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]oo 1et Té1ovJichoYDé jsdDotr KoE-I-NooB české Budějovlce

od zpTacování hlstorle Tělo\Ťchovně jédnoty
K0I]-1-tl00R za 9a 1et' jejÍ existence v roce ]9B4
a od wdéní této h{stor'ie tiskem jako zvláštní
pňÍ1ohy ča9op1su T!žkaÍ uplynulo 10 let' je-
jíchž pŤůbéh je žédoucí pí8emně zec5y!ít 6 ta-
ké zhodnot1t. Eylo to de3etl1etí bohaté zejné-
na ve své dŤuhé po]-ovlně na převratné událoBtl
Ý ž1votě naší sooLečnost1. Ťyto spo1oěenské
zneqy se zákonLlé proroítu do ce1ého tělový-
choÝného hnutí, B ludíž 1 do žívote naší TJ.

90 1et existence TJ jsÚe téhdy zaÝ'rší].Í o-
91svou ve ve1kém sá1e Domu kulcury one 8. Dro-
slnce ]9a4. v !é době ma1e TJ ]60] kfenových
členů r.yvíiejících čllrnost Ýe dvou oalbolech
/ Láklad^í a Ťekreační tělesné výchow a turi-
stl}ry,/ a v devít1 oddí1ech ,/pfeveckých sportů'
Ten1su, kopané' koŠíkové' jechtlngu' at].etlky'
kano16!lky' 1yžování e nohejbaJu,/. co do poč-
tu ě1end byla a snad 1 nyní ještě je největší
ze všech TJ ěeskobudějov1ckého okresu.

v da1ších dvou letech se staÝ č1eBské zá-
k1edny dr'žel zhlrJba na stejné úrov_nl. Pokles
o řádově sto č]-enů by1 ýykázán v roce ] 9a'l . Zá-
sluhou ziízení pobočlcy odboru zRŤŤ/ v aosíně
bv1 v 1etéch 19BB a 19a9 pok1es zastavgn. Po
j;jíÍo zr"Jšení se ÝěBk ělenská zák]_adDa v roce
199o sníž11a o da1ších řádově sto č1enů až na
gtrv 1J7) vy':ázaný 7 roce ]992. Po úbytku ovo'r
odJílů /ter.15L1 a koaar'é/ ni]la TJ koncen roku
199] už jen 990 č1eoů.

Výbor" TJ by1 po celé d.eset1letí personálně
znečně steblllzovár], což ná na jedné stlaně vý-
hodu Ýe zku5enost1 jeho č1enů, na druhé stlaně
však Ýzbt]zuje obavj/, že Ý budoucnu bude musit
v le}at1.!né kfátkém období dojít ke znáčné ob-
Diěně ťunkc i onářů.

v .oce ]994 pr'acuje ýýbor T,' v toBlto slo-
žení!
- 1nE. L3re1 l]ovotný - přeisedg
- vácfav:'oboda - hospodář
- .iarnifa ilovotná - tajeElnice o předsed].yně

odboPu ZRTV
- JUDI' lnq- Joseí Potužník - ře ditel 

'P1eve 
c ké

- Evq šoeu"ova - piedsedkyně oň'áži"" piu"""r.v.l'
spoItů

- Antoní!'] chrdle - předseda oddílu košíkové
_ inA. Tija Bršlica - předseda oddí1u jach-

t lngu
- Růženq sBo1íková - předsedkyně ocdí1u atle-

tlky
- 1nE. MlťosLaÝ KoaáŤek - předseda oddílu 1y-_ žování
- v1ad1nír Šuster . předseda oddílu kgDoístl-

ky
- lng. Evžen Brožovslý - předseda oddí1u no-

he jb.lu nÁ
- Jan1l}6 lslerre'icheroÝé - 

_ 
pte dsedky''5{iboŤu
tuÍ'1s t1kí

šest členů výbolrr TJ
ných funkcích byu. jeho
lety.

B z toho čtyŤ1 v nos-
ě1eny už před desÉtl

oožnost schůzování v zasedacích mígtnostech.
výnosy z pronájmu dalších ksnce1éří jdou nyííve prospěch Ýšech TJ českobudějov1ckého okie-
su.

Účetnlc-tví vede TJ pod1e Ý]astního pťo€Ťa-
rru ne počítač1, 6 to původnč ve qýpočeiníň
s1ř"dí9k! senérá1ního řed1 te1ství !'llJ t/.oH-T_IJr'R B po jeho zfuéení Ýe v-J-pcčetnío st_Éedi-
9k _9. s. cÁMA. Ptl včech pi_ovedených kon-trolách by19 konsletována jeho prú'kaznost'

Archív ŤJ' ktery byI po zbourání Národního
dorou pŤemístěn og pronaae!ýc5 Eístností v T.
Foscnodí donu v siroké ullc1 ]5' by1 v roce
]q8B nucene piPstéhovon do qrch1vtr- n. D. roH-_I_NocR ;iÁ RDT'IÍUT+I. Zde by1 až do roku i99].kdy b7f opčL přestěhován do nÍstností dEn:/óhL dispozic! !ímLo podnlk'em v přízení donu v u-llc1 Boženy Néncové l .

0d Ťoku ]9Bj ne bv_L v TJ ustBven žádllý novÝodoí], naopa( ova věrší oddÍly se v rocó t]!)ťozhodly osamostatnit. zetírnco oddíl koponé
se-u_stavil pod juénen sK slaý1a' evšak jako
ce1ek zůstgf sťLružen v ráncl Ť.I, ÝyÝíjí býva_
]'ý oddíl tenisu č1nnost zcela nézáÝtsle ná T.r
pod ná2v9B LTc Líbra' tenlso',Y klub. ob6 ztrí-
n.né oojLly před svýň rozboonulÍm o oscoost€t_
n4ní n.Lrval11y' že p-ovozují svůj sport v are-
á1ech, kce buiovy patií r.I a pozemky oé TJ
pJ-onej1ty, nebo je Eá v tťvB1én uŽívání. To
Dek Yec]o ke s10ž1tým rna j e tkoprávníin jednánín'
které se snod cepŤ.ve v pPůbéhu roku 1994 po-
daŤí snÍIně dokonó1t-

Malné by1y naděje, že se ve sDoPtovnín] are_
álu TJ u }í.lého jezu uskuteční záoěr: podnlku
(c1i-1-NooR HÁRDT]'{UŤII na vJisteÝbu ubytovqy ' kdépřízemní část něla obsahor'řat 1 prostory pio
potŤeby TJ a jejího odcílu kopané. Neby1á Ťe-
a1j'zována alli pozdějl zamýšlená výstavba poně_
L:ud nenší budow' jež něla sloužit jak potŤe-
bán TJ' tak 1 potřebálo obyÝate1 a návštěvní}d
tohoto rekreaěního úzeEí. Přípravné pŤáce spo-
číÝající vé výběÍ! staver']1šté, ve vyorecování
DŤojektového úkolu a Ý zaíazei7 do p1"ánu akce
z w\] .r důs1edku zlušení této forroy vJistavbJ
přerušen'. ]:akonec se pŤece jen nEší TJ poda-
í11o DostevÍt tam v roce '992 efespoň budoYu
šaten a socÍá1n7ho 2aÝ7ze^!, a to z pTostŤedků
csTT získaq)ich z eEise stíracích Iosů ''spor!pro všechqy''. tato budovs je nyní spolu s hři.-
ště5 dáca ; dispozici sK s:aÝja, který se Dii-
Ólni1 o Dieměnu původní dieÝéné budoýy sezór-
ního bufe tu a k].uboÝny ne ŤestEulacl a celo-
ročnín provo zem.

Až do 23. května 1990 ně1a TJ pTávní sub-jeklívi!u oovozeDou z prár'rrí suojekaivlťy bý-
va]'ého csTv. 0d následujícího dne, kdy byla
na podLladě předloŽených etE]]oÝ zgťe€"istroÝá-
ns u M1n1sterstva vnítra ceské repub11ky jako
oočanské sdružení' ná TJ ÝlestDí právní gub-
jekttvitu a přeš1ó n9 n1 vlestn1ctví néjetku'
který 31ce již dříve považoval'a za sÝĎj' a]'e
fa_kttcky k něEu oě1B jen právo hospodeření.

Od 18. ledna 1990 se TJ stslB jednou z u-
sta1'ujících ělenek Asoc1sce tělovýchovDjch
jedllot a sportovních klubú ,/ÁTJSK,/, poDecha-
}g sí však 1 ě}elství v csT'/.

od roku 1986' kdy by1o TJ přeřozen8 do TT.
kate rol1e tělov]'chomých jednot f 1nancovBr\ýcb
z úrovně bývolého Kv cSTv' dostávala až do ro-
Eu ]9B9 pÓdstetně vyšší dotece než dříÝe od ov
cSTv, coz jÍ při rozuEnén hosDodaření zaruěo-
va1o pok!ývání těch néjnutnějších nákladů. !-
kononické zabezpečování ělrulostl TJ Ý násleou'jícío období r,7Žaduje n1_BoŤád!é ústJ-{ jejích
ťunkcicnářů' protože dotace Dá člnnost 1 ng ú_
dŤŽ5u zde]eka nepostaÓují. TJ proto lř1o11a ve
čt\.r!én čtvŤtletí 199] sběrnu sazkv s doDlřio-
v.!_m olodťjem drobnéno zooŽí, a to v oodchodu
spojujíc ím česp.obudějovické :eleznlční e au!o-
busové nádraží. D81šÍn zdlojem příjnů jsou pak
kroně zngčně zvýěený'ch č1ensIýcb příspěvlrú t

schúze výboru se do roku 1992 koBa1y jed-
nou zs třl týdny v Doroě kultutv' od roku 199J
oak iednou nésíčně v zBsedací nístnost1 a. s.
koH-Ť-ltoon HARDŤMUT{I v Mánesově u11c1 ],/1 .
PŤotože zesedací nístnost1 v uÝede!ém doDě
hod1á tato Ór8enLzace pron6jnout' bude se
schúzová.oí Busit př€Bísilt do skuherského
u11ce č. ]4.

Jde o budgÝu' }ťCeré dříÝe palřila ísiied-
nínu výboru csTV a s1ouž116 potřebáE oblest-
ní sDTávy !.1lovýchoÝqých zeř74eflí- Po zruše-
ní této or8en1zoce ryzÝEl Uv csTv \ oodání
žádostí o Dřevod budoly do vlastnictvÍ jiné
tě1oÝýcho!-oé organ1zace. ve stanovené lhůtě
tehdy Dodala žádost obsahui1cí záně! ns !y-
už1tí budoÝy jeD ŤJ KoH-J-Noo-q. Nskonec by-
]a oudoÝe pi1dč1ene 0W csTv s 'rín, že r_aše
TJ v ní ná béŽplstně k dÍspoz1c1 kancelář a



eDonzorské daÍ:/, kter'é se věak obt1žně zí-
sLav"i1 v důsl"'<u !ono, že TJ neproYo2uje
nB ]ry.!í ťkonnos'':nr ú]"ovn1 Žadny v Českých
3uděijov1cích popufární 9 di'rácký atraktivní
spoŤt a nemá nyní sn1 Ýlastní spoltovlště'
kte.é by ooh]_a zčástl p.onajÍaEt pŤo 6por-
tovní účely a prÓ 1nstslac1 rek]an.

svou spoltov.í činností TJ po d1ouhá
1éta propsguje i názeÝ a ochrannou známku
i(c1{-]-]ÍocR. oČ' ziízen! P1aveckého středisks
/cyr.-j4( Plevec'44 óko1.'/ v roee 19-1 proŠ11
povl rr.cu výULou Dl eván ( zajj š Lovanc'] prÓ
zák).adrí ško1ý tínto p1aÝeckýn střec1skeú
Iesp. Dlaveckou škol@u !'!aší TJ télrěŤ Vě1_
chn1 občené českobudějov1ckého okresu no_
Ťození 1r letech 196' ež 19aa. I to jlstě
př1spíÝá k posí1ení dcbrého zÝuk! jaéna
KoH-T-}IooR_ Této činnost1 TJ bÓhuže1 zdn1e_
ka neocpovícá q/še sponzorské podpory po-
skytované jí ež dosud Dodn1ken I{oH_f-NooR
HÁ RD T}'!UT.I .

záÝěTeÚ )e třebe zhodnotit výs1edly pl-
nění h1evního pos1ání TJ, tj. těloÝýchovné
č ínnost1.

Po soořr-ovní st.ánce nejúspěšnčjšÍn ag 
'fB 

č1en./ zdaleka největší'a oddí1en T'Jje oddí1 D1avecLých spo.tů. Jeho dr,lžstva
si v mužské 7 ý ,enské kete8o!1i ucržují
už po d1ouhou řaóu 1et trva1é poste9ení
mezi nťkoflka nejlep5lnl oddí1y v České
re.ubl1ce. sí1a oodílu spočívá zejEéna
v trin]ořáině š1loké základně m)'aó$c'a zá-
vodníkĎ' kteří p.9 oddíl zÍskávají úspě_
chy pieievěítr Ý soutěžích družstev a také
v soutěžích jed.,otfiÝců v žákovskén 2 do-
rosteíeckéÍt věku. Zásluhu ns tom I!á 1 ex1-
s-aence Diaveckj'ch sDoŤtovních tříd r:e zó-
klední iLo1e 1'Kubatově u11cí' které nahra-
di1Í bý.ra}é t!.éniikové stře.isko ť!!ái.]že 

'a p1avecLá část českobudčjovické sDoŤi-ov-
n1 skoI/ /:|r,r';aie,. ZaLrn se vŠaP' z Léto
š1Ťaké zák\zůny n1adých ta1entů nedáŤí vy-
chovát e1espon nčko]-1k dospě1ých plavců
s tako./o'o v.-/kor..ností, eby Eohl1 úsDéšně
reoleze..tovat naši !epub11ku Ý nezicároc-
ních sou'iěžích. součástí oddífu plaveckých
sportů je i sekce Ýodního po1a. Sekce sko-
Lů i]o Ýoiy' která už ý:]kazavola ve]!!i do-
bré výs1eol''T, Eusí1a být bohužef zla]šena
pro haverijní steÝ skgkelského zaĎízení na
PlaÝeckéts stadicnu v ceských BudějoYlcícb.

Defšíra Ie o.e ze nt anterlr roěsta české tsudě-jovIce ve lxršších soutěžích je odd'í]_ koší-
kové. Basketba]' kte.ý je ve světě jednÍ!
z neirozšířenéjších a ngjpopulárnéjjích
sDoP!ů' nemá Lor_rjŽé1 Ý cesLa!ch tsuc,:jovicÍch
potřébnou oopularltu a zázemí, svou ěj'nnost
Ý-Jvíjí oddí1 Ý 'iě1ocvičně základní ško1y
v !._ubatově u].lci' která Ýyhovuje pro tré-
n1nkovou ěInn.rsl' a1e nenÍ uzpr!sobena pro
účest diváků ns záDasech. Oddí1 trá pouze
roužské s1oživ od Biedších žáků až pó nuže
- veterány. Eužstvo dospělých se po Ťsdu
let u!]1stuje n8 př€dních nÍstech krajského
přebor\r; sÝou vJikonrrostí a ekonolriclqýBi !1ož-
nostn1 všek zetíE nenělo na postup do ná-
Podní 11ry E zejloéna pak ne udržení v ní.
Jednín z důvod'ů je 1wšší věkoÝý prÚ.!0ěr
hréčů' tBkže bude rřebg nužstvo oolad1t.
0ddí1 ná l05 č1enů' z n1chž dvě tře t1qY
tvoří o}ádež. V součesné době se ocdíl sne-
ží wchovet budoucí výkonné Íoužstvo ze sou-
ěosného cr!žstva E}adšich žálců, které pove-
de trvele jeho trenér postupně až do nuŽů.

oddíl jachtin8u sdružuje 80 členů' tteří
0eií k disDoziei 1oděnic1' dílnu' kj-r.]boÝnu
a ubytovací bJ n}y v areá]u u rybníka Bez-
d!ev. Y dřívějších letech úě1 tento oic{l
nejen oěkolik úsDěšďch závoiníků v kate-
gorii dcspělých' Ele také šiťo]<ou zá]<1adnu
žectva' ktelé 

'1ě1o 
k d1spozic1 dostetek od-

dí1ových výukov}'c}r 1ocí třídy optlrist. Je_
št3 '/ ]"oce 1997 2:skEl od 1íI v Ť9to Lrídě
ti Tul pr"b)rníke čssR e zviťězi] i v českén
poháru. Tyto 1odě Ýšak dos1ubuií nei]o už L,l
dos1ouži1y' jachetní 1x'bavení je znečně

nákledné a pro jehÓ poři.znvání 2 prostředků ŤJ
jsou_trtož.]ostl ÝelmL oÍie2e!é. Tonto sport pro_
!o může úsp.'ŠnJ provozovBi zDTBv1dla ien ter.
kdo je 3chopen poaídlt z vIastnÍch próstřed1,ů
pro sebe nebo pro sÝé díT'Á 10ó 1 d6lší vvbave-ní B kdo ná nožnost pňeplavovat se 1 s 1ódívLcstní! outem k záVodům nejen ne ilbočes}.é.
E1e 1 na vzda1enéjší vocrtÍ p]ochy.

OoJí} Bt 'e!íky ma ]7 č1enů e vénuie se !é-I!éí vyluČné vil'chové mlédeŽe na sradlóru '/ŠZ av sL.Ie L1ck-o koŤ1doru VšesnoItovrÍ holy' KeŽ-
doŤočně v dubnu pořádá tiadíění závod "v síl-n1čnín běhu na 25 kn ''Kolem Hluboké',_ V loce
]994 se usL'utéčn11 j1ž 54. ročník tohoto zá-
Ýodu-

.-.0ddí1 lyžován1, který má B1 členů' sé rov_něz Zemé_u e na qichovu mloceŽe' a tó v zim-
n1n oroobí| kdy pPovÁd]' zákla:ní í zdokona1o-vecí vyu}ru 1vžování.

_- 0cdi1 l'anoíst1ky zDmbřuje č1nn1st s\r,ch 42členl ns vodacké !uríst'lcké jízdy zdatn;slj
a na !ekreační keno1st1ku. cddí1'ná svou 1o'-
děn1cl a dí1nu ve sportovním areálu Ť.I u lda-
1ého ie zu.

_. l'ejmenšín oddÍlenr s oouh'ol 1o Č1eny, kte-ří- tvo:í jekousi uztrvieoou spo'lečnost,- je oc-dí1 nobejba1u. Há k l.]ispozic1 vlgstní'přací
v_ybudovoné hřÍšLé ve spol"tovnÍEl t1].eáIu TJ u
1la1éno j.zu. DruŽstvn o.jdil'u s1ar'tuj1 v ne,j-niŽších s outěžích.

(dtor spo_crU pro všecht-Y /óí1ýe odb,T Žá-kladní a rckŤ^ačni !č1esné_ výcno!.v,/ sdruŽuie
pcevá',nó Žen''' !'':nujíc1 se Ý zainu své\o zdŤa-ví a pčkné po:tEvy cvičenjn s hulbou / rýlnic-
ké s/nne511ce ' aeroo1]nr epoc./. cvič.ní 5e
{oneJ1 Jocnou tydně v tÁ_Locv1čné Eý.B]názja v
Ceské u]1ci a je:nou t.ýdne v tť1oěvična 3]dš.
odbor ma í shDjau muŽť vénu'jíc1ch se Ťe]ale-
aČnínu vole j.,glu Ý !ě]ocv!čné zá].1adní čkcl7v Čécově ULLcL. .j91koYý roČet ̂ ]enů odboI]je 

'ts, 
což proÍI piedchozln _LeLčm zn.nená _-bytek.

cdboř tuiistiky má ]9 členů převážně věkustředního a star!ího. Poíádá pro sýé ělenyvý]ety do oko1í Českai'ch lud' jovic s rekre"ec-
:]Ín i poznóvacÍm zamÓřenjm' 7pÍevi)1a jedr'oL]
ročně pek organízuje pro sÝé členy 1pio ze-
něstnance a. s. LcIl-T-Noon 

'l-LRDTl,iUTH 
zájezd

do v2dá1eně jší lokallty.
Z uveoeného vyplývá' že po osemostaI,neni

Óodílů tenisu 2 kopené se z;číná roěnt! cha-
Ťsl.:ter ŤJ. značně pok1esly soutěživé typy
tě1oÝ-ýchow a zvýšif se podíI r.ekreačníchtypů' kter'é přl zúěněném sty1u životg v po-
sledních něko}ika fetech nabývajÍ n.a vJ'zna-
Idu. s touto charakter1stíkou v9tuluje ŤJ do
dÍlhého stolet'í své čírulost1. Lze si jen
přát, eby se jí-práce daÉi1o nejnéně tek'
JaK lomu Dylo dř1ve.

Tng. Karel Novotr\ý


