
HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 
 
 

1988 
 

  2. 1. – Novoroční turnaj ve stolním tenise 
  22 soutěžících  

 kategorie: muži 
          dorostenky 

      děti (chlapci společně s dětmi) 
 
19. 1. – Výroční členská schůze 
   volba mandátové a volební komise: 
  předseda  Karel Kubát 
  místopředseda  Zdeněk Ondráček 
  pokladník  Jana Benáková 
  jednatel  Bohumila Musilová 
  kulturní ref.  Olga Drápalíková 
  politicko-vých. ref. Jiří Drápalek 
  revizní komise Víťa Holas, Milan Janáček, Zdena Poulová 
  
     Dana Zelenková 
     Vladimír Benák 
     Jiří Benc 
 
  6. 3. - Závod na pytlích – 4. ročník závodů se konal na svahu pod křižovatkou 

 soutěžilo 32 účastníků, kteří byli rozděleni do kategorií: 
 předškolní děti, 
 dívky 1. – 4. třída, 
 dívky 5. – 8. třída, 
 chlapci 1. – 4. třída, 
 chlapci 5. – 8. třída  
 a také dorostenci společně s dospělými 

 
  1. 4. – Fotbalový maratón 

proti sobě se utkali ženatí a svobodní v sále KD, kopalo se do hadráku, nakonec jako vítězové 
skončili svobodní v poměru 103 : 94 

 
21. 4. – se začalo opravovat HŘIŠTĚ 

navážel se nový písek a upravovalo okolí kolem hřiště, pak na řadu přišlo nové pletivo a barvily 
se sloupy 

 
30. 4. – brigáda na úklid obce 
 odvoz roští kolem rybníka 
 
28. 7. – 31. 7. – Zájezd do Slovenského ráje 
 zúčastnilo se ho 25 členů i nečlenů TJ, přenocovalo se v kempu ve stanech Dedinkách 
 − návštěva Dobšinské ledové jeskyně, Spišského hradu, koupání v přehradě,… 
 

28. 5. BARD – skončila prodělkem 
 



17. 6. FORTUNA - skončila prodělkem 

  2. 9. METAL JAN – skončila úspěšně 
 
20. 8. – Brigáda na pomoc JZD při úklidu slámy - účast 10 členů TJ 
 
5. 12. – Mikulášská nadílka 
 
17. 12. – taneční zábava – BARD- tato zábava skončila úspěšně 
 
Turnaj vesnických družstev ve volejbale konané v Bezděkově, celkem se zúčastnilo 10 družstev a 
družstvo Oudoleně skončilo na 3. místě. Krajské kolo se konalo v Česticích, zde byl úspěch menší, ale 
byli ohodnoceni za nejlepší oblečení 
 

1989 
 
27. 1. Výroční členská schůze 
 celkový počet členů 64, žen 41, mužů 43, chlapců 16 a dívek 18 
 změny výborů: předseda Jana Benáková 
    pokladník Václav Augustin 
 
Turnaj ve stolním tenise 
 
Fotbalový maratón 
 
24. 6. Účast na hvězdném pochodu „Všechny cesty vedou do Lipnice“ 
 

29. 4. MARKÝZ IOHN – tato skupina měla velký ohlas 
 

7. 5. BARD  - tato zábava se vydařila 
 
Konec dubna – oprava koupaliště, betonování a zadělávání prasklin ve stěnách, barvení, usazování 
betonových desek po celém obvodu koupaliště, natírání žebříku a držadel a také došlo na rekonstrukci 
dřevěné boudy 
 
27. 7. – 29. 7. zájezd na Lipenskou vodní nádrž 

ubytování v kempu Karlovy dvory, za tři dny se stihlo podívat se na hraniční přechod 
Železná Ruda, prošlo se údolí Vydry,… Při zpáteční cestě byla prohlídka zámku 
Rožmerk  

 
POMOC JZD – brigáda při úklidu slámy a při obracení řepky 
 
5. 12. Mikulášská nadílka – letos s andělem a mikulášem, přišlo dokonce i sedm čertů 
 
Z činnosti oddílů TJ … 
 Volejbal z 9 družstev skončila Oudoleň na 3. místě 
 Hokej  v říjnu se hrál „Pohár SČSP“, Oudoleń skončila na 7. místě z 9 družstev 
   Okresní hokejový přebor 
 
 



1996 
 

- byla dokončena výstavba hřiště za Nečasovy 
- na zimním stadionu bylo obnoveno osvětlení a opraveny mantinely 
- nově nastupující generací založen Aerobik klub 

 

1997 
17. 1. oficiální předání TJ Sokola nově nastupující generaci 

− nový výbor: předseda  Jaroslav Poul 
     jednatel  Mirek Janáček 
     pokladník  Ivana Rosická 
     Jana Benáková 
     Pavel Sláma 
 
5. 1., 12. 1. a 19. 1. - hokejové utkání na místním stadionu svobodní proti ženatým 
 
25. 1. Závody na pytlích, které se opět konaly na svahu pod křižovatkou 

    kategorie: předškolní děti 
   1. - 4. třída 
   5. - 9. třída 
  dorost a starší 

 
k 16. 2. má TJ Sokol celkem 73 členů a stav konta činil 994, 20 Kč. 
 
1. 3. se konala taneční zábava – TELEGRAF – tato zábava skončila výdělkem 
 
27. 6. Táborák k ukončení školního roku na místním stadionu 
 
14. 7. se pořádala brigáda na dolním hřišti (úprava terénu a nátěr plotu) 
 
1. 8. taneční zábava, představily se následující kapely: ARAX, ARGON a CHRCHLOR 
 
31. 10. MORAVA – zábava skončila opět výdělkem 
 
5. 12. Mikulášská nadílka 
 
19. 12. KYVADLO 

1998 
 
24. 1. TELEGRAF - výdělek 
 
12. 4. orientační běh – běhu se zúčastnilo 52 závodníků, nejmladší Josef Antl junior a nejstarší 

Josef Antl senior 
2. 5. – KYVADLO 
 
15. 5. - výroční členská schůze 

účast 42 členů, složení výboru: 
pokladník  Ivana Rosická 
kulturní referent Miloš Rosický, František Zhříval, Jana Benáková, Vladimíra  Benáková 
kronikář  Vlasta Bencová 



 
23. 5. – MORAVA 
 
11. 7. brigáda na dolním hřišti, účast 8 členů 
 
19. 7. Pochod na Radostín účast 15 členů, opékaly se špekáčky a hrály různé hry, zastávka nás 

čekala v restauraci U Šimáka, kde jsme se občerstvili a poté vyrazili 
zpět k domovu 

 
31. 7. - 3. 8. zájezd ZVÍKOV - ORLÍK, účast 11 členů 
 
30. 9. 1998 - 1. 2. 1999 byla pronajata ledová plocha v Havl. Brodě a zakoupeny hokejové 

dresy (20+2ks), naši hokejisté obsadili 5. místo 
 
27. 10. TELEGRAF 
 
28. 11. se konala 1.OUDOLEŇSKÁ ROCKOTÉKA na kterou přišlo 350 platících 
 
5. 12. Mikulášská nadílka 

1999 
 

15. 1. – 17. 1. se konal víkendový zájezd na horskou chatu do Vítkovic s účastí 27 členů 
 
28. 6. – 2. 8. Karlštejn, účast 7 členů, návštěva hradu Karlštejn, Velké a Malé Ameriky, Koněpruské 

jeskyně 
 

2000 
 

zábavy: rockotéka, Kyvadlo (říjen, prosinec)  
 

2001 
 

16. 3. výroční členská schůze, účast 32 členů 
v této organizaci celkem 70 členů  

 složení výboru: 
jednatel  František Zhříval 
pokladník  Ivana Rosická 
sport  Mirek Janáček 
kronikář  Vlasta Bencová 
přeceda  Vladimíra Stehnová 
členové výboru Miloš Rosický, Jana Bačkovská, Pavel Sláma 

 
31. 3. – KYVADLO 

 
30. 6. - opékání buřtů na zimním stadionu k zahájení prázdnin 
 
5. 12. - Mikulášská nadílka 
 
 



2002 
 
5. 12. mikulášská nadílka 
 
prosinec - závody na pytlích 
 

2003 
 
21. 3. - výroční členská schůze 
  návrh nových členů do výboru a to Hany Bencové a Michala Slamy 
 
19. 4. velikonoční zábava KYVADLO s účastí kolem 670 lidí 
 
1. 6. - orientační běh u příležitosti dětského dne 

účastníci orientačního běhu měli za úkol střelbu ze vzduchovky, šplh na laně, skoky v pytli, 
skládání hlavolamu a obrázků 
kategorie:   děti do 10. let, 

10. - 15. let, 
nad 15 let  
rodiče s dětmi 

 
10. 7. - turnaj ve volejbale 

mezi sebou se utkalo 5 družstev, sehrálo se 11 zápasů, každá na 2 vítězné sety 
 
5. 9. - táborák u příležitosti zahájení školního roku na stadionu 
 
5. 12. - Mikuláš s andělem a 6. čerty 
 
20. 12. - KYVADLO 

2004 
 
19. 3. výroční členská schůze - 69 členů 

 
10. 4. – TELEGRAF 

 
6. 6. - dětský den - orientační běh, tohoto běhu se zúčastnilo 34 dětí + 8 rodičů 

 
7. 8. - se na hřišti u Nečasů konal 2. ročník volejbalového turnaje s účastí 11 družstev a z toho 

bylo 5 přespolních 
 
4. 9. a 11. 9. proběhla brigáda na dolním hřišti, navezl se nový písek a betonovaly se obrubníky 

kolem hřiště 
 
27. 9. a 18. 12. KYVADLO 
 
5. 12 Mikuláš 
 
29. 12. oddíl stolního tenisu pořádal vánoční turnaj ve stolním tenise  
 

(zpracovala Vlasta Bencová) 


