T. J. Sokol Písek – odbor všestrannosti
Rok 2018 byl pro nás vskutku výjimečný. Vedle výročí vzniku Československé republiky jsme
oslavili i 150. výročí založení naší jednoty a navíc byl tento rok i rokem sletovým. Tyto skutečnosti
byly pro odbor všestrannosti motivem k uspořádání hned několika slavnostních akcí. V roce 2018
sportovalo v odboru všestrannosti TJ Sokola Písek celkem 552 členů a jeho činnost zajišťovalo
dohromady 40 cvičitelů. Pravidelně se cvičilo v odděleních: rodiče a děti, předškolní žactvo,
mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a dorostenci, starší žákyně, dorostenky, mladší ženy, mladší
a starší muži.
V oddělení Rodičů a dětí, které svým počtem tvořilo třetinu naší členské základny, pracovalo
v tomto roce 5 skupin, ve kterých se scházeli naši nejmladší cvičenci ve věku 1 až 4 roky. Program
cvičebních hodin byl mimo jiné zaměřen i na nácvik sletové skladby MÉĎOVÉ. V žákovských
odděleních jsme se 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 sletové skladby ŽENOBRANÍ a SILUETY. Oddělení mladších i starších
mužů se pak věnovalo sálové kopané a nácviku sletové skladby BORCI.
Činovníci odboru:
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Martin Matura
Josef Velát
Zuzana Saidová

Místonáčelník:
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Jakub Čudlý
Romana Filipová

Leden jsme zahájili účastí na tradiční turistické akci „Hrejkovická 20“, která proběhla 6. ledna
a jíž se zúčastnilo 10 našich členů. Dva týdny na to se konal župní přebor v plavání
ve Strakonicích, kde naši jednotu reprezentovalo dohromady 46 závodníků a to celkem v jedenácti
věkových kategoriích. Písečtí byli velice úspěšní a odvezli si ze závodů nejvíce medailí –
dohromady vybojovali 5 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové. Mezi naše nejúspěšnější závodníky,
kteří vybojovali ve svých kategoriích první místa, patří: Jaroslav Hašek (předškolní děti), Jindřich
Hašek (žáci I.), Kateřina Suková (dorostenky), Jan Suk (dorostenci) a Martin Matura (muži).

Obrázek 1: Župní přebor v plavání

Ve středu 21. února proběhla sletová Akademie odboru všestrannosti, na které mohla veřejnost
shlédnout ukázky nacvičovaných sletových skladeb. Během jarních prázdnin vyrazili naši členové
na lyžařský kurz na Božím daru (hlavní vedoucí Libor Janda) a pak už nás čekala pečlivá příprava
na župní přebor ve sportovní gymnastice a ve šplhu (ředitel závodu Josef Velát), který
každoročně pořádáme začátkem dubna v písecké sportovní hale a sokolovně. Letos se závodu
zúčastnilo dohromady 161 závodníků ve 12 různých kategoriích. Sokol Písek reprezentovalo
68 závodníků, kteří nasbírali 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). Mezi naše nejúspěšnější
závodníky, kteří vybojovali první místa ve svých kategoriích ve sportovní gymnastice, patří:
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).
Dne 5. května se 66 píseckých sportovců vydalo na župní přebor v atletice do Českých Budějovic.
Zastoupili zde všechny možné 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 si naši
závodníci přivezli domů 15 medailí – 6 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové. Zlatou medaili si ze
závodu 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, kterého ve finále předjeli borci ze Sokola Písek o dračí hlavu. 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 jak čtvrt století a ukázala, jak sokolové dokáží držet pospolu. Akce to byla o to
významnější, protože v tomto roce oslavil T. J. Sokol Písek 150 let od svého založení a my mu
takto vzdali náš hold. Akce se zúčastnilo více jak 850 Sokolů z celých Jižních Čech a předvedli
10 sletových skladeb. V těch se představili cvičenci od 3 do “100“ let. Cvičenci ze Sokola Písek se
představili hned v pěti skladbách – MÉĎOVÉ, CIRKUS, ŽENOBRANÍ, SILUETY a BORCI.
Celý oblastní slet se podařilo zajistit velmi dobře, o čemž jsme se mohli přesvědčit z ohlasů jak na
samotná cvičení, tak 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 pak 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 svým dobře připraveným tratím (dlouhá: 1,5 – 40 – 10 km; střední: 0,75 – 20
– 5 km; krátká 0,3 – 12 – 5 km), ale také díky skvělému týmu organizátorů (cca 25 píseckých
sokolů), kteří si i přes velmi nabitý program najdou čas uspořádat tuto akci pro více jak
50 závodníků. Závod je nejen součástí jihočeského poháru, ale také velkou výzvou pro všechny
nadšence, kteří si chtějí dokázat, že na to mají.
Členové odboru se každoročně zúčastňují i soutěže ve všestrannosti, která sestává ze závodů
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice. I letos se cvičenci naší jednoty významně
prosadili jak v župních přeborech, tak i v nejvyšším kole této soutěže, tj. v přeboru ČOS.
Na celostátních přeborech reprezentovalo TJ Sokol Písek celkem 9 závodníků – 3 závodníci
z mladšího žactva a 6 ze staršího žactva, dorostu a dospělých. Všichni podali skvělé výkony,
o čemž svědčí i pokoření některých osobních rekordů. Celkově si naši závodníci odvezli krásných
18 medailí – 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové; za což patří velký dík nejen jim, ale i jejich
trenérům, kteří je v průběhu roku na závody připravovali.

Obrázek 5: Přebor ČOS
Žáci I. (2009–2011)
Jindřich Hašek
- celkově 4. místo (plavání 10., šplh 17., gymnastika 2. – 3., atletika 5.)
V soutěži družstev se umístilo družstvo mladšího žactva I. celkově na 4. místě.
Mladší žactvo II. (2007–2008)
Antonín Hašek
- celkově 2. místo (plavání 4., šplh 4., gymnastika 7. – 8., atletika 3.)
Vanda Knettigová
- celkově 8. místo (plavání 6., šplh 10. - 12., gymnastika 21., atletika 7.)
V soutěži družstev se umístilo družstvo mladšího žactva II. celkově na 1. místě.

Žáci III. (2005–2006)
Ivo Sobotka
- celkově 8. místo (plavání 3., šplh 16., gymnastika 13., atletika 2.)
Dorostenky (2000–2002)
Kateřina Suková
- celkově 5. místo (plavání 1., gymnastika 6., atletika 6.)
Andrea Matošková - celkově 8. místo (plavání 2., gymnastika 8., atletika 10.)
Dorostenci (2000–2002)
Marek Matoška
- celkově 1. místo (plavání 3., šplh 3., gymnastika 1., atletika 1.)
Jan Suk
- celkově 2. místo (plavání 2., šplh 10., gymnastika 5., atletika 7.)
Muži (1999 a st.)
Martin Matura

- celkově 1. místo (plavání 2., šplh 7., gymnastika 1., atletika 1.)

V červnu také mimo přeboru ČOS a župních sletů proběhl i seminář dorostenců a mladších
mužů, který se uskutečnil během prvního víkendu v Masákově Lhotě na Šumavě. Hlavní téma pro
rok 2018 bylo vaření a hygiena v přírodě.

Rok 2018 byl rokem sletovým a začátkem července nás tedy čekala jedna z největších akcí za
poslední léta – XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET. Z naší jednoty se na slet vypravilo přes
100 účastníků. Mladší a starší žactvo za skladbu CIRKUS, dorostenky a ženy za skladbu SILUETY
a ŽENOBRANÍ a muži a dorostenci za skladbu BORCI. Stejně jako minulý slet jsme byli
ubytováni v ZŠ Ohradní a zkoušky skladeb probíhaly na stadionu Eden a přilehlých hřištích.
Sletový týden byl nabitý různými akcemi, workshopy a pódiovými vystoupeními, na kterých
vystoupily i naše skupiny Five Fellas a Fearless. Vyvrcholením sletového týdne (30. 6. – 6. 7.) pak
byly dva programy hromadných sletových skladeb, které zároveň připomínaly 100. výročí založení
Československé republiky. První program proběhl 5. července ve večerních hodinách a druhý pak
v pátek 6. července v odpoledních hodinách na stadionu Eden. Pro všechny naše cvičence byly oba
programy velmi emotivním zážitkem. Naši vedoucí jednotlivých skladeb ke sletu napsali:
SILUETY – Marie Suková: „Jako pokaždé před všesokolským sletem jsme netrpělivě čekaly, jaké
skladby budou nabídnuty. Po zhlédnutí všech skladeb byla volba jasná. Vyhrály SILUETY.
Nejdříve nás byla osmička děvčat, ale postupně se přidávaly další a tak nás nakonec bylo sedmnáct.
Pilně jsme nacvičovaly od září 2017, scházely se každou neděli, aby naše cvičení bylo co nejlepší.
Cvičení jsme si 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 stadion 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 z toho
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

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, také Vyšehrad, Karlův
most, okolí Národního divadla, kde jsme na piazzetě ND 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
ŽENOBRANÍ 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 ŽENOBRANÍ 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!“

Obrázek 8: Ženy ze skladby ŽENOBRANÍ
Za skladbu ŽENOBRANÍ od nás vyrazila do Prahy ještě jedna menší skupina žen a to pod vedením
Terezy Cendelínové.

BORCI – Jakub Čudlý: „XVI. všesokolského sletu v Praze se v roce 2018 zúčastnilo 45 borců
z naší župy. Konkrétně 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 účastnili, bylo zahájení a ukončení XIV. všesokolského
sletu. Při zahájení nesli jihočeští muži celkem 7 z 9 slavnostních praporů SŽJ. 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. Závěrem je ještě nutné zmínit Martina Maturu, který se jako
spoluautor skladby Borci významně podílel na všech vystoupeních, kterých se Jihočeši zúčastnili
a velkou měrou přispěl k dobrému jménu naší župy u ČOS, za což mu patří obrovský dík.“

Obrázek 9: Písečtí BORCI
Krojovaní sokolové: Velmi významnou částí Sokola se opět stávají krojovaní sokolové, kteří se
účastní různých pamětních, pietních a kulturních akcí. Rok 2018 byl na tyto akce velmi pestrý a to
hned z několika důvodů – XVI. všesokolský slet, 100. let od vzniku Československé republiky
a 150. let od založení T. J. Sokola 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 z T. J. Sokola
Písek (Cibulka, Čudlý, Matoška) stáli čestnou stráž
s historickými prapory při vysazování Lípy svobody
14. října v Písku
8) Pochod pro republiku – oslava založení ČSR
v Praze (Čudlý)

Obrázek 10: Krojovaní Sokolové

9) Příjezd TGM do vlasti – akce Sokolské stráže
a České obce legionářské 21. 12. v ČB a 22. 12.
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

I letos odjeli naši cvičenci do Jickovic, kde se v posunutém termínu od 14. do 28. července konal
stanový tábor odboru všestrannosti (hlavní vedoucí Vladimír Velát). Celkem se ho zúčastnilo
kolem 50 táborníků a 20 vedoucích a pomahatelů. Do náplně programu patří táborové dovednosti,
lanové aktivity, základy první pomoci, výlety po okolí, táborové ohně, velké množství her a soutěží
a samozřejmě celotáborová etapová hra, kterou si všichni náramně užili.
V půlce srpna pak zorganizoval Stanislav Trávníček pro naše nejmladší cvičence z oddělení rodičů
a dětí společný pobyt v Suchdolu nad Lužnicí. Tam si užili táboření, koupání a cykloturistiky.
Zajímavý byl i výlet vláčkem do Třeboně či splouvání Lužnice ze Suchdola do Majdalény.

Obrázek 11: Rodiče a děti na pobytu v Suchodolu

Poslední týden v srpnu proběhlo letní soustředění naší 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 naší krásnou řeku Otavu a vydaly se na dvoudenní plavbu ze Sušice do
Katovic, kterou zakončily sladkou odměnou v podobě výborné zmrzliny.

Obrázek 12: Letní soustředění
V prvním zářijovém týdnu jsme opět zahájily zápisy do pravidelných cvičení a začátkem října byl
také odstartován plavecký výcvik (hlavní vedoucí Martin Matura) pro plavce začátečníky
i pokročilé a pro rodiče s dětmi.
V sobotu 13. října jsme se v Praze zúčastnili 2. ročníku závodu s názvem Chlapácký dvojboj, ve
kterém se cvičí na kruzích a mužských bradlech (pro mladší kategorie byla bradla nahrazena
hrazdou). Pořadatelem je TJ Sokol Radotín. Zajímavostí závodu je, že nemá omezenou obtížnost,
a že je vypsán i pro ženské kategorie. Z Písku se tak zúčastnily hned 3 odvážné závodnice. Písecká
výprava, skládající se z celkem devíti Sokolů si odvezla dohromady krásných 7 medailí.
Mužské složky
Jindřich Hašek
Jan Šíma
Ivo Sobotka
Marek Matoška
Jan Suk
Martin Matura

(žáci I.)
(žáci III.)
(žáci IV.)
(dorostenci)
(dorostenci)
(muži)

Ženské složky
Vanda Knettigová
Kateřina Suková
Andrea Matošková

(žákyně II.) - celkově 7. místo (16,70 b. – kruhy 8,20 b., hrazda 8,50 b.)
(dorostenky) - celkově 1. místo (16,65 b. – kruhy 8,20 b., bradla 8,45 b.)
(dorostenky) - celkově 2. místo (14,40 b. – kruhy 8,15 b., bradla 6,25 b.)

- celkově 1. místo (19,40 b. – kruhy 9,80 b., hrazda 9,60 b.)
- celkově 2. místo (16,60 b. – kruhy 8,35 b., bradla 8,25 b.)
- celkově 5. místo (14,90 b. – kruhy 6,70 b., bradla 8,25 b.)
- celkově 1. místo (19,90 b. – kruhy 9,80 b., bradla 10,10 b.)
- celkově 2. místo (18,90 b. – kruhy 9,50 b., bradla 9,40 b.)
- celkově 1. místo (20,75 b. – kruhy 10,15 b., bradla 10,60 b.)

Obrázek 13: Písecká výprava na Chlapácký dvojboj
V sobotu 20. října jsme v Písku uspořádali Velkou cenu ve šplhu – Píseckého šplhavce (ředitel
závodu Stanislav Trávníček) – která je jedním z kvalifikačních závodů na Mistrovství České
republiky. 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 závodník 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 devátou a dvanáctou příčku.
Ve středu 14. listopadu proběhla slavnostní Akademie odboru všestrannosti TJ Sokola 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 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.

Obrázek 14: Mix skladeb SILUETY a BORCI

Již 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.
Výsledky Malého TeamGymu píseckých družstev:
Rebelové
(do 11 let)
- celkově 7. (21,03 b.)
Okouni
(do 16 let)
- celkově 6. (18,24 b.)
Slůňata
(nad 16 let) - celkově 1. (23,10 b.)

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 předvedly, jak pěkně umí cvičit, mladší žactvo
kromě toho také zarecitovalo básničku a za odměnu každý dostal balíček s dobrotami.
Koncem roku také začíná sezóna maturitních plesů, během které již šestým rokem sbírají úspěch
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.

Začátkem roku 2018 také vznikla dívčí skupina s názvem Fearless, kterou začala bavit párová
akrobacie a z části i akro jóga. Všechny dívky mají základy ze sokolské všestrannosti, a tudíž mají
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 Matošková:
„Vznik skupiny nebyl plánovaný. Fearless vznikla díky naší první sestavě, kterou jsme nacvičily na
sokolskou akademii k 150. výročí založení Sokola Písek v únoru 2018. Od té doby jsme spolu začaly
trénovat častěji, protože nás to všechny bavilo a chtěly jsme vymýšlet nové věci. V březnu téhož
roku jsme jely se svou pódiovou skladbou do Prahy na Přehlídku pódiových skladeb, kde jsme
poprvé použily i lehké líčení na vyjádření příběhu. Z Prahy jsme si nakonec odvezly ocenění za
“Sportovní a estetický výkon” a zároveň jsme byly pozvány do Prahy na první sletový týden, jehož
součástí byla i představení pódiových skladeb. V Praze jsme vystoupily celkem třikrát – dvakrát na
Staroměstském náměstí a jednou u OC Eden – a jako správné “sokolky” jsme také byly součástí
hromadné skladby SILUETY.
Koncem srpna jsme v Písku navštívily domov pro seniory, kde jsme též předvedly naše představení,
za nějž jsme byly oceněny krásnými dary. Poslední týden v srpnu jsme měly soustředění, kde jsme
se naučily další zajímavé cviky. Ty jsme nakonec přidaly do nového vystoupení, s nímž jsme na
podzim vystoupily v tanečních kurzech v Písku. Sestava měla velký úspěch, a proto jsme ji
předvedly i v listopadu na naší sokolské akademii a následně i na soukromé oslavě narozenin
v Olympii v Písku. Těsně před Vánocemi jsme také vystupovaly na maturitním plese jedné z nás.
Byl to ples píseckého gymnázia a náš první maturitní ples vůbec. Poprvé jsme vytvořily vystoupení,
které jsme uzpůsobily tématu, což v tomto případě bylo téma The Greatest Showman. Toto
představení mělo tak veliký úspěch, že jsme začaly tvořit sestavy na témata.“

Obrázek 16: Five Fellas a Fearless

Mimo již zmíněné činnosti jsou každoročně pořádány i další 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.
V tomto roce také proběhla 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 našich 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.

Obrázek 17: Odbor všestrannosti T. J. Sokol Písek
Letošní rok 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
zasluhují o dobrý chod našeho odboru nebo nám pomáhají v organizování nejrůznějších akcí, za
jejich ustavičnou práci, kterou pro Sokol dělají a popřát jim spoustu sil a především nadšení do
dalších let.
Díky a NAZDAR!

Ing. Martin Matura
předseda odboru všestrannosti

