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Sokolská župa Beskydská má zastoupení 21 oddílů ve 13 sportovních odvětvích s celkovým 
počtem 1090 výkonnostních sportovců. 
Novým sportem naší župy a celé České obce sokolské se stal stolní fotbal na základě 
úspěšného podání žádosti našeho odboru sportu a jednoty Sokol Bohumín. 
Sokolskou župu Beskydskou úspěšně reprezentovali v mistrovských soutěžích všechny naše 
oddíly od extraligových, ligových oddílů až po oddíly krajské a okresní. 
Oddílem, který hraje dlouhodobě v naší župě nejvyšší,  a to extraligovou soutěž,  je oddíl 
volejbalu z T.J. Sokol Frýdek-Místek. Ženy, juniorky a kadetky hrají nejvyšší soutěž v ČR.  
V družstvech velkého úspěchu dosáhli basketbalisté (muži a kadeti) Sokola Karviná, kteří 
postoupili do semifinále play off, kde porazili Podolí. V základní části 2.ligy se umístili na 
pěkném 2.místě tabulky. Kadeti T.J. Sokola Karviná - U19 postoupili do 1.ligy, kde se jako 
nováček soutěže umístili na pěkném 7.místě tabulky. 
Stabilním ligovým družstvem jsou házenkářky Sokola Karviná, které svými výbornými výkony 
v 2.ligové soutěži žen, 2.ligové soutěži mladších dorostenek a soutěže žákyň zaslouží rovněž 
velkou gratulaci za reprezentaci naší sokolské župy Beskydské a celkově našeho kraje. 
Rovněž florbalisté Sokola Frenštát pod Radhoštěm, kteří v mužích hrají Moravskoslezskou 
soutěž a junioři hrají 2. a 3.ligu si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší župy a kraje. 
V jednotlivcích se již tradičně daří kadetům ze Sokola Rychvald – oddíl taekwondo 
- mistrovství České republiky v Praze - 1.místo – Gregor Bruckmann.  
- mistrovství Slovenské republiky v Trenčíně – 2.místo – Nikolas Pokorný. 
V jednotlivcích mladší a starší žákyně se dlouhodobě na celorepublikových a krajských 
závodech umísťují na stupních vítězů od 1.-3.místa gymnastky Sokola Kopřivnice. 
 
Úspěchy jednotlivých oddílů posílám zpracované dle soutěží a umístění v tabulce. 
 
Extraliga: 
T.J. Sokol Frýdek-Místek – oddíl volejbalu žen – 9.místo 
T.J. Sokol Frýdek-Místek – volejbal juniorky – 2.místo  
T.J. Sokol Frýdek-Místek – volejbal kadetky – 3.místo 
1.Liga: 
T.J. Sokol Karviná – oddíl basketbalu U19 junioři – 7.místo 
2. liga: 
T.J. Sokol Karviná – oddíl basketbalu – muži – 4.místo 
T.J. Sokol Karviná – oddíl házené – ženy – 6.místo 
T.J. Sokol Karviná – oddíl házené – mladší dorostenky – 5.místo 
3. liga: 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl kuželek – 8.místo 
T.J. Sokol Karviná – oddíl basketbalu mužů B – 3.místo 
Divize: 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl kuželek – 5.místo 
 
 
 
 



Krajská soutěž: 
T.J. Sokol Frýdek-Místek – oddíl volejbalu kadetek – 3.místo 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl kuželek – 4.místo 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl kuželek – 7.místo 
T.J. Sokol Záblatí – oddíl stolního tenisu – 8.místo ,sk.B 
T.J. Sokol Příbor – oddíl stolního tenisu - 8.místo, sk.A 
T.J. Sokol Karviná – oddíl basketbalu U15 junioři – 6.místo 
 
Regionální přebor: 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl kuželek – 3.místo 
T.J. Sokol Bohumín – oddíl stolního tenisu – 2.místo  
T.J. Sokol Dětmarovice – oddíl stolního tenisu – 5.místo 
T.J. Sokol Rychvald – oddíl stolního tenisu – 10.místo 
T.J. Sokol Karviná – oddíl basketbalu, nejmladší žáci U11 – 3.místo 
T.J. Sokol Záblatí – oddíl stolního tenisu, žáci – 4.místo  
 
Cílem do dalších letech je zvyšování počtu dětí a mládeže v našich jednotlivých sportovních 
oddílech a vedení je jak ke sportovním, tak morálním hodnotám.  
Aktivně se za odbor sportu podílet na vyřizování dotací z nových programů NSA – Nádoní 
sportovní agentura a jiných dotačních titulů z MSK v dalších letech pro jednotlivé sportovní 
oddíly župy. 
 
V roce 2020 proběhne vyhlášení nejlepšího sportovce a družstva naší Sokolské župy 
Beskydské a v této slavnostní sportovní události budeme pokračovat již každým rokem. 
 
Předsednictvo odboru sportu ČOS a Sokolské župy Beskydské Jana Čapka odsuzuje užívání 
zakázaných podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu a vyzývá vedoucí a zainteresované 
trenéry a sportovce, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost. 
V Sokolské župě Beskydské Jana Čapka nemáme s dopingem žádné problémy a vše je 
v pořádku. 
 
Na závěr bych chtěl za odbor sportu poděkovat všem aktivním oddílům – vedoucím, trenérům 
a hlavně všem sportovcům za jejich aktivní přístup při mistrovských utkáních, tak v jejich 
osobním životě, že jdou příkladem ostatním, hlavně mládeži a tím reprezentují Sokol, naší 
sokolskou župu Beskydskou a Moravskoslezský kraj. 
Také Vám chci všem popřát pevné zdraví, mnoho životního elánu a zdaru ve Vaší sokolské 
činnosti. 
 
Pod Sokolským mottem: „lví silou, vzletem sokolím…“  
 
Ve Frýdku-Místku, dne: 1.4.2020 
 
Vypracoval: 
David Jochym 
Předseda odboru sportu 
+420 604 577 400 
david.jochym@seznam.cz 
https://zupabeskydska.eu 
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