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Slovo úvodem 
 

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé,  

dostává se vám do ruky v pořadí již 14. (slovy čtrnáctá) Ročenka Sokolské župy Jihočeské – 

první a i po těchto 14 letech stále jediné „sloučené“ krajské župy. Druhým rokem řídilo její 

činnost nové předsednictvo, zvolené na mimořádné volební valné hromadě po odhalení 

finančních machinací bývalého tajemníka a jednatele župy v jedné osobě, které hrozily 

brzkou likvidací župy. Díky nezměrnému úsilí starosty Jiřího Bělohlava a tajemnice Ingrid 

Váchové, ve spolupráci s ostatními členy předsednictva i předsedkyní kontrolní komise, se 

situaci v hospodaření župy podařilo zkonsolidovat. Díky tomu se mohly v plném rozsahu 

uskutečnit všechny obvyklé župní akce roku 2018 (přebory, školení, semináře), župa mohla 

úspěšně uspořádat Přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti (z pověření OV ČOS) a 

podpořit secvičné všech 11 sletových skladeb. Dokázala finančně podpořit i účast více než 

devíti stovek cvičenců na župním sletu v Českých Budějovicích a téměř osmi stovek 

cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze. 

   První polovina roku 2018 znamenala pro část členů odboru všestrannosti vrcholící přípravy 

na největší svátek sokolů z celého světa, na XVI. všesokolský slet. Ten se stal nedílnou a 

velmi důstojnou součástí oslav 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků, na 

němž měli sokolové významný podíl. Pražskému sletu předcházela dvě úspěšná vystoupení 

cvičenců SŽJ, v některých skladbách doplněných hosty z dalších jednot: Oblastní slet v Písku 

a v pořadí již třetí Župní (nebo Krajský) slet v Českých Budějovicích.  

   Činnost župy i všech tělocvičných jednot je vždy závislá na jejich finančním zabezpečení. 

Dávno minuly doby, kdy bylo sportovní prostředí zcela pravidelně financováno z výnosů 

Sazky a sportky – z dnešního pohledu „téměř bezpracně“. Současné vyhlašování grantových 

programů, např. MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), OV ČOS (odboru 

všestrannosti České obce sokolské), OS ČOS (odboru sportu ČOS) nebo dotačních programů 

např. Jihočeského kraje, OV ČOS, na Krajský slet …, je velmi náročné na zpracování 

vlastních žádostí a po získání grantu či dotace zase na správné vyúčtování přiděleného 

obnosu. Navíc se pravidla velmi často mění, termíny na zpracování bývají poměrně krátké a 

výše přidělených prostředků bývá dlouho neznámá. Se všemi těmito problémy se trio 

starosta, tajemnice a hospodářka vyrovnávalo bezchybně a pro župu získalo maximum 

možných finančních prostředků. Ty byly využity vesměs ve prospěch sportovních i kulturních 

aktivit na župní úrovni a také na dovybavení kanceláře župy. Dotace z VO ČOS 

(vzdělavatelského odboru ČOS) přispěla k vytvoření vůbec prvního praporu Sokolské župy 

Jihočeské. 

   Předsednictvo župy usilovalo o zlepšení kontaktů župa – jednoty, snažilo se poradit i 

pomoci jednotám při řešení nejrůznějších problémů. Snažilo se navázat kontakt s 

„problematickými“ jednotami (Borotín, Bzí, Dráchov, Nové Hrady, Prachatice, Sepekov) a 

podat jim pomocnou ruku. Posuzovalo nutnost a nezbytnost převodu či prodeje majetků 

tělocvičných jednot a dohlíželo na věcnou správnost těchto aktů. Podporovalo žádosti jednot 

o vyhodnocení jejich obětavých činovníků (jejich schválení předsednictvem ČOS musela 

tajemnice župy mnohdy několikrát urgovat), o získávání dotací nabízených odbory ČOS nebo 

stuh na prapory při výročích jednot. Na svých pravidelných jednáních projednávali členové 

předsednictva širokou problematiku, týkající se správného chodu celé župy, župní kanceláře i 

jednotlivých tělocvičných jednot. A nezapomínali ani na ocenění nejaktivnějších cvičitelů, 

kteří přispěli k výborným výsledkům celé SŽJ.  

   Vyslanci SŽJ se snažili, po projednání s ostatními členy předsednictva, prosazovat ve 
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výboru ČOS návrhy na nejrůznější otázky sokolské práce tak, aby došlo ke zlepšení vztahů 

Ústředí – župy – jednoty. Starosta s místostarostou a tajemnicí osobně kontaktovali nejen 

činovníky ČOS, ale i představitele kraje, města České Budějovice, zastupitele některých obcí 

i činovníky tělocvičných jednot při řešení jejich problémů. 

   V celé ČOS se začaly řešit otázky dalšího směřování Sokola. Otevřela se diskuze nejen 

mezi činovníky ústředí, sokolských žup a tělocvičných jednot, ale i mezi členy jednot. 

Výsledky by měl shrnout 12. sjezd ČOS, který je naplánován na červen 2019, a měl by určit 

další „Náš úkol, směr a cíl“ (podobně, jako to v roce 1871 učinil dr. Miroslav Tyrš). Zda a jak 

se podaří snížit náklady Ústředí ČOS a zvýšit jeho ochotu k pomoci župám a jednotám 

v důležitých otázkách jejich existence, činnosti i spolupráce, to ukáže další vývoj.  
 

                  Zuzana Sekalová, jednatelka župy 
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Sokolská župa Jihočeská - předsednictvo  
 

Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské pracovalo v tomto 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 

 

 

Sokolská župa Jihočeská – členská základna  
 

Celkové počty členů v jednotách: 
 

Bělčice 115 Katovice 47 Semice 40 

Blatná 294 Kněžské Dvory 37 Sepekov 17 

Borotín 15 Křemže 245 Soběslav 40 

Boršov nad Vltavou 208 Ledenice 104 Strakonice 283 

Bzí u Dol. Bukovsk 9 Lhenice 26 Strunkovice nad Bl. 108 

České Budějovice 1609 Lišov 219 Studená I 19 

Čtyři Dvory 163 Milevsko 602 Studená II 15 

Dačice 107 Mirotice 56 Sudoměřice u Bech. 81 

Dráchov 7 Mirovice II 125 Suchdol nad Lužnicí 31 

Hluboká n. Vltavou 324 Nová Ves u Č.B. 49 Tábor 637 

Husinec 16 Nové Hrady 93 Vlachovo Březí 5 

Jindřichův Hradec 160 Olešnice 94 Vodňany 189 

Jistebnice 201 Písek 1553 Volenice 13 

Kamenný Újezd 209 Prachatice 4 Volyně 293 

Kaplice 50 Radomyšl 72 Zliv 69 

Kardašova Řečice 16 Rudolfov 31 Celkem 8700 

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

   Odbory sokolské všestrannosti pracují v 37 tělocvičných jednotách SŽJ a sdružují celkem 

4 772 členů všech věkových kategorií od rodičů a dětí přes předškolní, mladší a starší žactvo, 

dorost a dospělé až po seniory. Počty členů v jednotách ukazuje následující tabulka: 
 

Bělčice 40 Katovice 47 Semice --- 

Blatná 120 Kněžské Dvory --- Sepekov 17 

Borotín 11 Křemže 91 Soběslav 40 

Boršov nad Vltavou 195 Ledenice 104 Strakonice 249 

Bzí u Dol. Bukovsk 9 Lhenice 26 Strunkovice nad Bl. 108 

České Budějovice 610 Lišov 128 Studená I --- 

Čtyři Dvory 163 Milevsko 511 Studená II --- 

Dačice --- Mirotice 33 Sudoměřice u Bech. 50 

Dráchov 7 Mirovice II 125 Suchdol nad Lužnicí 9 

Hluboká n. Vltavou 123 Nová Ves u Č.B. 38 Tábor 300 

Husinec 16 Nové Hrady --- Vlachovo Březí --- 

Jindřichův Hradec 160 Olešnice 61 Vodňany 74 

Jistebnice 201 Písek 370 Volenice 13 

Kamenný Újezd 209 Prachatice 4 Volyně 265 

Kaplice --- Radomyšl --- Zliv 69 

Kardašova Řečice --- Rudolfov 29 Celkem 4772 
 

   Vedle pravidelného celoročního cvičení se mohli cvičenci všech kategorií zúčastnit i 

župních přeborů v sokolské všestrannosti, tj. v plavání, gymnastice, šplhu a atletice. 

Přebory byly skvělým sportovním zážitkem díky organizátorům, rozhodčím i dobrovolníkům. 

Všichni úkoly zvládli na jedničku. Poděkování patří trenérům a cvičitelům, kteří se svým 

svěřencům dlouhodobě věnují, a kteří je na přebory připravili. 
 

Župní přebor v plavání se uskutečnil 20. ledna na plaveckém stadionu STARZ ve 

Strakonicích. Přeboru se zúčastnilo 133 závodnic a závodníků ze šesti sokolských jednot 

(České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně). 
 

 
 

Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu proběhl 7. dubna ve sportovní hale v Písku. 

Závodilo 159 závodnic a závodníků ze sedmi jednot (Boršov nad Vltavou, České Budějovice, 

Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně). 
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Župní přebor v atletice se uskutečnil na 

atletickém stadionu ve Strakonicích 5. května. 

Síly zde poměřilo 208 závodníků ze šesti jednot 

(České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, 

Strakonice a Volyně).  

Atletické závody zároveň ukončily Celoroční župní přebor v sokolské sportovní 

všestrannosti pro rok 2018. Celkové výsledky - medailisté : 

předškolní děti: 1. místo Jaroslav Hašek (Písek), 2. Jolana Matějková, 3. Filip Šoule (oba 

Milevsko); mladší žákyně I: 1. Stela Koňáková, 2. Natálie Molová (obě Milevsko), 3. Lada 

Sobotková (Písek); mladší žákyně II: 1. Vanda Knettigová (Písek), 2. Veronika Matějková, 3. 

Stella Sedláčková (obě Milevsko); starší žákyně III: 1. Martina Koňáková, 2. Kateřina 

Müllerová, 3. Natálie Kozáková (všechny Milevsko); starší žákyně IV: 1. Pavla Molíková, 2. 

Bára Sulanová (obě Milevsko), 3. Miroslava Přibová (Volyně); dorostenky: 1. Kateřina 

Suková, 2. Andrea Matošková (obě Písek), 3. Veronika Řezbová (Milevsko); mladší žáci I: 1. 

Jindřich Hašek (Písek), 2. Matyáš Kostínek (Milevsko), 3. Martin Čížek (Křemže); mladší 

žáci II: 1. Ondřej Honzík (Milevsko), 2. Antonín Hašek (Písek), 3. Jan Dolista (Milevsko); 

starší žáci III: 1. Ivo Sobotka (Písek), 2. Petr Molík (Milevsko), 3. Jakub Balík (Volyně); 

starší žáci IV: 1. Miroslav Šimák (Volyně); dorostenci: 1. Marek Matoška, 2. Jan Suk (oba 

Písek); muži: 1. Martin Matura, 2. Jindřich Kopáček (oba Písek). 
 

Na přeborech všestrannosti ČOS, nejvyšší soutěži České obce sokolské ve sportovní 

všestrannosti, naši zástupci obsadili opět přední místa. Vybojovali celkem čtyři tituly 

Přeborník ČOS a přidali další 3 stříbrné medaile. V dílčích soutěžích vybojovali celkem 26 

cenných kovů. 
 

   Poslední květnový víkend patřil Přeboru ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva I a 

II v Prostějově. SŽJ vyslala do bojů o medaile 8 závodníků (5 z Milevska a 3 z Písku), kteří 

změřili síly s nejlepšími vrstevníky z ostatních žup. Celkem se přeboru zúčastnilo 36 

mladších žákyň I, 20 mladších žáků I, 39 mladších žákyň II a 24 mladších žáků II. Výsledky 

našich závodníků: 
 

mladší žactvo I (2009-2011) 

Stela Koňáková (Milevsko) – 4. místo (7. plavání, 5. gymnastika, 5. šplh, 11. atletika)  

Natálie Molová (Milevsko) – 17. místo (27. plavání, 15. gymnastika, 17. šplh, 17. atletika) 

Jindřich Hašek (Písek) – 4. místo (10. plavání,  2 . - 3. gymnastika, 17. šplh, 5. atletika) 

Matyáš Kostínek (Milevsko) – 12. místo (11. plavání, 13. gymnastika, 14. šplh, 5. atletika)  

V soutěži družstev družstvo mladšího žactva I obsadilo 4. místo. 
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mladší žactvo II (2007-2008) 
Ondřej Honzík (Milevsko) – 1. místo (7. plavání, 10. gymnastika, 1. - 2. šplh, 1. atletika)  

Antonín Hašek (Písek) – 2. místo (4. plavání, 7. - 8. gymnastika, 4. šplh, 3. atletika)  

Vanda Knettigová (Písek) – 8. místo (6. plavání, 21. gymnastika, 10. šplh, 7. atletika)     

Veronika Matějková (Milevsko) – 7. místo (17. plavání, 20. gymnastika, 5. šplh, 15. atletika)  

V soutěži družstev družstvo mladšího žactva II zvítězilo, tj. umístilo se na 1. místě. 
 

 

 
 

 

mladší žactvo starší žactvo, dorost a dospělí 

na přeborech České obce sokolské 
 

   Přebor České obce sokolské ve sportovní všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých 

se konal v Praze 2. a 3. června. SŽJ reprezentovalo celkem 12 závodníků (po šesti z Milevska 

a z Písku), kteří zopakovali výborné výsledky z minulých let: vybojovali tři tituly Přeborníka 

ČOS a další dvě stříbrné medaile. Z dílčích soutěží přidali ještě 22 cenných kovů. Celkem se 

přeboru zúčastnilo: 38 žákyň III, 20 žáků III, 31 žákyň IV, 23 dorostenek, 15 dorostenců a 9 

mužů. Výsledky našich závodníků: 
 

žáci a žákyně III (2005 – 2006): 

Petr Molík (Milevsko) – 6. místo (2. plavání, 8. gymnastika, 3. šplh, 7. atletika)  

Ivo Sobotka (Písek) – 8. místo (3. plavání, 13. gymnastika, 16. šplh, 2. atletika)  

Martina Koňáková (Milevsko) – 4. místo (6. plavání, 10. - 11. gymnastika, 5. - 6. šplh,  

                                   5. atletika)  

Kateřina Müllerová (Milevsko) – 7. místo (2. plavání, 13. gymnastika, 4. šplh, 7. atletika)  

Natálie Kozáková (Milevsko) – 8. místo (21. plavání, 6. gymnastika, 1. šplh,  9. atletika)  
 

žákyně IV (2003-2004): 

Pavla Molíková (Milevsko) – 1. místo (4. plavání, 1. gymnastika, 1. šplh, 1. atletika)  

Barbora Sulanová (Milevsko) – 2. místo (9. plavání, 2. gymnastika, 2. šplh, 2. atletika)  
 

dorost (2000-2002): 

Kateřina Suková (Písek) – 5. místo (1. plavání, 6. gymnastika, 6. atletika)  

Andrea Matošková (Písek) – 8. místo (2. plavání, 8. gymnastika, 10. atletika)  

Marek Matoška (Písek) – 1. místo (3. plavání, 1. gymnastika, 3. šplh, 1. atletika)  

Jan Suk (Písek) – 2. místo (2. plavání, 5. gymnastika, 10. šplh, 7. atletika)  
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dospělí (1999 a starší): 

Martin Matura (Písek) – 1. místo (2. plavání, 1. gymnastika, 7. šplh, 1. atletika)  
 

Zálesácký závod zdatnosti - župní kolo ZZZ pro rok 2018 uspořádala již na podzim roku 

2017 (14. října) T.J. Sokol Kamenný Újezd jako organizační generálku na Přebor ČOS v 

ZZZ, jehož uspořádáním byla Sokolská župa Jihočeská pověřena. Župního kola se zúčastnilo 

22 hlídek ze tří jednot (České Budějovice, Kamenný Újezd a Lišov). V kategorii přípravka 

závodilo 6 hlídek, v kategorii žáci 10 hlídek a 6 hlídek v kategorii dorostenci. Na přebor ČOS 

se kvalifikovalo celkem 5 hlídek: 2 hlídky žactva z Kamenného Újezdu a 1 z Lišova, 2 hlídky 

dorostu z Kamenného Újezdu. Kategorii přípravka (bez možnosti postupu) vyhrála hlídka z 

Kamenného Újezdu. 

  Organizačně byla akce bezchybná. Na hladkém průběhu závodu se podílelo na 50 

rozhodčích a ostatních organizátorů, perfektní zázemí zajistila T.J. Sokol Kamenný Újezd. 
 

 
 

  

Přebor SŽJ – Kamenný Újezd Přebor ČOS – Doubí u Třeboně 
 

   Přebor ČOS v ZZZ 2018 uspořádala SŽJ ve dnech 18. - 20. května ve středisku Doubí u 

Třeboně. Organizačně jej zajistili zejména členové oddílů pobytu v přírodě z jednot České 

Budějovice, Kamenný Újezd a Lišov. Závodu se zúčastnilo 38 tříčlenných hlídek ze 14 žup 

(21 jednot). Na sedmikilometrové trati, vedené lesy a po rybničních hrázích, bylo nachystáno 

22 disciplín. Po závodu žáků a dorostu odstartoval závod dvoučlenných hlídek dospělých, 

kterého se zúčastnilo devět hlídek. Celý závod i doprovodné programy byly připraveny velmi 

pečlivě, zajímavě a inspirativně, proto i ohlasy z řad přeborníků byly kladné. V kategoriích 

žactvo i dorost vybojovaly shodně zlato i stříbro hlídky T.J. Sokol Kamenný Újezd, skvěle 

reprezentovaly SŽJ. 
 

   Největší a nejnáročnější akcí odboru všestrannosti byl bezesporu XVI. Všesokolský slet 

společně se všemi akcemi a aktivitami s ním spojenými. Nácvik sletových skladeb v 

jednotách odstartovala v září 2017 Sletová štafeta (viz Ročenka SŽJ 2017). K nácviku 

některé z jedenácti skladeb, připravených pro XVI. všesokolský slet, se přihlásilo 18 

tělocvičných jednot SŽJ. Celkem se do nácviku zapojilo více než osm stovek cvičenců všech 

věkových kategorií. Do roku 2018 vstoupily všechny kategorie v pilném nácviku v jednotách, 

postupně přibývaly i secvičné srazy některých skladeb. Poprvé byly sletové skladby většinou 

představeny na tělocvičných akademiích v některých jednotách, např. Milevsko, Volyně, 

Písek. Prvním veřejným provedením deseti sletových skladeb se stal 13. května za krásného 

slunečného počasí Oblastní slet v Písku. Na ploše se vystřídalo na 850 cvičenců z celého 

Jihočeského kraje, i někteří hosté. 
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   Opravdu na ostro už se „jelo“ v sobotu 9. května při Župním (nebo též krajském) sletu 

SŽJ. V pátečním podvečeru mu předcházel průvod městem, který byl pozvánkou na tuto 

významnou sokolskou akci. A jak se Župní slet vydařil? Mohli jsme si přečíst v Milevských 

novinách, že asi takhle: 
 

   „V pořadí již třetí župní slet Sokolské župy Jihočeské se vydařil. Uskutečnil se v sobotu 9. 

června opět na atletickém stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Ten se 

rozezněl melodiemi sletových skladeb i povely župních cvičitelů a režiséra celého dne Jana 

Ivičiče od časných ranních hodin. Na ploše se nejprve v půlhodinových intervalech střídali 

cvičenci jednotlivých sletových skladeb při zkouškách, v nichž si „osahali“ ty „svoje“ 

značky, na kterých se budou pohybovat, naznačili přesuny a projeli si celou skladbu, nacvičili 

příchody i odchody z plochy a vyzkoušeli zahájení celého programu i jeho zakončení. 

Dopolední teploty napovídaly tomu, že sv. Petr bude cvičencům opravdu přát více než 

třicetistupňové teploty, jak je předpovídali meteorologové. Na štěstí si to „nahoře“ nakonec 

přece jen rozmysleli a po slavnostním nástupu se nebe pokrylo mraky, takže se teploměr 

zastavil „někde“ pod třicítkou. A všechny bouřky, průtrže a krupobití se krajskému městu také 

vyhnuly. 

   Na travnaté ploše stadionu se při slavnostním nástupu představilo více než devět stovek 

cvičenců ze 17 jihočeských jednot (Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Čtyři Dvory, 

Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Kamenný Újezd, Katovice, Lišov, Milevsko, 

Mirovice, Písek, Rudolfov, Strakonice, Strunkovice nad Blanicí, Tábor, Vodňany, Volyně), 

které doplnily ještě dvě stovky cvičenců ze žup Blanické, Jungmannovy, Rokycanovy a 

Šumavské. Nejvíce cvičenců přijelo z Písku - 140, nejpočetněji byla zastoupena skladba pro 

dorostenky a mladší ženy s názvem Siluety – 180 cvičenek. Ti všichni přihlíželi společně 

s diváky na zaplněné tribuně příchodu historických praporů, vyslechli si povzbudivá slova 

starosty Sokola České Budějovice a zároveň místostarosty Jihočeské župy Josefa Kadlece, 

náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka, náčelnice České obce sokolské 

Lenky Kocmichové a bývalého náčelníka domácí jednoty Bedřicha Borška. Poté byli malou 

kytičkou oceněni župní cvičitelé jednotlivých sletových skladeb. Následovalo svižné 

vystoupení mažoretek Prezioso z Blatné. Poté všichni, s výjimkou společné skladby mužů a 

žen s názvem „Spolu“, která připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky a 

výborné vztahy Čechů a Slováků, plochu opustili.   

   Po červeno-modro-bílé kombinaci barev se v rychlém sledu střídali cvičenci dalších deseti 

sletových skladeb. Ve veselé skladbě „Noty“ využili předškoláci ke cvičení skládací gumy. 

Děti si zahrály na noty, cvičitelé na houslový klíč. Skladba „Děti, to je věc!“ pro holky s 

míčkem a kluky s podložkami - mladší žactvo, diváky určitě pobavila a připomněla všem, že 

největší hodnotou dospělých jsou jejich děti. Dvou až čtyřleté děti si v roztomilé hravé 

skladbě s názvem „Méďové“ užili pohybu, skotačení, ale i dospělácké náruče svých maminek 

či tatínků. Žlutou barvu malých drobečků, hravých medvídků, v kombinaci s modrou 

dospělých a oranžovou medvídků-hraček krásně doplnily písničky o medvědech. Mladší 

žákyně se oblékly do červené a zacvičily si skladbu s názvem „V peřině“ na melodie 

stejnojmenného muzikálu. Jedna část si vybrala malé kladinky, druhá bílé stuhy a obě 

skupiny se vydováděly při oku lahodícím cvičení. 

    Dorostenky a ženy ve skladbě „Siluety“ se nechaly inspirovat novým tanečním směrem 

Hoop dance, tancem se skládací obručí. Předvedly, jaká kouzla se s ní dají dělat přesně, 

rychle a obratně. Ve skladbě „Cirkus“ si starší žactvo, kluci i holky, zatančili, pobavili se, 

zaskotačili, předvedli společný aerobik, zvedačky, gymnastické prvky i žonglování. Skladba 

pro ženy s názvem „Cesta“ připomněla, že všichni jsme někde na cestě, na cestě života. A 
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každý z nás již po této cestě nějaký kus ušel a jistě mu i pořádný kus ještě zbývá. Ve skladbě 

„Borci“ vzpomněli dorostenci a muži Pecháčkovu skladbu „Přísaha republice“ z X. 

všesokolského sletu1948 a přidali i náročné gymnastické prvky. Oranžové lehkonohé víly, 

ženy, pro něž je tanec naprosto přirozeným pohybem, který vnáší opravdovou radost do jejich 

životů, si zvolily skladbu „Ženobraní“. Závěr celého programu patřil mužům a ženám 

seniorského věku ve skladbě „Princezna republika“. S podporou známých písniček Karla 

Hašlera vzdali poctu stému výročí naší republiky. Závěrečná slova skladby „Svoboda je 

svoboda, bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se bít!“ určitě mnohé diváky 

oslovila; je významným vzkazem pro nás i pro budoucí generace.“ 
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  S nacvičenými skladbami se někteří cvičenci předvedli ještě na sletech ve Voticích, v 

Klatovech a v Plzni. A pak už se všichni vydali na všemi dlouho očekávaný XVI. 

všesokolský slet do Prahy. Společná cvičení patří k nezapomenutelným zážitkům na celý 

život. Určitě se k nim zařadil i náš poslední slet. V Milevských novinách to popsali takto: 
 

   „Největší sportovní událostí roku 2018 v České republice je beze sporu XVI. Všesokolský 

slet, kterého se ve dnech 5. a 6. července zúčastnilo v pražském Edenu na 15 000 cvičenců. Ti 

se k největšímu svátku sokolů slétli nejen ze všech koutů České republiky, ale i z mnoha zemí 

Evropy a také ze zámoří (USA, Kanada, Austrálie). V každé z jedenácti sletových skladeb, 

připravených Českou obcí sokolskou, jsme mohli potkat zástupce Sokolské župy Jihočeské, 

jichž se do Prahy vypravilo víc než sedm stovek. Nejmenší cvičence s jejich rodiči jsme 

viděli ve skladbě s malou hračkou s názvem „Méďové“, mladší žactvo v hravé skladbě „Děti, 

to je věc“, mladší žákyně v krásné hudební skladbě „V peřině“, starší žactvo ve skladbě 

s náročnými artistickými výkony s názvem „Cirkus“, dorostenky a ženy při cvičení 

s obručemi ve skladbě „Siluety“, ženy s šátky ve skladbě „Cesta“, další ženy v taneční 

skladbě „Ženobraní“ a seniory ve vzpomínkové skladbě „Princezna republika“. Do programu 

přispěli svými skladbami ještě Česká asociace sportu pro všechny (Gymnastický sen), Sokol 

na Slovensku, výprava z Dánska a baletní skupina. 

   Vrchol sokolských oslav stého výročí založení Československé republiky odstartoval 1. 

července sokolským průvodem centrem Prahy za účasti 13 000 domácích i zahraničních 

sokolů a jejich hostů. Sledovaly je davy Pražanů i zahraničních návštěvníků metropole. 

Tradiční divadelní představení poprvé v dějinách sehráli na scéně Národního divadla 

ochotníci - spojené sokolské soubory předvedly Naše furianty od Ladislava Stroupežnického. 

   Skutečným vyvrcholením však byly dva sletové programy ve svátečních červencových 

dnech na ploše Eden Arény. Pokusme si připomenout pocity, které měli přímí aktéři, tedy 

cvičenci: 

   Je pátek 6. července 16:30 hod. Stojím na své značce uprostřed travnaté plochy Eden 
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Arény. Kam oko pohlédne, všude modrobílá barevná kombinace. Tradiční sokolské úbory, 

které se symbolicky přenesly přes více než čtyřicetiletý zákaz Sokola až do dnešních dnů. Po 

slavnostním nástupu chvilka napjatého čekání na první tóny sletové skladby s příznačným 

názvem „Princezna republika“. Více než 1100 žen a mužů v naprostém soustředění. Myslí se 

mihne všechno to, co jsme za posledních neuvěřitelně dlouhých 5 dní v Praze společně 

prožili: ubytování na podlaze třídy 5. C ve vlastních spacích pytlích a na vlastních 

karimatkách, společné snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně, zpočátku pouze studená 

sprcha. Obrovský zážitek z O2 arény – jak impozantní hala, tak úctyhodné výkony 

sokolských sportovců nejrůznějších sportovních odvětví  - od míčových sportů přes 

trampolíny, rope skipping, bojové sporty, krasojízdu, gymnastiku, akrobatický rockenrol až 

po psí spřežení či mažoretky. Nadílka mistrů Evropy nebo „pouze“ mistrů republiky a 

medailistů, členů sokolských jednot. Máme tedy být na co pyšní. 

   A pak první výprava do Edenu. Hledáme nejrychlejší cestu tam i zpět, kombinujeme 

tramvaje i autobusy. A první řazení na seřadišti. To nám trochu vázlo – byli jsme totiž úplně 

první a technika ještě nebyla náležitě připravena. I to se spravilo, my jsme se seřadili a 

odpochodovali podle pokynů před brány stadionu. Čekání na povel ke vstupu do brány 

v silně nepříznivém prostředí „za zdí stadionu“, kamínky nás tlačily do nohou, vyhýbali jsme 

se kalužím… Dlouhý čas jsme si krátili poznáváním cvičenců z okolních značek. Konečně 

jsme mohli na vyhřívaný fotbalový trávník s připravenými značkami. Zkoušeli jsme nástup, 

hledali svoje značkové řady i sloupce, snažili se vše uložit do paměti. Nástup jsme opakovali, 

pak jsme procházeli jednotlivé obrazce. Autorka skladby, náčelnice ČOS Lenka Kocmichová 

opravovala některé skupiny. My jsme byli bez problémů, protože jsme téměř celou 

stočtyřiačtyřicítku secvičili již na několika župních sletech. Největší problém měla skupina 

zahraničních účastníků, kteří se poprvé potkali právě zde. Trpělivě jsme čekali, chápali jsme 

to. Pak se dostalo i na skladbu. Zase opravy, úpravy, doplňky. Čas zkoušky nám ale již 

vypršel, proto jsme museli plochu opustit. Čekal nás pomalý odchod „zadní cestou“ za 

fotbalovými hřišti, kterou asi nikdo nepoužívá. Tráva, kameny, prach. Snad jsme si ji mohli 

brigádnicky trochu upravit. Pro cvičky Jarmilky to určitě nebyl nejlepší podklad. Druhý den, 

druhá zkouška. Cvičili jsme nástup i skladbu, nacvičovali odchod. Oprav trochu ubylo, ale 

ještě to zdaleka nebylo ono. Někteří museli docvičovat na pomocné ploše. A pak už 

následovaly v zrychleném sledu projížděčky I. i II. programu, generálky obou programů a 

včerejší večerní finále I. programu se slavnostním zahájením Sletu před zaplněnými 

tribunami. Mihne se vzpomínka na první dny, kdy jsme stihli navštívit i některé z pražských 

zajímavostí a sokolských aktivit – např. ZOO či Botanickou zahradu, Hrad nebo Vyšehrad, 

pódiová vystoupení na Staroměstském či Malostranském náměstí, prohlídku Tyršova domu, 

plavecký bazén v Edenu či v Tyršově domě nebo třeba noční výstup na Petřín… Pak už jsme 

stíhali pouze jídlo a cvičení. Výhodu měli ti, kteří necvičili v obou programech a mohli coby 

diváci shlédnout jeden celý sletový program. 

   Konečně. První tóny – a naše druhé a poslední sletové vystoupení začíná. Snažíme se plnit 

všechna přání naší vedoucí: vzorně pochodovat, vyrovnávat řady, držet rytmus i značky, 

dotahovat polohy, napínat paže, tančit, přecházet, tvořit přesné obrazce, usmívat se – 

jednoduše opět zacvičit jak nejlépe dovedeme. Vždyť každá nepřesnost, každá chybička 

může pokazit vystoupení nás všech. Naše malé „JÁ“ se mění v obrovské „MY“. 

Sounáležitost k celku je tím nejslavnostnějším pocitem, který společná sletová vystoupení 

přinášejí. Zapomenout na vlastní starosti a problémy a vše ze sebe nabídnout ostatním, 

vzájemné pomoci, radě, společnému úspěchu. Skupinová euforie se přenáší i do hlediště, 

které potleskem odměňuje každou novou formaci. Náš pochod na slova „Svoboda je svoboda, 
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bez té nelze žít, tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se bít!“ oslovuje nás i diváky. Určitě je 

významným vzkazem pro nás i pro budoucí generace. Závěrečné obrazce – lipové květy 

definitivně končí naši skladbu.  

   Řadíme se a opouštíme plochu. Zdravíme tribuny a ty nadšeně odpovídají. Na ploše se již 

shromažďuje na 2000 zástupců skladeb k slavnostnímu zakončení sletu. Mají ve svém středu 

významné osobnosti našich dějin: Karla IV., kněžnu Libuši, mistra Jana Husa, Jana Žižku … 

Starostka ČOS Hana Moučková děkuje všem cvičencům, cvičitelům i organizátorům a 

zakončuje XVI. všesokolský slet. Několikaletá příprava sletu, celoroční nácvik v jednotách, 

sletové akademie, místní, oblastní i župní slety, hektické tempo posledních týdnů i měsíců 

v Tyršově domě, na župách i v jednotách – a najednou je po všem. Je konec. Ale ne na 

dlouho. Náčelnice ČOS vyhlásila začátek příprav dalšího, v pořadí již XVII. všesokolského 

sletu, který se bude konat v roce 2024. To znamená, že není radno usnout na vavřínech a 

příliš dlouho odpočívat, ale rychle nabrat síly a pustit se znovu do práce. Do práce pro naši 

společnou věc. Vždyť: „Kdo chvilku stál, už stojí opodál.“ A to určitě nikdo z nás nechce, 

protože by mohl přijít o takovou krásu, jakou je třeba všesokolský slet.“     
 

 
 

 
 

 

  
 

   Příprava nácvičných srazů, objednávky a doručování cvičebních úborů i nářadí a náčiní 

cvičencům do jednot, příprava župního sletu i organizace pobytu téměř osmi stovek cvičenců 

v Praze nebyla lehká. Vyžadovala plné nasazení župní tajemnice, předsednictva župy i 

sletového výboru. Díky jejich píli, pracovitosti a důslednosti dopadly všechny tyto akce velmi 

dobře, k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. 

   Připomeňme si ještě zapojení jednot do nácviku, počty cvičenců jednotlivých sletových 

skladeb i jména župních vedoucích sletových skladeb: 
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T.J. Sokol 
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Nacvičované skladby 

Boršov nad Vltavou 11 11 11 Cesta 

České Budějovice 103 64 
8 Méďové, 18 Noty, 8 Děti, 8 Siluety, 

21 Ženobraní, 27 Princezna, 6 Spolu 

Čtyři Dvory 25 26 11 Děti, 14 Splu 

Hluboká n. Vltavou 18 9 9 Noty, 9 Siluety 

Jindřichův Hradec 61 55 
8 Méďové, 9 Cirkus, 18 Cesta,  

9 Princezna, 9 Spolu 

Kamenný Újezd 68 60 
9 Noty, 8 Děti, 18 Cirkus, 8 Siluety,  

16 Ženobraní, 9 Borci  

Katovice 14 15 14 Cesta 

Lišov 47 52 10 Siluety, 19 Ženobraní, 18 Borci 

Milevsko 128 118 

10 Méďové, 27 Děti, 16 V peřině,  

27 Cirkus, 16 Siluety, 12 Ženobraní,  

10 Princezna 

Mirovice II 23 20 23 Cesta 

Olešnice --- 14 14 Cirkus 

Písek 141 104 
18 Noty, 36 Cirkus, 18 Siluety,  

23 Ženobraní, 36 Borci,  

Rudolfov 16 16 16 Ženobraní 

Strakonice 53 58 16 V peřině, 21 Cirkus, 16 Siluety 

Strunkovice nad Bl. 10 9 9 Ženobraní, 1 Spolu 

Tábor 70 74 
24 V peřině, 14 Siluety, 18 Cesta,  

10 Princezna 

Vodňany 42 25 24 Siluety, ??? 

Volyně 49 49 10 Děti, 21 Cirkus, 8 Siluety, 10 Spolu 

Celkem 879 779  
 

Počty nacvičujících v jednotlivých skladbách / župní vedoucí skladby: 

Méďové - 26 dětí (Č. Budějovice, J. Hradec, Milevsko) / Ivana Lorencová (J. Hradec) 

Noty - 54 dětí (Č. Budějovice, Hluboká, Kam. Újezd, Písek) / Alena Burianová (Č. B.) 

Děti, to je věc – 64 dětí (Č. Budějovice, Čtyři Dvory, Kam. Újezd, Milevsko, Volyně /  

            Jitka Pokorná (Č. Budějovice) 

V peřině – 56 dětí (Milevsko, Strakonice, Tábor) / Lenka Řezbová (Milevsko) 

Cirkus – 132 cvič. (J. Hradec, Kam. Újezd, Milevsko, Písek, Strakonice, Volyně /  

            Dominika a Filip Koutníkovi (Milevsko) 

Siluety – 131 cvič. (Č. Budějovice, Hluboká, Kam. Újezd, Lišov, Milevsko, Písek, 

            Strakonice, Tábor, Vodňany, Volyně) / Eva Kašparová (Milevsko) 

Cesta – 84 cvič. (Boršov, J. Hradec, Katovice, Mirovice, Tábor /Ivana Jiránková 

            (Tábor), Jana Bartošová 

Ženobraní – 116 cvič. (Č. Budějovice, Kam. Újezd, Lišov, Milevsko, Písek, Rudolfov,  

            Strunkovice) / Jana Nováčková (Lišov) 

Borci – 63 (Kam. Újezd, Lišov, Písek) / Jakub Čudlý (Písek) 

Princezna republika – 56 cvič (Č. Budějovice, J. Hradec, Milevsko, Tábor) / Jan Ivičič 

           (Milevsko), Otýlie Týmalová (Č. Budějovice) 
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Spolu – 40 cvič (Č. Budějovice, Čtyři Dvory, J. Hradec, Strunkovice, Volyně) /  

           Svatava Křivancová (Čtyři Dvory) 
 

   V sobotu 3. listopadu proběhl v Písku velice vydařený oblastní sraz cvičitelek a cvičitelů 

mladších a starších žáků. Srazu se zúčastnilo 36 cvičitelek a cvičitelů z osmi tělocvičných 

jednot. Pod vedením zkušených lektorů, především Martina Matury a Marie Sukové, se 

cvičitelky a cvičitelé seznámili s metodikou nácviku, záchrany a dopomoci cviků základní 

akrobacie a nářaďové gymnastiky na hrazdě, bradlech, kruzích a kladině. Na začátku 

nechyběla vydatná rozcvička s ukázkami správného provedení a nejčastějších chyb. 

Pohybové hry pod vedením Terezy Cendelínové byly příjemným zpestřením druhé poloviny 

sobotního dne a zajímavým námětem pro přítomné. Na závěr si účastníci osvěžili základy 

atletiky pod vedením Petra Topinky. 
 

   Ve spolupráci s pracovníkem OSSV br. Zahrádko uspořádal odbor všestrannosti školu 

cvičitelů III. třídy a pomahatelů. Sice pod hlavičkou odboru všestrannosti ČOS, ale v zásadě 

celou akci odborně připravila župa. První část proběhla 26. - 28. října v Křemži, druhá 9. - 11. 

listopadu v Českých Budějovicích. Bylo vyškoleno 20 cvičitelů III. třídy všestrannosti a 3 

pomahatelé. 

 

 

 

Sokolská župa Jihočeská – odbor sportu 

 

   Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské je stále největším župním odborem sportu v rámci 

celé ČOS. V tomto roce sportovalo 3 669 členů v 76 oddílech z 19 tělocvičných jednot. Počty 

členů jednot registrovaných ve sportovních oddílech: 
 

Bělčice 75 Katovice --- Semice --- 

Blatná 166 Kněžské Dvory 43 Sepekov --- 

Borotín --- Křemže 173 Soběslav --- 

Boršov nad Vltavou --- Ledenice --- Strakonice 48 

Bzí u Dol. Bukovsk --- Lhenice --- Strunkovice nad Bl. --- 

České Budějovice 969 Lišov 104 Studená I --- 

Čtyři Dvory --- Milevsko 118 Studená II --- 

Dačice 107 Mirotice 23 Sudoměřice u Bech. 37 

Dráchov --- Mirovice II --- Suchdol nad Lužnicí 22 

Hluboká n. Vltavou --- Nová Ves u Č.B. --- Tábor 337 

Husinec --- Nové Hrady 93 Vlachovo Březí --- 

Jindřichův Hradec --- Olešnice 41 Vodňany 118 

Jistebnice --- Písek 1105 Volenice 28 

Kamenný Újezd --- Prachatice --- Volyně --- 

Kaplice --- Radomyšl 62 Zliv --- 

Kardašova Řečice --- Rudolfov --- Celkem 3669 
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   Členové 19 tělocvičných jednot Sokolské župy Jihočeské se věnují celkem 39 sportovním 

odvětvím: 
 

aerobik (Písek), aikido (Č. Budějovice), americký fotbal (Č. Budějovice), atletika (Č. 

Budějovice, Milevsko, Písek), badminton (Č. Budějovice, Vodňany), basketbal (Písek), 

bojové techniky (Č. Budějovice, Písek), capoiera (Č. Budějovice), florbal (Blatná, Vodňany), 

fotbal (Bělčice, Lišov, Olešnice, Sudoměřice), frisbee (Č. Budějovice), házená (Písek), 

horolezectví (Č. Budějovice), cheerleaders (Č. Budějovice), judo (Blatná, Dačice, Tábor), 

kanoistika (Písek), karate (Č. Budějovice), kendo (Č. Budějovice), kick-box (Č. Budějovice), 

korfbal (Č. Budějovice), kulturistika (Č. Budějovice), kuželky (Nové Hrady, Písek), lední 

hokej (Radomyšl), lukostřelba (Kněžské Dvory), lyžování (Písek), mažoretky (Blatná), 

metaná (Vodňany), moderní gymnastika (Milevsko, Tábor), nohejbal (Č. Budějovice, 

Kněžské Dvory, Lišov, Suchdol), orientační sporty (Křemže), sálová kopaná (Lišov), 

sportovní gymnastika (Písek), stolní tenis (Č. Budějovice, Kněžské Dvory, Křemže, Lišov, 

Milevsko, Mirotice, Písek, Strakonice, Sudoměřice, Suchdol, Tábor, Vodňany, Volyně), šachy 

(Tábor), šerm (Č. Budějovice, Písek), taekwon-do (Křemže), taneční sport (Č. Budějovice, 

Písek), tenis (Č. Budějovice, Kněžské Dvory, Křemže), volejbal (Blatná, Kněžské Dvory, 

Křemže, Lišov, Písek, Radomil, Volyně). 
 

   Vyhodnocení nejlepších sportovců Sokolské župy Jihočeské za rok 2018: 
 

Kolektivy: 

- žactvo:      mažoretky Blatná, žačky - 1. místo MS, 1. místo MČR 

                            korfbal České Budějovice - 3. místo MČR   

                            mažoretky Blatná II. - 2. místo MS 
 

- junioři:     basketbal Písek - mladší dorostenci U-17 – 1. místo MČR 
 

- dospělí:    korfbal České Budějovice - 2. místo 1. liga 

                           házená ženy Písek - 10. místo WHIL 

                           basketbal muži Písek – 3. místo 1. liga 
                                                             

Jednotlivci: 

      -  dorost:      1. Jan Jánoštík - badminton České Budějovice - 17. místo ME,  

       65. místo MS, 1. místo MČR 

                          2. Tereza Babická – atletika České Budějovice – 4x 1. místo MČR 

                          3. Tomislav Dědič – kanoistika Písek - 2. a 3. místo MČR 

                          4. Jáchym Jarolím - kanoistika Písek - 2. místo MČR 
 

       -  junioři:    1. Tomáš Kratochvíl – atletika České Budějovice - 5. místo ME,  

                                                   1. místo MČR 

                          2. Tomáš Nemejc – atletika České Budějovice - 20. místo MS,  

                                                    2x 1. místo MČR                                         

                          3. Eliška Pekárková – mažoretky Blatná - 5. místo MS, 2. místo MČR 

                          4. Pavel Urban - judo Blatná - 2. místo MČR  
 

       - dospělí -   1. Jiří Hladík – All kampf Jiu.Jitsu Písek - 2. místo MS                                                                             

                          2. Jakub Kodad – All kampf Jiu-Jitsu Písek - 3. místo MS                                                                      

                          3. David Macháček – kanoistika Písek – 2x 1. místo AMS 
 

       - veteráni - 1. Milan Kučera - kanoistika Písek - 1. místo ME, 4x 1. místo MČR                         

                          2. Tomáš Zástěra - kanoistika Písek - 2. místo ME, 2x 1. místo MČR 

                          3. Jaroslav Lorenc - atletika České Budějovice – 3. místo ME 
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Tělocvičné jednoty 

 

T.J. Sokol Blatná 
 

   V roce 2018 měla jednota 324 členů cvičících ve sportovních oddílech (florbal, mažoretky, 

judo, volejbal) a v oddílech všestrannosti (badminton, karate, kondiční tréninky, kulturistika, 

rodiče a děti, tai-chi, všestrannost děti, všestrannost muži, zdravotní tělocvik ženy). Jednota 

měla také hudební skupinu B.A.S. – Blatenský amatérský soubor, a několik necvičících 

členů, kteří přispívali na činnost a podíleli se na organizování akcí. 
 

   Výbor jednoty pracoval v tomto složení:  
 

starostka  Blanka Malinová 

místostarosta   Ondřej Kočovský 

jednatelka  Hana Novotná 

vzdělavatel  František Komorád 

členové Josef Etlík, Eva Krotká, Lukáš Kocourek, Radek Řebřina,  

                                 Martin Samec 
 

   Naše jednota uspořádala v roce 2018 tradiční Běh zámeckým parkem, Memoriál Jana 

Janovského (XXIV. Ročník) s účastí více než 100 závodníků všech věkových kategorií, 

sokolskou akademii a zapojila se i do projektu Noc sokoloven. 

   Jedním z nejúspěšnějších oddílů blatenského Sokola jsou mažoretky PREZIOSO, které se 

pravidelně zúčastňují mistrovství ČR, kde obsazují medailové pozice. Dalším úspěšným 

oddílem jsou judisté, kteří ze závodů Českého poháru, Krajského přeboru, Mistrovství České 

republiky dorostenců a Evropského poháru kadetů přivezli celkem 81 medailí. Judisté 

uspořádali již 8. ročník Velké ceny města Blatná, které se zúčastnilo 175 závodníků z 21 

oddílů. Velkému zájmu mládeže se těšil oddíl florbalu, v němž vzrostl počet členů a oddíl se 

nově zúčastnil Jihočeské ligy. 

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

Ondřej Kočovský, místostarosta 

 
 

T.J. Sokol Boršov nad Vltavou 
 

   Jednota evidovala k 31.12.2018 celkem 208 cvičenců - 28 žen, 8 seniorek, 20 mužů a 2 

seniory, 2 dorostence a 1 dorostenku, 109 děvčat a 48 hochů (včetně PD). Členové 

navštěvovali oddíly všestrannosti, karate, lehké atletiky, cvičení žen a Iaido. 
 

   Výbor jednoty pracoval ve složení: 

starosta    Miroslava Zavoralová  

místostarosta   Eliška Orlovská 

jednatel   Dana Machová  

hospodář   Karolína Šafková 

náčelnice   Barbora Machová 

náčelník  Josef Ludačka 

ved. odb. sportu  Markéta Egnerová 

vzdělavatelka Milena Skalická  

http://www.tjsokolblatna.cz/
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Oddíl všestrannosti 
 

   Velký zájem byl o cvičení rodičů a dětí a klasickou všestrannost, která probíhala pod 

vedením Markéty Egnerové dvě hodiny týdně. Toto cvičení navštěvovalo 41 dětí.  

   Hlavní činností v rámci všestrannosti byla sportovní gymnastika. Tréninky probíhaly 

dvakrát  týdně po dvou hodinách, celkem 70 děvčat bylo rozděleno na gymnastickou 

přípravku a závodní družstvo. Trenérkami byly Eliška Orlovská, Barbora Machová a 

Karolína Šafková. V dubnu se děvčata zúčastnila přeborů všestrannosti ve sportovní 

gymnastice v Písku (největšího úspěchu dosáhla Natálie Orlovská, která vybojovala 2. místo 

v kategorii mladší žákyně II) a Velké ceny města Písek. V Písku byla děvčata ještě úspěšnější: 

v kategorii MINI obsadila Marie Štíchová 2. místo a Klaudie Kupcová 3. místo, Natálie 

Orlovská 2. místo v kategorii mladší žákyně II. V květnu přivezla děvčata 6 medailí (2x zlato, 

1x stříbro a 3x bronz) ze soutěže ve sportovní gymnastice T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí. 

Dne 24. listopadu se děvčata poprvé zúčastnila Malého TeamGymu v Písku a nedopadla 

špatně: 4. místo v kategorii 0, 2. místo v kategorii I a 3. místo v kategorii II. Zúčastnila se pak 

i Velkého přeboru - západ TeamGym. Dne 8. prosince se konal ve Vimperku Memoriál Jarky 

Landové, odkud děvčata přivezla 5 medailí (2x zlato, 2x stříbro a 1x bronz). 
 

 
 

Oddíl karate 
 

   Oddíl karate navštěvovalo 54 dětí, tréninky podle výkonnostních skupin probíhaly každý 

den. Oddíl závodil v Kata i Kumite. Dokonce měl i hodinový trénink karate pro rodiče.  

Úspěchy: 

Lovosice – 9. června – 1. kolo NP ČSKE  (50 klubů, 307 závodníků) - 7 našich karatistů 

3x stříbro, 2x bronz, 2x 5. místo, 1x 7. místo 

Havlíčkův Brod  - 6. října - 2. kolo NP ČSKE (49 klubů, 319 závodníků) - 11 našich karatistů 

1x zlato, 1x stříbro, 2x bronz, 3x 5. místo a 2x 7. místo 

Dubňany – 17. listopadu - 3. kolo NP ŽÁKŮ ČSKE (50 klubů, 307 závodníků) -15 našich 

karatistů - 4x zlato, 1x stříbro, 2x bronz, 3x 5. místo, 1x 7. místo 

Krajský přebor jihočeského kraje - 27. října (15 oddílů, 191 závodníků) - 13 našich karatistů 

4x zlato, 4x stříbro, 4x bronz 

Mistrovství ČR Českého svazu karate - J. HRADEC 8.-9. prosince (86 klubů, 626 závodníků) 

17 našich karatistů - 1x zlato, 2x stříbro, 3x bronz, 3x 5. místo a 1x 7. místo 

GRAND PRIX Hradec Králové 2018 (8 států a 708 startujících) 

1. místo: Ondřej Bednář, 2. místo: Adam Nejedlý, 3. místo: Daniel Stránský- Kumite boys 

10-11 -35 kg (12) 

http://www.karateborsov.cz/?p=917
http://www.karateborsov.cz/?p=914
http://www.karateborsov.cz/?p=893
http://www.karateborsov.cz/?p=919
http://www.karateborsov.cz/?p=921
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Alice Anderlová - 2. místo Kumite female juniors +55 kg (8), 2. místo kumite U20 + 60kg,   

2. místo kumite týmů jun. a 1. místo kumite tým za výběr SKIF  
 

 
 

Cvičení žen 
 

   Pravidelně cvičily ženy v sokolovně jógu, zdravotní tělesnou výchovu, SMS (spirální 

stabilizace páteře), aerobik v rytmu zumby. O cvičení žen byl tradičně velký zájem. Celkem 

11 našich žen nacvičovalo sletovou skladbu „Cesta“ pro XVI. Všesokolský slet do Prahy. Její 

spoluautorkou byla táborská cvičitelka Ivana Jiránková. V rámci nácviku se zúčastnily 2 

secvičných, 10 žen pak cvičilo na oblastním sletu v Písku, 11 žen na Krajském sletu 

v Českých Budějovicích a do Prahy na slet odjelo 10 žen. 
 

 
 

Barbora Machová, náčelnice 
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T.J. Sokol České Budějovice 
 

   Jednota si po celý rok připomínala 100 let od založení republiky. Je stále největší a patří 

mezi nejstarší jednoty Sokolské župy Jihočeské. Ke konci roku 2018 jednota evidovala 

celkem 1609 členů, z toho 708 dospělých a 901 dětí do 18 let.  
 

   Složení výboru jednoty se od volební VH v roce 2016 se nezměnilo:  
 

 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 
 

  Výbor se scházel pravidelně 2x měsíčně (ev. mimořádně podle aktuální potřeby). Nadále se 

nepodařilo získat náhradu na pozici náčelníka. O finance a veškeré provozní záležitostí se v 

kanceláři jednoty s obrovským nasazením a přehledem starala tajemnice a zároveň účetní, 

ses. Petra Štojdlová. Hlavně díky jí se dařilo využívat nejrůznější granty a dotace – na 

vybavení či na činnost. Na možnosti upozorňovala členy všech našich oddílů osobně i na 

našem webu.  
 

   Do projektu ČOS s názvem 100 sokolských keší republice, se zapojila naše jednota již 

před dvěma lety. Tu naši, sokolskou, se jménem T.J. Sokol ČB a s číslem 24, vytvořil a ukryl 

na jaře 2016 náš místostarosta br. Standa Gryc. Najdeme ji i na světovém webovém portálu 

https://www.geocaching.com..  
  

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

stadion na Sokolském ostrově. I v tomto roce poskytovala zázemí všem svým oddílům a 

zbylé hodiny pronajímala školám i dalším zájemcům.  
 

   Prioritní stavební akcí jednoty byla rekonstrukce tribuny na atletickém stadionu na 

Sokolském ostrově. Po několikaletém úsilí se nám konečně podařilo získat dotace, a to 

z MŠMT, z Jihočeského kraje a od Statutárního města České Budějovice. I přes tyto dotace 

bylo nutné vzhledem k vysoké ceně rekonstrukce získat pro financování této akce úvěr u 

České spořitelny. Bohužel podmínkou přidělení dotace od Statutárního města byl prodej 

pozemku s tenisovým kurtem na Sokolském ostrově. Mimořádná VH jednoty ho po velké 

diskusi schválila, neboť tento pozemek není pro naši činnost nezbytný. Zajímavé je určitě 

vyjádření městského zastupitele p. Ivo Moravce: 

   „Sokol je výjimečný spolek „Zchátralá tribuna sokolském stadionu je ostudou města. Stojí 

uprostřed Budějovic a opravit potřebuje. Sokol si sehnal peníze a my bychom mu měli ještě 

pomoci. Sokol je výjimečný spolek. Chápu, že je to nesystémové, ale přimlouvám se za něj. 

Sokolové za to nabízí městu k odkoupení pozemek s tenisovým kurtem u dřevěné lávky přes 

slepé rameno Malše. Myslím, že by to byl dobrý obchod. Město by vlastnilo lukrativní 

pozemek, který je ideální pro otevření řek v centru města, jejichž břehy chceme zpřístupnit. Je 

to pozemek, který v budoucnu může město využít pro architektonickou soutěž, prostě pozemek, 

který se může hodit," uvedl v diskuzi zastupitel Ivo Moravec. Odhadovaná hodnota 

nabízeného pozemku je mezi jedním a půl až dvěma miliony korun. Touto transakcí by se 

případně snížila dotace z města, které by nákupem získalo lukrativní plochu v centru Českých 

Budějovic.“  

https://search.seznam.cz/?q=www.+geocaching.com&url=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fplay&data=lgLEEClZfaLdRbQNpysXyh5yXjnEQMe_t302p1yofT24QQBuxJrbsQt720cFkuwdRz7jjPAy8pQtyBS1RrMfBtsiXV8exZMGV7h70dl4utls4QJoTk7OWq59C8QCSOmSxALu18QCK80%3D
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   Rekonstrukce byla nakonec zahájena – předání staveniště proběhlo 14. září 2018, stavbu 

provádí fa Auböck s.r.o. se sídlem v Boršově n. Vlt. Dokončení stavby je naplánováno 

na červenec 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rekonstrukce tribuny 
 

   Další akcí, kterou teprve připravujeme, je zateplení a související stavební úpravy sokolovny 

v Suchém Vrbném. Stavba bude realizována v roce 2019. 

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

v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti. 

   Průběžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu a 

probíhaly řádné revize. K nákupu nářadí i náčiní se využily různé granty a dotace. Ve velkém 

sále byla instalována mezi sloupy galerie teleskopická tribuna pro 35 diváků – pořízena byla 

za finančního přispění Jihočeského kraje. 
 

Všestrannost  - cvičenci se scházeli ve 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření a 

věnovalo se jim 43 cvičitelů: RD (3x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, 

dorostenky a mladší ženy, ženy (2x), cvičení pro ženy – bodystyling, muži, cvičení pro 

seniory, rekondiční cvičení na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení 

Arcus – život, tenis, sálová kopaná a turistický oddíl seniorů.  

   V průběhu roku ukončil činnost oddíl volejbalu, který působil v Suchém Vrbném, na konci 

roku oddíl pro formování postavy – bodystyling pro nedostatek cvičenek.  
 

   Oddíl pobytu v přírodě (Eliška Hlaváčková, členka oddílu a hlavní vedoucí tábora 

v Kadově) měl 30 členů – skupinu dospělých a skupinu dětí ve věku 10 až 15 let. Schůzky 

dětského oddílu se konaly 1x týdně, alespoň 1x měsíčně podnikal oddíl celodenní výlety, na 

jaře a na podzim i víkendové výpravy. Děti se věnovaly celoroční tematické hře a zdokonalo-

valy se v tábornických dovednostech a znalostech. V programu se střídaly pohybové a 

klidové aktivity.   

    Dospělí členové oddílu se celoročně věnovali přípravě letního tábora, který se konal 

tradičně v táborové základně v Kadově. Jeho program byl detailně propracovaný, tematicky 

zaměřený a propojoval v sobě různorodé činnosti - od sportovních aktivit po umělecké 

tvoření. V tomto roce byl tábor tematicky zařazen do feudálního Japonska. Celkem se tábora 

účastnilo 40 dětí ve věku od 6 do 15 let.   

   Oddíl se podílel na přípravě nejrůznějších akcí jednoty – Sokol v pohybu, Zálesácké 

závody zdatnosti nebo sokolské šibřinky – dospělí jako organizátoři a pomocníci, děti jako 

účastníci. Lanové sestavy, šplhací sítě, různé lezecké a slaňovací techniky zajišťované členy 

oddílu, byly naprostou senzací při jmenovaných akcích a děti na ně stály fronty. 
 

   Župních přeborů všestrannosti se zúčastňovalo především žactvo a 2 – 3 dospělí. V roce 

2018 se nikdo z nich neprobojoval na přebor ČOS. 
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    Divadlo Divoloď - br. Jiří Reindl informoval výbor o přejmenování divadla a o účasti 

v kulturním programu a vystoupení v rámci sletu v Praze. 
    

  Přebor ČOS v ZZZ zajišťovala v Doubí u Třeboně Sokolská župa Jihočeská. Duší akce a 

stavitelem trati byl člen budějovické jednoty Vlastík Růžička, župní vedoucí pobytu 

v přírodě, zdravotnicí členka jednoty Jitka Pokorná. Reprezentanti župy se sice neprosadili, 

ale právě br. Růžička sklidil pochvalu za vynikající organizaci a originální nápady. 
 

   „Šplhouni z naší sokolovny“ – po loňském úspěchu v Písku vybojoval Martin Trnka 15. 

prosince v Praze titul mistra ČR! Malá, ale úspěšná skupinka gymnastů a „šplhounů“, která 

léta působí v  jednotě, začala pod vedením Bedřicha Borška. Na osmimetrovém lanu patřil 

Vladimír Kratochvíl k české špičce, pak začali trénovat a vítězit Martin a Jan Trnkovi. Přidal 

se k nim Vlastimil Růžička, v posledních letech je nejstarším mužem, který u nás dokáže 

osmimetrové lano vyšplhat.  

Zpráva ze serveru www.sport.cz: „Spiderman se musí mít na pozoru! V Česku má velkou 

konkurenci! (16. prosince 2018 09:59 - Praha ) 

Pro tyto borce šplh ke strašákům v hodinách tělocviku rozhodně nepatřil. Na republikovém 

šampionátu v pražském obchodním centru Harfa zdolali tři nejlepší muži osmimetrové lano 

pod šest vteřin! Titul vybojoval Martin Trnka. Časem 5,60. K tomu, aby se oproti loňsku 

zlepšil o 23 setin, vedla tvrdá dřina. „Víc jsem trénoval, zhubl jsem. Za poslední tři měsíce 

jsem během intenzivní přípravy našplhal asi tři kilometry,“ vypočítává vítěz.“ 
 
 

  
Martin Trnka „Feudální Japonsko“ 

 

   Sletový rok 2018 –  hektický, ale krásný… Vlastnímu sletu předcházela Krajská sportovní 

prezentace, kterou zajišťoval Vráťa Zahrádko, člen jednoty a zároveň pracovník oblastního 

střediska ČOS v ČB. Na pódiu vystoupili zástupci některých oddílů jednoty, zájemci obdrželi 

náborové letáčky s informací o Sokole v ČB. Sokol se představil i v tzv. Rodinném odpoledni 

v rámci 15. ročníku budějovického Majalesu na Sokolském ostrově. V široké paletě 

kulturních programů se nezapomnělo ani na ty nejmenší a jejich rodiče. 
 

   Župní slet se konal v ČB v sobotu 9. června. Předcházel mu krátký páteční podvečerní 

průvod městem, s historickými prapory – jako „živá“ pozvánka na sobotní vystoupení. Při 

něm se po slavnostním nástupu historických praporů předvedli cvičenci všech 11 skladeb, 

připravených pro XVI. všesokolský slet do Prahy. Stará tribuna byla naposled před 

rekonstrukcí plná diváků. V hale sokolovny si zájemci mohli prohlédnout úžasnou mobilní 

http://www.sport.cz/
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výstavu „Svět sletů“, kterou z Prahy přivezl starosta jednoty. 
 

   XVI. všesokolského sletu v Praze se 1. až 6. července zúčastnilo 70 členů českobudějo-

vické jednoty. Výsledky své roční píle ukázalo v Eden aréně ve dvou programech a dvaceti 

skladbách celkem na 15 tis. cvičenců z celého světa. Nádherný průvod Prahou, množství 

pódiových vystoupení, výstavy, bohatý kulturní program (zúčastnil se i br. Reindl se svým 

divadlem Divoloď).  
  

  
Župní slet – průvod městem Župní slet - ČB 

  
Princezna republika v Klatovech Siluety v Praze 

 

   Sportovní oddíly - u ČOS jich bylo registrováno 20: atletika, americký fotbal, badminton, 

korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee. Z bojových sportů to byly 

oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan. Dále oddíl 

roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance, dva oddíly historického šermu 

a oddíl scénického šermu.   

   Členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami 

pořádali. Jejich činnost byla většinou řízena příslušnými sportovními svazy – to platilo 

hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnovaly pouze rekreačně 

nebo hrály nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci měli i mezinárodní úspěchy a 

byli členy oficiálních reprezentačních týmů. Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó 

jako členové příslušných mezinárodních organizací se zúčastňovaly seminářů a stáží a zvaly 

do ČB pravidelně a často i hosty ze zahraničí. 
 

    Atletický oddíl byl největším oddílem jednoty, měl 350 členů. Měl statut SZM (= 

Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost byla 

přímo podporována i odborem sportu ČOS. V oddíle se starali o početnou dětskou základnu, 

pokračovala i dětská atletická liga. Vynikajících výkonů podali atleti za celý rok mnoho, 
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jeden se poněkud vymyká - výkon Tomáše Kratochvíla na olympijských hrách mládeže. Tato 

vrcholná akce pro 4000 sportovců od 15 do 18 let z 206 zemí světa se v argentinském Buenos 

Aires konala od 6. do 18. října 2018. V české výpravě, čítající 52 mladých sportovců, tak měl 

Sokol ČB zastoupení. Zpráva z tisku:  

„Tomáš Kratochvíl ze Sokola ČB skončil na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires ve 

skoku dalekém nakonec desátý. Konečné pořadí určil atypicky součet nejlepších výkonů 

dosažených ve dvou samostatných závodech vždy se čtyřmi pokusy. 

   Oddíl uspořádal v sobotu 3. Listopadu, za podpory Krajského úřadu JK i Magistrátu města 

ČB, 16. ročník podzimního Běhu kolem Sokolského ostrova.  Zároveň to byl 12. ročník 

nesoutěžního nadačního Běhu s Kuřetem. I přes nepříznivé počasí se tohoto závodu 

zúčastnilo 233 závodníků a na konto Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem 

přispěli z dobrovolného startovného rekordní částkou 14 082 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto 

sbírku podpořili (na sbírku jsme za uplynulých 11 let vybrali celkem 67 761 Kč). 

Vše o atletickém oddíle najdete na WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ 
 

 

 

 

 
Tomáš Kratochvíl - atletika Jan Janoštík - badminton 

 

   Oddíl badmintonu (Roman Vokoun) - za všechny členy hovoří skvělé výkony teprve 

patnáctiletého Jana Janoštíka: „Jan Janoštík, hráč T.J. Sokol České Budějovice vyhrál v roce 

2018 na evropském okruhu BEC U17 šest turnajů ve dvouhře za sebou a stal se 

bezkonkurenčním vítězem tohoto okruhu. Je nejen nejlepším v české republice, ale je, dá se 

říci, evropskou hvězdou. Mimo individuální výsledky dosáhl při hostování v Brněnském 

družstvu dospělých v květnu v extralize na titul mistra ČR.“ 

Zde uvádím první tři místa evropského žebříčku: 
 

Men's singles  More  

Rank   Player   Member  ID Points 

1     [CZE] Jan JANOŠTÍK   91432 1500 

2     [SRB] Sergej LUKIC   76093 950 

3     [RUS] Egor VELP   78540 865 
  

Výsledky bohaté činnosti najdete na: www.badmintoncb.cz 
 

   Oddíl frisbee, sportu s létajícím diskem, byl také velmi aktivní. Pro Sokol 3SB byl rok 

2018 opět úspěšný. Začal 2. místem 3SB A na halovém mistrovství ČR v Plzni v kategorii 

http://www.atletika.sokol-cbu.cz/
http://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/category.aspx?id=19645&category=2354
http://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/category.aspx?id=19645&category=2354
http://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/player.aspx?id=19645&player=2175204
http://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/player.aspx?id=19645&player=2120652
http://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/player.aspx?id=19645&player=2485682
http://badmintoncb.cz/
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mixed (smíšená družstva). Tímto se kvalifikovala i další družstva (3SB B a 3SB C) do druhé 

ligy. V halové sezóně vybojoval mužský tým bronz na MČR v kategorii Open.  Venkovní 

sezónu úspěšně zahájila děvčata do 20 let, která si přivezla bronzovou medaili z juniorského 

mistrovství ČR v Pohořelicích. V červenci uspořádal oddíl v ČB opět Princess Cup, úspěšný 

turnaj s mezinárodní účastí. V září i vrcholný turnaj sezóny, mistrovství ČR v kategoriích 

Open (muži) a Women (ženy). Za tuto organizaci oddíl dokonce obdržel ocenění na 

Galavečeru, slavnostním zakončení venkovní sezóny. A nejen to, získali i bronzové medaile v 

obou kategoriích. Na posledním venkovním turnaji České ligy, na mistrovství ČR, vybojoval 

smíšený tým 3SB A stříbrnou medaili. Velkým úspěchem oddílu bylo, že jako jediný tým měl 

v první lize dva zástupce! 

   Oddíl slavil i mezinárodní úspěchy – ženský tým se opět probojoval na finále evropské ligy 

a nakonec skončil v TOP 10! Muži sice nehájili barvy 3SB, ale ve spojení s pražským týmem 

se také dostali do desítky nejlepších evropských klubů. 

    Zdárný rok zakončili junioři do 20 let, kteří se na mistrovství ČR v hale stali vicemistry. 

Radostné je, že se dařilo propagovat frisbee a že základna oddílu velmi rychle rostla - stali 

jsme se největším týmem v ČR.   
 

   Oddíl karate pozval v březnu "milé slečny a dámy“ na kurz sebeobrany s možností 

pokračovat dále v pravidelných cvičeních. 
 

  
Seminář karate Oddíl frisbee 

 

   Oddíl korfbalu (Stáňa Kubešová) měl v soutěžní sezóně 2017/2018 v soutěžích řízených 

Českým korfbalovým svazem 2 družstva - 1 seniorské a 1 žákovské. Senioři obhajovali 

mistrovský titul z předešlé soutěžní sezóny a opět si zajistili finálovou účast v nejvyšší 

soutěži dospělých. Po tuhém boji skončili na 2. místě, což potvrdilo dlouhodobě stabilní 

výkonnost našeho extraligového týmu. Již mnoho let budějovické družstvo končí na 1. nebo 

2. místě nejvyšší korfbalové soutěže v ČR. Řada členů oddílu proto vytvořila základ 

seniorského reprezentačního výběru, který by se měl v roce 2019 zúčastnit Mistrovství světa 

seniorů v Jihoafrické republice.     

   Žákovského družstva splnilo svůj výkonnostní cíl soutěžní sezóny 2017/2018 - obsadilo 3. 

místo v republikové Korfbalové lize starších žáků U 16. Značná část členů družstva byla, 

stejně jako u družstva seniorů, zařazena do reprezentačních výběrů jednotlivých 

mládežnických kategorií. 
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Oddíl korfbalu 

 

   Budějovickým Hellboys začala sezóna v dubnu seniorskou soutěží amerického fotbalu a 

zároveň flagovou soutěží hráčů do 19 let. Bohužel los soutěže 2018 nebyl pro seniory moc 

příznivý a ve skupině JIH se ocitli spolu s dvěma favority celé ligy, a to s příbramskými 

Bobcats a B týmem Prague Black Panthers a úspěšní s nimi nebyli. Nakonec Hellboys 

zakončili sezónu s bilancí 2 výhry a 3 prohry na šestém místě třetí nejvyšší soutěže 

amerického fotbalu v ČR. 

   Flagový tým U19 navazoval na úspěchy ze sezóny 2017, kdy skončil celkově na 3. místě 

nejvyšší celorepublikové flagové soutěže. Během patnácti zápasů základní části flagové ligy 

2018 byli Hellboys poraženi pouze příbramskými Bobcats a do play off vstupovali z 2. místa. 

Ve finále se poté střetli s dosud neporaženým Bobcats, které však už porazit nedokázali a 

zakončili sezónu na výborném 2. místě nejvyšší celorepublikové flagové soutěže. 

    Po letních prázdninách pro většinu členů z flagového týmu U19 začala soutěž amerického 

fotbalu pro hráče do 19 let (navazovali na úspěch z roku 2017, kdy vyhráli druhou nejvyšší 

ligu). Nastoupili do první ligy spolu s nejsilnějšími juniorskými týmy v ČR a hned v prvním 

zápase porazili vítěze první juniorské ligy 2017, pražské Lions a dařilo se jim i dále. Ve 

finále je však nakonec porazili Black Panthers, velmi silný tým a naši skončili v nejvyšší 

juniorské soutěži amerického fotbalu v ČR na 2. místě. 
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   Oddíl Taichichuan (Jiří Vaněček, vedoucí oddílu) měl 31 členů, kteří dále prohlubovali 

cvičební dovednosti v sestavách „24 cviků“, „48 cviků“ a „Sestavy s mečem“ a začali 

studovat novou sestavu „18 forem vějíře“. Pokračovali i ve zdravotním cvičení. 

   Oddíl pořádal v sokolovně pravidelné měsíční semináře pro členy oddílu, další zájemce 

z jednoty i veřejnost. Témata - Aromaterapie, Vývoj cvičence v průběhu let či přednáška 

Teorie a praxe tréninku. Spolupracoval s oddílem jógy v Nových Hradech a zde také pomohl 

v organizování semináře Zdravotního tělocviku pod vedením Lídy Rakové. Dále oddíl 

uspořádal cvičení v přírodě, dvoudenní semináře v Lipně nad Vltavou a Sedlečku. Členové se 

zúčastnili rekondičního pobytu v Poněšicích „Cvičím, abych žil“, navštívili seminář jógy v 

Iyengar yoga institutu, kde si rozšířili své znalosti. V rámci vzdělávání cvičitelů se zúčastnili 

semináře Cvičení podle Feldenkraise pořádaného Ústřední školou ČOS. Ceníme si 

vystoupení na MILI FESTu v Hořicích na Šumavě. Program byl připravený ve spolupráci 

s Městysem Hořice na Šumavě a TJ SHOTOKAN karate Hořice na Šumavě. Výtěžek z akce 

byl věnován na podporu místního dětského oddílu karate.   

   Knihovna oddílu se obohatila o další knihy. Darem jsme získali zápisy z historie 

předcházející vzniku naší sokolovny. Tyto materiály jsme v elektronické podobě poskytli 

vzdělavatelce. Pro prezentaci oddílu jsme vytvořili znak oddílu a trička pro prezentační účely. 

Činnost oddílu byla bohatá a všem zúčastněným patří poděkování.  
  

Další aktivity v jednotě: 
 

 3. února se v ČB konala schůzka VIZE 18 – přijel br. Tomáš Kučera z Lounska – 

rokovalo se o změnách ve struktuře a obsazení činovnických míst ČOS. 
 

  
Dětské šibřinky Dospělácké šibřinky 
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 23. února se konaly již desáté šibřinky pro dospělé s občerstvením a zajímavým 

programem - téma Olympijské hry. Hrála kapela Patriot. 

 24. února se konaly ve stejném stylu již 27. dětské šibřinky po obnovení činnosti a 

měly tradiční úspěch – včetně tomboly, ukázek cvičení, soutěží a velmi oblíbeného 

drobného sportovního programu za dohledu cvičitelů. Diskotéku obstaral ke 

všeobecné spokojenosti p. Dvořák. Skvělé domácí občerstvení opět připravily ženy 

z Věrné gardy.  

 21. dubna - Mezinárodní den památek – téma ČB za první republiky. Jednota 

umožnila volný přístup do sokolovny, která je památkově chráněným objektem. 

Vzdělavatelka připravila výstavku dobových dokumentů, dotazy zodpovídali manželé 

Pázlerovi. 

 ke dni dětí připravila cvičitelka R+D „obrázkový pohádkový les“ v lese na pokraji 

města; před lety to bylo pouze pro oddíl R+D, ale každoročně přichází mnoho dalších 

dětí, takže je to dobrá propagace Sokola. 

 v červnu se na Sokolském ostrově konal Sporťáček – nabídka sportovních aktivit pro 

celou rodinu. Své zastoupení zde měla i T.J. Sokol ČB s ukázkami činnosti některých 

sportovních oddílů. Odbor všestrannosti připravil pro malé návštěvníky zajímavou 

překážkovou dráhu. 

 v restauraci U Kaštanu na Včelné zakončilo přátelské posezení cvičební rok. 

 nový cvičební rok zahájili členové v krásném prostředí starého lomu na Rudolfově na 

oslavě 90. narozenin Bedřicha Borška, dlouholetého cvičitele a činovníka jednoty i 

župy. V letošním roce jsme si připomněli i další dva devadesátníky – ses. Bicanovou a 

br. Bintera. V časopise Sokol vyšel každému pěkný medailonek. 

  jednota v létě opět uspořádala týdenní pobyt v Chorvatsku ve velmi oblíbené destinaci 

Lanterna na chorvatském poloostrově Istrie. Týden zaměřený na pohyb (cvičení, 

cyklistika, odpočinek a sokolskou pohodu.  Organizuje ses. Drdlová z Rožnova. 

 Sokol spolu v pohybu, projekt České obce sokolské, týden plný pohybových a 

kulturních aktivit zaměřených na celé věkové spektrum. Jednota pozvala všechny 17. 

září na Cestu za poznáním, která měla ukázat, že Sokol nejsou jenom pohybové 

dovednosti, ale že jsou důležité také vědomosti, týkající se přírody a přežití v přírodě, 

které jsou v dnešní době často opomíjeny.   
 

  
Cvičení v Chorvatsku Cesta za poznáním 

 

 21. září se konala Noc sokoloven a opět to byla hlavně dětská záležitost. Po loutkové 

pohádce divadla Divoloď br. Reindla a dalším podařeném programu v režii ses. 

Neumannové, ses. Váchové a br. Zahrádko, přespalo v sokolovně v Rožnově 18 

sokolíků. 
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 začátkem října zorganizovala náčelnice zájezd na Čapkovu Strž u Příbrami jako 

odměnu cvičencům za veškeré úsilí ve sletovém roce. 

 Památný sokolský den 8. říjen jsme si připomněli již počtvrté. Po krátké besedě o 

významu tohoto dne pouštěly děti za pomoci dospělých po vodě drobné „lodičky“ se 

svíčkami – již se vžil název „večer sokolských světel“. Opět se to více dařilo dětským 

oddílům v Rožnově, kde je řeka přístupnější než ve městě. Celkem se na obou místech 

sešlo asi 35 dětí. 

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

čokoládové adventní kalendáře. 

 Vánoční stromeček pro zvířátka - cestu lesem asi 1,5 km dlouhou připravil pro rodiče 

a děti společně s předškoláky kolektiv vedoucích oddílu "pobytu v přírodě" podle 

scénáře Majky Šmilauerové. Děti šly postupně ve třech skupinách, v každé byl 

ustanoven jeden "mudrc", který nesl jako dar pro Ježíška zlato, kadidlo a myrhu. Po 

cestě děti plnily drobné úkoly a nakonec si zazpívaly koledy u stromečku, pod který 

pak daly dobroty pro zvířátka a zavěsily zobání pro ptáčky. U ohně se pak mohli ohřát 

nebo opéct donesenou svačinku.  

 Zimní akce: Lyžařský kurz se konal v zimním středisku v Horní Bečvě v Beskydech. 

 Příměstský tábor pro menší děti zajistil opět atletický oddíl. 

 Něco navíc: Členové jednoty opět poskytli pomoc různým nadacím - členky oddílu 

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

dnu“, který pořádá Liga proti rakovině. S Magistrátem města spolupořádali akci 

Plaveme prsa, to je celostátní charitativní akce, štafetové plavání pro všechny příchozí. 

Oddíl historického šermu Fedrfechtýři (www.fedrfechtyri.cz) pořádal zábavně – 

naučná školní představení. Na charitativních akcích vystupovali i členové tanečního 

oddílu. 

Více informací o jednotě najdete na www.sokol-cbu.cz.  
  

   Informace o některých připravovaných akcích, především všestrannosti, jsou zveřejňovány 

na nástěnkách v sokolovnách i ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě (sokolovny 

v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí), v rozhlase a tisku. 

Sportovní oddíly své akce většinou zveřejňovaly samy. 

   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 přinesli květiny 28. října i k vojenskému, tzv. Zborovskému, pomníku poblíž 

Jihočeské vědecké knihovny v ČB – u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.  

   Statutární město České Budějovice, České dráhy ve spolupráci s Československou obcí 

legionářskou a Národním technickým muzeem připravily rekonstrukci příjezdu prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu zpět do vlasti. Protože 

jihočeští sokolové byli u jeho uvítání v roce 1918 (viz autentické foto s podpisy účastníků ze 

sokolského archivu), byli u jeho příjezdu společně s dalšími hosty i letos. A právě zde se 

hodily historické kroje z archivu českobudějovické jednoty… 
 

 

http://www.fedrfechtyri.cz/
http://www.sokol-cbu.cz/
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Pieta u Zborovského pomníku Vítání TGM 2018 

 

 
 

Vítání TGM 1918 
 

 

   Již na zářijové schůzi výboru připomenula vzdělavatelka významná výročí roku 2019 – 150 

let jednoty a 95 let stadionu. 

   Nezapomněli jsme ani na významná životní výročí členů jednoty. 

   Rozloučení – v létě 2018 zemřela Jana Hůnová, dlouholetá členka kontrolní komise 

jednoty. Nezapomeneme!  
 

        Milada Pospíšilová, vzdělavatelka 
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T.J. Sokol Čtyři Dvory 
 

     Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory měla k 31. 12. 2018 celkem 163 platících členů, 

z nichž bylo 75 dětí a mládeže - všichni byli členy odboru sokolské všestrannosti. Nejvíc 

členů měl oddíl kondičního a zdravotního cvičení, celkem 57, v němž byli mezi ženami 

pouze 4 muži. Mezi 70 dětmi bylo nejvíc předškoláků (29), dalších 5 dětí se hlásilo k oddílu 

japonského bojového umění Kendó s 11 členy. Oddíl volejbalu měl 15 členů a oddíl 

nohejbalu 6 členů.  

     Základem činnosti jednoty bylo stejně jako v předchozích letech zajišťování pohybových 

aktivit pro děti i dospělé v pravidelných časech po celý cvičební rok. Činnost oddílů se 

odbývala většinou na úrovni jednoty, jen volejbalisté se zúčastňovali různých lokálních 

turnajů, na nichž jednotu reprezentovali. Úspěšné bylo i družstvo seniorek na Seniorských 

hrách pořádaných Krajskou radou seniorů. Účast v soutěžích i na mezinárodní úrovni měl 

oddíl Kendó. Vedoucí oddílu Lukáš Laibrt se v průběhu roku zúčastňoval řady akcí 

pořádaných v rámci tréninkové přípravy reprezentace ČR, jejímž je dlouholetým členem. 

     Rok 2018 byl rokem XVI. Všesokolského sletu. V jednotě se nacvičovaly 2 skladby: do 

nácviku skladby „Děti to je věc“se zapojilo 10 dětí, koedukovanou skladbu pro dorost, muže 

a ženy s názvem „Spolu“  nacvičovalo 15 dospělých členů, k nimž se přidalo 5 osob z T.J. 

Sokol České Budějovice. Jedna členka jednoty (Naďa Přichystalová) nacvičovala další 

sletovou skladbu „Ženobraní“ s T.J. Sokol Kamenný Újezd. Všichni cvičenci si zacvičili na 

oblastních sletech v Písku a ve Strunkovicích nad Blanicí, na Krajském sletu v Českých 

Budějovicích a hlavně na XVI. všesokolském sletu v Praze. Slet byl součástí oslav stého 

výročí vzniku republiky a jednalo se určitě o povedenou akci – a to na všech úrovních. Pro 

všechny členy jednoty bylo ctí „být při tom“. A byla to také příležitost ukázat se v Českých 

Budějovicích i v Praze s krásným čtyřdvorským sokolským praporem – a to díky skvělému 

praporečníkovi Tomáši Vargovi, cvičenci skladby „Spolu“.  
 

 
 

Cvičenci skladby "Děti to je věc" z jednot Čtyři Dvory a České Budějovice. 
 

      Akcí, které doprovázely slet, se zúčastnil i oddíl Kendó. Představil se při Krajské 

prezentaci sportovních oddílů na náplavce v Českých Budějovicích a vystoupil i na kulturně 

společenské akci města u KD Slavie. 
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Cvičenci skladby "Spolu" ze Čtyř Dvorů na Staroměstském náměstí. 
 

     Vedle zajištění pravidelných hodin a sletových akcí uspořádala jednota tradiční a úspěšnou 

Čarodějnou noc s táborákem u sokolovny. Děti se zúčastnily atletických závodů na 

Sokolském ostrově. Veřejné cvičební hodiny jednotlivých oddílů dětí v prosinci v rámci 

Mikulášské nadílky se setkaly s velmi příznivým ohlasem ze strany rodičů. Podobnou akci 

uspořádal i oddíl Kendó. Rok zakončili členové jednoty tradičním „Zdobením vánočního 

stromu v lese“. 

      Činnost jednoty byla zajišťována díky práci a obětavosti dobrovolných cvičitelů. V 

oddílech dětí a mládeže to byly Zdeňka Kočková, Petra Červíčková, Hana Říhová, občas 

Naďa Přichystalová (dojížděla až z Velešína) a nově Jitka Pečlová. V případě potřeby i 

Svatava Křivancová a Ivana Ledererová. Nově se nám také podařilo získat pro cvičitelskou 

práci s dětmi 2 muže – tatínky Jirku Suchánka a Vojtu Frice, oba zatím bez cvičitelského 

průkazu. U dospělých to byli osvědčení Andrea Trajková, Pavel Mička, Svatava Křivancová a 

vypomáhala Věra Drdlová z T.J. České Budějovice. Máme vyškolené 4 mladé cvičitele, ale 

všichni byli na studiích mimo České Budějovice, takže se do cvičitelské práce v jednotě 

nemohli zapojit. Můžeme si jen přát jejich návrat. 

     Správa a údržba areálu sokolovny byla další a neméně důležitou součástí činnosti jednoty. 

Pronájem tělocvičny byl nejvýznamnějším zdrojem příjmů jednoty a tělocvična byla 

využívána i k akcím župního charakteru – na semináře, župní cvičitelské srazy a na nácvičné 

srazy sletových skladeb.     

     V roce 2018 neproběhly žádné velké opravy typu výměny oken, jako v předchozích letech. 

Přesto jsme přestěhovali ribstoly, proběhlo malování v tělocvičně, byla provedena oprava 

elektrorozvodů a důležitý byl i ořez a ošetření osmdesátiletých lip na dvoře sokolovny.   

     Od dubna 2018 se změnil nájemce restaurace v sokolovně, Hospůdka ovšem nefunguje 

podle našich představ. Stále se řeší stížnosti na hluk, na odvoz odpadků, neexistuje součinnost 

s provozem tělocvičny. Ostatní nájmy v prostorách sokolovny zůstaly beze změn.  

     Jak bychom měli pokračovat dál?  Udržovat činnost oddílů a rozšiřovat o další aktivity, 

vyhledávat další cvičitele. Starat se o zviditelnění a propagaci činnosti jednoty a Sokola 

vůbec.   

                                                                                                     Svatava Křivancová, starostka  
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T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou 
 

   V roce 2018 evidovala jednota celkem 324 členů, z nichž bylo 156 dětí do osmnácti let a 

168 dospělých. Všechny oddíly ke svému cvičení využívaly hlubockou sokolovnu, velký i 

malý sál. Jednota měla 3 sportovní oddíly a 8 oddílů všestrannosti. 
 

   Dne 24. dubna 2018 proběhla mimořádná volební valná hromada, na které byl zvolen nový 

výbor v tomto složení: 
 

starosta  David Šťastný 

místostarosta  Zdeňka Pirglová 

jednatel  Zdeněk Palivec 

hospodář  Hana Machartová 

náčelnice  Jitka Hubingerová 

náčelník  Radek Drmota 

odbor sportu  Jitka Moulisová 

+ další členové výboru v zastoupení z jednotlivých oddílů 
 

   Se začátkem školního roku se členové výboru a členové jednotlivých oddílů zúčastnili 

několika akcí: 

8. září – Hlubocké sportovní hry - prezentace oddílů baseballu, pilates, cvičení pro děti, 

aerobic a kondiční cvičení, Filii – aerobic. Současně také probíhal nábor nových členů. 

7. října – Vysazení lípy - členové jednoty vysadili ve sportovním areálu památnou lípu jako 

připomínku 100. výročí vzniku republiky, protože Česká obec sokolská (dále ČOS) hrála 

významnou roli při ustavování nového státu. Zástupci všech oddílů jednoty symbolicky 

umístili nově pořízenou lípu do "srdce" areálu, jež je určeno našim nejmenším. Památný den 

sokolstva uctili odpoledne u Vltavy mladí sokolové pouštěním po řece lodičky za sokolské 

duše, které obětovaly svůj život na oltář republiky a svobody.  

28. října – Oslavy dne vzniku samostatného Československého státu 

Členové jednoty se s patřičnou důstojností zúčastnili ranní děkovné mše svaté za stát a město 

v kostele sv. Jana Nepomuckého. Společně s dalšími místními spolky (hasiči, baráčníky, 

spolkem Vltavan) drželi čestnou stráž u pamětní desky legionářů na Masarykově třídě a uctili 

památku padlých. Při zahájení oslav na náměstí Čsl. armády hrdě třímal starosta jednoty a 

praporečník v jedné osobě br. David Šťastný sokolský prapor, stejně jako náčelnice ses. Jitka 

Hubingerová městskou vlajku. Starosta města Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa vyjádřil 

přesvědčení, že by mohl být Tomáš Garrigue Masaryk na svou republiku i po sto letech 

pyšný. Mnohým účastníkům stékaly po tvářích slzy při tónech a zpěvu české státní hymny 

"Kde domov můj" pěveckým sborem Záviš. Sokol byl za doby první republiky státotvorným 

činitelem. Samotný prezident T. G. Masaryk byl aktivním členem Sokola a do své smrti 

vyzdvihoval jeho myšlenky. V průběhu svátečního dne se jednota ještě jednou zviditelnila 

vystoupením cvičenek oddílu Filii pod vedením ses. Hubingerové. Ostatní bratři a sestry 

prezentovali činnost jednotlivých oddílů i celé ČOS ve stánku na hlavní třídě. Sokolské 

historické kroje tak po mnoha letech navštívily Hlubokou. A kdo v kroji nepřišel, byl také 

spokojený.                  Zdeňka Pirglová, místostarostka 
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Zprávy ze sportovních oddílů (trenéři) 
 

Baseball a softball   
Muži A hráli v sezóně 2018 druhou nejvyšší ligu “První liga” tvořenou devíti týmy. Základní 

část se hrála systémem 2x každý s každým celkem tedy 16 zápasů. Hluboká skončila po 

základní části na 3. místě poměrem výher 12:3 a jednou skrečí. Muži nestačili 1x na Frýdek 

Místek a na Jablonec a 2x na Sabat Praha. Díky tomu muži A postoupili do nadstavby, kde se 

utkali s dalšími šesti týmy. 

Kategorie U7 - po úspěšném podzimním náboru v roce 2017 prošel nově sestavený tým U7 

svoji premiérovou sezónou. Většina hráčů získávala první zápasové zkušenosti v hale i na 

hřišti. Děti se musely rozdělit do dvou družstev, aby mohly hrát oficiální soutěž Jihočeského 

kraje (pouze 1 soupeř). V polovině října se za účasti pěti týmů nejmladší kategorie uskutečnil 

závěrečný turnaj sezóny v hlubockém baseballovém areálu. Odehráno bylo deset zápasů 

sezóny 2018. Nejlepší týmy JZ oblasti: 1. Plzeň, 2. Trhové Sviny, 3. Hluboká A. 

Kategorie U9 – pro tuto kategorii připravila na jaro Asociace pálkovacích sportů společnou 

soutěž soft a baseballu, kterou nazvala "Rookie ball". Toto spojení přineslo velmi pestrou 

variaci soupeřů, kteří by se spolu za normálních okolností potkali jen stěží. Z open 

kvalifikace se družstvu jen náhodou podařilo postoupit na MČR, které se hrálo v areálu na 

Hluboké. Sezóna se tedy vydařila nad očekávání. 

Kategorie U10 měla pouze 2 turnaje: finále Super Cupu v Praze (účast po kvalifikaci ze 

Stříbrného poháru regionu JZČ, na němž v domácím prostředí tým zvítězil), kde tým obsadil 

10. místo a pohár ČBP , kde tým obsadil pěkné 4. místo. 

Kategorie U11 - vyhrála jihozápadní oblast, v Českém baseballovém poháru obsadili 6. 

místo, 3. místo v turnaji Backtoschool, kvalifikovali se na MČR U11, kde obsadili 5. místo, 

hráli play-off jihozápadní oblasti a zúčastnili se dvou letních soustředění konaných v Hluboké 

a v Blansku. Hráči navíc měli možnost absolvovat soukromé tréninky u amerického hráče 

Quentin Herbster, který u nás celý rok hostoval.  

Kategorie U13 - přešla do většího baseballu v souvislosti s hřištěm. Vzhledem k tomu, že 

v klubu až na jednu výjimku chyběli hráči ročníku 2005, neměl tým dostatečný počet hráčů, 

aby mohl postavit tým do dlouhodobé soutěže (přebor Severozápad). Hráči odehráli velmi 

málo zápasů - cca 10. Výjimkou byli hráči, hrající zároveň U15 nebo softball. Zápasový 

program tvořily Jarní turnaj v Praze (nastoupili za region Jihozápad), turnaj v Ostravě, dva 

přátelské zápasy proti Plzni a pro vybrané kvalifikační turnaj Little league v Ostravě.  

Kategorie U15 - počet zápasů se přiblížil číslu 40. Tým byl jeden z nejmladších v kategorii a 

hrál poprvé na mužské vzdálenosti - bez lídrů z ročníku 2003. Tým byl užší, tvořilo ho 14 

hráčů včetně dvou děvčat, která střídala softball a baseball. Výsledkově to byla velmi těžká 

sezóna. Z 36 utkání družstvo prohrálo 26. Přesto se tým dobře umístil na nejdůležitějších 

turnajích: 8. místo na MČR v Brně a 7. místo na ČBP v Blansku. Družstvo se zúčastnilo 

turnajů Hry přátelství U15 na Hluboké a Backtoschool v Praze, dlouhodobě hrálo Přebor 

Severozápad, kde skončilo na 5. místě z 10 týmů. Polovina kádru nastoupila za výběr oblasti 

v kvalifikaci Junior League. 
 

Softball - žákyně a kadetky absolvovaly v lednu jediný turnaj Joudrs Cup U16 v Praze (5. 

místo). Žákyně skončily na Joudrs Cup U13 také páté. Žákyně hrály extraligu pod hlavičkou 

Pigs Trhové Sviny. HC byl Václav Petřík. Kadetky hrály 2. ligu pod hlavičkou Hluboké. HC 

byla Lenka Dvořáková, asistent Václav Petřík. Míša Uhlířová a Kateřina Zikešová bohužel 

ukončily činnost v klubu. Extraligu juniorek za Sabat Praha si zahrály Kateřina Fuková a 

Karolína Dvořáková. K. Dvořáková a Veronika Fuková odehrály 6 turnajů v programu Little 
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League Senior. K. Dvořáková byla vybrána do All star týmu Little League Senior a 

odcestovala s dalšími spoluhráčkami do Holandska. Obě hráčky byly součástí baseballového 

týmu U 15 a byly vybrány do širšího výběru reprezentace U16 a od listopadu 2018 pro ně 

začal nový program Little League Senior. Také Petra Dušková zahájila program LL, ale 

v kategorii Major. 
 

Softball – ženy odehrály tři turnaje 3. ligy. 
  

Beachvoleyball (Zdeňka Pirglová) - oddíl pokračoval ve své činnosti i v plnění plánu a 

programu, koncipovaném v předchozích letech. Součinnost s Asociací beachvolejbalu 

Českého volejbalového svazu pokračovala přípravou a zajištěním sportoviště pro turnaje na 

republikové úrovni včetně jejich realizace. Podmínky pro hru a trénování jsou po poslední 

zásadní rekonstrukci sportoviště a výstavbě čtvrtého kurtu téměř ideální. Podařilo se vytvořit 

podmínky pro další posílení masovosti beachvolejbalu v Hluboké, rozšířit členskou základnu 

o juniorskou kategorii a zaměřit se na ni s dlouhodobým cílem přípravy reprezentačního 

týmu. Podařilo se významně rozšířit členskou základnu o hlubocké i českobudějovické hráče. 

Do oddílu vstoupily české reprezentantky ženské kategorie. Ve spolupráci s Valérií Chromou 

po úspěšném náboru a letním kempu začaly nově hrát žákyně. 

  Po celou herní sezónu bylo sportoviště otevřené pro všechny zájemce z řad veřejnosti. 

Nejvíce vytížené bylo v odpoledních hodinách ve všední dny a pak v neděli.  

   Oddíl uspořádal turnaje republikové, regionální, „přátelské“ i některé firemní:  

5. května Český pohár juniorky 

26. května Český pohár U17 chlapci 

3. června Český pohár U17 dívky 

   Do týdenního letního kempu alias příměstského volejbalového tábora Poškolák se přihlásilo 

mnoho děvčat, jež pod odborným vedením Pavla Sebeniho trénovaly v týdnu od 30. července 

do 3. srpna. Podařilo se tak po mnoha letech motivovat především mladé hlubocké hráčky 

šestkového volejbalu.  

   Členská základna oddílu se významně rozšířila na celkových 45 dospělých hráčů a 27 v 

žákovských a juniorských kategoriích. Skvělé úspěchy dosáhly repre dvojice Kvapilová – 

Kubíčková, Klimešová – Vaňková. První jmenované hráčky Kvapilová – Kubíčková získaly 

zlato na MČR a podle výsledku čtyř turnajů světové série je může za dva roky čekat 

olympiáda v Tokiu 
 

 

 

 

Stolní tenis (Zdeněk Palivec) – má za sebou úspěšnou sezónu. V nejvyšší okresní soutěži 

RP1 obsadil tým C 2. místo (7 výher, 2 remízy a 2 prohry), tým B obsadil v Krajském 

přeboru 7. místo (3 výhry, 1 remíza a 5 proher), stejně jako tým A v Divizní soutěži (6 výher, 

0 remíz a 5 proher). 
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Odbor všestrannosti 

Oddíl FILII – aerobic, rytmika, tanec (vedoucí Jitka Hubingerová, Terka Fojtlová) - měl 25 

dětí a 3 ženy. Z toho 12 děvčat se pravidelně zúčastňovalo soutěží v aerobiku (týmy i 

jednotlivci) a pokračovalo s nácvikem sletových skladeb Siluety a Noty. V září vyjel oddíl na 

Trocnovské slavnosti, navštívil edukační programy v Jihočeském muzeu a absolvoval 

soustředění.  

   Oddíl byl rozdělen na dvě části (skupinky dětí): Aerobic a rytmika byl určen pro předškolní 

(3 – 5 let) a mladší školní (od 6 let) děti. Hravou formou se učily základním krokům aerobiku 

a tance, procvičovaly základní gymnastické prvky a hrály různé hry. Děti nacvičily krátkou 

jednoduchou sestavu, se kterou se zúčastnily závodů MIA Festivalu v Českém Krumlově.  

   Závodní část oddílu se věnovala přípravě na soutěže dětí od 7 let. Děvčata se připravovala 

jak na soutěže týmů, tak i na soutěže jednotlivců a nacvičila 3 soutěžní skladby: „Řádění 

v tropech“ (děti 8-10 let) – 4 děvčata, „Green Day“ (kadetky 12-15 let) – 5 děvčat a 

„Návštěva v opeře“ (juniorky 14-19 let ) – 3 děvčata. S těmito skladbami absolvovala 

děvčata soutěže, přehlídky a další vystoupení: 

28. ledna  – Česko se hýbe (Č. Buděj.) - Řádění v tropech – 4. místo; Green Day – 5. místo;  

17. února – Showteam a SAMC (Milín) - Řádění v tropech – 3. místo; Green Day – 3. místo; 

Návštěva v opeře – 2. místo; v soutěži jednotlivců (SAMC) postup do finále – Terka Fojtlová, 

Anička Havlíčková, Zuzka Maiková 

24. února – vystoupení na sokolských šibřinkách v Č. Buděj. (Green Day a Řádění v tropech) 

24. března – Přehlídka pódiových skladeb a aerobic team, Praha, T.J. Sokol Královské 

Vinohrady 

7. dubna – O princeznu  junior aerobiku, Komárov – přebor župy Jugmannovy v aerobiku 

 kat. 2 (6 let) – Sárinka Hubingerová – 2. místo; kat. 3 (7 let) – Majda Fojtlová – 4. místo, 

Laurinka Matoušová – 5. místo; kat. 7 (12 let) – Rézka Fojtlová – 3. místo; kategorie 8 (13 

let) – Vanesska Matoušová – 9. místo; kat. 9 (14-15 let) – Anička Havlíčková – 7. místo, 

Zuzka Maiková – 10. místo 

 8. dubna – MIA Festival, semifinále Český Krumlov 

    Jednotlivci:  kat. 6-9 let –Hubingerová – 6. místo; kat. 10-15 let – Maiková - 1. místo,  

                         Havlíčková -  2. místo  

    Týmy: kat. aerobic 10-15 let – Návštěva v opeře 1. místo; Green Day - 2. místo; 

                kat. aerobic 6-8 let – Řádění v tropech 1. místo; kat. originální dynamik 4-7 let – 

                Krokodýlci – 1. místo; kat. originální dynamik 7-9 let – Pojď cvičit – 2. místo 

8. května – MIA Festival, semifinále České Budějovice 

    Týmy: kat. AE  7-9 let – Řádění v tropech 3. Místo; kat.  AE 10-12 let – Green Day  

     2. místo; kat. AE 14-16 let – Návštěva v opeře 2. místo  

12. - 13. května – Oblastní slet Písek - účast se skladbou Siluety a Noty 

3. června - finále MIA, Praha - Aerobic 6-8 let – Řádění v tropech 7. místo 

       Aerobic 10-13 let – Green Day – 7. místo 

9. června – Krajský slet České Budějovice - účast se skladbou Siluety a Noty 

16. června 2018 – Slet Votice - účast se skladbou Siluety 

1. - 6. července – Všesokolský slet Praha - účast se skladbou Siluety 
 

Cvičení pro děti (3-6 let) scházelo se kolem 20 dětí, aby si vyzkoušely cvičení na nářadí, i 

s různým náčiním. Na jaře chodily děti na atletický ovál k základní škole. Na konci školního 

roku vedoucí oddílu Jana Divišová připravila pro děti BABY Olympiádu. 
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Lezení pro děti - nejmladší oddíl v jednotě, který byl založen v září 2018, je určen pro děti 

od 5 let, které rády hrají, šplhají a nebojí se výšek. Jde o ideální start do lezeckého světa, kde 

se děti postupně naučí lezeckému pohybu a základní lezecké technice formou různých nejen 

lezeckých her. Lezení zlepšuje koordinaci pohybu a rozvíjí soustředěnost. Oddíl využíval 

prostory ve Sporthotelu Barborka na Hluboké. Vedoucími jsou Radek Mincu a Helene 

Chourová. Oddíl měl 17 členů (12 dětí a 5 dospělých) 
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Mateřské centrum (Zuzana Burdová) nabídlo dětem i rodičům z Hluboké a blízkého okolí 

zajímavý a bohatý program. Své místo tam mělo pravidelné cvičení s dětmi „Hrátky 

s batolátky“ pro všestranný rozvoj dětí od 1 do 3 let s říkankami, písničkami, hudebními 

nástroji atd., se základními tělocvičnými prvky, opičí dráhou i závody motorek. Centrum se 

aktivně zúčastnilo některých akcí pořádaných městem Hluboká, např.: Burza dětského 

oblečení (9.3. a 11.10.), Výlet do ZOO (březen), Zimní či Velikonoční tvoření a Velikonoční 

trhy (březen), Férová snídaně (květen), Sportovní hry – stanoviště Špuntárium (září), Oslava 

100 let ČSR (28.10.), Lampionový průvod (8.11.), Vánoční sbírka krabic od bot, Adventní 

trhy (25.11.), Vánoční tvoření (11. a 17. 2), krmení zvířátek (20.12.), Pouštění skořápek 

(22.12.) 
 

Bosu core a kondiční cvičení - pod vedením Jany Divišové cvičila dvacítka mužů i žen na 

posilovací hodině nebo na hodině aerobiku.  
 

Pilates pro ženy a muže, cvičení, které při správném procítění a pochopení všech cviků dává 

ještě něco navíc: životní postoj a styl, poznávání fungování vlastního těla, předcházení mnoha 

zdravotním problémům a pořádnou porci relexace, vedla Jitka Moulisová. Více na 

www.zdravypohybCB.cz 
 

Oddíly míčových her a basketbalu - muži se scházeli pravidelně ve čtvrtek nebo v sobotu a 

hráli mezi sebou přátelské zápasy. Oba oddíly měly dohromady 14 členů. 
 

 

 

T.J. Sokol Jindřichův Hradec 
 

   V roce 2018 evidovala jednota 160 členů (115 dospělých a 35 dětí), aktivně pracovaly 4 

cvičitelky a 1 trenér oddílu kopané žen. V odboru všestrannosti cvičily oddíly rodiče a děti, 

žactvo, mladší ženy, zdravotní a kondiční cvičení žen a turistický oddíl. Všechny oddíly 

vedly zkušené cvičitelky pravidelně jedenkrát týdně. 

    V tomto roce odešel z naší jednoty oddíl kopané mládeže a přípravka žáků.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdravypohybcb.cz/


Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2018 

 

41 

 

Akce všestrannosti: 
 

    Rodiče a děti - 9 párů nacvičilo sletovou skladbu Méďové. Dne 27. února uspořádala 

jednota tradiční maškarní pro děti v tělocvičně gymnázia za účasti 21 rodičů s dětmi. Den dětí 

připravila jednota 5. června na Tyršově stadionu. Akce byla moc pěkná, přálo počasí, takže i 

pečení buřtíků na konci dne bylo všemi hodnoceno dobře. Zúčastnilo se 22 dětí s rodiči.  

   Tradiční setkání s Mikulášem, čertem a andělem se uskutečnilo 4. prosince ve cvičební 

hodině. 32 dětí předneslo básničky, podalo ruce všem a bylo odměněno drobnostmi od 

sponzorů.  
 

 
 

   Žactvo - 9 žáků a žákyň nacvičilo sletovou skladbu Cirkus. 

   Ženy - 18 žen nacvičilo sletovou skladbu Cesta a 9 cvičenek pod vedením br. Soppeho 

sletovou skladbu Princezna republika. 

   Poslední týden o prázdninách, tj. na začátku nového cvičebního roku, se sešlo 36 členů 

jednoty z kategorií rodiče a děti, žactvo a ženy v příjemném prostředí na Tyršově stadionu, 

aby domluvili detaily cvičení, pravidelných akcí a další potřebné. Na konci roku (19. 

prosince) pak společně všechny odbory ženského cvičení všestrannosti (účast 27 sester) 

uspořádaly ve třídě školy vánoční posezení s dobrým jídlem - ukázkami vánočního cukroví, s 

promítáním fotografií z akcí za uplynulý rok, s bilancováním a s přáním dalšího úspěšného 

sokolského roku.  

   Rok 2018 byl sletovým rokem a naše jednota byla zastoupena v pěti sletových skladbách, 

které odcvičila na sletech v Praze, Českých Budějovicích, Voticích, Písku, Klatovech a 

Strunkovicích nad Blanicí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sletová skladba Princezna republika  Vzpomínková akce výročí Čsl. legií 29. 6. 
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   Zástupci odboru všestrannosti se stejně jako každý rok zúčastnili pietních akcí města 

Jindřichova Hradce ve dnech 8. května a 28. října a akce Československé obce legionářské 

29. června na pietním aktu k výročí Československých legií. Zde naše jednota obdržela 

pamětní list s medailí za spolupráci s ČsOL v J. Hradci.  
 

   Sto let republiky - v neděli 3. června připravili členové jednoty na Tyršově stadionu 

slavnostní odpoledne, které zahájilo sázení Sletové lípy, stromu republiky. Za účasti pana 

starosty Stanislava Mrvky pomáhali sázet i ti nejmenší členové oddílů rodiče a děti a žactvo. 

Vystoupení pěveckého sboru Nova Domus, žáků první základní školy, dodalo oslavě stého 

výročí vzniku Československa v krásném slunečném počasí opravdu slavnostní rámec.  

   V další části programu se na ploše Tyršova stadionu představilo 48 členů jednoty v pěti 

skladbách, připravených pro XVI. všesokolský slet do Prahy. Byly to skladby pro rodiče a 

děti, žáky a žákyně, ženy, věrnou gardu a společná česko-slovenská skladba pro muže a ženy. 

Z jedenácti hromadných sletových skladeb tak bylo v Jindřichově Hradci předvedeno pět. 

Celé odpoledne bylo připomenutím slavnostního výročí republiky, společného pohybu a 

krásné atmosféry sokolských vystoupení.   

 Ivana Lorencová, starostka a náčelnice 

 

 

T.J. Sokol Katovice 
 

   Tělocvičná jednota Sokol Katovice měla k 31.12.2018 celkem 47 členek, což je o čtyři 

méně než v minulém roce. Členky jednoty byly zapojeny do oddílů všestrannosti a volejbalu. 
 

   Výbor jednoty pracoval ve složení: 

starostka           Alena Valachová 

náčelnice          Miloslava Veselková 

jednatelka         Dana Pavlíčková 

hospodářka       Jolana Nesvedová 

vzdělavatelka a kronikářka     Milena Novotná  
 

   Členky Věrné gardy pravidelně cvičily každé pondělí a 1x za 14 dní přidávaly i 

rehabilitační prvky do sestav cvičení. Minimálně 1x v měsíci se scházely v nové klubovně a 

při příležitosti svých životních výročí si zde připravily malé oslavy. Jejich cvičitelkou byla 

ses. Štěrbová.  
 

    Volejbalové družstvo pod vedením kapitánky Ivy Vačkářové trénovalo každý pátek a 

zúčastňovalo se okresních volejbalových přeborů a přátelských volejbalových utkání. 

Volejbalový trenér byl od tohoto roku placen naší jednotou na dohodu o provedení práce.  
 

   Tento rok byl stejně jako v ostatních jednotách věnován nácviku skladeb na XVI. 

všesokolský slet. V naší jednotě se nácviku ujala náčelnice ses. Veselková. Byla vybrána 

skladba Cesta, jejíž autorky byly Dagmar Honová a Ivana Jiránková. Skladba byla určena pro 

ženy a seniorky na střihovou country hudbu a rozdělena do tří částí. V první části byly volné 

variace na country tance, ve druhé části cvičení se šátkem a ve třetí části se využíval šátek s 

kuličkou. Tuto skladbu nacvičilo 14 sokolek. Naši sletovou připravenost jsme si ověřily již 

13. května na Oblastním sletu v Písku, dále 9. června na Krajském sletu v Českých 

Budějovicích a 16. června na Župním sletu ve Voticích. Vyvrcholením bylo vystoupení 

v Praze na stadionu v Edenu. V sobotu 30. června nás 14 sokolek s velikými zavazadly 

vyrazilo mikrobusem do hlavního města Prahy, kde nás přivítalo ubytování v ZŠ Ohradní 
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v Michli s informací, že do středy nepoteče teplá voda. Byli jsme vděčny i za studenou vodu, 

neboť rtuť teploměru dosahovala přes 30° C. Zde jsme strávily pěkné chvíle až do pátku 6. 

července. V neděli 1. července jsme po snídani vyrazily na seřadiště sletového průvodu, náš 

Jihočeský kraj byl na konci Václavského náměstí. Po celé trase průvodu stálo plno 

nadšených, zvědavých i udivených diváků snad z celého světa, kteří nás zdravili, mávali a 

fotografovali. Úžasná atmosféra. Pak následovaly dny, kdy jsme se učily sladit naše výkony 

s ostatními cvičenkami. Nebylo to vždy jednoduché. To čekání na seřadišti. A pak to hrozné 

vedro! A když už se vám zdálo, že je toho moc, tak jsme uviděli sokolky a sokoly z Věrné 

gardy a malé děti jak spaly unavené v náručích rodičů či prarodičů a přestali jsme vnímat 

horko, žízeň … Vždyť my to také zvládneme! Odměnou nám byly „spanilé jízdy“ Prahou. 

Palce nám jistě drželi všichni naši rodinní příslušníci, kteří se buď dívali doma u obrazovek, 

nebo nelitovali cesty a přijeli se na nás podívat „na živo“. O to byla naše tréma větší. Naše 

skladba Cesta byla na hlavním pátečním odpoledním programu a pak jsme ještě tvořily úplný 

závěr celého vystoupení. Domů jsme tak dorazily až ve večerních hodinách, sice unavené, ale 

plné dojmů a zážitků. A za šest let se do Prahy na XVII. všesokolský slet znovu vrátíme! 
 

  
 

28. dubna jsme se ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Katovice podílely na 

zajištění programu III. ročníku pálení čarodějnic. 
 

5. července se konalo na Husově náměstí pietní shromáždění k výročí upálení Mistra Jana 

Husa, kterého se účastnilo i několik sokolek. 
 

Od 1. října byl následující rozvrh cvičení: Věrná garda cvičila v pondělí, volejbalistky ve 

středu a v pátek, ženy měly v úterý rehabilitační a kondiční cvičení a ve čtvrtek jógu. 
 

20. října se v rámci oslav výročí založení republiky konal průvod obcí s kladením věnců u 

pomníků a památníků, který končil na katovickém hřbitově u hrobu obětí transportu smrti. Za 

naši jednotu šlo v průvodu 12 cvičenek ve sletových úborech a náčelnice ses. Veselková se 

ses. D. Zdráhalovou v sokolských krojích. V předvečer oslav byla připravena výstavka o T.J. 

Sokol Katovice, která byla věnována novodobým sokolským sletům 1994 – 2018 a první 

sokolské kronice z let 1920–1948. Výstavka byla doplněna fotografiemi a předměty, které se 

ke sletům vztahovaly (trička, odznaky). Zapůjčená figurína, oblečená do sletového úboru 

XVI. všesokolského sletu, propůjčila výstavce nevšední autentičnost. 
 

Na 6. listopadu pozvala naše jednota Malou divadelní společnost Kostým pana Michala 

Bošky a ve školní jídelně se uskutečnilo hudební monodrama Karel Hynek Mácha – Mág.  
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12. prosince zorganizovala jednota tradiční setkání občanů na Husově náměstí při akci 

Českého rozhlasu „Česko zpívá koledy“. Všichni si společně zazpívali při světle svíček a 

prskavek. 

                                                                                                   Milena Novotná, vzdělavatelka 

 

 
 

 

T.J. Sokol Křemže 
 

   Jednota měla k 31.12. celkem 245 členů, z toho 119 dospělých, 12 dorostenců či dorostenek 

a 114 žákyň a žáků. V tomto roce došlo k poklesu počtu členů v žákovských a 

dorosteneckých kategoriích, přesto jich je 51,4%. 
 

Činnost jednoty řídil výbor ve složení: 
 

 starosta  Ing. Martin Janda 

 místostarosta  Ing. Marie Svobodová 

 jednatel  Ing. Jaroslav Žáček 

 hospodář  Jitka Zimmermannová 

 náčelník  Ing. Martin Janda 

 náčelnice  Helena Šebestová 

 odbor sportu  Lenka Candrová 

 vzdělavatelka Alena Nováková 
 

Oddíl volejbalu. 

   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 2018/2019. Mezi stabilní hráče patřili Jarda 

Žáček, Luboš Bušta, Jiří Cába, Jiří Struháček, Míra Krištof, Jan Sixl, Michal Stašek a 

František Reindl. V soutěžích žen se družstvo „A“ umístilo na 3. místě ve skupině krajského 

přeboru KP2. Družstvo „B“ se v soutěži okresního přeboru Českých Budějovic umístilo na 4. 

místě. 

   Veletržní turnaj se opět uskutečnil, sešlo se osm družstev. Název veletržní ale již přežil, 

dnes se slavnosti nazývají jen Křemežským víkendem. Z ostatních volejbalových turnajů 

zůstal již jen ten vánoční pro členy naší jednoty. Ostatní turnaje, které jsme pořádali v jarních 

a podzimních měsících, se již po několikáté nekonaly. Turnajů mimo Křemži se zúčastnily 

jen ženy. Muži se nesešli, nebo jen výjimečně. 

   Po ročním výpadku se družstvo Křemže znovu zúčastnilo turnaje ve švýcarském 

Emmenbrücke. I zde však byl cítit pokles zájemců o účast - dohromady se již dalo jen 

smíšené družstvo. Celý zájezd se opět spojil s výletem do Alp, tentokráte byla cílem 

třídenního výletu oblast Silvretahornu na hranicích Rakouska a Švýcarska. Účastníkem 

výšlapu do výšky až 3000 metrů byl i tříměsíční Václav Reindl. 
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          Švýcarsko - Silvretahorn Přebor v gymnastice a šplhu - Písek 
 

Oddíl všestrannosti se opět aktivně zapojil do celoročního přeboru SŽJ. Celkem se všech 

soutěží desetiboje zúčastnilo 25 závodníků v žákovských kategoriích. Mezi nejlepší se 

v celém desetiboji dostal Martin Čížek na 3. místě, Štěpán Vančura na 4. místě, Sára 

Brabcová na 5. místě a Šimon Němec na 7. místa. Účast ve finále přeboru ČOS jim však 

bohužel unikla. V atletice Tereza Linhová zvítězila, Sára Brabcová skončila na 3. místě. Ve 

sportovní gymnastice byl Štěpán Vančura 2., Martin Čížek 3., plavání vyhrál Václav Šánek. 

  Po mnoha letech se družstvo Křemže zúčastnilo i soutěže v TeamGymu (skoky na 

trampolínce a prostná). V kategorii do 16 let skončilo smíšené družstvo na 5. místě. 
 

  
Přebor v gymnastice a šplhu - Písek TeamGym 

 

   Na počátku cvičebního roku 2018/2019 se opět muselo z kapacitních důvodů přistoupit 

k omezení počtu cvičenců. Celkem měl oddíl 56 členů v žákovských a dorosteneckých 

kategoriích. Cvičení zajišťovaly Jitka Cábová, Hanka Hálová a Marie Motejlová. V hodinách 

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

Palková, Martina Palková, Jana Němcová, a Martin Janda. Cvičitelkami se v tomto roce staly 

také Jitka Čížková a Jana Vančurová. 
 

Oddíl taekwon-do navštěvovalo 14 dětí, především chlapců, a 13 dospělých. Oddíl trénoval 

pod vedením Edvina Bischofa v tělocvičně v ubytovně. 
 

Oddíl stolního tenisu měl v ročníku 2017/2018 dvě soutěžní družstva. Křemže ,,A" hrála 

krajskou soutěž a Křemže ,,B" okresní přebor. Tým A skončil na druhém místě, tým B na 

pátém. V procentuální úspěšnosti se dva hráči umístili mezi prvními sedmi hráči a to 

konkrétně na šestém a sedmém místě. 
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   Oddíl opět uspořádal dva tradiční turnaje – první v první polovině května a druhý 30. 

prosinec. Turnaje jsou pouze pro zvané hráče, a proto byly již dlouho dopředu plně obsazené. 

Někteří naši hráči se zúčastnili i turnajů pořádaných ostatními oddíly po celém Jihočeském 

kraji. V roce 2017 jsme založili oddíl dětí, do kterého chodilo v průměru deset dětí. Pevně 

věříme, že si z těchto mladých hráčů vychováme své nástupce. 
 

Oddíl orientačního běhu měl celkem 47 členů. V žákovských a dorosteneckých kategoriích 

se jejich počet zvýšil na 29. V dubnu uspořádal oddíl orientační závod ve sprintu a v prosinci 

místní závod „score-lauf“. Vedoucím oddílu byla Vladislava Troupová, o činnost a práci 

s dětmi se opět starali Alena Nováková a Marcel Prais, pomáhat začal také Martin Padrta.  

  Závodů Jihočeského žebříčku se zúčastnilo 26 členů oddílu. Největší úspěchy v žákovských 

a dorosteneckých kategoriích slavili především Lucie Maršíková (1), Zuzana Motejlová (5), 

Barbora Zemanová (6), Eva Čerklová (10), Veronika Hendrychová (11), Kateřina Nováková 

(4), Šimon Troják (4), Štěpán Vačkář (5), Ondřej Fiala (6), Vítek Novák (7), Přemysl Stráský 

(8), Ondřej Padrta (10), Jakub Novák (1). Jako jediný zástupce okresu Český Krumlov 

reprezentoval na Olympiádě dětí a mládeže v lednu 2018 Jakub Novák z Křemže. 
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Tenisté měli celkem 35 členů - 15 v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Vedoucím 

oddílu byl František Opelka. Oddíl opět hrál Neformální jihočeskou amatérskou ligu.  
 

Cvičení kalanetiky se konalo vždy 2x týdně pod vedením Jitky Cábové. 
 

15. května oddíly všestrannosti, orientačního běhu a volejbalu uspořádaly další ročník Běhu 

Křemží. Závod se stal vzpomínkou na jeho spoluzakladatele, Pavla Zimmermanna. 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. V hlavních kategoriích vyhráli Jan Macoun a 

Hana Šoberová. Celkem se účastnilo 137 běžců, 86 z nich v žákovských a dorosteneckých 

kategoriích. 
 

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

přátel hory Kleť“ 16. června. Štafetový závod smíšených družstev pomalu získává pozornost. 

Cyklista jede na Kleť, běžec sbíhá do Zlaté Koruny, vodáci plují do kempu pod Dívčím 

Kamenem a orientační běžec se má vrátit zpět na hřiště na Němcalce. Zúčastnilo se celkem 

11 družstev. 
 

  
Běh Křemží Štafetový závod ČLOBLAN 

 

Pro všestrannost nakoupila jednota dalších 6 nových žíněnek, 5 doskokových duchen, 

skládací set pro cvičení předškolních dětí a potah kladiny. 
 

Tělocvična v budově ubytovny byla v pracovní dny zaplněna každý den, využívala ji i škola 

pro hodiny tělesné výchovy, základní umělecká škola, oddíl taekwon-do, žactvo ze stolního 

tenisu a orientačního běhu, několik hodin obsadily i komerční sportovní aktivity. 
 

Byt v Nové Peci využívali k rekreaci členové jednoty čím dál častěji. Vybavení bytu se opět 

zlepšilo, připravuje se rekonstrukce plochy před domem. 
 

Ubytovna v Křemži byla obsazena především v době prázdnin. Poněkud více návštěvníků 

bylo v tomto roce z řad malých náhodných skupin. Problémem zůstává stravování. Zůstali 

volejbalisté z Budějovic a Písku a gymnasté z Milevska. Všem chyběla možnost koupání. 
 

 

V září se započalo s dostavbou běžeckého 

oválu ve sportovním areálu Němcalka. 

Vybudovány byly podkladní vrstvy oválu 

a výplňových sportovních ploch a stupně 

nové malé tribuny. S dostavbou se počítá 

na počátku dalšího roku. 
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Tradiční 20. ples se uskutečnil 17. února v sále v Holubově. Opět hrála skupina Grock, přišlo 

asi 160 hostů. Na plese opět vystoupila se silovou gymnastikou skupina Five Fellas z jednoty 

v Písku. 
 

Na závěr roku 2018 opět 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 4800 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 činnosti jednoty najdete na stránkách www.sokol-kremze.cz 
 

                    Martin Janda, starosta a náčelník 

 

T.J. Sokol Lišov 
 

    T.J. Sokol Lišov měla v roce 2018 celkem 217 členů. Z nich bylo 82 dospělých 

organizováno ve sportovních oddílech a 70 dětí a 65 dospělých v odboru všestrannosti. 
 

Výbor jednoty pracoval ve složení:   
                                                                                                                     

starosta    Mgr. Stanislav Matoušek                                                                                                                                    

jednatel             Ing. Zdeněk Chval                            

hospodář           Stanislav Fojtl  

ved. sport. oddílů  Mgr. Radek. Bednář                                                                       

náčelník           Petr Mácha                                                                                                               

náčelnice        Jana Nováčková                                                                                                 

vzdělavatelka      Miluše Vávrová       
                                    

   Výbor se scházel dle potřeby, hlavně k řešení problémů se sokolovnou. Naše sokolovna je 

historickým objektem  - bývalý pivovar. Lišovští sokolové ho dostali od města v roce 1900 a 

přestavěli si ho na tělocvičnu a šatny. Objekt má hluboké sklepy, ve kterých se drží voda, a 

zdi jsou až nahoru podmáčené. Výbor se stále snažil shánět peníze na opravy, ale protože do 

oprav zasahují památkáři se svými nároky, nestačí finanční prostředky ani na základní 

úpravy. Po dlouhých jednáních jsme se rozhodli převést sokolovnu na město, aby se tento 

objekt zachránil.  
 

Činnost sportovních oddílů: 
 

Volejbal ženy – oddíl měl 32 členek. Trénovala tři družstva: družstvo A hrálo v nejvyšší 

krajské soutěži, tj. krajský přebor, a umisťovalo se uprostřed tabulky, družstva B a C 

(nejmladší členky) hrála okresní přebor. V současné době má družstvo C problém s počtem 

hráček, protože mají malé děti a nestíhají tréninky. V lednu se část žen zúčastnila soustředění 

na Šumavě, kde trénovala na lyžích. V červenci zase jely na jižní Moravu na kola. Jako každý 

rok uspořádaly koncem prosince turnaj smíšených družstev ve volejbale. 
 

Nohejbal – oddíl měl tři družstva, která hrála okresní soutěž a byla stále na předních místech 

tabulky. Na podzim uspořádal oddíl již třetí ročník „Memoriálu M. Höniga“, zakladatele 

nohejbalu v naší jednotě. Na tradičním vánočním turnaji se sešla i družstva z veřejnosti. 
 

Sálová kopaná – družstvo sálové kopané má dlouhodobě dobré výsledky. I v tomto roce 

vedli tabulku krajského přeboru, ale do vyšší soutěže nemohli postoupit z finančních důvodů. 

http://www.sokol-kremze.cz/
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V zimě absolvovali členové soustředění na Šumavě. Oddíl uspořádal vánoční turnaj, kde si 

zahrála mládež i dospělí.  
 

Stolní tenis – oddíl měl 10 členů a sestavil dvě družstva. Družstvo A hrálo Okresní přebor I, 

družstvo B Okresní přebor II. Členové oddílu uspořádali vánoční turnaj, na který pozvali i 

ostatní zájemce. 
                            

Florbal – družstvo florbalu stále hraje soutěž Regionální liga mužů jižní Čechy a Vysočina, 

takže jezdilo na zápasy i mimo Jihočeský kraj. Zájemců o florbal by bylo hodně, ale 

z finančních důvodů mohlo být registrováno pouze jedno družstvo. Bohužel, naše tělocvična 

nemá požadované parametry na florbalové zápasy, takže si florbalisté museli objednávat na 

tréninky i na utkání halu v Č. Budějovicích, což je finančně velice nákladné. Konec prosince 

patřil tradičnímu turnaji, kterého se zúčastnila družstva z blízkého i vzdálenějšího okolí.  
 

  

Vítězný tým florbalového turnaje Turnaj ve stolním tenise 
           

Soubor loutkového divadla – měl v období říjen – duben v lišovském kině vyhrazeno každý 

měsíc jedno nedělní odpoledne. Děti se vždy těšily na pohádku, a proto bylo pokaždé plně 

obsazené hlediště. Členové souboru loutky vodí i mluví a starají se také o jejich opravu a 

opravu kulis. Díky dotaci z města a peněz od sponzorů mohli pořídit i nové loutky a kulisy. 
 

Odbor všestrannosti měl tři oddíly: nejmladší žákyně, ženy a muže. Děvčata hrála různé 

hry, seznamovala se s nářadím a učila se tancovat. S country tanečkem „Zuzana“ vystoupily 

žákyně na vernisáži výstavy „Sport v Lišově“ a na Lišovských slavnostech. Ženy využívaly 

při cvičení pro správné protažení těla různé náčiní – gymbaly, overbaly nebo válce. 

Uspořádaly i velmi oblíbené víkendové turistické akce. Muži se rozdělili na dvě party - 

mladší hráli florbal a posilovali, starší generace hrála různé míčové hry. Samozřejmě vyrazili 

společně v zimě na Šumavu na lyže a v létě na Vltavu na lodičky.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení sletového 

průvodu na 

Staroměstském 

náměstí 
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   Hlavním cílem odboru všestrannosti byla v tomto roce účast na XVI. všesokolském sletu v 

Praze. V jednotě nacvičovalo 14 mladších žen skladbu Siluety, 18 žen skladbu Ženobraní a 20 

mužů skladbu Borci. Nácvik probíhal mimo klasické cvičební hodiny. Ženy se setkaly 

v březnu a v dubnu na velké secvičné i s autorkou skladby. Velká premiéra se uskutečnila 

v Písku na Oblastním sokolském sletu, potom 9. 6. na Župním sletu v Českých Budějovicích.   

30. června nás čekal odjezd do Prahy. Týden jsme začali průvodem po Praze, účastí na mši 

v Katedrále sv. Víta, večerním výstupem na Petřín. Pak už následovaly jen zkoušky a zase 

zkoušky. Vyvrcholením byly hlavní sletové dny - všichni jsme se snažili zacvičit skladby 

správně a hlavně jsme cvičili s nadšením. Ani se nám nechtělo stadion opouštět. Všichni si 

odváželi plno krásných zážitků. 

   V Lišově jsme sletové předvedli skladby 2x. Nejprve v květnu na Tělovýchovné akademii, 

kde se představily i ostatní oddíly, a podruhé v září na Lišovských slavnostech. Abychom 

jenom necvičili, sešli jsme se všichni v srpnu na opékání prasátka. 

   Odbor všestrannosti ale zorganizoval i další akce.  V dubnu to byl pochod „Špacír za 

puchejřem“, v červnu „Pohádková cesta“ pro veřejnost na téma cestujeme s panem Fogem 

okolo světa. V cíli u rybníka Koníř děti dostaly diplomy a odměny, všichni si mohli opéct 

vuřty u táboráku, kde hrála skupina Rybníkáři. V září proběhla Noc sokoloven, kde děti 

objevovaly tajemství sklepů staré sokolovny.    
                                                                            

  
Noc sokoloven 

 

Pobyt v přírodě – v Lišově jsou dva oddíly - dívčí oddíl Hadimršky měl 30 členek, 

chlapecký oddíl Šipky měl 32 členů + vedoucí. Scházeli se pravidelně každý pátek 

v klubovnách nebo chodili do přírody. Během roku jezdili na jednodenní i vícedenní výpravy, 

naposledy byli na Pořešíně. Schůzku si také občas zpestřili výletem na plovárnu, výrobou 

různých dárečků, pečením perníčků atd. Jako každý rok se i letos zúčastnili župního kola 

ZZZ. 
 

  
Výprava Pořešín 
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   V tomto roce uspořádala celostátní Zálesácký závod zdatnosti naše Sokolská župa 

Jihočeská. I když děti z naší jednoty do celostátního kola nepostoupily, dospěláci se zapojili 

do organizace. Ať už to bylo při páteční večerní hře nebo v sobotu při vlastním závodu na 

jednotlivých stanovištích. Vše se dobře zvládlo a určitě se závodníkům v jižních Čechách 

líbilo. 
 

   Týdenní dětský tábor Rosička pro 27 dětí, 13 rádců a 17 dospělých začínal 11. srpna 

velkým táborákem pro rodiče. Celý týden si všichni užili v přírodě: koupali se v potoce, hráli 

spoustu her, bojovali v etapové hře, zvládli diskotéku, uspořádali sportovní turnaj v baseballe, 

podnikli výlet do okolí. Samozřejmě museli všichni i trochu pracovat – připravovat dřevo, 

aby kuchaři měli čím topit pod kamny. V etapové hře mezi sebou soupeřily 4 mafiánské 

rodiny. V jednotlivých etapách získávaly peníze, aby si pak mohly koupit část města a rozšířit 

tak svůj vliv. Samozřejmostí byla návštěva kasina, střelba ze vzduchovky, kreslení kopií 

drahých obrazů, následně vydražených. Děti se nevyhnuly ani vaření nebo luštění šifer a 

morseovky. V závěrečné etapě došlo na velký souboj se zrádci mafiánských rodin, který 

dopadl pro všechny děti úspěšně. Jejich vedoucí pak ovládli celé město.   
 

 
Mafiáni na táboře 

 

    Jana Nováčková, náčelnice 
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T.J. Sokol Milevsko 
 

   Jednota měla celkem 602 členů, z nichž bylo 282 v kategorii žactvo (192 děvčat, 90 

chlapců), 29 dorost (20 děvčat, 9 chlapců) a 291 dospělých (237 žen, 54 mužů). To znamená, 

že 52% členů jednoty bylo mladších 18 let. Aktivních cvičitelů, trenérů a pomahatelů měla 

jednota 60. Pravidelná cvičení a tréninky zaplnily prostory sokolovny od časných 

odpoledních až do pozdních nočních hodin, některá cvičení pro rodiče a děti a pro seniory 

probíhala i v dopoledních hodinách; cvičilo se i o víkendech. Přesto kapacita sokolovny 

nestačila a některé hodiny musely probíhat i v dalších vhodných prostorách.  
  

Činnost jednoty řídil výbor ve složení: 
 

starosta   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). 

   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: Marta Bačová 

(volejbal), Ludmila Barešová (rodiče a děti, jóga, všestrannost), Jana Beránková (sportovní 

všestrannost, zdravotní TV), Monika Bláhová (aerobik), Kamila Blažková (nejmladší 

žákyně), Zdeňka Blažková (nejmladší žákyně), Pavel Bolek (mladší žáci), Pavel Fleischmann 

(atletika), Eva Floryčková (volejbal), František Franěk (jóga), Eliška Fraňková (jóga), 

Romana Fučíková (nejmladší žákyně), Zuzana Halušková (starší žákyně), Monika Hantáková 

(volejbal), Marie Hejhalová (zdravotní TV), Zuzana Heráková (Pilates, sportovní 

všestrannost), Adam Hrubec (starší žáci), Jan Ivičič (senioři, všestrannost), Jindřich Jelínek 

(jóga muži), Ilona Jelínková (moderní gymnastika), Lucie Jordanová (gymnastika), Jaroslava 

Justýnová (volejbal), Eva Kašparová (sportovní všestrannost), Dagmar Koubová (mladší 

žákyně), Filip Koutník (starší žáci, dorost), Dominika Koutníková (starší žákyně), Kateřina 

Kovandová (mladší žákyně), Jan Krejča (nejmladší žáci), Hana Kriklová (moderní 

gymnastika), Alena Krohová (zdravotní TV), Karel Mareš (starší žáci), Petra Molíková 

(sportovní všestrannost), Jana Mošanská (batolata, Pilates), Kateřina Mošanská (moderní 

gymnastika), Václav Novák (tai-či), Jana Nováková (tai-či), Anežka Papršteinová (zdravotní 

TV), Jana Plavcová (moderní gymnastika), Helena Pokorná (rodiče a děti), Martin Pokorný 

(atletika), Karel Pučelík (jóga muži), Eliška Reindlová (sportovní všestrannost), Ludmila 

Rozhoňová (mladší žákyně), Lenka Řezbová (sportovní všestrannost, gymnastika), Marie 

Samohýlová (mladší žákyně), Marta Sedláčková (senioři), Zuzana Sekalová (Pilates, 
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zdravotní TV), Lenka Soukupová (starší žákyně, Pilates), Petr Švára (stolní tenis), Marie 

Trepková (zdravotní TV), Petra Vansová (atletika), Renata Vondráčková (gymnastika). 

Cvičitele doplňovali ještě pomahatelé: Ivana Koňáková (všestrannost), Stanislav Kosík 

(mladší žáci), Pavla Molíková (sportovní všestrannost), Štěpán Pokorný (mladší žáci)a 

Veronika Řezbová (mladší žactvo). 
 

Odbor všestrannosti měl 511 členů (100 žákyň a 47 žáků, 14 dorostenek a 4 dorostenci, 118 

žen a 32 mužů, 107 seniorek a 21 seniorů) a 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 128 cvičenců. Vybrali 

si těchto sedm skladeb: „Méďové“ pro rodiče a děti (20 cvičenců) pod vedením Heleny 

Pokorné, „V peřině“ pro mladší žákyně (16) - Lenka Řezbová a Ivana Koňáková, „Děti, to je 

věc“ pro mladší žactvo (27) - Marie Samohýlová a Pavel Bolek, „Cirkus“ pro starší žactvo 

(27) - Dominika a Filip Koutníkovi, „Siluety“ pro dorostenky a ženy (16) - Eva Kašparová a 

Zuzana Heráková, „Ženobraní“ pro ženy (12) - Miroslava Koutníková a Marie Hejhalová a 

„Princezna republika“ pro seniory (10) - Jan Ivičič a Marta Sedláčková. Župními vedoucími 

skladeb byli: Lenka Řezbová (V peřině), sourozenci Koutníkovi (Cirkus), Eva Kašparová a 

(Siluety) a Jan Ivičič (Princezna republika). 

    Kromě pravidelného celoročního cvičení si členové odboru zacvičili 19. dubna na 

tělocvičné akademii v milevské sportovní hale a zúčastňovali se i župních přeborů ve 

všestrannosti.  
 

Rodiče a děti (2 skupiny – mladší do cca 3 let – Hana Kriklová, starší – Helena Pokorná) 

nacvičili sletovou skladbu Méďové a zacvičili si ji na akademii v Milevsku a na sletech 

v Písku, ve Voticích, v Č. Budějovicích a v Praze. Přidali si ještě posletová vystoupení ve 

Stehlovicích (pouťovka, červenec), při Milevském posvícení (srpen), při akci Milevsko sobě 

(září). Kromě toho se scházeli i bez cvičení v létě třikrát při opékání (Stehlovice, sokolovna, 

na zahradě u Jarošových), posezení dospěláků v Kamenáči (září), Silvestrovánoce v 

sokolovně se šipkovanou stmívajícím se Milevskem a s přespáním v sokolovně. 
 

 

  
 

Mladší a předškolní žactvo (děvčata Zdeňka Blažková, kluci Jan Krejča) – kromě 

pravidelného cvičení vystupovali pouze na milevské akademii 
 

Mladší žactvo (děvčata Marie Samohýlová, chlapci Pavel Bolek) nacvičovalo společnou 

skladbu Děti, to je věc! Na župní slet se vypravilo 21 dětí a 5 cvičitelů. Protože na poslední 

chvíli vypadlo ze sestavy několik dětí, museli zaskočit cvičitelé a rodiče. Skladba se vydařila 

a děti prožily hezký den. XVI. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 16 dětí a 3 cvičitelé. 

Chlapci si prožili i nedělní sletový průvod, dívky přijely o den později. Cvičení bylo náročné, 

protože děti účinkovaly v obou hlavních programech, takže absolvovaly kromě nácviku a 



Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2018 

 

54 

 

dvou vystoupení také dvě projížděčky a dvě generálky. Přesto si Prahy užily: noční výstup na 

Petřín, zrcadlové bludiště a hvězdárna, Pražský hrad, Království železnic, koupání v Edenu, 

Lanové centrum Bráník, děvčata podnikla výlet do ZOO, chlapci výpravu do Divoké Šárky 

s lezením po skalách a plavbou na lodích… Zážitkem byl i Sokol Gala v O2 aréně. Přes 

počáteční nedostatky se obě vystoupení všem povedla. 

    Poslední hodinu cvičebního roku si chlapci vyjeli na kolech.  
 

  
Mladší žactvo v Praze Starší žactvo v Praze 

 

Starší žactvo a dorost (sourozenci Koutníkovi, župní vedoucí této skladby) nacvičili 

sletovou skladbu Cirkus. Vystupovali v Milevsku na akademii, na oblastním sletu v Písku a 

zúčastnili se župních sletů ve Voticich a Českých Budějovicích. Nechyběli ani v první řadě na 

stadionu v Edenu při obou vystoupeních na XDVI. všesokolském sletu. Tuto skladbu si 

zopakovali ještě na milevském náměstí při akci Milevsko sobě. 
 

Dorostenky a mladší ženy se kromě tradičních cvičení v hodinách aerobiku, Pilates atd. 

věnovaly nácviku skladby Siluety. Pod vedením Evy Kašparové a Zuzany Herákové se 

s obručí zúčastnily akademie v Milevsku, kde si na pomoc pozvaly Siluety ze Strakonic, dále 

pak Oblastního sletu v Písku, Župního sletu v Českých Budějovicích a samozřejmě 

nechyběly v obou vystoupeních v Praze.  
 

  
Siluety Ženobraní 

 

Ženy nezahálely a kromě zdravotního cvičení a ostatních sokolských aktivit si vzaly za svou 

sletovou skladbu Ženobraní. Zacvičily ji v Milevsku na akademii, v Českých Budějovicích na 

župním sletu a pak i v Praze. Skladbu nacvičily Miroslava Koutníková a Marie Hejhalová.  
 

Senioři nacvičili sletovou skladbu Princezna republika pod vedením župního vedoucího této 

skladby Jana Ivičiče a Marty Sedláčkové. Nacvičovalo 9 členů jednoty (8 žen a 1 muž). 

Skladbu předvedli na krajských sletech v Č. Budějovicích (9.6.), v Klatovech (10.6.) a v Plzni 

(16.6.) a na XVI. všesokolském sletu v Praze. 
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Sokolská sportovní všestrannost, tj. děti od 5 let až po dorostenky, trénovaly 2-3x týdně 

průměrně 1,5 hodiny. Věnovaly se sportovní gymnastice, od jara i tréninku atletiky na hřišti u 

místní ZŠ a na podzim plavání v bazénku v DPS. Přesto, že v Milevsku není ani tartanový 

atletický ovál ani plavecký stadion, dosahovaly děti výborných výsledků na sokolských 

přeborech všestrannosti i v těchto disciplínách.  

   Závodní sokolskou sezónu zahájil oddíl 20. ledna Přeborem SŽJ v plavání ve strakonickém 

plaveckém bazénu. Výsledky – žákyně I: 1 Marie Müllerová, 3. Stela Koňáková, 9. Natálie 

Molová, 14. Rozálie Ondrušková, 17. Karolína Straková; žákyně II: 3. Veronika Matějková, 

9. Adéla Matějková; žákyně III: 1. Kateřina Müllerová, 2. Martina Koňáková, 5. Natálie 

Kozáková; žákyně IV: 1. Pavla Molíková, 2. Barbora Sulanová; ženy: 5. Dominika 

Koutníková; žáci I: 3. Matyáš Kostínek, 6. Jakub Sulan; žáci II: 4. Jan Dolista, 5. Ondřej 

Honzík, 9. Ondřej Řezba; žáci III: 1. Petr Molík. Z první disciplíny sokolské všestrannosti 

vylovili členové jednoty 4 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. 

   Generálka před závody v gymnastice se uskutečnila 24. března v místní sokolovně. Župní 

přebor ve sportovní gymnastice (kladina, kruhy, hrazda, kůň, koza či bedna) a šplhu se konal 

7. dubna v Písku. Přeboru se zúčastnilo 165 závodníků. Výsledky: sportovní gymnastika – 

předškoláci: 2. Jolana Matějková, 5. Julie Kostínková, 6. Filip Šoule, 7. Viktorie 

Obermayerová, 8. Lucie Kriklová; žákyně I: 1. Stela Koňáková, 6. Natálie Molová, 8. Emma 

Fořtová, 15. Rozálie Ondrušková, 22. Marie Müllerová, 24. Izabela Sládková, 28. Karolína 

Straková, 31. Ema Kučerová, 32. Natálie Matějková, 40. Adéla Zvonařová; žákyně II: 3. 

Stella Sedláčková, 4. Veronika Matějková, 16. Adéla Matějková; žákyně III: 4. Natálie 

Kozáková, 5. Martina Koňáková, 6. Kateřina Müllerová, 9. Linda Fořtová; žákyně IV: 1. 

Pavla Molíková, 3. Bára Sulanová; dorostenky: 3. Veronika Řezbová; žáci I: 2. Matyáš 

Kostínek; žáci II: 1. Ondřej Honzík, 3. Ondřej Řezba, 5. Matyáš Hrych, 6. Jan Dolista; žáci 

III: 1. Petr Molík; dorostenci: 3. Štěpán Pokorný. 

Šplh - předškoláci: 1. Jolana Matějková, 3. Filip Šoule, 4. Viktorie Obermayerová, 7. Lucie 

Kriklová, 9. Julie Kostínková; žákyně I: 1. Natálie Molová, 2. Marie Müllerová, 3. Stela 

Koňáková, 5. Emma Fořtová, 7. Natálie Matějková, 8. Rozálie Ondrušková, 12. Karolína 

Straková, 14. Ema Kučerová, 15. Adéla Zvonařová, 19. Izabela Sládková; žákyně II: 1. Stella 

Sedláčková, 2. Veronika Matějková, 5. Adéla Matějková; žákyně III: 1. Martina Koňáková, 2. 

Natálie Kozáková, 3. Kateřina Müllerová, 4. Linda Fořtová; žákyně IV: 1. Pavla Molíková, 3. 

Bára Sulanová; dorostenky: 2. Veronika Řezbová; žáci I: 1. Matyáš Kostínek, 6. Jan Bareš; 

žáci II: 1. Jan Dolista, 2. Ondřej Honzík, 4. Ondřej Řezba, 8. Matyáš Hrych; žáci III: 1. Petr 

Molík; dorostenci: 2. Štěpán Pokorný. Celkově si přivezli 11 zlatých, 9 stříbrných a 8 

bronzových medailí.  
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Přebor SŽJ v plavání Přebor SŽJ v gymnastice a šplhu 

 

   Generálkou na nadcházející sletové léto byla tradiční milevská akademie 19. dubna. 

Členové se zapojili podle věku do tří sletových skladeb: V peřině, Děti to je věc a Cirkus.  

   V sobotu 5. května milevští sokolové vyrazili do Strakonic na Přebor SŽJ v atletice (sprint, 

běh na delší trať, hod a skoku). Sešlo se celkem 220 závodníků. Výsledky – předškoláci: 2. 

Jolana Matějková, 3. Filip Šoule, 8. Viktorie Obermayerová, 16. Julie Kostínková; žákyně I: 

4. Stela Koňáková, 6. Natálie Molová, 9. Rozálie Ondrušková, 20. Emma Fořtová, 24. Ema 

Kučerová, 31. Izabela Sládková, 33. Natálie Matějková, 43. Karolína Straková; žákyně II: 4. 

Veronika Matějková, 18. YStella Sedláčková, 33. Adéla Matějková; žákyně III: 1. Kateřina 

Müllerová, 2. Martina Koňáková, 3. Natálie Kozáková, 14. Linda Fořtová; žákyně IV: 1. 

Pavla Molíková, 2. Bára Sulanová; dorostenky: 6. Veronika Řezbová; žáci I: 5. Matyáš 

Kostínek, 2. Jakub Sulan, 8. Prokop Šimánek, 15. Antonín Mašek; žáci II: 1. Ondřej Honzík, 

4. Jan Dolista, 7.-8. Ondřej Řezba a Matyáš Hrych; žáci III: 2. Petr Molík. Celkem do 

Milevska putovaly 3 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzová medaile. 

  Po skončení závodu došlo na tolik očekávané vyhlášení výsledků Celoročního přeboru 

SŽJ v sokolské všestrannosti. Milevští si opět vedli výborně - předškoláci: 2. Jolana 

Matějková, 3. Viktorie Obermayerová; žákyně I: 1. Stela Koňáková, 2. Natálie Molová, 4. 

Marie Müllerová, 5. Rozálie Ondrušková, 6. Emma Fořtová, 11. Natálie Matějková; žákyně 

II: 2. Veronika Matějková, 3. Stella Sedláčková, 7. Adéla Matějková; žákyně III: 1. Martina 

Koňáková, 2. Kateřina Müllerová, 3. Natálie Kozáková, 7. Linda Fořtová; žákyně IV: 1. 

Pavla Molíková, 2. Bára Sulanová; dorostenky: 3. Veronika Řezbová; žáci I: 2. Matyáš 

Kostínek; žáci II: 1. Ondřej Honzík, 3. Jan Dolista, 5. Ondřej Řezba, 6. Matyáš Hrych; žáci 

III: 1. Petr Molík. Přeborníci župy a stříbrní, příp. i bronzoví medailisté postupovali na 

přebory celé ČOS. Letos to bylo 11 závodníků z Milevska. 
 

  
Přebory ČOS žákyně IV, žáci III 
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Župní přebor atletika 

 

Přebory České obce sokolské: 

   V Prostějově se 26. a 27. května uskutečnil Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti 

mladšího žactva I a II. Mezi osmi reprezentanty Sokolské župy Jihočeské bylo 5 milevšťáků a 

3 písečáci. Celkem se přeboru zúčastnilo 36 mladších žákyň I, 20 mladších žáků I, 39 

mladších žákyň II a 24 mladších žáků II. medaile tentokrát přivezl pouze Ondřej Honzík – 

vedle titulu Přeborníka ČOS ještě dvě „malá“ zlata. Výsledky našich závodníků: 

mladší žactvo I. (2009-2011) 
Stela Koňáková  – 4. místo (7. plavání, 5. gymnastika, 5. šplh, 11. atletika)  

Natálie Molová – 17. místo (27. plavání, 15. gymnastika, 17. šplh, 17. atletika)  

Matyáš Kostínek – 12. místo (11. plavání, 13. gymnastika, 14. šplh, 12. atletika)  

V soutěži družstev družstvo mladšího žactva I obsadilo 4. místo. 

mladší žactvo II. (2007-2008) 

Ondřej Honzík – 1. místo (7. plavání, 10. gymnastika, 1. - 2. šplh, 1. atletika)  

Veronika Matějková – 7. místo (17. plavání, 20. gymnastika, 5. šplh, 15. atletika)  

V soutěži družstev družstvo mladšího žactva II zvítězilo. 
 

   V Praze se ve dnech 2. a 3. června konal Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti staršího 

žactva, dorostu a dospělých. SŽJ reprezentovalo celkem 12 závodníků - po šesti z Milevska a 

z Písku. Milevští závodníci navázali na výborné výsledky z minulých let: vybojovali jeden 

titul Přeborníka ČOS a další stříbrnou medaili. K nim přidali ještě 10 „malých“ medailí 

z jednotlivých soutěží – 4 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou. Výsledky našich závodníků: 

žáci a žákyně III: 

Petr Molík – 6. místo (2. plavání, 8. gymnastika, 3. šplh, 7. atletika)  

Martina Koňáková – 4. místo (6. plavání, 10. - 11. gymnastika, 5 . - 6. šplh, 5. atletika)  

Kateřina Müllerová – 7. místo (2. plavání, 13. gymnastika, 4. šplh, 7. atletika)  

Natálie Kozáková – 8. místo (21. plavání, 6. gymnastika, 1. šplh, 9. atletika)  

žákyně IV: 

Pavla Molíková – 1. místo (4. plavání, 1. gymnastika, 1. šplh, 1. atletika) - 3. obhajoba 

Barbora Sulanová – 2. místo (9. plavání, 2. gymnastika, 2. šplh, 2. atletika)  

   Závodní sezóna tak zamířila do svého cíle a tak se všichni v poklidu začátkem prázdnin 

zúčastnili sletu v Praze a velmi si ho užili, vystoupení se zdařila.  
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Přebor ČOS Praha Memoriál Ády Hochmanna 
 

   24. listopadu se v Praze na Královských Vinohradech konal tradiční předvánoční dvojboj ve 

sportovní gymnastice – 15. ročník Memoriálu Ády Hochmanna.  Milevským se opět dařilo. 

Pavla Molíková zvítězila v kategorii ženy a Filip Šoule v kategorii žactvo 0, stříbro 

vybojovali Petr Molík v kategorii žáci II a Karolína Straková v žactvo 0. Kateřina Müllerová, 

předvedla druhou nejlepší sestavu v prostných, pozadu nezůstali ani Ondřej a Veronika 

Řezbovi, Valentýna Linhartová, Natálie Kozáková, Veronika a Natálie Matějkovy, Tomáš 

Bolek či Matyáš Kostínek. Sezóna, která byla sletem trošku náročnější, se tedy oddílu 

nadmíru vydařila.  
 

 

 

 

Milevsko sobě Noc sokoloven 

 

 

 

   17. února se v krkonošském středisku Aldrov 

ve Vítkovicích konal Přebor ČOS ve 

sjezdovém lyžování. Závod v obřím slalomu 

vyhráli ve svých kategoriích Veronika Řezbová 

a Ondřej Řezba a oba získali titul Přeborník 

ČOS pro rok 2018. 
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Sportovní oddíly: 
Členové sportovních oddílů atletika, moderní gymnastika a stolní tenis se zúčastňovali 

soutěží pořádaných župou i příslušnými sportovními svazy.  
  

Oddíl atletiky měl 86 členů, z toho 61 registrovaných v atletickém svazu. Aktivních bylo 66, 

jimž se věnovalo celkem šest trenérů (čtyři měli na starosti přípravku s 35 dětmi od šesti let). 

Tréninky probíhaly podle kategorií 2x až 4x týdně, v zimě v tělocvičnách a sportovní hale, 

v létě na letním stadionu. V srpnu bylo 16 starších atletů se 3 trenéry na pravidelném soustře-

dění na Šumavě. Přípravka měla své soustředění v červenci v Branicích, zúčastnilo se 38 dětí. 

   Členové oddílu absolvovali mnoho závodů v různých kategoriích. Vybojovali jeden titul 

MČR, jedno 2. místo na MČR, jednou titul Přeborník Jihočeského kraje a jedno 3. místo 

tamtéž. Do soutěží se zapojilo pouze družstvo žen a přípravka, další hostovali. Jeden 

závodník hostoval v družstvu BAK Bechyně v kategorii dospělých, jeden v družstvu SK 

Čtyři Dvory České Budějovice. Družstvo žen v krajském přeboru obsadilo 3. místo, družstvo 

přípravek skončilo v konkurenci 17 družstev na 8. místě. 
 

Oddíl moderní gymnastiky - členskou základnu tvořilo 36 děvčat a 5 kvalifikovaných 

trenérek a rozhodčích. Jarní závodní sezonu zahájila děvčata tradičním velikonočním 

oddílovým závodem jednotlivkyň v březnu v milevské sokolovně, který byl určen pro 

všechny členky oddílu jako kontrolní závod před nadcházející sezonou. Během jara 

absolvovaly pohárové a přebornické soutěže v Mariánských Lázních, v Táboře, v Českých 

Budějovicích a v Bernarticích, z nichž přivezly nejedno medailové umístění. 

   V prvním srpnovém týdnu absolvovalo 14 děvčat letní soustředění v Křemži, jehož cílem 

byla příprava na podzimní závodní sezonu. Děvčata během týdne secvičila tři pódiové 

skladby, jednu bez náčiní, dvě s obručemi. 

   Během září dívky pilně pracovaly na secvičených sestavách, aby píli na letním soustředění 

zúročily v podzimní sezoně zaměřené na soutěže společných skladeb. V té družstva 

absolvovala tři soutěže. Z pohárového závodu v Praze na Vinohradech přivezlo nejstarší 

družstvo bronzové medaile, v Českých Budějovicích se v rámci Českomoravského poháru 

milevská družstva umístila v první polovině startovního pole, na medailová umístění dosáhla 

na Oblastním přeboru společných skladeb v Bernarticích. Kvalifikovat se do nejvyšší soutěže 

se ale letos ani jednomu družstvu nepodařilo. Přestože byla v roce 2018 sokolská akademie 

přehlídkou sletových skladeb, přispěly i tentokrát do jejího programu všechny členky oddílu 

vystoupením, ve kterém předvedly ukázky cvičení s různým gymnastickým náčiním.  

   Podzimní sezonu a celý uplynulý rok 2018 uzavřela vánoční besídka, na které vystoupily 

všechny členky oddílu se závodními sestavami i s exhibičními vystoupeními. 

   Více informací, výsledky a fotografie na webových stránkách T.J. Sokol Milevsko.  
 

  
Moderní gymnastky po závodě Účast v Milevských maškarách 
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Oddíl stolního tenisu mě o jednoho člena víc než v předchozích letech, tedy 7 členů. V této 

sezóně hrál skupinu C krajské soutěže. Během roku provázela některé členy oddílu zranění, 

která jednoho hráče vyřadila na celou sezónu, druhého na poslední 4 zápasy. Opět bylo často 

velmi těžké zajistit účast na jednotlivých utkáních. Oddíl se dostal na 8. místo z 10 účastníků, 

přesto věří, že se v soutěži dokáže udržet. 
  

Turistický oddíl zorganizoval pro členy i příchozí 27 vycházek do širokého okolí Milevska a 

další účast na dálkových a turistických pochodech v Jihočeské oblasti. Letní turistické 

putování se pro nedostatek zájemců nekonalo, ale uskutečnila se dvě setkání účastníků 

dřívějších 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. 
 

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. 
 

Přehled akcí tělocvičné jednoty:     
 

- Milevské maškary (únor) 

- Valná hromada (březen) 

- Přebor jednoty ve sportovní gymnastice a šplhu (březen) 

- Tělocvičná akademie (duben) 

- 20. ročník atletického víceboje (červen) 

- Letní soustředění oddílu atletiky v Branicích (červenec) 

- Příměstský Tábor (srpen) 

- Letní soustředění sokolské všestrannosti a moderní gymnastiky v Křemži (srpen)  

- Letní soustředění oddílu atletiky na Šumavě (srpen) 

- Sokol spolu v pohybu - dny otevřených dveří (září) 

- Noc sokoloven – hry pro děti, přenocování v sokolovně (září) 
 

Více o činnosti jednoty na www.sokol-milevsko.cz.                Zuzana Sekalová, vzdělavatelka 

 

 

T.J. Sokol Mirovice II 
 

   V roce 2018 evidovala jednota celkem 125 členů, kteří sportovali v 6 oddílech: aerobik (5 

sekcí: line dance, bosu, trampolínky, 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 + p.č. 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  

hospodářkou    Zdeňka Císařová  

agenda - ženy   Lada Hašková  

agenda – muži  Jan Hejlík 

http://www.sokol-milevsko.cz/
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   Činnost jednoty dlouhodobě a systematicky podporuje finančně město Mirovice. V roce 

2018 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 se ženy zúčastnily Oblastního sletu v Písku, Župního sletu v Českých 

Budějovicích a XVI. všesokolského sletu v Praze. 
 

   Turnaj ve stolním tenise – 7. ročník Memoriálu Pavla Šindeláře se konal v sobotu 6. ledna 

v sokolovně. Do dvouher se zapojilo osm jednotlivců. Vítězem se stal Vladimír Dušek, 2. 

místo obsadil Josef Vaněček, 3. příčka patřila Janu Císařovi. Druhá část soutěžního dne 

patřila čtyřhrám, ve kterých byly nejúspěšnější dvojice Josef Vaněček - Petr Mademlis a Jan 

Císař – Jan Mademlis. Gratulace patří nejen všem na stupních vítězů, ale i všem dalším 

účastníkům, kteří se rozhodli rozhýbat své tělo.     
 

 
Turnaj ve stolním tenise 6.1. 

   

   Cvičení rodičů s dětmi ve věku 2 až 5 let probíhalo od ledna 1 hodinu týdně. Cvičitelka 

Mirka Hulešová pro ně připravovala cvičení plné říkanek a písniček, opičí dráhu, soutěže a 

další zajímavé aktivity.  
 

  Přípravy na XVI. všesokolský slet vrcholily i v Mirovicích – v sobotu 14. dubna 

dopoledne se zaplnila mirovická sokolovna cvičenkami nejen z Mirovic, ale i z Boršova nad 

Vltavou. Pod vedením autorky sletové skladby „Cesta“ Ivany Jiránkové secvičily své 

vystoupení v kompletní šestatřicítce. Jako skvělé zázemí cvičenkám posloužila sokolská 

klubovna, kde bylo možno se nejen občerstvit, ale především prodiskutovat organizační 

záležitosti všech tří plánovaných vystoupení (Písek, České Budějovice, Praha). Vedoucí 

skladby seznámila přítomné s pestrou nabídkou doprovodného kulturního programu v Praze  
 

  
Nácvik na Slet 14.4. Nová střecha na klubovně 
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  Na přelomu dubna a května byla odbornou firmou vyměněna střešní krytina na sokolské 

klubovně. Původní téměř 50 let starý tabulový eternit byl nahrazen hnědým plechem 

s reliéfem tašek.   

      Pokácení bříz u klubovny provedla v únoru odborná firma. Během dvou víkendových 

brigád (10. 3. a 21. 4.) členové nařezali, rozštípali a vyskládali do kolny kmeny a silné větve. 

Janu Dvořákovi z Plíškovic děkujeme za bezúplatný odvozu větví k dalšímu zpracování. 

Zbytek spálili členové v pondělí 30. dubna v rámci „čarodějnic“. Třetí „čarodějnická brigáda“ 

spojená s večerním posezením a opékáním špekáčků byla společnou odměnou za výpomoc 

s úklidem dřeva. Zvláštní dík patří sokolům za práci s vlastní technikou (motorová pila, 

štípačka). 
 

   Ženy se poprvé představily na Oblastním sletu v Písku dne 13. května ve skladbě Cesta – 

poprvé v jednotném oblečení (modrá trička, černé kalhoty, bílé boty a bílé hedvábné šátky 

s dřevěnou kuličkou).  
 

 

 

 

 

Oblastní slet v Písku 13.5. 
 

   V sobotu 9. června se ženy zúčastnily Krajského sletu v Českých Budějovicích, který 

pořádala Sokolská župa Jihočeská. Úspěch sklidila nejen jejich skladba Cesta, ale i všech 

dalších deset sletových skladeb. Součástí sletu byl i slavnostní společný nástup ve sletových 

úborech. K úspěchu sportovního odpoledne přispělo i nádherné letní počasí. 
 

 

Župní slet v Českých Budějovicích 9.6. 

 

   Letní volejbalový turnaj v Mirovicích, kterého se zúčastnila 4 družstva (Čápi, Plantáž, 

Mirovice a Blatná) se konal 16. června. Zvítězilo družstvo Čápi Počaply. Ostatní družstva se 

dělila o příčku druhou, protože nejdůležitější bylo si zasportovat a užít společnou zábavu, což 

se podařilo všem. Poděkování za přípravu turnaje patří všem členům jednoty, kteří se 

postarali nejen o přípravu hřiště a klubovny, ale i občerstvení a ceny pro vítěze.    
 

   Všesokolský slet v Praze (1. – 6. července) s mirovickou účastí. 20 cvičenek ve věkovém 

rozmezí 18 až 75 let se zapojilo nejen do sletového průvodu historickou částí města, ale 

především do II. programu hromadných vystoupení ve skladbě Cesta a slavnostního 
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zakončení celého sletu v Eden Aréně v pátek 6. července odpoledne. 

  Zkoušky, projížděčka a generálka skladby Cesta probíhaly po celý týden za velmi teplého a 

slunečného počasí. Bylo nutno secvičit všech 1562 cvičenek z celé ČR, na secvičných 

plochách a seřadištích připravit nástup do Eden Arény a odchod z plochy stadionu. Polovina 

mirovických cvičenek se navíc zúčastnila i závěrečného ceremoniálu sletu, ke kterému 

využily autorky režie národní barvy dresů skladby Cesta - červenou, modrou a bílou. Některé 

naše cvičenky pomáhaly vytvořit bílými hedvábnými šátky trikolórové lemování 

velkorozměrného emblému Sokola na ploše stadionu, jiné modrými tričky klín české státní 

vlajky táhnoucí se přes celou šířku stadionu. 

   Součástí pražského sletového týdne byla i komponovaná přehlídka sokolského sportu Sokol 

gala v úterý 3. července večer v naprosto zaplněné O2 aréně. Sokolové si zde připomněli také 

historicky úspěšné sokolské sportovce, mezi kterými zaznělo i jméno prvního 

československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka (1898 – 1957). Tento držitel zlaté 

olympijské medaile za šplh na laně bez přírazu z Paříže z roku 1924 je pohřben v Mirovicích. 

Na jeho počest se šplhalo i v O2 aréně. Dvojice mužů předvedla divákům bývalou 

olympijskou disciplinu. 

   Poděkování za reprezentaci města na celostátní akci a propagaci všestranných sportovních 

aktivit patří všem dvaceti cvičenkám. Mimořádné poděkování patří cvičitelce Vlastě 

Vejšické, která se nelehkému nácviku pečlivě věnovala po celý rok. 
 

  
XVI. všesokolský slet Praha 1. – 6.7. 

 

   Loučení s prázdninami proběhlo v pátek 31. srpna ve sportovním areálu u kulturního 

domu. Město ve spolupráci s Hudební školou SOLASIDO Mirovice připravilo pro děti 

zábavné odpoledne plné her a hudby. K akci se připojily také Rodinné centrum Mirovické 

EMKO a T.J. Sokol Mirovice. Obě organizace zabavily děti všech věkových kategorií 

sportovními aktivitami. Setkáním pod širým nebem provázel nejen mirovický Pavel Justich, 

ale i zajímavý host – Petr Jančařík. Nechyběla možnost posezení s občerstvením. Kromě 

skákacího hradu, dovednostních sportovních disciplin a prolézaček si užívaly děti malování 

na obličej, virtuální realitu, zpěv na mikrofon, taneční soutěže a mnoho dalšího. Vrcholem 

společně stráveného času dětí i dospělých byl ohňostroj s názvem „Ahoj prázdniny“, který se 

po setmění na čtyři minuty rozzářil nad plochou fotbalového hřiště. 

   Poděkování za pečlivou přípravu celé akce a ohňostroje patří týmu SOLASIDO pod 

vedením Pavla Justicha a všem dalším dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace zábavy 

pro děti. Další poděkování patří přírodě, která vydatný déšť, po extrémně suchém létě velmi 

potřebný, pozdržela tak, že vše mohlo proběhnout venku bez větších komplikací. 
 

   Sletová docvičná mirovických sokolek se konala ve čtvrtek 13. září na sále mirovického 

kulturního domu. Ženy se sešly v originálních sletových úborech a přinesly si i občerstvení. 
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Cílem setkání bylo nejen prohlédnout si na velkoplošném plátně fotografie a videa z celého 

nácviku i všech vystoupení (ženy se na nich našly), ale i poděkovat cvičitelce Vlastě Vejšické 

za trpělivost a pečlivost během celoročního nácviku. Zároveň všechny cvičenky obdržely od 

starostky jednoty Marie Hrdinové podepsaný a orazítkovaný diplom za účast na XVI. 

všesokolském sletu v Praze. Poděkování za technické řešení přenosu obrazu z počítače 

na velkoplošné plátno patří Pavlu Justichovi, poděkování za pečlivé digitální, chronologicky 

uspořádané, zachycení sletových událostí patří Janu Hrdinovi.  
 

 
Sletová docvičná 13.9 

 

   Dne 24. října předala jednota medaile, diplomy a sladkou odměnu čtyřem rekordmanům 

Memoriálu Bedřicha Šupčíka ve šplhu na tyči a na laně. V pořadí 16. ročník připomínky 

velkého sportovního úspěchu prvního československého olympijského vítěze (Paříž 1924) 

pořádala ZŠ a MŠ Mirovice. Soutěže se zúčastnili žáci z Březnice, Čimelic, Mirotic, a 

Mirovic. Letošními držiteli rekordů jsou Anežka Hejduková (šplh na tyči), Klára Kostková 

(šplh na laně), Lukáš Ovsík (šplh na tyči) a Matěj Volf (šplh na laně). Blahopřejeme. 

    K rozšíření nabídky aktivit při cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně základní školy pořídila 

jednota v říjnu moderní gymnastickou sadu pro děti a tři ultralehké žíněnky. Hodnota všech 

nových cvičebních pomůcek je 20 683 korun, přičemž finanční podíl jednoty je pouze 20 %, 

zbývající část hradí ČOS ve spolupráci s MŠMT. 
 

   Vánoční volejbalový turnaj přilákal 15. prosince do Mirovic 5 týmů, které skončily 

v tomto pořadí: Čápi Březnice, Sokol Blatná, Příbram, VO Březnice a Sokol Mirovice. 

Poděkování za skvělou organizaci tradičního turnaje pod heslem „Sportu zdar, volejbalu 

zvlášť!“ patří Honzovi Hejlíkovi. Poděkování za společné sportovní zážitky patří všem 

účastníkům, kteří dali přednost volejbalu před vánočními přípravami. 
 

  
Vánoční volejbalový turnaj 15.12. 
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   Výšlap na Stražiště si mirovické sokolky užily na Silvestra. Pod kostelem svatého Jana 

Křtitele na Stražišti se kromě vlastní svačiny podávaly domácí kremroličky a Kovářovské 

podkůvky. Oslava konce roku se konala přípitkem šampaňského přesně v poledne. Dvanáct 

jako dvanáct. Do nového roku tak mohly ženy vkročit s naprosto čistou hlavou. Jak na Nový 

rok, tak po celý rok! Kéž by takto vstupovala do nového roku většina našeho obyvatelstva.  
 

 
 

          Marie Hrdinová, starostka 
 

 

T.J. Sokol Olešnice 
 

   Tělocvičná jednota Sokol Olešnice měla k 31.12.2018 celkem 94 členů (30 mužů, 11 žen, 2 

dorostence, 3 dorostenky, žactvo - 28 hochů a 20 dívek). Oproti stavu z roku 2017, kdy bylo 

registrováno celkem 114 členů, došlo k citelnému poklesu zapříčiněnému kombinací dvou 

faktorů. Prvním z nich byla přestavba vnitřních prostor Olešnické sokolovny, která je 

v majetku obce Olešnice. Druhým faktorem byla neochota členů nuceně přispívat na 

všesokolský slet. Slet máme za sebou a přestavba sokolovny je hotova, takže počet členů opět 

stoupne. Velký dík patří především obci Olešnice, pod jejíž správou sokolovna doslova 

rozkvétá a díky tomu stoupá i zájem obyvatel o sportovní aktivity nejen v rámci naší jednoty.  
 

   Výbor jednoty se scházel dle potřeby ve složení: 
 

 starosta Ing. Petr Lechner 

 místostarosta Stanislav Buřič 

 jednatel Ing. Richard Jindra 

 náčelník, vzdělavatel Josef Buřič  

 členové výboru Michal Lechner 

  Petr Fiala 
 

Všestrannost zastřešovala řadu oddílů s pravidelnou činností (atletika a gymnastika, cvičení 

s hudbou, tenis, pobyt v přírodě) i oddílů víceméně sezónních (stolní tenis, nohejbal). 

   Hodiny atletiky a gymnastiky jsou mezi olešnickými dětmi ve velké oblibě a byly hojně 

navštěvovány i díky odbornému vedení Josefa Buřiče. Jeho zásluhou a pod jeho vedením děti 

nacvičily skladbu Cirkus a zúčastnily se XVI. všesokolského sletu v Praze. Pro tuto skupinu 

dětí byly vyškoleny dvě nové cvičitelky III. třídy všestrannosti. Cvičení s hudbou bylo určeno 

dvěma skupinám dětí: do 6 let a od 7 do 12 let. I toto cvičení získalo novou cvičitelku III. 

třídy. Z důvodu rekonstrukce sokolovny byla tato cvičení v roce 2018 pozastavena a opět 

zahájena počátkem roku 2019.  

   Tenisu se aktivně věnovalo 14 dětí pod vedením profesionálního trenéra Ing. Miroslava 

Bauera. Děti trénovaly teprve druhým rokem a zatím bez účasti na soutěžích. Po dobu 
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rekonstrukce probíhaly tréninky venku nebo v sále sousední obce Buková. 

   Pobytu v přírodě resp. Olešnických lvíčat se rekonstrukce sokolovny nedotkla. V době 

schůzky jim „patřila“ celá ves i přilehlé okolí. Podařilo se zorganizovat velmi krásný tábor na 

skautské základně Žumberk s námětem Rytíři kulatého stolu a to pro děti z řad Sokola, 

Skautů, Hasičů i neregistrovaných dětí. 
 

Fotbalový oddíl – je jediným sportovním oddílem v jednotě. Do soutěže I. B třídy 

Jihočeského kraje se zapojili muži. Sezonu 2017/18 zakončili až na 11. místě, v sezoně 

2018/19 jsou však již na průběžném 4. místě se ztrátou 4 bodů na 1. místo. Mladší a starší 

přípravka se v sezoně 2017/18 zúčastnila okresního přeboru. V sezoně 2018/19 přešla řada 

dětí z mladší přípravky do starší a tak se soutěží účastní již jen starší přípravka, mladší 

přípravka nadále trénuje a účastní se přátelských utkání. 
 

Kulturně-společenské aktivity: 
 

7. ledna se děti již tradičně aktivně zapojily do Tříkrálové sbírky Charity České republiky 

v obcích Olešnice, Lhotka a Buková.  

13. ledna uspořádal fotbalový oddíl Sportovní ples s bohatou tombolou. 

17. února si děti zorganizovaly svůj Dětský masopust – tradičně týden po masopustu. Stejně 

jako řádná koleda obchází i ta dětská celou vesnici, koledníci dělají kola a masky zas 

všelijaké nezbednosti.  

25. března uspořádal fotbalový oddíl dětský maškarní ples s řadou her, soutěží, hudby a 

tancování - a samozřejmě s řadou odměn pro děti.  

30. dubna uspořádal oddíl pobytu v přírodě akci se zdobením prvního máje, krátkou 

procházku pro rodiče s dětmi zpestřenou hrami, lovem čarodějnic a opékáním špekáčků. Již 

za tmy se děti s lampiony vraceli na Olešnickou náves k májce a ohni, kde pálením 

čarodějnic dětský program skončil.  

3. června byl u příležitosti uplynulého Mezinárodního dne dětí uspořádán Dětský sportovní 

den s řadou zábavných soutěží, pohybových her a sportovních aktivit a samozřejmě s hojností 

odměn pro děti.  

1. - 6. července se pod vedením Josefa Buřiče zúčastnily děti s nacvičenou skladbou Cirkus 

XVI. Všesokolského sletu.  

28. července až 4. srpna připravil oddíl pobytu v přírodě pro široký okruh dětí týdenní letní 

tábor na téma Rytíři kulatého stolu.  

4. srpna, tradičně v sobotu před Olešnickou poutí, se konal Pouťový volejbalový turnaj.  

1. září se odehrál nohejbalový turnaj trojic.  

6. října si děti užily Drakiádu. 
 

Za zmínku stojí i aktivita divadelního souboru, který nacvičil divadelní představení. To však z 

důvodu rekonstrukce sokolovny nemohlo být odehráno. Stejně tak oslavy k výročí založení 

republiky byly odloženy až na znovuotevření sokolovny, které bylo nakonec místo 

plánovaného termínu v červnu 2018 oficiálně přesunuto až na leden 2019.  
 

      Petr Lechner, starosta 
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T.J. Sokol Písek 
 

  Jednota měla v roce 2018 celkem 1553 členů, měla tedy pouze o 55 členů méně než největší 

jednota Sokolské župy Jihočeské, České Budějovice. V odboru sportu bylo registrováno více 

než 1100 členů. Sportovci dosahovali v posledních letech výrazných úspěchů v mnoha 

sportovních odvětvích, ale odbor sportu píseckého Sokola se s nimi na stránkách Ročenky již 

dlouho nepochlubil. 
 

   Výbor jednoty pracoval ve složení: 
 

 starosta   Milan Kučera 

 místostarosta   Přemysl Janovský 

 jednatel   Rudolf Žaba 

 hospodářka   Jiřina Ničová 

 náčelník   Josef Velát 

 náčelnice   Zuzana Saidová 

 předseda odb. sportu   Jan Musil 
 

Odbor všestrannosti měl celkem 552 členů a jeho činnost zajišťovalo dohromady 40 

cvičitelů. Činnost odboru řídili: Martin Matura (předseda), Josef Velát (náčelník), Jakub 

Čudlý (místonáčelník), Zuzana Saidová (náčelnice) a Romana Filipová (hospodářka). 

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. 

   Rok 2018 byl vskutku výjimečný. Vedle výročí vzniku Československé republiky slavila 

jednota i 150. výročí založení a navíc byl tento rok i rokem sletovým. Tyto skutečnosti byly 

pro odbor všestrannosti motivem k uspořádání hned několika slavnostních akcí. V oddělení 

rodiče a děti, které svým počtem tvořilo třetinu členské základny odboru všestrannosti, 

pracovalo 5 skupin, ve kterých se scházeli nejmladší cvičenci ve věku 1 až 4 roky. Program 

cvičebních hodin byl mimo jiné zaměřen i na nácvik sletové skladby Méďové. V žákovských 

odděleních se cvičitelé věnovali rozvoji celkové všestrannosti cvičenců, základům 

gymnastiky, atletiky, míčovým hrám a nácviku sletové skladby Cirkus. V oddělení žen byl 

program zaměřen na cvičení s hudbou a nácvik sletových skladeb Ženobraní a Siluety. 

Oddělení mladších i starších mužů se pak věnovalo sálové kopané a nácviku sletové skladby 

Borci.  

   „Hrejkovická 20“ (6. ledna) se stala tradiční turistickou akcí - zúčastnilo se jí 10 členů 

odboru. Župní přebor v plavání se konal 20. ledna ve Strakonicích. Jednotu reprezentovalo 

dohromady 46 závodníků v jedenácti věkových kategoriích. Písečtí byli velice úspěšní a 

odvezli si z přeboru nejvíce medailí: vybojovali celkem 5 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové 

medaile. Nejúspěšnější závodníci, kteří ve svých kategoriích zvítězili: Jaroslav Hašek 

(předškolní děti), Jindřich Hašek (žáci I), Kateřina Suková (dorostenky), Jan Suk (dorostenci) 

a Martin Matura (muži). 

   Ve středu 21. února proběhla sletová akademie odboru všestrannosti, na které veřejnost 

poprvé shlédla ukázky nacvičovaných sletových skladeb. Během jarních prázdnin vyrazili 

členové odboru na lyžařský kurz na Boží Dar (hlavní vedoucí Libor Janda) a pak už nastala 

pečlivá příprava na župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu (ředitel závodu Josef 

Velát). Jako každý rok ho uspořádala jednota začátkem dubna v písecké sportovní hale a v 

sokolovně. Závodu se zúčastnilo celkem 161 závodníků ve 12 kategoriích. Domácí jednotu 

reprezentovalo 68 závodníků, kteří posbírali celkem 17 medailí ve sportovní gymnastice (7 

zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové) a 10 medailí ve šplhu (2 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové). 
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Mezi nejúspěšnější písecké závodníky, kteří vybojovali první místa ve svých kategoriích ve 

sportovní gymnastice, patřili: Jindřich Hašek (žáci I), Vanda Knettigová (žákyně II), Veronika 

Štefanová (žákyně III), Kateřina Suková (dorostenky), Jan Suk (dorostenci) a Martin Matura 

(muži). Ve šplhu obsadili první místa sourozenci Kateřina Suková (dorostenky) a Jan Suk 

(dorostenci). 

 

Obrázek 1: Župní přebor v plavání 
 

   Dne 5. května se 66 píseckých sportovců vydalo na župní přebor v atletice do Českých 

Budějovic. Zastoupili zde všechny kategorie od předškolního žactva až po muže a ženy. 

Závodilo se ve standardních disciplínách – skok daleký, hod či vrh, sprint a běh na dlouhou 

trať. Celkově naši závodníci přivezli 15 medailí – 6 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové. Zlatou 

medaili si z přeboru odvezli: Jaroslav Hašek (předškoláci), Adam Rádr (žáci I), Ivo Sobotka 

(žáci III), Kateřina Suková (dorostenky), Marek Matoška (dorostenci) a Martin Matura 

(muži). Celý závod se naštěstí obešel bez zranění a po vyhlášení výsledků z atletiky se dále 

vyhlašovala celková umístění za celou župní všestrannost (plavání, gymnastika, šplh, 

atletika). 
 

 
Obrázek 2: Župní přebor v atletice 

 

  Druhou sobotu v květnu se v Písku za krásného slunného počasí uskutečnily na řece Otavě 

mezi novým a starým mostem závody dračích lodí. Dvacetičlenný tým odboru všestrannosti 

Sokola Písek po šesté v řadě zvítězil v hlavním závodě na 200 m. Největším konkurentem mu 

byl opět tým Města Písek, který ve finále předjeli borci ze Sokola Písek „o dračí hlavu“. 
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V závodě na 1000 metrů vybojoval Sokol Písek 2. místo. Závody dračích lodí jsou velmi 

atraktivní díky velkému množství diváků, protože jsou pořádány v rámci městských 

slavností Cipískoviště. 
 

 

Obrázek 3: Cílová fotka z finále závodu dračích lodí 
 

    Neděle 13. května patřila Oblastnímu sletu v Písku (hlavní organizátor Jakub Čudlý), kde 

měly veřejnou premiéru hromadné sletové skladby. Pro písecké sokoly velmi významná akce, 

která se konala po více než čtvrt století a ukázala, jak sokolové dokáží držet pospolu. Touto 

akcí vzdali členové odboru navíc hold 150. výročí založení T.J. Sokol Písek. Na ploše 

stadionu Dukla se v 10 sletových skladbách vystřídalo více než 850 sokolů z celých Jižních 

Čech. Cvičenci písecké jednoty ve věku od 3 do „100“ let se představili v pěti sletových 

skladbách – Méďové, Cirkus, Ženobraní, Siluety a Borci. 

   Celý oblastní slet se podařilo zajistit velmi dobře, o čemž svědčily ohlasy nejen na samotná 

cvičení, ale i na všechny přidružené činnosti (nácviky, ubytování, stravování). Pochvaly 

dorazily nejen z Jižních Čech, ale například i z Prahy od lidí, kteří mají s pořádáním takových 

akcí mnohaleté zkušenosti. Obrovský dík za to patří skupince cca dvaceti organizátorů, kteří 

odvedli velmi dobrou práci. Po oblastním sletu následovalo účinkování našich cvičenců na 

župních sletech v Českých Budějovicích a Voticích a celé úsilí vyvrcholilo účastí na 

XVI. všesokolském sletu v Praze. 
 

 

Obrázek. 4: Oblastní slet v Písku 
 

   V posledním květnovém víkendu proběhl 27. ročník Putimského triatlonu (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 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 
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více než 50 závodníků. Závod byl nejen součástí Jihočeského poháru, ale také velkou výzvou 

pro všechny nadšence, kteří si chtěli dokázat, že na to mají.  
 

   Na přeborech ČOS v sokolské všestrannosti reprezentovalo jednotu celkem 9 závodníků 

– 3 v mladším žactvu a 6 ve starších kategoriích (starší žactvo, dorost a dospělí). Všichni 

podali skvělé výkony, o čemž svědčí i pokoření některých osobních rekordů a zisk krásných 

18 medailí – 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzových. Za to patří velký dík nejen jim, ale i 

jejich trenérům, kteří je v průběhu roku na závody připravovali. 

Výsledky našich závodníků:  

žáci I – Jindřich Hašek – 4. místo (10. plavání, 17. šplh, 2. - 3. gymnastika, 5. atletika)  

                                         a 4. místo v soutěži družstev  

žáci II – Antonín Hašek – 2. místo (4. plavání, 4. šplh, 7. -8. gymnastika, 3. atletika)  

žákyně II – Vanda Knettigová – 8. místo (6. plavání, 10. - 12. šplh, 21. gymnastika,  

                                         7. atletika).  

                   Oba byli členy vítězného družstva žactvo II 

žáci III – Ivo Sobotka – 8. místo (3. plavání, 16. šplh, 13. gymnastika, 2. atletika) 

dorostenky – Kateřina Suková – 5. místo (1. plavání, 6. gymnastika, 6. atletika) 

- Andrea Matošková – 8. místo (2. plavání, 8. gymnastika, 10. atletika)   

dorostenci - Marek Matoška – 1. místo (3. plavání, 3. šplh, 1. gymnastika, 1. atletika) 

- Jan Suk – 2. místo (2. plavání, 10. šplh, 5. gymnastika, 7. atletika) 

muži – Martin Matura – 1. místo (2. plavání, 7. šplh, 1. gymnastika, 1. atletika) 
 

  

Obrázek 5: Přebory ČOS 
 

   V prvním víkendu června proběhl v Masákově Lhotě na Šumavě seminář dorostenců a 

mladších mužů. Hlavní téma bylo vaření a hygiena v přírodě. 
 

   Vyvrcholením nácviku sletových skladeb byl XVI. všesokolský slet v Praze ve dnech 30. 

června – 6. července. V Praze si z naší jednoty zacvičila více než stovka členů.  Vedoucí 

jednotlivých skladeb ke sletu napsali: 

   Siluety (Marie Suková): „Z nabízených skladeb jasně vyhrály Siluety. Nejdříve nás byla 

osmička děvčat, ale postupně se přidávaly další a tak nás nakonec bylo sedmnáct. Od září 

2017 jsme pilně nacvičovaly každou neděli, abychom vše uměly co nejlépe. Cvičení jsme si 
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vyzkoušely ještě s ostatními jednotami na sletech v Písku, Českých Budějovicích a Voticích a 

pak už jsme vyrazily v plném počtu do Prahy. V neděli jsme se zúčastnily sokolského 

průvodu a pak nacvičovaly až do středy choreografii na stadionu Eden, kde proběhlo 

vyvrcholení celého našeho snažení. Skladba Siluety přilákala tolik cvičenek, že jsme se 

nakonec musely rozdělit a část z nás cvičila pouze ve čtvrtek, abychom se prostřídaly 

s ostatními, které také chtěly předvést, co se naučily. Celý slet jsme si moc užily, zažily jsme 

spoustu legrace, potkaly spoustu nových lidí a už se zase těšíme na další všesokolský slet.“ 

 

Obrázek 6: Písecké Siluety 

   Cirkus (Petr Topinka): „Na tuto skladbu se pilně připravovalo celkem 35 našich cvičenců - 

23 holek, 8 kluků a 4 vedoucí (Zuzana Saidová, Lenka Hašková, Vlaďka Rybáková, Petr 

Topinka). Děti byly z oddělení staršího i mladšího žactva. Celý školní rok jsme se každý 

čtvrtek pravidelně scházeli a trénovali. Celou skladbu jsme secvičili bezvadně a společně 

vyrazili na XVI. všesokolský slet. Mimo nácviků jsme stihli i jiné aktivity jako například 

„Tradiční noční výstup na Petřín“ a pár výletů do blízkého parku s hřištěm. Kvůli nabitému 

programu a velkým vedrům bylo cvičení obtížnější než obvykle, ale naši sokolíci to zvládli 

na výbornou a vystoupení se zdařilo. Mnoho z nás se už při odjezdu těšilo na další slet. 

Věřím, že se s mnoha z nich znovu setkáme na XVII. všesokolském sletu.“ 
 

 
Obrázek 7: Mladší a starší žactvo ze skladby Cirkus 
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   Ženobraní (Anna Lišková a Marie Pavlátová): „Vystoupení na XVI. všesokolském sletu 

v Praze předcházela roční příprava v písecké sokolovně a zpočátku i v tělocvičně ZŠ J. K. 

Tyla z důvodu rekonstrukce podlah v obou částech sokolovny. Už od prvého zhlédnutí se nám 

zalíbila taneční skladba Ženobraní na hudbu skupiny Čechomor a Fleret. Ztíženou přípravu 

jsme měly v tom, že jsme vybranou skladbu začaly nacvičovat o 6 týdnů později a tak jsme 

celou dobu nácviku bojovaly s časem. Autorkám skladby záleželo na dokonalém a prostorově 

přesném provedení, takže jsme třikrát absolvovaly společný nácvik v Českých Budějovicích. 

   Program XVI. všesokolského sletu začal 1. července sletovým průvodem Prahou za 

krásného počasí, kde pochodovali členové Sokola z různých žup naší republiky, včetně 

zahraničních cvičenců a Praha nás přivítala už tradičně velmi přátelsky. Odpoledne jsme pak 

využily k procházce na Hrad s účastí na slavnostní mši pořádané pro účastníky sletu 

v Chrámu sv. Víta. Od pondělka 2. července nás čekaly zkoušky v dopoledních a často i 

odpoledních hodinách. Ale našly jsme si jako vždy čas i na návštěvu Prahy – zavítaly jsme do 

Tyršova domu a využily možnosti zaplavat si v bazénu. Tradičně jsme navštívily Petřín, 

Rozárium, vyhlídku na Prahu od Nebozízku, Vyšehrad, Karlův most, okolí Národního 

divadla, na jehož piazzetě jsme vyslechly koncert. Velmi se nám líbilo představení v O₂ 
aréně, které jsme shlédly docela zblízka a mohly jsme tak obdivovat precizní provedení 

skladeb. 

   Celková organizace nácviku i generálních zkoušek byla pečlivě připravena, a proto 

nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám, což jsme ocenily v průběhu horkých letních 

dnů. Naše skladba byla zařazena do obou programů, večerního i odpoledního, takže jsme 

absolvovaly i dvě generální zkoušky. Oba programy byly tentokrát velmi slavnostní, což 

souviselo s oslavami 100. výročí založení Československé republiky. Skladba se nám moc 

líbila, ale její krásu jsme plně ocenily až při slavnostním vystoupení na ploše stadionu, 

k čemuž přispěl i velký počet cvičenek. Ten umožnil rozehrát velký počet obrazů v jejich 

harmonické i překvapivé mozaice, která byla monumentální oslavou tance, a my jsme byly 

její součástí!“ 

   Za skladbu Ženobraní od nás vyrazila do Prahy ještě jedna menší skupina žen pod vedením 

Terezy Cendelínové. 
 

 

Obrázek 8: Ženy ze skladby Ženobraní 
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   Borci (Jakub Čudlý): „XVI. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 45 borců z naší 

župy: z Kamenného Újezdu, Lišova a Písku. Díky jejich skvělé přípravě, za kterou patří 

velký dík jejich vedoucím J. Ambrožovi (Kamenný Újezd), F. Dvořákovi (Lišov), J. Čudlému 

(Písek) a M. Maturovi (silová gymnastika pro celou SŽJ), vystupovali naši cvičenci v prvních 

řadách před hlavní tribunou a tím byli nepřímo označeni za to nejlepší, co sokolští muži mají. 

Další významnou událostí, které se naši borci zúčastnili, bylo zahájení a ukončení XVI. 

všesokolského sletu. Při zahájení nesli jihočeští muži celkem 7 z 9 slavnostních praporů 

Sokolské župy Jihočeské. Při ukončení tvořilo 18 borců družinu Jana Žižky, opět poděkování 

vedoucích skladby za skvělé cvičení Jihočechů. Borci se dále významně podíleli i na 

kulturním vyžití členů SŽJ a to hlavně hudebními večery pod taktovkou bratrů Maturových. 

Martin Matura se jako spoluautor skladby Borci významně podílel na všech vystoupeních, 

kterých se Jihočeši zúčastnili, a velkou měrou přispěl k dobrému jménu Sokolské župy 

Jihočeské u ČOS, za což mu patří obrovský dík.“ 
 

 

Obrázek 9: Písečtí Borci 
 

   Krojovaní sokolové se opět stali velmi významnou součástí Sokola; zúčastnili se již 

různých pamětních, pietních a kulturních akcí. Rok 2018 byl na tyto akce velmi bohatý a to 

hned z několika důvodů – XVI. všesokolský slet, 100 let od vzniku Československé 

republiky a 150 let od založení T.J. Sokol Písek. Naše bratry a sestry v kroji jsme tedy mohli 

vidět při mnoha příležitostech, mezi které patřily: 
 

1) Oblastní slet v Písku – nástup s prapory (Cibulka, Čudlý) 

2) Slavnostní průvod Prahou – 6 bratrů a 6 sester z toho 1 mladší a 2 starší žákyně 

3) XVI. všesokolský slet – v zahájení nastoupilo i devět praporů z jednot SŽJ: 4x Písek 

(Čudlý, Matura, Matura, Suk), 1x Lišov (Filip), 1x Strunkovice nad Blanicí (Pártlová), 1x ČB 

(Matoška), 1x Volyně (Holoubková), 1x Katovice (Cibulka) 

4) Bohoslužba v chrámu sv. Víta – 2 sestry, 4 bratři (3 bratři stáli čestnou stráž před hlavním 

oltářem při bohoslužbě kardinála Duky) 

5) Slavnosti 100 let vzniku ČSR – naši dva bratři Čudlý a Cibulka byli ve slavnostním 

průvodu a v čestné stráži 1. září při oslavách v Kovářově 

6) Trocnovské slavnosti – 22. září, zúčastnili se tři bratři: Cibulka, Čudlý a Matoška 

7) Zasazení Lípy svobody – 3 bratři (Cibulka, Čudlý, Matoška) stáli čestnou stráž s historic-

kými prapory při vysazování Lípy svobody 14. října v Písku 
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8) Pochod pro republiku – oslava založení 

ČSR v Praze (Čudlý) 

9) Příjezd TGM do vlasti – akce Sokolské 

stráže a České obce legionářské 21. prosince 

v Českých Budějovicích a 22. prosince 

v Táboře; 2 bratři (Cibulka, Čudlý) + 10 dalších 

členů sokolské stráže slavnostně přivítali TGM 

na vlakovém nádraží a doprovázeli TGM při 

průvodu z hlavního nádraží na radnici, čestná 

stráž při projevech významných hostů. 

 

Obrázek 10: Krojovaní Sokolové  
 

   Také letos odjeli naši cvičenci do Jickovic, kde se od 14. do 28. července konal stanový 

tábor všestrannosti (hlavní vedoucí Vladimír Velát). Zúčastnilo se ho asi 50 táborníků a 20 

vedoucích a pomahatelů. Do náplně programu patřily táborové dovednosti, lanové aktivity, 

zásady první pomoci, výlety po okolí, táborové ohně, velké množství her a soutěží a 

samozřejmě celotáborová etapová hra, kterou si všichni užili. 
 

   V půlce srpna zorganizoval Stanislav Trávníček pro naše nejmladší cvičence z oddělení 

rodičů a dětí společný pobyt v Suchdole nad Lužnicí. Tam si užili táboření, koupání a 

cykloturistiky. Zajímavý byl i výlet vláčkem do Třeboně či splouvání Lužnice ze Suchdola do 

Majdalény. 
 

   Poslední týden v srpnu proběhlo letní soustředění skupiny nejstarších dívek. Hlavní náplní 

první poloviny týdne byla párová akrobacie, posilování a různé sporty jako volejbal, lezení či 

gymnastika. Druhá polovina týdne byla více oddechová a nesla se v duchu vodáckém. Dívky 

vyměnily tělocvičnu za naši krásnou řeku Otavu a vydaly se na dvoudenní plavbu ze Sušice 

do Katovic, kterou zakončily sladkou odměnou v podobě výborné zmrzliny. 
 

  
Obrázek 11: Rodiče a děti na pobytu v Suchodole Obrázek 12: Letní soustředění 

 

   V prvním zářijovém týdnu zahájily zápisy do pravidelných cvičení a začátkem října byl 

odstartován plavecký výcvik (hlavní vedoucí Martin Matura) pro plavce začátečníky 

i pokročilé a pro rodiče s dětmi. 
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    V sobotu 13. října se muži a ženy zúčastnili v Praze 2. ročníku závodu Chlapácký dvojboj 

– cvičilo se na kruzích a mužských bradlech (pro mladší kategorie byla bradla nahrazena 

hrazdou). Pořadatelem byla T.J. Sokol Radotín. Závod nemá omezenou obtížnost a byl 

vypsán i pro ženské kategorie. Z Písku se tedy zúčastnily 3 odvážné závodnice. Písecká 

výprava, skládající se z celkem devíti sokolů, si odvezla dohromady krásných 7 medailí:  

mužské složky: žáci I -1. místo Jindřich Hašek; žáci III – 2. místo Jan Šíma; žáci IV – 5. 

místo Ivo Sobotka; dorostenci – 1. místo Marek Matoška, 2. místo Jan Suk; muži 1. místo 

Martin Matura; 

ženské složky: žákyně II – 7. místo Vanda Knettigová; dorostenky – 1. místo Kateřina 

Suková, 2. místo Andrea Matošková 
 

 

Obrázek 13: Písecká výprava na Chlapácký dvojboj 
 

   V sobotu 20. října uspořádal odbor všestrannosti Velkou cenu ve šplhu – Píseckého 

šplhavce (ředitel závodu Stanislav Trávníček) – jeden z kvalifikačních závodů pro MČR. V 

kategorii žactva se představili místní závodníci Jindřich Hašek, Antonín Hašek, Vincent Vítů 

a Eliška Lichá. V kategorii dorostenek a žen zvítězila na 4,5 m dlouhém laně Viktorie 

Kleisner ze Sokola Žižkov II v čase 8,61 s. Mezi dorostenci byl nejrychlejším závodníkem 

Marek Valut s časem 3,23 s. Písecký Marek Matoška obsadil 5. místo. V prestižním závodě 

mužů ve šplhu na osmimetrovém laně zvítězil Patrik Valut s časem 6,20 s. Písečtí závodníci 

Jan Štěpán a Martin Matura obsadili 9. a 12. místo. 
 

 

Obrázek 14: Mix skladeb Siluety a Borci 
 

  Ve středu 14. listopadu proběhla slavnostní Akademie odboru všestrannosti T.J. Sokol 

Písek. Vzpomínkou na největší sokolský svátek bylo úvodní vystoupení cvičenců, kteří 

originálním způsobem spojili motivy ze sletových skladeb Siluety a Borci do jedné společné 

unikátní choreografie. Dorostenky a ženy si v ní zacvičily části mužské skladby, naopak 
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dorostenci a muži si s elegancí sobě vlastní poradili s prvky aerobiku a moderní gymnastiky v 

ženské skladbě. V dalších bodech bohatého programu předvedli cvičenci ukázky své činnosti 

a ukázali veřejnosti, co vše se naučili během uplynulého roku ve cvičebních hodinách. 
 

   27. ročník Memoriálu Pepíčka Valenty ve fotbálku se uskutečnil v pátek 16. listopadu 

v písecké sokolovně za účasti čtyř týmů – Geodeti, Bulls, Muži a Modří. Letošní ročník byl 

mimořádný, protože poprvé v historii zvítězil tým Geodetů 
 

   Další významnou soutěží, kterou naše jednota na podzim pravidelně pořádá, je Malá oblast 

v TeamGymu Junior (TGJ) a v Malém TeamGymu (MTG). Ředitelem obou těchto závodů, 

které proběhly v jeden den, byl Martin Matura. Do závodu TGJ nastoupila celkem 4 družstva 

a do závodu MTG dohromady 25 družstev. Malého TeamGymu se s úspěchem zúčastnila i 

naše družstva, která měla zastoupení ve třech věkových kategoriích. I přes nemoc, která v tu 

dobu ochromila některé závodníky, předvedla všechna družstva pěkné výkony. Zásluhy patří 

také samozřejmě i všem jejich trenérům. 

   Výledky Malého TeamGymu píseckých družstev: kategorie do 11 let: 7. místo Rebelové; 

kategorie do 16 let: 6. místo Okouni; kategorie nad 16 let: 1. místo Slůňata . 
 

  
Obrázek 15: Družstva Malého TeamGymu 

 

   Začátkem prosince se do našich cvičení přišel na děti podívat Mikuláš s čerty a s 

andílkem. V oddělení rodičů a dětí a předškoláků všichni předvedli, jak pěkně umí cvičit, 

mladší žactvo kromě toho také zarecitovalo básničku a za odměnu každý dostal balíček 

s dobrotami. 
 

   Konec roku opět zahájil sezónu maturitních plesů, během níž již šestým rokem sbírají 

úspěchy 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, 

Strakonicích, Plzni, Milevsku a v dalších městech. 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. 
 

   Od počátku roku začala cvičit dívčí skupina s názvem Fearless. Děvčata baví párová 

akrobacie a z části i akro jóga. Všechny dívky mají základy ze sokolské všestrannosti a mají 

tedy na čem stavět. Jejich sestavy se skládají nejen z prvků párové akrobacie a akro jógy, ale 

také z gymnastických prvků či lehčích tanečních kroků. Více o skupině napsala Andrea 
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Matošková: Vznik skupiny nebyl plánovaný. Fearless vznikla díky naší první sestavě, kterou 

jsme nacvičily na sokolskou akademii ke 150. výročí založení Sokola Písek v únoru. Začalo 

nás to bavit. V březnu jsme si z pražské Přehlídky pódiových skladeb přivezly ocenění za 

“Sportovní a estetický výkon” a dostaly jsme pozvánku do Prahy na první sletový týden, na 

představení pódiových skladeb. V Praze jsme vystoupily celkem třikrát – dvakrát na 

Staroměstském náměstí a jednou u OC Eden – a jako správné “sokolky” jsme také cvičily i 

sletovou skladbu Siluety. Vystupovaly jsme v domově pro seniory v Písku, v tanečních 

kurzech, na listopadové sokolské akademii, na oslavě narozenin i na maturitním plese. Začaly 

jsme tvořit sestavy i na různá témata. 
 

  

Obrázek 16: Five Fellas a Fearless 
 

   Vedle již zmíněných činností proběhly každoročně pořádané akce – četné turistické zájezdy 

a pochody, bruslení, jarní a podzimní sraz u Hrejkovického potoka, karneval RD a PD, letní 

loučení se cvičením, drakiáda, výlet za zvířátky, setkání u vánočního stromečku či vandry za 

krásami České republiky, které nás letos o Velikonocích zavedly do Brd (Hořovice, Valdek, 

Tok, Houpák, Příbram) a v podzimním termínu 15. až 16. září na Blaník 

   Proběhla i celá řada vodáckých akcí na domácích i zahraničních tocích. Příznivci divoké 

vody se s jarním táním opět vypravili do vzedmutých vln horního toku Otavy, v zahraniční 

splouvali rakouský Isar a německý Ammer. Vydařily se i další vodácké akce zaměřené na 

vodní turistiku. Tradiční tečkou za vodáckou sezónou bylo opět Vánoční splouvání řeky 

Otavy, se kterou se v tomto roce rozloučili naši vodáci 16. prosince. Další tradiční tečkou, 

tentokráte za lezeckou sezónou, bylo Vánoční lezení na skalách u Písku, kde skupinka 

nadšených lezců zdolávala Štít 24. prosince. Na konci prosince také proběhlo dvoudenní 

zimní soustředění v Gymcentru v Českých Budějovicích pro dorost a dospělé, jehož hlavní 

náplní byla akrobacie. 

   Rok 2018 byl kvůli XVI. všesokolskému sletu organizačně o něco náročnější než standardní 

cvičební roky, ale veškeré vynaložené úsilí sklidilo úspěch na mnoha místech, takže rozhodně 

stálo za to. Chtěl bych opět poděkovat všem našim cvičitelům, pomahatelům a ostatním 

lidem, kteří se zasloužili o dobrý chod našeho odboru nebo nám pomáhali v organizování 
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nejrůznějších akcí, za jejich užitečnou a záslužnou práci, kterou pro Sokol dělají a popřát jim 

spoustu sil a především nadšení do dalších let. 
 

 
Obrázek 17: Odbor všestrannosti – cvičenci na Sletu 

 

        Martin Matura, předseda odboru všestrannosti 
 
 

T.J. Sokol Soběslav 
 

   Památný den sokolstva, 8. říjen 2018, si členové soběslavského sokola připomněli u 

sokolských lip a prvního pamětního kamene, který připomíná letitou a bohatou historii této 

organizace v našem městě. T.J. Sokol Soběslav byla založena již v roce 1895. Jejím členem 

byl každý patnáctý občan města. V období před druhou světovou válkou si členové jednoty 

odhlasovali, že místo stavby sokolovny pomohou s financováním nové základní školy. A pak 

již nikdy v Soběslavi sokolovna z pochopitelných politických důvodů nevznikla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Členky jednoty u kamene pod 

sokolskou lípou v parku u kostela. 
 

   Dnes existuje T.J. Sokol souběžně s TJ Spartak Soběslav, který vlastní veškeré cvičební 

objekty ve městě. Je to smutná historie válečné a totalitní doby. Přesto Sokol v našem městě 

obnovil svou činnost a vedle cvičení spolupracuje a podílí se na veřejném životě města. 
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Dožínkové slavnosti v Soběslavi a průvodu 

městem - 15. 9. 2018  
 

                                                        Jaroslava Zemanová, vzdělavatelka                          

 
 

T.J. Sokol Strakonice 
 

   V roce 2018 měla jednota celkem 283 členů (204 žactvo, 79 dospělí včetně seniorů). Byli 

organizováni v odboru všestrannosti (249 členů) a v oddíle stolního tenisu (34 členů). 
 

   Činnost jednoty řídil výbor ve složení: 
 

starostka   Věra Hurychová 

místostarosta   Vladimír Hovorka 

jednatel   Ing. Rostislav Koutenský 

náčelník   Zdeněk Korejs 

náčelnice   Daniela Janečková 

vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt 

vzdělavatel   Vladimír Hovorka 

hospodářka   Mgr. Veronika Kubešová 

členové   Ing. Požárek Jaroslav 

     JUDr Stanislav Toucha  
 

   Výbor jednoty se scházel pravidelně jednou měsíčně a řešil veškeré problémy celé jednoty,   

převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu využila jednota dotace 

MŠMT, JčK, SŽJ a MÚ Strakonice. Bohužel tyto dotace stačily pouze na částečné krytí 

nutných nákladů. Přesto jsme se snažili vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky pro 

jejich činnost. V tomto roce byla provedena renovace podlahy v tělocvičně, výměna oken a 

oprava rozvodů teplé vody v šatnách objektu.  
 

Odbor všestrannosti  

měl celkem 249 členů - 191 dětí v kategoriích R+D, PD, mladší a starší žactvo, 3 dorostenky, 

18 mužů, 18 žen, 4 seniory a 15 seniorek. Rok 2018 byl pro naše členy a cvičitele velmi 

náročný, neboť probíhal nácvik skladeb pro XVI. všesokolský slet. V naší jednotě jsme 

nacvičovali 3 skladby: 

    V peřině  - 16 mladších žákyň - cvičitelky J. Čéčková a V. Hrdličková  

    Cirkus -      19 starších žákyň a 2 starší žáci - cvičitelky E. a V. Hurychovy 

    Siluety -     17 žen - cvičitelky M. Matasová a D. Janečková  
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   V průběhu roku probíhaly nácvičné srazy jednotlivých skladeb, na které pak navázala 

vystoupení v Milevsku (akademie) a ve Strakonicích (při závodech v atletice). Dále se naši 

cvičenci zúčastnili Oblastních sletů v Písku (12. května) a ve Voticích (16. června) a 9. června 

vystoupili na Župním sletu v Českých Budějovicích. Celé toto snažení vyvrcholilo ve dnech 

1. – 6. července účastí na XVI. všesokolském sletu v Praze. Hlavně pro děti to byl neskutečný 

zážitek, neboť se všechny staly účastníky slavnostního zahájení celého sletu. 

   V Praze jsme měli vzhledem k nácvikům málo volného času, ale i přesto jsme se snažili  

tento čas využít na prohlídku Prahy i na skvělé koupání v blízkosti stadionu Eden. Pro rodiče 

dětí jsme uspořádali autobusový zájezd do Prahy. Všichni byli velmi nadšeni a hlavně viděli 

své děti v akci. Slet byl sice pro naše členy nejdůležitější akcí r. 2018, ale nezapomněli jsme 

ani na další činnosti. 
 

 
 

  
 

Soutěž všestrannosti – plavání, gymnastika, šplh a atletika - něco málo z výsledků     

20. ledna se uskutečnil první závod všestrannosti - plavání. Z pověření  SŽJ jsme byli 

jeho pořadateli a doufáme, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi dobře. Celkově se župního 

přeboru v plavání zúčastnilo 152 závodníků z toho 25 z naší jednoty. Umístění našich 

závodníků v jednotlivých kategoriích: 

PD - 2. místo P. Tasáryová; žáci II - 6. Z. Hrdlička, 10. J. Voják; žáci III - 3. P. Kratochvíl; 

žákyně I. - 2. J. Valentová, 7. E. Čapková, 8. L. Šuláková L, 16,18,19; žákyně II - 1. R. 
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Charvátová, 8. I. Kloudová, 20,21,25,29; žákyně III - 10. D. Samcová, 13,14,16,19; žákyně 

IV. - 5. N. Podlešáková; ženy - 4. J. Kořánová. 
 

7. dubna proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku, zúčastnilo se 23 závodníků: 

gymnastika: PD - 11. místo, 15, 17; žáci III - 2. F. Kubelák; žákyně I - 12, 16, 18, 19, 20; 

žákyně II - 9. V. Mandlová, 18, 26; žákyně III - 8. D. Samcová, 13, 15, 16;  

šplh: PD - 5. P. Tasáryová; žáci III - 3. F. Kubelák; žákyně I -13, 16, 25; žákyně II - 13, 14, 

17, 20, 26; žákyně III - 5. T. Mikasová; 8. E. Hamebauerová. 
 

5. května se na stadionu ve Strakonicích konal župní přebor v atletice, jehož jsme byli též 

pořadateli. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běhy – sprint a dlouhá trať, skok daleký, hody 

nebo vrhy. Umístění našich závodníků: 

PD - 3. místo J. Kloud, 7. A. Vágnerová, 9. T. Bernad, 10. C. Bartáčková, 12, 13, 15, 19, 21, 

22, 23; žákyně I - 17, 18, 21,22, 26, 28, 30,35, 39, 41,44, 45; žákyně II - 11, 31, 32, 38, 41, 

48; žákyně III - 4. T. Mikasová, 6. D. Samcová, 11,12,19.  
 

24. listopadu proběhla soutěž MTG v Písku - jedná se o soutěž ve dvojboji družstev – 

akrobacie a přeskok s trampolínkou. Do této soutěže jsme vyslali 3 družstva MIX: 

mladší žactvo – 8. místo; starší žactvo A – 4. místo; starší žactvo B – 6. místo. 
 

Během roku proběhla řada dalších sportovních i kulturních akcí:  
  

4. ledna jsme přivítali nový cvičební rok tradiční Pyžampárty, na kterou se všechny děti 

každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování. 
 

10. února vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou na plese lékařské komory 
 

18. února jsme pro naše děti, ale i příchozí, uspořádali „Dětský karneval“, který je velmi 

oblíbený. Nechyběly soutěže, hry a hlavně tancování. Byla též vyhlášena soutěž o nejhezčí 

masky. Na závěr si účastníci soutěží odnesli různé odměny a každý pak nafouknuté balónky, 

z nichž měly děti snad největší radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny. 
 

19. - 20. května se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti 
 

14. června jsme na závěr cvičebního roku uspořádali na Podskalí různé soutěže hry v přírodě, 

využili jsme i zařízení kempu, kde se děti vyřádily na trampolíně, skluzavkách a průlezkách. 

Celé odpoledne jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtů. 
 

8. - 15. července proběhl hlavně na přání dětí letní tábor, který byl pouze týdenní, neboť na 

začátku měsíce července, kdy tento tábor tradičně pořádáme, jsme se všichni zúčastnili sletu 

v Praze. 
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21. září jsme u příležitosti celostátní akce „Noc sokoloven“ připravili program pro členy 

jednoty i pro příchozí. Všichni měli možnost vyzkoušet si svoje síly a schopnosti na 

jednotlivých stanovištích. Každý účastník měl možnost zjistit své znalosti ze sportovního 

prostředí v krátkém kvízu. Všichni se dočkali nějaké malé odměny. Největší zážitek pak měly 

naše děti ze spaní v tělocvičně.  
 

29. září děti vystoupily v rámci tradiční „Václavské pouti“ i se sletovými skladbami V peřině 

a Cirkus. 
 

3. listopadu si naše cvičitelky připravily kulturní akci – návštěva divadla v Praze 
 

7. prosince jsme uspořádali akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou, na které vystoupilo 

106 členů naše odboru všestrannosti. Předvedená vystoupení si připravili cvičitelé s dětmi 

z jednotlivých kategorií. 
 

8. - 9. prosince jsme uspořádali víkendový pobyt na Kubově Huti. 
 

26. prosince se konal tradiční turnaj „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané. 

Zúčastnilo se 5 družstev.     
 

     

 

Oddíl stolního tenisu měl celkem 43 členů (16 dospělých a 27 mládeže do 18 let). Činnost 

oddílu byla zaměřena především na sportovní výchovu mládeže, dlouhodobé soutěže a 

pořádání jednorázových akcí. V dlouhodobých soutěžích byla zapojena 3 družstva. Družstvo 

„A“ je v krajském přeboru průběžně na 4. místě, družstva „B“ a „C“ jsou v okresním přeboru 

aktuálně na 5. resp. 14. místě. Podle výkonnosti jsou do těchto družstev zařazováni členové 

z řad mládeže. V kategoriích nejmladších, mladších, starších žáků a žákyň a dorostu se v r. 

2018 naši členové zúčastnili patnácti bodovaných turnajů mládeže, tří krajských přeborů a tří 

turnajů TOP 10. Oddíl stolního tenisu zorganizoval pět turnajů ve vlastní herně. V dubnu a 

v prosinci byly v rámci jednorázových akcí uspořádány dva oddílové turnaje, byla zajištěna 

organizační a sportovně technická pomoc při turnaji Hasičskéhozáchranného sboru 

Jihočeského kraje. 

   Zástupci oddílu se pravidelně zúčastňovali dlouhodobých soutěží veteránů v rámci ČR, 

mistrovství Evropy i světa. V republikovém žebříčku se Ing. Josef Jungvirt umístil na 7. 

místě, pro rok 2019 byli na ME nominováni čtyři hráči. 

   Členové oddílu aktivně pracovali ve výboru jednoty, ve výboru Jihočeského svazu stolního 

tenisu a ve výboru Českomoravského svazu veteránů. 
 

         Věra Hurychová, starostka 
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T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí 
 

   V roce 2018 měla jednota 108 členů (14 seniorů, 30 dospělých, 64 dětí a dorostu), mládí 

tvořilo 59% členské základny. 
 

   Činnost jednoty řídil výbor ve složení:                                                                            

starostka                    Jana Pártlová                                                                                                                             

jednatel               Mikuláš Richter                                                                                                       

hospodářka      Věra Vondrušková                                                                                                                       

náčelník                        Miroslav Slad                                                                                                                             

náčelnice                       Iveta Milerová                                                                                                                         

vzdělavatel                    Jan Starý      

kontrolní komise           Alžběta Stará, Theodor Pártl, Jiřina Sladová      

    Výbor pravidelně zval na své schůzky také vedoucí jednotlivých oddílů. 
 

   Celoroční aktivity sportovní i společensko-kulturní byly tradičně bohaté. Tělocvičná 

činnost byla zastoupena v oddílech všestrannosti – volejbal, gymnastika, cvičení žen, florbal 

(velmi nepravidelně), horolezectví, turistika, kalanetika a country tance. Sokolové se 

zúčastňovali soutěží a přehlídek v kraji, uspořádali také několik soutěžních přeborů u nás ve 

Strunkovicích nad Blanicí (19. května. - XIII. ročník soutěž ve sportovní gymnastice, 17. 

března - V. ročník Mexický bagr a 21. července - V. ročník Blanická smeč, tj. – turnaj ve 

volejbalu smíšených družstev). Celoročně se členové jednoty podíleli na organizaci a 

zajišťování řady akcí v našem městyse. 
 

   Oddíl volejbalu pod vedením ses. Romany Dubravcové a br. Mikuláše Richtera se vedle 

pravidelných tréninků zúčastnil tří volejbalových turnajů smíšených družstev (Prachatice, 

Netolice a Bavorov) a sám uspořádal dva soutěžní turnaje u nás: Mexický bagr (účast 5 

družstev) a Blanická smeč (8 družstev). Členové oddílu byli celý rok velmi aktivní. 
 

   Oddíl gymnastiky (nejpočetnější) pracoval již patnáctým rokem pod hlavním vedením ses. 

Ivety Milerové. Děti byly rozděleny do 4 skupin – přípravné oddělení, mladší, starší a 

pokročilí. Na XIII. ročníku gymnastické soutěže (akrobacie, přeskok a kladina) 19. 5. v KD 

soutěžilo 112 dětí z Boršova, Písku, Tábora, Vimperku, Vodňan a Strunkovic (domácí 

gymnasté získali 4 první, 6 druhých a 4 třetí místa). Členové oddílu se zúčastnili 21. 4. 

soutěže „O pohár města Písku“, kde vybojovali 2 první, 3 druhá a 1 třetí místo, a 8. 12. 

„Memoriálu Jarky Landové“ ve Vimperku (4 první, 7 druhých a 5 třetích míst). Gymnastická 

vystoupení členů oddílu jsou velmi oblíbená a žádaná v městyse i okolí, a tak vystupovali na 

předtančeních (např. 19. 1. na Sokolském plese v KD 3x, 24. 2. na Maškarním dětském bále 

v KD, 3. 3. na Hasičském plese v Bavorově 2x) a při nejrůznějších příležitostech (25. 5. v ZŠ 

Bavorov, 2. 6. při oslavách 110. výročí založení naší jednoty 3x, 12. 6. pro porotu soutěže 

Vesnice roku na Sokolské louce atd.). Společně s gymnastickým oddílem z Vimperka 

zakončili cvičební rok Nocí v tělocvičně KD.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Letní brigáda na Sokolské louce 
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   Oddíl žen (15 členek) vedla Jana Pártlová. Hlavní celoroční náplní byla příprava na XVI. 

všesokolský slet v Praze, kterého se ženy zúčastnily ve dvou skladbách – Ženobraní (9) a 

Spolu (1). Kromě pravidelných čtvrtečních nácviků v tělocvičně KD cvičily na několika 

secvičných (v Českých Budějovicích, Čtyřech Dvorech, Písku, Svojnicích, Volyni), vystupo-

valy na oblastním sletu v Písku (13. května), na oslavách 110. výročí založení jednoty ve 

Strunkovicích (2. června), na Župním sletu v Českých Budějovicích (9. června) a na XVI. 

všesokolském sletu v Praze (30. června – 6. července). Dvě členky začaly v závěru roku 

(secvičná v Tyršově domě v Praze 2. prosince) s přípravou na světovou Gymnaestrádu 

v Dornbirnu v Rakousku 2019. 
 

  
praporečníci před zahájením sletového 

průvodu (Písek a Strunkovice) 
 

ženy na oblastním sletu v Písku 

  
ženy na nástupišti v Edenu praporečník se cvičenkami před průvodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddíl gymnastiky na 

sokolském bále 
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   Horolezecký oddíl vedl Zdeněk Matějka. Mladí trénovali na horolezecké stěně v KD spolu 

s dětmi z Prachatic, dospělí spolupracovali především s horolezeckými oddíly ze Strakonic a 

z Českých Budějovic. Pravidelně navštěvovali skalní oblasti v severních Čechách (zvl. 

Labské a Adršpašské pískovce) a deset dní strávili na vápencových stěnách v severním 

Španělsku, kde zdolali i několik těžších úseků v devátém stupni obtížnosti. 
 

   Turistický oddíl pracoval třetím rokem pod vedením Jany Pártlové a Věry Vondruškové. 

Vytvořil si již stabilní základnu z řad členů Sokola i občanů městyse. Uskutečnil 8 vycházek 

(27. 3. Hájek, Borčice, Dub, 14. 4. Svinětice, Libějovické Svobodné Hory, památník sv. Jiří, 

Čichtice, 15. 5. barokní kostel sv. Máří Magdalény u Zbytin, 12. 6. Čichtice, Protivec, 18. 9. 

Malenice, 13. 10. k pramenům Blanice z Arnoštova, 8. 11. Svinětice, Vitice, Vodňany a 4. 12. 

Vodňany). Ve Strunkovicích jsme 10. července přivítali a provázeli turistický oddíl z Písku. 
 

 
turistická vycházka do Malenic 

 

   Oddíl kalanetiky vedla Miroslava Krumpová. Náplní pravidelných nedělních cvičení byla 

kalanetika, Pilates a joga. Cvičících se scházelo okolo deseti ve věku od 10 do 75 let. Cvičili 

rádi a radovali se zejména z viditelných výsledků na svém těle i duchu. 
 

   Oddíl country tanců Strunkováček je nejmladší, ale velmi aktivní. Pracoval pod vedením 

Jiřiny Sladové, odborně mu od založení pomáhá cvičitelka z Prachatic Jana Šímová. Během 

roku děvčata vystupovala na plesech (19. 1. na Sokolském  a  3. 11. na Hubertské zábavě 

v KD ve Strunkovicích), 2. 4. zahájila vernisáž evropských malířů na zámku v Dubu, 13. 5. 

vystoupila na oslavách Dne matek, 2. 6. na oslavách výročí naší jednoty, 12. 6. tančila před 

komisí Vesnice roku, 13. 10. na setkání seniorů aj.  Během roku uspořádal oddíl dvě 

soustředění: 19. – 20. 5. ve Včelné pod Boubínem a 29. – 30. 9. v Prachaticích. Školní rok 

uzavřel Strunkováček 14. 6. tancováním, hrami a táborákem, celý rok 2018 pak vánoční 

besídkou. 
 

   Velmi bohaté byly kulturní a společenské aktivity jednoty. Vedle tradičních akcí (17. 

Sokolský ples, Dětský maškarní bál, XII. ročník Vítání jara, stavění májky na Sokolské louce, 

přátelské klání Strunkovice versus Strunkovice, Svatomartinský lampionový průvod, 

rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, návštěva Mikuláše, andělů a čertů v rodinách aj.) 

uspořádala jednota tři cestopisné besedy s promítáním (K. Matějka „Rumunskem na kole i 
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pěšky“, M. Martan „O Tibetu“, K. Matějka „O cestě po Balkáně“, K. Matějka „Hurá na 

Bajkal“), a vystoupení hudebních skupin (Vivat Joe!, Deadwood-Friends, Kieslowski, Ivan 

Hlas Trio, Voras Band aj.).  

   Velkou pozornost věnovala jednota významným výročím celostátním. 100. výročí vzniku 

státu uctili členové u pomníku padlých ve Strunkovicích n. Bl., ve Vitějovicích a 

v Hracholuskách, uspořádali dvě besedy o historii a významu Sokola v základní škole. Celý 

rok se připravovali na XVI. všesokolský slet v Praze. Naši zástupci se zúčastnili v krojích a 

s novým praporem Sokolského průvodu Prahou, slavnostní bohoslužby v Chrámu sv. Víta i 

sletových vystoupení v pražském Edenu jako cvičenci i diváci. 

   Osmičková a kulatá výročí byla oslavována i v rámci jednoty. Již XVIII. ročník měla 2. – 3. 

6. ve Strunkovicích celostátní fotografická soutěž Foto na provázku s bohatým 

doprovodným kulturním programem, na které vystavovalo 38 fotografů. Desátým rokem 

pracoval divadelní soubor Strunkovický ochotnický spolek, který nacvičil a veřejně sehrál 

již 6 divadelních kusů. Jeho fotografii jsme mohli všichni zhlédnout v Sokolském kalendáři 

2018 i na výstavě „Ni zisk, ni slávu“ v Tyršově domě v Praze. 2. 6. oslavila strunkovická 

jednota 110. výročí od svého založení. Ve sportovním areálu zacvičili kromě místních také 

cvičenci z devíti sokolských jednot (České Budějovice, Čtyři Dvory, Jindřichův Hradec, 

Kamenný Újezd, Písek, Vodňany, Volyně, Strunkovice a Vřesovice na Moravě) celkem pět 

sletových skladeb. Poprvé byl veřejnosti představen nový vyšitý sokolský prapor, na který 

připevnil pamětní stuhu za ČOS starosta Prostějovské župy bratr Svatopluk Tesárek.   
  

 

 

 

18. ročník výstavy Foto na provázku derniéra hry "Truchlící pozůstalí" 

ve stodole 
 

 
slavnostní nástup při oslavách 110. výročí jednoty ve Strunkovicích nad Blanicí 
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    V příštím roce uplyne již 20 let od znovuobnovení činnosti jednoty a strunkovičtí sokolové 

se jistě budou snažit, aby heslo na svém novém praporu „Věrni zůstaneme“ naplnili. 
 

                                                                                                                Jana Pártlová, starostka 

 
 

 

T.J. Sokol v Táboře 
 

   Jednota měla v roce 2018 celkem 637 členů, z toho ve všestrannosti 300 členů a ve 

sportovních oddílech 337 členů. Je to nejvyšší počet členů v novodobé historii táborského 

Sokola. 
 

Výbor jednoty pracoval ve složení: 
 

 starosta   br. Jiří Bělohlav 

 místostarosta   ses. Anna Veselá  

 jednatel   br. Zdeněk Havlůj 

 náčelnice   ses. Jitka Sklenářová  

 členové   ses. Eva Roztočilová, br. Jiří Daněk, br. Jiří Vašíček  

 členové kontrolní komise ses. Eva Černá, ses. Lucie Kümmelová,  

ses. Kristýna Myslivcová 
  

Odbor všestrannosti:  
 

   Členové jednoty nacvičovali sletové skladby Cesta – nacvičila Ivana Jiránková, Princezna 

republika - Lenka Hajduchová, V peřině - Eva Roztočilová, Siluety - Eva Roztočilová. 

Vystoupili na akademii v Milevsku, na sletech v Písku, Voticích, Klatovech a v Plzni. 

Vrcholem bylo vystoupení na Krajském sletu v Českých Budějovicích a vystoupení na XVI. 

všesokolském sletu v Praze, kterého se zúčastnilo 73 cvičenců jednoty. 
 

 

 

 

 

Před odjezdem Sletová skladba Cesta 
 

   Pro předškoláky a sportovní přípravku byly uspořádány Šibřinky, Den dětí, Mikulášská 

nadílka a Vánoční besídka. 
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   Cvičení seniorů se konalo 2x týdně v dopoledních hodinách, bylo zaměřené na protahování 

a posilování všech svalových skupin, relaxační cvičení a cvičení pro úlevu bolesti zad. 

Dvakrát týdně bylo i cvičení pro ženy pod vedením cvičitelek Ivany Jiránkové, Anny Veselé a 

Evy Černé, stejně jako cvičení pro předškoláky a sportovní přípravku pod vedením Kateřiny 

Maškové a Terezy Bardoňové. Jednou týdně cvičili rodiče a děti pod vedením Kateřiny 

Maškové. 

   Cvičitelé odboru všestrannosti se zúčastňovali doškolovacích akcí v rámci prodlužování 

cvičitelských průkazů. 
 

  

Dopolední cvičení pro seniory Cvičitelka Anna Veselá 

 

    Během roku uspořádala všestrannost pod vedením Václava Bláhy 45 turistických výprav 

za poznáváním přírody, památek a zajímavých míst širokého okolí s celkovou délkou přes 

500 km. V roce 2018 dovršili 10. ročník turistických pochodů a závěr tohoto výročí oslavili 

společným předvánočním setkáním se všemi, kteří se od začátku zúčastňovali. 
 

 

 

 

 
Sálová kopaná se zúčastnila závodů 

dračích lodí 

Turistická výprava  
  

Oddíl moderní gymnastiky pod vedením Evy a Markéty Roztočilových zvýšil v roce 2018 

počet členů na 175. V jarní sezóně se dívky soustředily na závody jednotlivců. Velmi dobře 

reprezentovala oddíl Iveta Křemenová, která se umisťovala na předních místech během celé 

závodní sezóny. Na závodech O vinohradské koště v Praze skončila na 2. místě, na domácím 

pohárovém závodě Velikonoční kraslice získala vytoužené zlato. Také získala titul přebornice 

oblasti a vybojovala si tak postup na MČR v kombinovaném programu moderní gymnastiky. 

Jihočeské družstvo na MČR obsadilo 10. místo.  
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   V červenci se oddíl zúčastnil XVI. všesokolského sletu v pražské Eden Aréně. Oddíl 

reprezentovaly mladší dívky narozené v letech 2010–2008 se skladbou V peřině a starší dívky 

narozené v letech 2006–2005 se skladbou Siluety. 

   Na podzim moderní gymnastky závodily ve společných skladbách. Oddíl reprezentovaly na 

závodech čtyři společné skladby, od nejmladších ročníků 2012 po nejstarší dívky narozené 

v roce 2005. Z oblastního přeboru přivezly nejmladší dívky stříbrnou medaili.  
 

 

 
Velikonoční kraslice 

1. místo Iveta Křemenová 

oblastní přebor 

5. místo Natálie Potužníková 
 

 
 

 XVI. Všesokolský slet – V peřině MG – oblastní přebor ve společných 

skladbách 

   U příležitosti oslav 135 let od založení T.J. Sokol v Táboře uspořádala jednota 10. prosince 

komponovaný večer v divadle Oskara Nedbala v Táboře. V první části večera se prezentovaly 

oddíly, proběhly ukázky sletových skladeb a diváci byli seznámeni s důležitými milníky 

sokolské historie. Druhá část večera patřila moderním gymnastkám, které se představily ve 

vánočních choreografiích Markéty Roztočilové nazvaných Kouzla Vánoc. 
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Oddíl judo sdružuje celkem 111 členů z toho 95 žáků, žákyň a dorostu a 5 trenérů: Martina 

Pokorného, Zdeňka Slabého, Karla Šnajdra, Davida Voráčka a Karla Zivčáka. Mladí 

sportovci se zúčastňovali krajských přeborů a velkých cen v celé republice včetně 

nominačních závodů na přebory ČR a MČR. Celkem16 závodníků se zúčastnilo Přeboru 

ČOS  v judu, kde získali řadu medailí: Přeborníky ČOS se stali Tadeáš Vaněk a Eliška 

Albertová, stříbro vybojovali Sabina Dvořáková, Michal Krešák, Karel Albert, Denisa 

Fürbacherová, a bronz Rozálie Mládková, Martin Susko, Jan Krešák, Lucie Matušicová a 

Jakub Štěpnička. 
 

 
 

   Oddíl uspořádal jarní soustředění na Mozolově, podzimní soustředění na Moninci a letní 

soustředění v rekreačním zařízení Albrechtice. Dále uspořádali jarní a podzimní turnaje 

v táborské sokolovně, které se řadí ke kvalifikačním turnajům na republikové přebory. 

   Do táborské sokolovny zavítala vzácná návštěva - na trénink se přišel podívat herec a také 

judista Ondřej Vetchý, který během návštěvy promluvil k judistům, odpovídal na spoustu 

dotazů a dětem také podepisoval pásky na památku. 
 

  
Judisté a herec Ondřej Vetchý 

 

Oddíl šachy postavil čtyři soutěžní družstva: A družstvo hrálo II. Českou národní ligu, B 

družstvo I. Jihočeskou divizi, C družstvo II. Jihočeskou divizi a D družstvo III. Jihočeskou 

divizi. K nejvýznamnějším akcím, které oddíl organizoval, patří Velká cena Tábora a 

Táborská věž. VC Tábora je osmidenní mezinárodní šachový turnaj otevřený všem hráčům. 

Turnaje se zúčastnilo 100 hráčů, z nichž 9 přijelo ze zahraničí (z Belgie, Holandska, 

Německa, Lucemburska, Polska, Ruska). Pro táborské šachisty byl turnaj mimořádně 

úspěšný: zvítězil sedmnáctiletý Matyáš Zeman a 2. místo obsadil zkušený Milan Borkovec.  

    Již neuvěřitelný 61. ročník turnaje Táborská věž v rapid šachu, založeného nestorem 
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táborského šachu doktorem Václavem Rajlichem, proběhl tradičně 27. prosince. Zúčastnilo se 

ho 144 šachistů a šachistek. V kategorii dospělí zvítězil opět Matyáš Zeman, 2. místo opět 

vybojoval Milan Borkovec. V kategorii žáci (2004-2008) získala 3. místo Dorota Veverková. 

   Členy šachového oddílu jsou i žáci pod vedením Aloise Bartoše. Dorota Veverková získala 

stříbrnou medaili na PČR mezi dívkami, stejně jako na Mistrovství republiky v rapid šachu. 

Svým talentem a pílí si vybojovala účast na ME v lotyšské Rize, kde v konkurenci 71. 

šachistek obsadila krásné 26. místo. 
 
 

  
Dorota Veverková 

 

   Matyáš Zeman, sice ještě sedmnáctiletý, je v současnosti naším nejlepším hráčem mezi 

dospělými. Na MČR juniorů a dorostenců obsadil 10. místo (5. místo v kategorii do 18 let). 

Reprezentoval ČR na ME družstev do 18 let v Bad Blankerburgu v Německu a také na ME 

jednotlivců v Rize, kde obsadil ve své kategorii 43. místo v konkurenci 75. šachistů.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství Evropy – Riga, 

Lotyšsko 

 
 

 

Oddíl stolního tenisu měl dvě družstva. „A“ hrálo regionální přebor a družstvo„B“ 

regionální soutěž. 

        Jitka Sklenářová, náčelnice 
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T.J. Sokol Volyně 
 

    V roce 2018 měla naše jednota 293 členů, z nich v odboru všestrannosti 265 a v odboru 

sportu 28. V žactvu bylo 108 děvčat a 72 chlapců, dorostenek bylo 6, dorostenci 2, žen 

cvičilo 83 a mužů 22. 
 

   Výbor jednoty pracoval ve složení: 
 

starostka     Ing. Olga Holoubková 

jednatelka      Bc. Božena Ouředníková 

hospodářka     Bc. Petra Cardová 

pokladní     Lucie Sobíšková 

náčelnice + vzdělavatelka   Ing. Olga Holoubková 

matrikářka     Alena Vrbová 

vedoucí odboru sportu    MUDr. Radek Chalupa 

zdravotník     MUDr. Radek Chalupa 
 

   Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé a cvičitelky:  

Rodiče a děti - Lucie Sobíšková; předškolní děti - Veronika Strnadová; mladší žactvo – Šárka 

Zajícová a Daniela Valentová; starší žactvo - Jana Hůlovcová; žactvo (atletika) - Jitka 

Kotálová a Dagmar Balíková; žactvo (SG) - Dagmar Balíková, Olga Holoubková a Václav 

Klimeš; žactvo (turistika, tábor) - Petra Tíková; žactvo (kondiční trénink) -Dagmar Balíková 

a Jakub Kovář; žákyně (fitness dance) - Irena Hartlová a Jana Krumpová; ženy (bodystyling) 

- Olga Holoubková, Veronika Bošková, Petra Cardová a Marie Kratinová; ženy (FIT 

v každém věku) - Kateřina Srnková, Olga Holoubková, Jana Krumpová; muži (FIT v každém 

věku) -  Jaromír Vrba; seniorky (zdrav. cvičení) - Marie Sládková; volejbal (ženy) - 

Petra Vognarová; stolní tenis - Radek Chalupa. 

Sletové skladby: 

Děti, to je věc! – Daniela Valentová, Šárka Zajícová 

 Cirkus – Irena Hartlová, Jana Krumpová 

 Siluety – Olga Holoubková 

 Spolu – Olga Holoubková 
 

 

 

 

 

 

 

 

žactvo – pohybové hry 

 

Odbor všestrannosti 

   Již 12. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené se uskutečnil 16. ledna. Turnaj, ve kterém 

proběhlo několik zápasů družstev, si přišly zahrát děti z oddílů ml. a st. žactva. Nejdříve se 

rozehřály tzv. švédskou vybíjenou. Za snahu všichni obdrželi malou odměnu. 

   Župní přebory v plavání se uskutečnily 20. ledna ve Strakonicích. Naše 13členná výprava 

sice medaile nepřivezla, ale i tak jsme s výkony byli spokojeni. Výsledky: ml. žákyně I – N. 

Bergerová 6. místo; ml. žákyně II – M. Homolková 5., L. Vávrová 17., E. Zahradníková 19., 

B. Škodová 22.-23., I. Karasová 27.; st. žákyně IV – M. Přibová 4.; dorostenky – B. Kůtová 
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5.; ml. žáci I – A. Pikl 5.; ml. žáci II – L. Böhm 7., K. M. Zahradník 11., V. Hodač 13.; st. 

žáci III – D. Pikl 4. místo. Děti se přihlásily do štafet plavaných mimo závod, ve kterých si 

doplavaly pro pěkná umístění. 

   Valná hromada jednoty proběhla 6. února. Přítomní si vyslechli zprávy o činnosti za rok 

2017 a plán činnosti na rok 2018 od jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali 

usnesení. 

   ČOS vyhlásila literární soutěž pro seniorky a seniory s názvem Sletové perličky. Do 

soutěže zaslala vyprávění Jana Šipková - vzpomínala na svou účast na XI. všesokolském 

sletu v r. 1948 v Praze. Vzdělavatelský odbor ČOS její vzpomínání ocenil Pamětním listem a 

knihou. Obojí obdržela na Valné hromadě jednoty. 

   Soustředění oddílu sportovní gymnastiky jsme zorganizovali 11. března v tréninkovém 

centru TJ Merkur v Č. Budějovicích. Po rozcvičce, průpravných a zpevňovacích cvičeních 

následoval vlastní trénink akrobacie a nácvik prvků a sestav na nářadí.  

   Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 7. dubna a zúčastnilo 

se jich 15 dětí.  Z výsledků: SG = ml. žákyně II – M. Homolková 12. místo, V. Šimáková 23.; 

st. žákyně IV – M. Přibová 6.; ml. žáci I – V. Kovačik 4.;  ml. žáci II – V. Hodač 9., K. M. 

Zahradník 10.; šplh = ml. žákyně I – N. Bergerová 4.; ml. žákyně II – V. Šimáková 10., M. 

Homolková 11.; st. žákyně IV – M. Přibová 2.; ml. žáci I – V. Kovačik 5.; ml. žáci II – K. M. 

Zahradník 6.  

   Závod série Run tour v běhu se uskutečnil 14. dubna v Č. Budějovicích. Ve výsledcích je 

uváděno pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví. V běhu na 1 km, kterého se 

zúčastnilo 233 dětí, L. Holoubková doběhla na 33./10./10. místě. Závodu na 5 km, který 

běželo 703 závodnic a závodníků, se zúčastnila s výborným výsledkem M. Holoubková. 

   Valná hromada Sokolské župy Jihočeské proběhla 20. dubna v Č. Budějovicích. Za naši 

jednotu se jí zúčastnily 2 vyslankyně. VH s potěšením konstatovala, že se podařilo napravit 

chyby minulého vedení a župa funguje stále lépe. 

   Setkání seniorek jednoty se konalo 2. května v klubovně sokolovny. Přišlo 16 sester 

pravidelně cvičících, i těch, které již do cvičení nechodí. Ses. Sládková je přivítala, 

O. Holoubková připomněla akce jednoty v loňském roce a hovořila o XVI. všesokolském 

sletu. Všechny přítomné se podívaly na videa ze 4 novodobých sletů. 

   Oslavy výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 4. Května. Děvče a chlapec v  

historických sokolských cvičebních úborech se zúčastnili jako čestná stráž vzpomínkové akce 

u pomníku padlým. Poté se vydali s představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním 

deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích. 

   Na Župní přebory v lehké atletice 5. května do Strakonic odjelo závodit 34 dětí. Zejména 

děvčata v kategoriích I a II měla velkou konkurenci. Z výsledků: ml. žákyně I – E. Vančurová 

8. místo, N. Matějková 11., N. Bergerová 12.; ml. žákyně II – M. Homolková 6., L. 

Holoubková 9.; st. žákyně III – V. Novotná 9., V. Volfová 10.; st. žákyně IV – M. Přibová 3.; 

ml. žáci I – V. Kovačik 9.; ml. žáci II – P. Fouček 3.; st. žáci III – J. Balík 3.; st. žáci IV – M. 

Šimák 1. 

   Všechny části Přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – 

čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) z naší jednoty dokončili: ml. žákyně I - N. Bergerová 

8. místo; ml. žákyně II - M. Homolková 4., B. Škodová 13.; st. žákyně IV - M. Přibová 3.; 

ml. žáci II - K. M. Zahradník 7., V. Hodač 8. Na Přebory ČOS nepostoupil nikdo (postupují 2 

nejlepší z každé věkové kategorie). 

   Již 18. ročník Májového sportovního minimaratonu proběhl 8. května. První lekce měla 

název Medicína v tanci a ženy a dívky v ní propojily pohyb s východní medicínou, 
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následoval orientální tanec s vějířem a závěrečná lekce byla zaměřena na kondiční cvičení s 

využitím stepů. Každá účastnice dostala dárek. 

   Sletové skladby měly v naší župě své premiéry na Oblastním sletu v Písku 13. května. 

Písecká jednota jej uspořádala k oslavám 150. výročí svého založení. Dospělí měli zkoušky 

už v sobotu, děti v neděli dopoledne. Naše jednota se sletu zúčastnila se všemi čtyřmi 

sletovými skladbami. Všichni cvičili s nadšením a slunečný den prožili ve velmi dobré 

náladě. 

   Tělocvičná akademie se konala 23. května v sále Na Nové. Vystoupily dětské oddíly 

všestrannosti. Navíc 46 dětí a dospělých předvedlo skladby, které nacvičují na slet. Celkem se 

na ploše vystřídalo na 80 účinkujících, kteří sklidili velký potlesk diváků. 

   Dne 27. května proběhl 3. ročník Sokolského Atletcupu. Tři desítky soutěžících, 

rozdělených do kategorií dle věku a pohlaví, absolvovaly skok daleký, hod kriketovým 

míčkem, sprint a slalom. Dospělí navíc hod do dálky medicinbalem a skok do výšky přes 

molitanové překážky. Vítězové dostali medaile, ostatní diplomy a drobné ceny.  

   ZŠ a MŠ Čestice zorganizovala 1. června pro děti, rodiče a přátele Zahradní slavnost. 

Návštěvníci zhlédli pestrý program a prošli se zahradou s mnoha lákadly. Tři členky naší 

jednoty, které na této škole učí, zde představily Sokol a slet skladbami Siluety a Spolu. 

   110 let od založení slavila 2. června. T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí. Naše jednota 

přispěla sletovými skladbami Děti, to je věc!, Siluety a Spolu. Všechna vystoupení byla moc 

pěkná. Pouze děti ze skladby Děti, to je věc! skropil prudký déšť. Děti však ani na chviličku 

nezaváhaly, cvičily dál a svou skladbu dokončily.  

   Dětský den spojený se Závěrečnou hodinou oddílů se konal 6. června. Děti skákaly přes 

švédskou bednu, houpaly se na kruzích či na laně, malovaly nekonečné omalovánky, hrály si 

s míči... Na závěr dostaly odměnu. 
 

  
Župní přebor v atletice XVI. všesokolský slet Praha 

 

   Župní slet Sokolské župy Jihočeské se uskutečnil 9. června. a my jsme se jej zúčastnili se 

všemi čtyřmi skladbami. Slet začal již v pátek 8. června průvodem. Sobotní program zahájil 

nástup cvičenek, cvičenců a praporečníků na stadion. Po tónech české hymny a slovech 

představitelů župy a hostů vystoupily mažoretky z T.J. Sokol Blatná. Pak stadion patřil všem 

jedenácti hromadným skladbám. Český rozhlas České Budějovice vysílal živě ze stadionu 

hodinovou reportáž. 

   Na Župní slet Sokolské župy Blanické, který se konal 16. června, odjelo 8 cvičenek 

skladby Siluety. Po zkoušce byl čas i na prohlídku města. Na závěr sletu vytvořily ženy ze 

skladby Cesta a muži ze skladby Borci na ploše českou vlajku – jako připomínku 100. výročí 
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vzniku Československé republiky. 

   ČOS vyhlásila ke 100. výročí založení republiky výtvarnou soutěž pro děti do 18 let (v 5 

věkových kategoriích) s názvem Sokolíci malují. Tématem měl být obrázek ze života v 

Sokole namalovaný libovolnou technikou. Z naší jednoty se zapojilo 18 dětí. Ve své kategorii 

10-12 let se na 3. místě umístila Aneta Pacáková, která dostala za svůj obrázek diplom a 

pěknou cenu. Ostatní děti obdržely pamětní list. 

    Děti z oddílů Rodiče a děti a Předškolní děti se podruhé zapojily do projektu Odboru 

všestrannosti ČOS Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt rozvíjí pohybové 

schopnosti dětí a úkoly lze zařadit do cvičebních hodin. Každá ze tří věkových skupin má 

úkoly v 5 oblastech. Zapojilo se 12 dětí, které na závěr dostaly diplom, omalovánky, pexeso a 

medaili. 

   Vyvrcholením cvičebního roku byla účast na XVI. všesokolském sletu v pražském Edenu. 

Do Prahy jelo z Volyně 46 cvičenek a cvičenců a 3 ženy jako doprovod (všechny cvičitelky 

totiž cvičily). V neděli se konal sletový průvod Prahou z Václavského na Staroměstské 

náměstí, kde byl připraven doprovodný program. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní 

ekumenické mše v chrámu sv. Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Poté se děti 

s cvičitelkami vydaly na Petřín a několik žen navštívilo Národní divadlo, kde sehráli sokolští 

ochotníci představení Naši furianti. V úterý jsme byli na vystoupení Sokol Gala. V pestrém 

programu se představil sokolský výkonnostní sport a vystoupili zahraniční sokolové. Od 

pondělí do čtvrtka probíhaly zkoušky. Počasí bylo krásné, všichni si užívali sluníčka 

a děkovali, že neprší. Večerní program se konal 5. července. Slavnostní zahájení bylo 

emotivní – koně, děti v národních barvách tvořící mapu československé republiky a českou 

vlajku, nástup skladby Princezna republika, mužů a praporečníků v krojích i cvičebních 

úborech, připínání stuh na prapory, mezi kterými ten volyňský nechyběl. Odpolední 

program proběhl 6. července a velkolepé zakončení sletu přítomné velmi dojalo. Celý slet 

měl úžasnou atmosféru, diváci neustále tleskali a fandili. Někdy se stalo, že cvičící přes silný 

potlesk neslyšeli ani hudbu. Všichni odjížděli domů plni zážitků a se slibem, že za 6 let 

přijedou znovu. 

   Letní tábor pod Bethánem proběhl 1. až 15. července a zúčastnilo se jej 22 dětí. Tématem 

táborové hry byly Rychlé šípy, protože knihy Jaroslava Foglara provázely v dospívání mnoho 

generací. Děti se také učily táborové dovednosti a lovily bobříky – např. síly, zručnosti, 

odvahy, ušlechtilosti. Došlo po letech i na výlet na Sudslavickou stezku. Slavnostní táborový 

oheň tábor zakončil. 

  Naše jednota potřetí zaštítila letní tábor v Kocelovicích, který se konal 3. až 15. července a 

jelo na něj 47 dětí. Tématem byla Cesta kolem světa. 

   Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 17. až 23. září. Tentokrát měl od pondělí 

do čtvrtka formu otevřených cvičebních hodin, protože právě začalo pravidelné cvičení. 

   Noc sokoloven proběhla 21. září. Cestovatelé Dominika a Petr vyprávěli zajímavé zážitky 

z cestování po Číně doplněné promítáním v menším sále. Velká tělocvična se proměnila 

v kinosál. Děvčata a chlapci, kterých přišlo 45, se uvelebili na duchnách a žíněnkách a zhlédli 

2 animované pohádky. Dospělí odešli domů a děti se s cvičitelkami uložily ke spánku. 

V sobotu se po snídani, povídání o sokolovně a hrách, všichni rozešli domů.  

   Milovníci turistiky se 6. října vydali na výlet na Šumavu, a to na Mářský vrch.  

   I letos jsme si v Památný den sokolstva připomněli všechny, kteří přinesli v boji za vznik 

našeho státu a udržení jeho existence oběť nejvyšší. Sešli jsme se 8. října u Růžového záhonu 

a uctili jejich památku zapálením svíček a minutou ticha. Poté děti po řece Volyňce pustily 

vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami. Voda plamínky pozhasínala stejně rychle, jako 



Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2018 

 

96 

 

vyhasly životy obětí. Ale lodičky pluly statečně dál. Zapálili jsme svíčky i u pomníku 

padlým. 
 

  
Noc sokoloven          Památný den sokolstva 

 

    Na paměť prvního československého olympijského vítěze, sokolského gymnasty, jsme 

uspořádali 23. října Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 27 dětí, aby změřily síly svých 

paží. Všichni absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie 3 m, ostatní 5 m. Poté téměř všechny děti 

zvládly i šplh na laně. Z výsledků bylo vidět, že šikovní "šplhavci" na tyči stejně dobře 

zvládají i lano. Všichni dostali diplom a odměnu. V rámci závodů přišel děti seznámit se 

zajímavou hrou s gymballem s názvem Czebumbal její autor p. Tomeš. 

   Členky a členové naší jednoty se 26. října zúčastnili vysazení lípy Olgy Havlové k jejím 

nedožitým 85. narozeninám. Zároveň to byla vzpomínka na 100. výročí vzniku 

Československa a 95 let skautingu ve Volyni. Čestnou hlídku spolu se skautkami a skauty 

držely naše děti v sokolských historických cvičebních úborech. 

   Občané města si připomněli 100 let od vzniku republiky a uctili památku vojáků padlých 

v první světové válce setkáním u pomníku padlým 28. října. Sokolové hráli významnou 

úlohu v této historické události, a tak i zde malí sokolíci stáli čestnou stráž při kladení věnce. 

   Vánoční besídka proběhla 13. prosince. Děti malovaly i vyráběly ozdoby a svícny, 

skládaly puzzle. Ženy připravily občerstvení, děti si daly navzájem dárečky a sokolovnou se 

nesly vánoční koledy a písničky. 

   Vánoce pro zvířátka se konaly 15. prosince. - na třech místech děti položily dobroty pro 

zvířátka. 
 

  
Vánoční besídka Vánoce pro zvířátka 

 

   Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího 

okolí Volyně. 

   Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané ÚŠ ČOS, OV ČOS, Jihočeskou 

župou, Oblastním střediskem všestrannosti v Č. Budějovicích i dalšími organizacemi. 
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Tanec je život - seminář Seminář SG v Č. Budějovicích 

 

Odbor sportu 
 

Stolní tenis 

   V průběhu roku se do činnosti oddílu zapojilo 19 členů (5 mladších žáků, 4 starší žáci, 

1 dorostenec, 6 mužů a 3 senioři). Žáci se scházeli k tréninkům 1x týdně pod vedením bří 

Toningera, Hrašeho a Chalupy. Herní pokrok zaznamenal J. Pour, postupně se zlepšoval i O. 

Pechlát. J. Boška již pravidelně trénoval s dospělými a stal se platným členem týmu mužů v 

regionálním přeboru. 

   V sezóně 2017/2018 muži v Regionálním přeboru Strakonicka obsadili 11. místo. 

V probíhající sezóně 2018/2019 se tým nachází na 12. místě šestnáctičlenné tabulky. 

Pozitivním faktem jsou rapidně stoupající výkony J. Bošky, který mezi muži ve 39 

odehraných zápasech 18x zvítězil.  

   Dne 5. května uspořádal oddíl 10. ročník turnaje trojčlenných družstev „O pohár Sokola 

Volyně“ organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy Jihočeské. Týmy byly 

rozlosovány do 2 skupin po čtyřech. V repríze loňského finálového utkání Vodňany 

nepřipustily překvapení, vítězstvím 4:1 nad Studenou zopakovaly loňský i předloňský triumf 

a zkompletovaly tak „zlatý hattrick“. Třetí místo získal bez boje tým T.J. Sokol Volyně „A“, 

neboť jeho soupeř ST Svatá Maří k utkání nenastoupil z důvodu zranění týmové jedničky 

v semifinálovém zápase. Řada zápasů přinesla kvalitní stolní tenis a ozdobou turnaje byli dva 

ligoví hráči, jimž zdatně sekundoval L. Valašík (bývalý hráč Volyně, nyní v dresu SK Přerov, 

který vždy rád z daleké Hané přijede podpořit bývalé spoluhráče) nebo studenečtí borci. 

Všechny týmy si odvezly zajímavé ceny. 

  Vánoční turnaj žáků proběhl 17. prosince. A hrálo se nejspravedlivějším systémem každý 

s každým. Všichni chlapci dostali medaile, diplomy a pěkné ceny. Příjemným zjištěním byly 

zlepšující se výkony O. Pechláta i M. Hejduka, kteří se stali rovnocennými soupeři 

donedávna suverénního J. Poura. 

   Vánoční turnaj současných a bývalých hráčů proběhl 28. prosince. A byl to jeho 26. ročník 

v nepřetržité řadě. Do volyňské sokolovny si našlo cestu 13 stolních tenistů. Teprve 

šestnáctiletý J. Boška přehrával i papírově lepší soupeře včetně velezkušené V. Šiškové. Na 

závěr hlavní rozhodčí turnaje a dlouholetá opora volyňského stolního tenisu B. Korejs 

vyhlásil výsledky a předseda oddílu R. Chalupa předal účastníkům ceny od sponzorů klubu. 

Následovalo předsilvestrovské posezení se zhodnocením uplynulé sezóny. 
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Volejbal 

   Oddíl se každou středu scházel k pravidelným tréninkům. V sezóně 2017/2018 se ženy 

zúčastnily Okresního přeboru spolu s dalšími 11 družstvy - odehrály 33 zápasů a umístily se 

na výborném 3. místě. V sezóně 2018/2019 zatím odehrály 14 zápasů a pohybují se na 

průběžném 11. místě. Provázela je zranění hráček, ale doufají, že se karta ještě obrátí. Jak v 

loňské, tak i v letošní sezóně pomáhaly týmu čtyři hostující hráčky. Druhé kolo letošní 

sezóny ženy odehrály v říjnu na domácím hřišti, měly před sebou náročnější soupeřky 

a bohužel některé hráčky byly po zranění v rekonvalescenci, takže se moc nedařilo. 

Vzhledem k tomu, že se okresního přeboru zúčastňují týmy mladých, perspektivních a 

šikovných hráček, tak volejbalistky budou považovat za úspěch umístění v polovině tabulky. 
 

Další činnost 

   V tomto roce jsme připravovali opravy sokolovny. Příspěvek Města Volyně, ČOS a 

Sokolské župy Jihočeské významnou měrou pomohl financovat provoz sokolovny, akce a 

vzdělávání cvičitelek. Opět jsme získali dotaci z MŠMT na činnost dětských oddílů. Po celý 

rok byla v provozu ubytovna a byla využívána. 

   O veškerou propagaci jednoty se stará a od 1. ledna opět vede kroniku (vč. dopsání r. 

2016 a r. 2017) ses. O. Holoubková. 

    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 oficiálních stránkách Města Volyně. Aktuality uveřejňujeme na nástěnce 

v sokolovně, ve vývěsce ve městě a ve Zpravodaji města Volyně. 
 

Olga Holoubková, starostka 

 

 
 

http://www.sokol.volyne.info/
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Slovo na závěr 
 

   Rok 2018 byl pro členy České obce sokolské i členy zahraničního Sokola velmi významný 

konáním XVI. všesokolského sletu. A slet se stal nedílnou a velmi významnou součástí oslav 

100 let Československa. Bylo tomu tak zcela po právu, neboť sokolové měli obrovský podíl 

na vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Připomeňme si slavnou sokolskou historii. 
 

Sokolové a 28. říjen. 
 

    Den vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, 28. říjen 2018, je bezesporu 

nejvýznamnějším datem v moderních dějinách českých i česko-slovenských. Je to den, který 

již po 100 let ovlivňuje osudy nás všech. Den, v němž se zrodil ve středu nedemokratické 

Evropy stát vybudovaný jednoznačně na demokratických základech, stát, který se během 

několika málo let mohl pochlubit prosperujícím hospodářstvím, a který se již ve třicátých 

letech minulého století zařadil mezi nejvyspělejší státy Evropy. 

    Nový stát se však nezrodil nějakým mávnutím kouzelného proutku. Předcházelo mu 

nesmírné úsilí domácího i zahraničního odboje. V čele zahraničního odboje stáli Tomáš 

Garigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Na domácí půdě působila Mafie, 

v níž pracovali např. Alois Rašín, Karel Kramář, Antonín Hajn, Přemysl Šámal nebo Josef 

Scheiner. Hybnou silou a páteří odboje byli členové Sokola. 

    Atentát v Sarajevu byl pouze záminkou k rozpoutání I. světové války. Válku připravovalo 

Německo a Rakouská habsburská monarchie dlouho před rokem 1914. Podle Schliefenova 

plánu mělo dojít k vytvoření německé Mitteleurope, zahrnující monarchii, Balkán a 

východoevropské země. Neněmecké státy měly ztratit svoji subjektivitu a stát se v ní 

pouhými folklorními rezervacemi. Válka tak byla vlastně záležitostí pouze Němců a Maďarů 

a ostatní národy do ní byly vtaženy proti jejich vůli. Proto čeští vojáci na frontě hromadně 

přebíhali do zajetí, aby mohli bojovat proti Rakousku – např. v dubnu 1915 zběhl celý 28. 

pluk. Prostí vojáci tak vlastně zahájili protirakouský odboj, který pak podpořili naši 

představitelé v emigraci na úrovni politické a diplomatické. Usilovali o mezinárodní uznání 

našich práv na samostatnost a čeští a slovenští vojáci bojovali na všech frontách za vlastní 

republiku. V bojích se vyznamenali mnozí. Ať už to byli legionáři v rotě Nazdar, v 1. 

československé brigádě, v České družině, v Československém střeleckém pluku, 

v Československé střelecké brigádě nebo legionáři působící na italském území.  

    Když v červenci 1914 vypovědělo Rakousko Srbsku válku, byly mobilizovány také tisíce 

sokolů. Na frontu si s sebou brali sokolské legitimace a doufali, že jim v zajetí pomohou. 

V českých legiích pak stáli sokolové v předních řadách. Ve Francii, v Itálii i v Rusku byly 

legie postaveny na sokolské organizaci, sokolském řádu i sokolských povelech a těžily 

z fyzické vyspělosti sokolů a z jejich disciplíny. V pravém slova smyslu naplnili legionáři 

myšlenku Miroslava Tyrše o národním vojsku. T. G. Masaryk tuto skutečnost připomněl v 

v jednom ze svých pozdějších projevů: „Když jsme tvořili legie, byla pro nás myšlenka 

sokolská jednou z těch složek, ze kterých jsme vybudovali svou první armádu. Vedle tradic 

husitských a táborských byla to idea sokolská, která nás vedla, a disciplina a řád sokolský, 

které jednotlivci znali a jimž se podrobovali, a které se jim staly druhou přirozeností. Toto 

sokolství se vlilo v naši vítěznou armádu.“ Již při svém odchodu do exilu a při přípravě 

odbojové činnosti mohl T. G. M. počítat s nemalými finančními prostředky. JUDr. Josef 

Scheiner, starosta Sokola, převedl do zahraničí značné finanční částky patřící Sokolu, a tím 

zabezpečil činnost našeho zahraničního odboje. Vznik republiky tak byl financován 

z vlastních národních zdrojů. Navíc i při své zahraniční činnosti mohla exilová vláda navázat 
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na silné a spolehlivé sokolské kontakty, protože Sokol byl již tehdy rozšířen po celém světě. 

    Ani doma ale nezůstali sokolové v nečinnosti. Přes velice tíživou situaci, politickou 

perzekuci, celkový úpadek hospodářství, nedostatek potravin a většinu mužů ve válce se lidé 

nevzdali. Stejně jako zahraniční, i domácí odboj vyrostl na základech sokolského vlastenectví 

a kázně a byl sokoly podepřen i finančně. Rakouská vláda viděla v Sokole, určitě plným 

právem, nejnebezpečnější domácí živel. Proto již v roce 1915 zakázala činnost České obce 

sokolské, v sokolovnách byly zřízeny lazarety pro zraněné vojáky z fronty. Veškerá sokolská 

činnost, včetně té bojové, se tak musela z ústředí přesunout do jednot a žup a musely se jí 

ujmout hlavně ženy. Svými činy se sokolové vyznamenali i na domácí půdě. 

    Vyvrcholením činnosti domácího odboje se stal 28. říjen – den vzniku prvního 

samostatného státu Čechů a Slováků, den vzniku Československé republiky. Text nóty 

rakouského ministra zahraničí Andrássyho, který byl vyvěšen na budově Národní politiky, 

pochopili Pražané jako kapitulaci Rakousko-Uherska. Nadšené davy se vydaly do ulic, 

strhávaly znaky c. k. monarchie, všude byly trikolory. Zásluhou Sokolů, kteří v krojích 

hlídkovali v ulicích, proběhl převrat důstojně, bez jediného výstřelu či prolévání krve. V tento 

den byli sokolové v čele s Josefem Scheinerem pověřeni převzetím zodpovědnosti za 

organizaci občanského pořádku a kázně v zemi. A to na dobu do ustavení policie nového 

státu. Národní výbor pak pověřil starostu Sokola i vybudováním ozbrojené moci mladého 

státu. Sokolská idea tak položila základ nově vznikající armádě a od samého počátku se 

velice silně podílela i na formování celé Československé republiky.  

    Členové Sokola se od prvních měsíců aktivně zapojili do všech činností spojených 

s obranou a budováním republiky. Vykonávali dobrovolnou službu, při níž museli mimo jiné 

také odzbrojit rakouské a maďarské vojenské jednotky, obsadit všechna důležitá místa v zemi 

nebo zajišťovat pořádek a klid celého území účastí ve strážních oddílech. Tato dobrovolná 

činnost skončila v prosinci 1918. Pak se sokolové s vědomím dobře splněné povinnosti vrátili 

ke svým občanským povoláním. 

    Edvard Beneš zhodnotil přínos sokolů těmito slovy: „Vzestup našeho národa si nelze 

představit bez Sokola, bez sokolské myšlenky. Mluví-li se o posledním půlstoletí dějin 

národa, nelze nemluvit o Sokolu. Bez Tyrše, bez Fügnera, bez sokoloven, bez sokolské písně, 

bez nádherných sokolských sletů nelze si představit ani minulých osmdesát let našeho života, 

ani Prahu, ani vzhled našich měst a vsí, nelze si představit skutečnou duši národa. Pevnou 

víru v demokracii, rovnost národní a občanskou, ve věrnost národa a lidu dávala nám idea 

sokolská.“ 

 

   Tolik tedy události před 100 lety v kontrastu se současností. Přejme si, aby i naši následov-

níci mohli hodnotit naše současné dění s takovou pýchou, s jakou my vzpomínáme na naše 

dávné předchůdce. A snažme se pro to dělat maximum. 
 

                Zuzana Sekalová, jednatelka župy 
 

  
 


