaroslava Hulejová (3. tř. všestr.); volejbal – 

ženy: Mgr. Jitka Hrušková; stolní tenis: MUDr. Radek Chalupa; 

Sletové skladby:   Děti, to je věc! – Bc. Daniela Valentová, Šárka Zajícová 

    Cirkus – Mgr. Irena Hartlová, Jana Krumpová 

    Siluety – Ing. Olga Holoubková 

    Spolu – Ing. Olga Holoubková 
 

Odbor všestrannosti 
  

Novoroční turnaj ve vybíjené se uskutečnil 10. 1. a byl to jeho 11. ročník. Sešlo se na 30 

dětí, které soutěžily ve dvou zápasech bez rozdílu věku. Letos se turnaje zúčastnili 

především chlapci. Nejdříve si všichni zahráli tzv. švédskou vybíjenou se dvěma míči 

v poli, pak následovaly 2 zápasy. Starší žáci si zahráli zápas navíc po skončení turnaje. 

Všichni soutěžící dostali sladkou odměnu. 
  

Župní přebory v plavání se uskutečnily 11. 2. ve Strakonicích a zúčastnilo se jich opět 

hodně závodníků a závodnic. Naše 15členná výprava přivezla 3 medaile. Z výsledků: ml. 

žákyně I – L. Holoubková 10., B. Škodová 18. místo; ml. žákyně II – M. Homolková 9. 

místo; st. žákyně III – V. Novotná 5. místo; st. žákyně IV – M. Přibová 7. místo; ml. žáci I 

– L. Kubeš 5. místo; ml. žáci II – D. Pikl 7., V. Hodač 9. místo; st. žáci III – K. Balík 1., 

M. Šimák 2. místo; žáci IV – O. Balík 2. místo. Jako každý rok se děti přihlásily do štafet 

plavaných mimo závod. 
 

Tělocvičná akademie se konala v sokolovně 15. 2. při příležitosti 155. výročí založení 

Sokola. Kromě dětských oddílů všestrannosti se představily Ženy FIT a s ukázkou hry 

vystoupili žáci z oddílu Stolního tenisu. Celkem se na jevišti vystřídalo na 80 účinkujících, 

kteří sklidili velký potlesk diváků. V polovině programu proběhla malá módní přehlídka 

letošní kolekce pokrývek hlavy firmy TONAK, a. s., kterou připravila ses. J. Krumpová. 
  

Valná hromada proběhla 14. 3. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti a plán na další 

období. Ses. J. Hrušková odstoupila z funkce jednatelky a novou jednatelkou se stala 

Božena Ouředníková. Valné hromady se zúčastnil župní náčelník br. V. Marek. 
  

Pro děvčata z oddílu sportovní gymnastiky jsme 25. - 26. 3. zorganizovali soustředění 

v tréninkovém centru gymnastického oddílu TJ Merkur v Č. Budějovicích. Sobotní 

podvečer byl ve znamení dovádění v tělocvičně, hlavně v doskokové jámě plné molitanu. 
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V sobotu si děvčata vzala „na povel“ trenérka TJ Merkur Petra Vandělíková a prošla s nimi 

průpravná cvičení, prostná a všechna nářadí. Inspiraci pro svou další práci získaly i 

cvičitelky. 
 

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 8. 4. Zúčastnilo se jich 

12 dětí. Výsledky:  

SG = Předškolní děti –  R. Zelinka 18. místo; Ml. žákyně I – B. Škodová 16. - 18. místo; 

Ml. žákyně II – M. Homolková 11. - 12., V. Šimáková 17., R. Balíková 31., L. Kotálová 

32. místo; St. žákyně IV –  M. Přibová 9. místo; Ml. žáci I – N. Bílý 12. - 14., L. Kubeš 

16., A. Pikl 18. místo;  Ml. žáci II – V. Hodač 5., D. Pikl 7. místo;  

Šplh = Předškolní děti – R. Zelinka 12. místo; Ml. žákyně I – B. Škodová 20. místo; Ml. 

žákyně II – M. Homolková 9., V. Šimáková 12., R. Balíková 20., L. Kotálová 22. místo; 

St. žákyně IV – M. Přibová 2. místo; Ml. žáci I – L. Kubeš 6., N. Bílý 13., A. Pikl 17. 

místo; Ml. žáci II – D. Pikl 5., V. Hodač 6. místo. 
  

V Č. Budějovicích se 8. 4. uskutečnil závod série Run tour v běhu. A sokolové z Volyně 

opět byli na startu! Den byl jako stvořený pro běžecké závody. Ve výsledkové listině je 

uváděno pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví. V běhu na 1 km, kterého se 

zúčastnilo 232 dětí, L. Holoubková doběhla na 41./12./12. místě. Závodu na 5 km, který 

běželo 695 závodnic a závodníků, se zúčastnily M. Holoubková a J. Burianová. 
  

Setkání seniorek se konalo 27. 4. v klubovně sokolovny. Přišly sestry, které pravidelně 

chodí cvičit, i ty, které již do cvičení nechodí. Ses. Sládková všechny přivítala, ses. 

O. Holoubková připomněla akce jednoty v loňském roce. Ses. Sládková zajistila ve 

spolupráci s pracovníky Volyňské kultury video, které obsahovalo sestříhané záběry 

sokolských akcí ze 40. a 50. let minulého století – ze sletu a sletových akcí v r. 1948, ze 

sokolského tábora jednoty v Lčovicích atd. Protože některé sestry na sletu v Praze byly, 

vyprávěly své zážitky ostatním. 
 

   

 

 

 

Soustředění sportovní gymnastiky Setkání seniorek 
 

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské proběhla 28. 4. v Č. Budějovicích. Za naši 

jednotu se zúčastnily jako vyslankyně ses. O. Holoubková a ses. B. Ouředníková. 

Vzhledem k dlouhodobě velmi neuspokojivé práci nejvyššího vedení župy a v souvislosti 

se zprávou KK SŽJ, která odhalila závažná pochybení ze strany několika členů P SŽJ, 

došlo na výzvy mnoha jednot k tomu, že se někteří členové P SŽJ vzdali svých funkcí 
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(starosta, místostarosta, jednatel, hospodářka). Proběhly volby, ze kterých vzešlo nové 

vedení, které situaci musí napravit. Členkou P SŽJ a zároveň vyslankyní do V ČOS byla 

zvolena starostka naší jednoty ses. O. Holoubková. 
  

Oslavy výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 5. 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 vydaly s představiteli 

města, hasiči a Junáky položit věnec k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni 

a k pomníku padlým v Zechovicích. 
  

Na Župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili 6. 5. do Č. Budějovic. Závodit jelo 

25 dětí. V některých kategoriích bylo 20, ale i téměř 40 soutěžících. Z výsledků:  

Ml. žákyně I – L. Holoubková 4., K. Kutějová 7., B. Škodová 24. místo; Ml. žákyně II – 

M. Homolková 14., S. M. Zahradníková 20., V. Šimáková 27. místo; St. žákyně III – V. 

Kotálová 3. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 5. místo; Ml. žáci I – D. O. Šuba 9., K. M. 

Zahradník 11.-12., L. Kubeš 13., F. Rychtar 15. místo; Ml. žáci II – V. Koudelka 6., V. 

Hodač 9. místo; St. žáci III – K. Balík 1., J. Balík 3. místo; St. žáci IV – L. Šimák 2. místo. 
 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – 

čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) letos dokončili: Ml. žákyně I – B. Škodová 11.-12. 

místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 9., V. Šimáková 15., L. Kotálová 19., R. Balíková 

20. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 4. místo; Ml. žáci I – L. Kubeš 7. místo; Ml. žáci II 

– V. Hodač 4. místo. Po několika letech proto letos na Přebory ČOS z naší jednoty nikdo 

nepostoupil. 
  

Již 17. ročník Májového sportovního minimaratonu proběhl 8. 5., nezvykle v čase 

podvečerním, což bylo příjemnější s ohledem na prodloužený víkend. První lekcí bylo 

posilování celého těla formou kruhového tréninku. Na jednotlivých stanovištích mohly 

dívky a ženy cvičit podle svého uvážení náročnější nebo jednodušší variantu. Poté 

následovala lekce zaměřená na balanční cvičení s využitím bosu. Závěr byl věnován 

kubánské salse v sólové úpravě. 
  

Na výlet na Šumavu, který jsme na podzim museli kvůli nepříznivému počasí odložit, 

jsme se vydali 20. 5. Na Šumavě se z mraků vyklubal slunečný den. Sešlo se 34 členů 

jednoty a dalších příznivců výletů. Nejmenší účastníci se ještě vezli v kočárcích. Z Kubovy 

Hutě jsme došli k prameni Volyňky. Od naší návštěvy v r. 2008 zde přibyl přístřešek a u 

cesty zastřešené posezení. Podívali jsme se i k nedalekému památníčku – místu zastřelení 

posledního vlka na Šumavě. 
 

  

Župní přebor v atletice Šumava – u pramene Volyňky 
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Dne 28. 5. proběhl 2. ročník Sokolského Atletcupu Volyně. Soutěžící rozděleni do 

příslušných kategorií museli absolvovat 4 disciplíny – skok daleký, hod tenisovým 

míčkem, sprint a slalom, dospělí navíc skok do dálky poslepu a hod holinou. Do soutěžení 

se zapojily i cvičitelky, maminky a tatínkové. Na závěr všichni dostali diplom a drobnou 

cenu, vítězové navíc medaili. 
 

Za krásného letního počasí se 5. 6. konal Dětský den, který byl ve znamení polozapome-

nutých dětských her. A tak děti hrály kuličky, skákaly panáka či gumu, přebíraly provázek, 

hrály školku s míčem a se švihadlem, hrály mikádo, házely kostkami. Došlo i na společné 

hry jako Cukr, káva, limonáda, Přijela tetička z Číny apod. Také rodiče zavzpomínali, 

ukazovali a radili. Na závěr všechny děti dostaly za své snažení malou odměnu. 
 

  

Sokol Atletcup Volyně Dětský den 
 

Závěrečná hodina dětských oddílů proběhla 19. 6., kdy se s cvičebním rokem přišlo 

rozloučit 39 dětí a 21 maminek a cvičitelek. Oddíl Rodiče a děti a Předškolní děti, protože 

byl parný letní den, ji strávil na koupališti, kde si děti užily vody a zmrzliny. Pro ostatní se 

odpoledne neslo ve znamení pohádek (Šmoulové) a čar a kouzel (Harry Potter). Hru opět 

připravila děvčata z oddílu Žákyně AE. V cíli si u táboráku děti vyprávěly zážitky z cesty 

a opekly buřty. Poté si všichni u kytary zazpívali. 
  

Cílem cyklovýletu, který jsme uspořádali 24. 6., bylo poutní místo Dobrá Voda u 

Milejovic. Od sokolovny jsme se vydali do Neuslužic a do Stříteže. Odměnou za zvládnuté 

kopečky byly krásné výhledy na Šumavu a na Písecko. Odtud to byl kousek k poutnímu 

místu na úbočí vrchu Vráž, kostelu zasvěcenému Panně Marii. Okolo kostela vede křížová 

cesta, která je tvořena čtrnácti kapličkami. Jméno místu dala studánka s údajně léčivou 

vodou. 
  

V letošním cvičebním roce jsme se s odd. Rodiče a děti a Předškolní děti zapojili do 1. 

ročníku projektu OV ČOS Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt má za cíl 

rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Úkoly lze zařadit do cvičebních hodin. Je rozdělen na 

tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (3-4 roky, 4-5 let, 5-6 

let). Každá skupina má úkoly v 5 oblastech. Zúčastnilo se jej 12 dětí, kterým cvičitelky po 

splnění úkolu nalepily do speciálních sešitků samolepky. Na závěr roku dostaly děti 

diplom, omalovánky a přívěsek sokola. 
  

Ve dnech 1. - 2. 7. uspořádala Sokolská únia Slovenska (SúS) svůj 1. slet v malé obci 

Gajary nedaleko Bratislavy. ČOS reprezentovaly skladby Koncert, Ta naše písnička česká 

(skladba XV. všesokolského sletu) a Tři generace (vzpomínka na Světovou gymnaestrádu 

v Helsinkách v r. 2015). A naše 4 ženy a 2 muži si posledně uvedenou skladbu chtěli znovu 
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zacvičit. Od sobotního rána zkoušeli v Brně, v podvečer v Gajaroch. V neděli byla ranní 

zkouška a dopolední generálka. Skladba měla velký úspěch. Zejména se líbil závěrečný 

větrník a živé pyramidy. V podvečer proběhla návštěva Bratislavy a v pondělí ráno 

následovalo loučení a odjezd domů. 
 

 

  

1. Slet – Gajary – Slovensko 
 

Tématem letního tábora pod Bethánem, který proběhl 2. až 16. 7. a zúčastnilo se jej 22 

dětí, byla Cesta kolem světa za 80 dní s Phileasem Foggem. Motivace hry vycházela z  

fantasy knihy od J. Vernea. Děti se první den seznámily s panem Foggem a jeho věrným 

sluhou Paspartuem ve scénce z reformního klubu, kde se ctihodný pan Fogg vsadí, že 

stihne objet zemi za 80 dní. Cílem táborníků bylo spolu s ním cestu zvládnout a sázku 

vyhrát. Rozdělili se do družin (Rakety, Časosběrci, Frogové) a bojovali jednotlivě i 

společně s časem a nepřízní osudu. Také si připomínali tábornické dovednosti, užili si 

výlet vlakem do Čkyně a odtud pěšky podél řeky do tábora, nechybělo koupání, stavba 

hráze ani plavba na voru. Vždy v sobotu se konal velký slavnostní oheň. 
 

Naše jednota podruhé zaštítila letní tábor v Kocelovicích, který se konal 4. až 16. 7. a 

zúčastnilo se jej 48 dětí. Kovbojové a kovbojky, rozdělení do skupin Vlků, Supů, 

Mustangů a Chřestýšů, se snažili polapit bídáka Claveru a jeho bandity, kteří ohrožovali 

vesnici Fort Laramy. Konala se také diskotéka v Saloonu Rodeo, country bály, tábor 

navštívil kinematograf, proběhl výlet do Příbrami. Jinak všichni chytali bandity, šifrovali, 

stopovali a lovili zvěř, učili se střílet ze vzduchovky, z kuše i luku, trénovali hod šipkami, 
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lanem či podkovou, starší si mohli vyzkoušet práskání bičem. Jednou každá kovbojská 

banda dostala za úkol postavit westernovou vesnici z toho, co najde v lese. Milým 

překvapením pro vedoucí bylo, že se týmy spojily a společně postavily jednu rozsáhlou 

vesnici. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Letní tábor pod Bethánem 
 

Setkání s partou sokolských přátel z T.J. Pražské Předměstí (H. Králové), která 7. 9. 

projížděla Volyní při cestě na Šumavu, bylo veselé a milé. V klubovně při malém 

pohoštění se živě povídalo. Poté následovala prohlídka sokolovny a bylo potěšením slyšet 

slova chvály. Protože se však odpoledne chýlilo ke konci, přišlo nejen loučení, ale i 

ujištění, že toto setkání jistě nebylo poslední. 
  

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 18. 22. 9. a sokolové v celé republice jím 

odstartovali přípravy k XVI. všesokolskému sletu. V naší jednotě měl formu otevřených 

cvičebních hodin, protože právě tento týden začalo pravidelné cvičení všech oddílů. 
  

Klub Aktiv Č. Budějovice uspořádal 19. 9. v Č. Budějovicích Sportovní hry senzačních 

seniorů a Sokolská župa Jihočeská byla spolupořadatelem. Z naší jednoty se zúčastnilo 

družstvo ve složení M. Grauerová, M. Holoubková, M. Pacáková a V. Vaňatová. Každá 

musela absolvovat všech 12 disciplín. Obsadily pěkné 7. místo z 20 zúčastněných družstev. 

Poté proběhl závod jednotlivců v chůzi s hůlkami a naše závodnice M. Sládková 

vybojovala ve své kategorii 3. místo. 
 

Noc sokoloven proběhla 22. 9., ve které jsme v tělocvičně zopakovali úspěšné téma 

"retro" her. V klubovně se sešly ženy a spolu s většími děvčaty si prohlížely dokumenty a 

fotografie, které se týkaly historie sokolovny a činnosti jednoty. Posezení u dobré kávy 

a jablečného závinu bylo příjemné. Samotnou noc v sokolovně zahájila návštěva "tajemné 

komnaty", následovala módní přehlídka a hodnocení zajímavých bačkorek, pantoflíčků a 

oblečků na spaní. V sobotu ráno po dobré snídani a veselé rozcvičce všichni vypravili 

sletovou štafetu. 
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Naše jednota se znovu připojila ke sletové štafetě, která se konala 23. 9. Po úvodních 

slovech náčelnice přinesly nejmenší děti štafetový kolík se stuhou ze sokolovny na hřiště. 

Přítomní vyslechli sletové poselství a pak se část účastníků vydala se štafetou na Ostrovec. 

Tam ji předali Mirce Přibové, která ji na svém koni volnou přírodou odvezla do Cehnic. V 

Cehnicich štafetu převzaly ženy a autem ji odvezly do Sudoměře k Žižkovu pomníku. 

Župní štafetu dopravili na kolech muži se Strunkovic n. Bl. a před polednem proběhlo 

přepnutí stuh přítomných jednot na župní štafetový kolík. U nás bylo 35 účastníků, z nichž 

nejmladším byl Richard Zelinka (6 let), nejdříve narozenou Miluše Hejtmánková (83 let). 

 

Památným dnem sokolstva byl vyhlášen 8. říjen. Letos jsme se sešli u pomníku padlým. 

Pršelo a foukal nepříjemný vítr. Několik slov pronesla starostka jednoty, poté všichni sešli 

k řece a pokusili se pustit lodičky ze dřeva i skořápek. Vítr svíčky zhášel, ale lodičky 

zdolávaly proud řeky i déšť. Bylo to symbolické - světýlka měla připomínat tisíce žen a 

mužů, jejichž životy vyhasly pro milovanou vlast. Poté jsme ještě zapálili svíčku u 

pomníku padlým. 
  

I letos jsme na památku našeho prvního československého olympijského vítěze, 

sokolského gymnasty, uspořádali Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. A tak si děti 23. 10. 

změřily své síly. Byli jsme rádi, že se k nim přidaly 2 maminky. Po zahájení závodu 

všichni absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie měla zkrácenou výšku (3 m), ostatní šplhali 

až do konce (5 m). Poté většina dětí zvládla i šplh na laně (3 m nebo 5 m). Na závěr 

vítězové dostali drobnou odměnu za svůj výkon. 
 

Vánoční besídka proběhla ve znamení her a dovádění 12. 12. Děti také malovaly 

"nekonečné" omalovánky a vyráběly si sněhuláčky. Ženy připravily dětem občerstvení, 

opět si děti s radostí dávaly navzájem dárečky. 
 

  

Memoriál Bedřicha Šupčíka Vánoční besídka 
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Po roční pauze jsme se vydali do přírody, abychom zvířátkům obohatili jejich zimní 

jídelníček. Letošní Vánoce pro zvířátka se konaly 17. 12., kdy jsme se z náměstí vydali 

ke sv. Ludmile a děti i dospělí ozdobili na třech místech dobrotami malé stromky. 

Procházka to byla opravdu příjemná. 
  

Loni se odd. Žákyně AE vydal na vycházku Volyní a ukončil ji u vánočně ozdobeného 

smrku na náměstí. Letos už jsme se vydali na Zastavení u vánočního stromu v hojném 

počtu, abychom se přidali k ostatním občanům města, pokochali se živým betlémem a 

zazpívali si koledy. 
  

Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího 

okolí Volyně. Jedna skupina se vydala vlakem do Malenic a odtud pěšky přes Bethán do 

Volyně, další na Andělíček... 
 

Cvičitelky se vzdělávají a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to 

byly akce pořádané Jihočeskou župou a Oblastním střediskem všestrannosti v Č. 

Budějovicích (sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou, Salsa a jiné tance), semináře 

pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Inspiration day, Pohybové hry). 

 

Odbor sportu 
  

Stolní tenis 
V průběhu roku 2017 se do činnosti oddílu zapojilo celkem 23 členů (2 mladší žáci, 

1 mladší žákyně, 4 starší žáci, 2 dorostenci, 8 mužů, 5 seniorů a 1 seniorka). Tréninky žáků 

probíhaly 1x týdně a zabezpečovali je bři Chalupa, Hraše a Toninger. Určitý herní pokrok 

zaznamenal jen J. Pour, který se zúčastnil několika soustředění mladších žáků organizova-

ných krajským svazem ČAST. Radost trenérům působil i J. Boška, který se pravidelně 

účastnil tréninků dospělých a byl zařazován do sestavy v okresním přeboru, kde získával  

své první vítězné body. 

V soutěžní sezóně 2016/2017 jsme přihlásili 1 družstvo mužů do Okresního 

přeboru Strakonicka. Na soupisce byli M. Hokr, P. Hraše, J. Toninger, V. Žíla, M. 

Zdychynec, P. Hosnedl, F. Diviš, J. Boška a L. Boška. V závěrečné tabulce po odehraných 

24 kolech soutěže tým obsadil se ziskem 54 bodů 7. místo ze 13 účastníků (13 výher, 4 

remíz, 7 porážek). Nejlepším hráčem byl M. Hokr s úspěšností 63 %. V probíhající sezóně 

2017/2018 oddíl reprezentuje opět 1 družstvo mužů v Okresním přeboru, v polovině 

soutěže po odehraných 12 kolech se nachází na 10. místě 13členné tabulky. Složení týmu 

oproti předchozí sezóně nedoznalo prakticky žádných změn s jedinou výjimkou, kterou je 
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zapojení A. Nestřeby.  

V sobotu 29. 4. uspořádal oddíl již 9. ročník turnaje trojčlenných družstev ve 

stolním tenisu „O pohár Sokola Volyně“, organizovaný jako otevřený přebor Sokolské 

župy Jihočeské. Sešlo se 10 družstev, která byla rozlosována do 2 skupin, kde se hrálo 

systémem každý s každým. Ve finále Vodňany zvítězily nad Studenou a obhájily loňské 

prvenství. V utkání o 3. místo porazily Velké Popovice „áčko“ Suchdola nad Lužnicí. 

V zápase o 5. místo se střetlo spojené družstvo Sokolské župy Blanické se Sokolem 

Suchdol nad Lužnicí „B“. Úspěšnější byli reprezentanti Blanické župy. Utkání o 7. místo 

proti sobě svedlo obě družstva pořádajícího Sokola Volyně - „A“ tým zvítězil nad „B“ 

týmem. O 9. místo si zahrál Sokol Tábor, který na poslední místo odsoudil Sokol Zliv. Na 

závěr starostka T.J. Sokol Volyně ses. O. Holoubková spolu s br. R. Chalupou předali 

poháry družstvům na medailových pozicích a diplomy všem účastníkům. Družstva si navíc 

odvezla zajímavé věcné ceny díky tradičním sponzorům volyňského stolního tenisu. 

Poděkování patří Městu Volyně, firmám Elsa Elektro Písek, Jatky Hradský Strakonice, 

Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně. „Volyňské trojčlenky“si již našly své pevné místo 

v závěru ping-pongové sezóny, tradiční účastníci se na turnaj rádi vracejí a pravidelně 

přibývá též někdo nový. Letos organizátory potěšil zájem dvou zástupců Středočeského 

kraje.  

V úterý 19. 12. uspořádal oddíl stolního tenisu Vánoční turnaj pro žáky. 

V sokolovně se sešlo 8 mladých hráčů, kteří se postupně utkali systémem každý s každým. 

Turnaj zorganizovali a řídili trenéři mládeže R. Chalupa, P. Hraše a J. Toninger, kteří na 

závěr účastníkům rozdali pěkné ceny od firmy Elsa Elektro Písek.  

V pátek 29. 12. uspořádal oddíl jubilejní 25. ročník Vánočního turnaje, na kterém 

se sešlo 10 současných i bývalých hráčů. Při neúčasti loňského vítěze L. Valašíka (t. č. SK 

Přerov) byli do čela skupin nasazeni vloni druhý L. Schoř (t. č. ST Svatá Maří) a loni třetí 

R. Chalupa. V dramatickém finálovém utkání A. Nestřeba překvapivě zdolal 

favorizovaného L. Schoře. V utkání o 3. místo zvítězila V. Šišková nad P. Hosnedlem. 

Dále: 5. Žíla, 6. Chalupa, 7. Toninger, 8. Zdychynec, 9. J. Boška, 10. Korejs. Turnaj řídila 

dvojice rozhodčích B. Korejs a F. Diviš, kterému vleklé zranění znemožnilo aktivní účast. 

R. Chalupa předal všem účastníkům pěkné ceny od věrných sponzorů klubu - Elsa Elektro 

Písek, Aptar Čkyně s. r. o., Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně. Následovalo tradiční 

posezení se zhodnocením roku. 
  

Volejbal 
V roce 2017 bylo v oddíle registrováno 10 členek. Scházely se každou středu večer k 

pravidelným tréninkům. V sezóně 2016/2017 se družstvo zúčastnilo Okresního přeboru 

Volejbal ženy, do něhož se přihlásilo 12 družstev (4x TJ ČZ Strakonice: družstva A, B, K 

a Cats, TJ Fezko Strakonice S, T.J. Sokol Radomyšl, T.J. Sokol Blatná, TJ Zaboří Žížaly, 

T.J. Sokol Katovice, TJ Borga Horažďovice a SK Řepice). Ženy odehrály 33 zápasů 

a umístily se na 2. místě. Výhru, což je finanční odměna 500 Kč, použily na zaplacení 

startovného na letošní sezonu. Vždy na zahájení a ukončení sezóny se zápasy hrají venku, 

jinak se odehrávají v tělocvičnách. Hraje se vždy jednu sobotu v měsíci a každé družstvo 

odehraje v průměru tři zápasy. Družstva se v pořádání turnajů střídají.  

V sezóně 2017/2018 naše ženy zatím odehrály 14 zápasů a pohybují se na průběžném 4. 

místě. Jak v loňské, tak i v letošní sezóně jim pomáhají  hostující hráčky Eva Pellerová, 

Jana Homolková, Pavla Jirsová a Petra Černá, které na pravidelné tréninky nemají čas 

nebo na ně nemohou dojíždět. První kolo nové sezóny, které proběhlo v září, hrály naše 

ženy na venkovním hřišti v Novém Dražejově a průběžně byly na 7. místě.  
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Druhé kolo odehrály v říjnu v Radomyšli. Měly před sebou náročnější soupeře, ale přece 

jen si o stupínek polepšily. V průběžném pořadí byly na 6. místě. V listopadu byly 

pořádajícím družstvem, tudíž se hrálo ve Volyni. Třetí kolo bylo úspěšnější, v průběžném 

pořadí se posunuly zase o stupínek výš.  
 

V prosinci opět turnaj pořádaly ve volyňské sokolovně. Tentokrát se se soupeřkami 

popraly úspěšně. Poskočily na průběžné 4. místo. Vzhledem k tomu, že se okresního 

přeboru zúčastňují týmy mladých, perspektivních a šikovných hráček, tak budou 

spokojené, když si udrží do konce sezóny 4. místo. 
 

Další činnost 
  

V r. 2017 jsme hlavně šetřili peníze na plánované finančně náročné opravy. Příspěvek 

města Volyně a Sokolské župy Jihočeské pomohl financovat provoz a údržbu sokolovny a 

akce pro cvičence (pořádání, odměny, pohár pro turnaj stolního tenisu atd.). Rovněž jsme 

získali dotaci z MŠMT na činnost dětských oddílů, která nám významně pomohla. Koupili 

jsme na cvičení dětí nové nářadí, náčiní a další pomůcky (gymnastické pomůcky, obruče, 

míče, kompresor na míče, dresy na závody...) a poprvé v novodobé historii jednoty jsme 

mohli cvičitelkám a cvičitelům dětských oddílů dát odměnu za jejich práci (byla to i jedna 

z podmínek použití dotace). 
  

Po celý rok byla v provozu a byla využívána ubytovna. 
  

O veškerou propagaci jednoty se stará ses. O. Holoubková. Kroniku jednoty vedla Vlasta 

Šimáková. Údaje o 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 na oficiálních stránkách města Volyně. Aktuality 

uveřejňujeme na nástěnce v sokolovně, ve vývěsce ve městě a ve Zpravodaji města 

Volyně. 
 

              Olga Holoubková, starostka  

 

 
 

Závěr 
 

Jsem rád, že naše župa v roce 2017 překonala organizační problémy a vykročila správným 

směrem do další práce. Mám radost, že v mnoha našich jednotách platí naše sletové 

poselství 

„V jižních Čechách Sokol žije“. 
 

Děkuji všem, kdo se o jeho naplnění 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, vzdělavatel SŽJ 

 

 

http://www.sokol.volyne.info/

