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Zrovna, když jsem měl psát
tento editorial, dostal jsem
se do své „vnitřní disputace”,
tentokráte spíše filologického
zaměření. Jak vlastně vnímáme slova chlubit se, pochlubit
se? Pozitivně či spíše hanlivě?
Asi budete souhlasit, že záleží na souvislostech, v jejichž
kontextu jsou tato slova používána. Často přece slýcháme, že se třeba žák chlubí
dobrým prospěchem, nebo
třeba sportovec se může pochlubit úspěchem. To jsou ta pozitivní spojení. Ale také
často slýcháme, že se někdo chlubí cizím
peřím, že se chlubí něčím, na čem nemá
žádnou zásluhu... A tak mě napadlo, že
jsou věci, kdy místo slova „pochlubit se” je
vhodné použít spojení „být hrdý”. Zatímco
v prvním případě jde vlastně o vnější záležitost (sděluje veřejnosti, čeho člověk dosáhl), ve druhém se jedná o něco více věc
interní, prožívanou svojí osobností.
Právě takovýmito případy použití spojení
„být hrdý” mohou být události, které zachycuje toto elektronické vydání časopisu. Můžeme být tedy hrdí na to, že Sokol dokáže
zorganizovat takové rozsáhlé akce, jako je
projekt „Sokol spolu v pohybu”, „Noc sokoloven” – do nichž se zapojila více než stovka jednot po celé republice –, ale také třeba připravit sokolský program pro veletrh
For Toys (na němž se do připravených pohybových aktivit zapojilo přes 1 500 nesokolských dětí). Tedy akce oslovující i širokou veřejnost, která je hodnotí pozitivně.
Stejně tak ale mohou být hrdí v Sokole
Maxičky na pořádání musherského mistrovství Evropy, které se stalo největší akcí
v historii individuálního mushingu na území
Evropy. Všechno to jsou akce, které jsou
náročné na organizaci – a Sokol je dokáže
úspěšně realizovat.
Pochopitelně to jsou jen některé příklady.
V tomto vydání si samozřejmě můžete přečíst o mnoha dalších událostech, o sportovním, společenském i kulturním dění
v Sokole. Nejen v ústředí ČOS, ale také
župách a jednotách po celé republice si při
Památném dni sokolstva připomenuli letošní 75. výročí tragických událostí v době
nacistické okupace. O některých z těchto
pietních akcí nám napsali naši dopisovatelé
a můžete si tak o nich přečíst.

Editorial

Hezké čtení vám přeje
Zdeněk Kubín
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Sokolové vzpomenuli 75. výročí
tragických událostí
Letos 8. října uplynulo
75 let od tragických
událostí, kdy byla
výnosem zastupujícího
říšského protektora
Reinharda Heydricha
Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek
úředně zabaven. Při tzv.
„sokolské akci”, v noci
ze 7. na 8. října 1941,
gestapo zatklo, takřka
naráz, všechny sokolské
činovníky z ústředí, žup
i větších jednot, kteří
„ještě byli na svobodě”.

T

ento den se stal Památným
dnem sokolstva, při němž
si Česká obec sokolská každoročně připomíná padlé
sokoly, kteří ve více než
150leté historii Sokola neváhali položit
své životy za demokracii a svobodu své
vlasti. Letošní pietní akce se v tento
den konaly jak v Tyršově domě v Praze, tak v řadě sokolských jednot a žup.
V sídle České obce sokolské, v Tyršově
domě v Praze, zahájila vzpomínkovou
akci starostka ČOS sestra Hana Moučková, která uvítala předsedu Senátu
Parlamentu ČR Milana Štěcha a další hosty. Ve svém krátkém úvodním
projevu připomenula památku všech
sokolů, kteří položili své životy za demokracii a svobodu své vlasti. Poté vystoupil ředitel Vojenského historického
ústavu plk. Aleš Knížek, který ve svém
projevu hovořil o událostech z října
1941 a dnech, které předcházely tragickému 8. říjnu – mimo jiné zmínil,
že ihned po svém příjezdu do Prahy
27. září zahájil Reinhard Heydrich krvavé represe, namířené v první řadě
proti příslušníkům bývalé československé armády a Sokola; 28. září byli popravení generálové Hugo Vojta a Josef
Bílý, o dva dny později náčelník ČOS
Antonín Pechlát. Plukovník Knížek rov-

něž připomenul, že za druhé světové
války padlo za svobodu celkově přes
5 000 sokolů a sokolek.
Předseda Senátu PČR Milan Štěch na
úvod svého projevu uvedl, že Sokol,
prezident T. G. Masaryk a legie jsou tři
pilíře, o něž se opíraly základy První
republiky. „Bezprostředně po listopadu
1989 byl Sokol často zmiňovaný i politiky, ale bohužel toto období netrvalo
dlouho. Nastala doba divoké privatizace a individualismu a Sokol byl vnímán jako kolektivistický,” uvedl Milan
Štěch, který pokračoval: „Dnes si uvědomujeme, že v 90. letech se udělala spousta chyb a opomíjení Sokola je
jednou z nich.” Dále hovořil o postojích
a hodnotách Sokola v současné době
a o jejich aktuálnosti.
Po projevu předsedy Senátu PČR vystoupili další hosté. Místopředseda
Svazu bojovníků za svobodu plk. Emil
Šneberg mimo jiné připomenul i tragický osud sokolů, kteří po Mnichovské
dohodě v září 1938 zůstali na zabraných územích – na tisíc těchto sokolů
bylo zatčeno a popraveno. Tajemník

Československé obce legionářské Jiří
Filip zmínil, že Sokol je svým způsobem pro ČsOL mateřskou organizací,
když za první světové války stáli sokolové u zrodu československých legií.
Připomenul rovněž obdobný osud obou
organizací – ať již za nacistické okupace, tak po roce 1948.
Po této části slavnostního pietního
shromáždění se jeho účastníci odebrali
na 2. nádvoří Michnova paláce, kde položili věnce a květiny k pamětní desce
padlým sokolům za 2. světové války.
K důstojnému průběhu pietního shromáždění přispěla Hudba Hradní stráže,
slovenskou a českou hymnu zazpívali „Vycpálkovci” pod vedením Martina
Terraye.
Samotnému pietnímu shromáždění
předcházelo položení kytice k památníku tří odbojů na 1. nádvoří Tyršova
domu, jímž vedení České obce sokolské uctilo památku všech padlých sokolů ve více než 150leté historii Sokola.
-redříjen | 2016 SOKOL
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Památný den sokolstva,
věnovaný vzpomínce
a odkazu sokolů, kteří
položili své životy za
demokracii a svobodu
své vlasti, si Česká obec
sokolská připomíná nejen
při oficiálním pietním aktu
ve svém sídle v Tyršově
domě, ale řadu akcí
zasvěcených tomuto dni
pořádají rovněž mnohé
sokolské župy a tělocvičné
jednoty. O některých z nich
nám zaslali své zprávy
dopisovatelé.

U

herskobrodská sokolská jednota se ve spolupráci s Nadací bratří Lužů, městem
Uherský Brod a branným
oddílem gen. V. B. Luži letos
poprvé připojila k celorepublikové akci
Večer sokolských světel.
Před sokolovnou se shromáždilo víc jak
200 účastníků, převážně dětí s lampiony a mladých rodin s dětmi v kočárcích.
Po 17. hodině jsme se společně vydali
na cestu sokolovna – Masarykovo náměstí – kašna. V čele průvodu nesli naši
mladší sokolíci sokolský prapor a vlajku

Uherský Brod

Památný den sokolstva
v jednotách a župách
České republiky. Za nimi pak kráčel starosta města Patrik Kunčar a starostka
sokolské jednoty Sabina Běhůnková.
Průvod doprovázel branný oddíl gen.
V. B. Luži ve vojenských stejnokrojích.
Protože trasa vedla frekventovanou části města, cestu nám zajišťovalo vozidlo
městské policie. Proč tuto akci děláme,

na náměstí vysvětlila přítomným sestra
starostka. Nechyběl ani pozdrav starosty města. A pak přišla na řadu nejvíce
očekávaná akce – vypouštění světýlek
za všechny sokolské duše, které v minulosti nepřežily perzekuci a zaplatily cenou nejvyšší. Jako první plovoucí
světýlka patřila brodským umučeným

Kladno
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Rakovník
sokolům, jejichž jména vzpomenula
sestra starostka ve svém projevu. Našim nejmenším jsme připravili velkou
krabici plovoucích svíček, které rozsvícené za chvíli zdobily hladinu památné
kašny za zvuků sokolských písní.
V klidu a plni dojmů jsme se nakonec
odebrali do svých domovů s vědomím,
že se akce vydařila a že ji příští rok určitě zopakujeme. Jen některé děti byly
zklamané, neboť se těšily na plánovanou slavnostní salvu. Ale bylo nám doporučeno, aby v době voleb tyto nebyly
narušeny.
Vlaďka Novotná
Také župa Jana Podlipného letos připravila v Památný den sokolstva vzpomínkový akt. Zvolila pro něj památník
sokolských obětí v areálu vysočanského
Sokola. Pod župním praporem, neseným župním praporečníkem a zároveň
župním náčelníkem bratrem Petrem
Čížkovským a pod organizačním zabezpečením též přítomného starosty zdejšího Sokola bratra Vratislava Kracmana,
zahájil vzpomínkovou slavnost župní

starosta br. Luděk
Barták. O protinacistickém
odboji
sokolů z Vysočan
a okolí zvláště v době
heydrichiády
promluvil v širších souvislostech
br. Otakar Mach,
z jehož projevu se
účastníci vzpomínkového aktu dozvěděli i mnohé dosud
neznámé informace.
Vladimír Šilhán

V Rakovníku členové zdejší sokolské tělocvičné jednoty, společně se starostou
města JUDr. Jenšovským a veřejností,
uctili v rakovnické sokolovně památku
obětí nacismu položením květin k pamětním deskám ve vestibulu rakovnické sokolovny.
Rozsvícením sokolského loga a vzpomínkovým setkáním v parku por. Josefa
Koreše si Památný den sokolstva připomenuli v Sokole Říčany a Radošovice.
Ve Valašském Meziříčí sokolové v Památný den sokolstva nejprve navštívili
na nádraží Hranice na Moravě repliku
legionářského vlaku, kde měli zajištěnu komentovanou prohlídku. Pro děti
uspořádali „Večer sokolských světel”,
při němž pustili po Bečvě osvětlené lodičky a položili kytičku u pamětní desky
na sokolovně ve Valašském Meziříčí.
V Nasavrkách a v Roudnici nad Labem
se vzpomínkové akce konaly již v předvečer Památného dne sokolstva, v pátek 7. října. Ve Dvoře Králové si tyto
oběti sokolové připomenuli ještě dříve –
ve středu 5. října u sokolského pomní-

Uherský Brod

ku na stadionu a poté se vydali k Labi,
odkud poslali, v rámci „Večera sokolských světel” osvětlené lodičky, které připomenuly všechny tyto sokolské
duše. V Chrastavě zorganizovali „Večer
sokolských světel” až o týden později,
v pátek 14. října.
Tradiční vzpomínkové setkání uspořádali sokolové v Kladně u Tyršova památníku na kladenském Sletišti. Akce
se uskutečnila pod záštitou primátora
Kladna Milana Volfa a za podpory Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a Junáka – Českého skauta, středisko Stopa
a Orion Kladno. Jak zdůraznil předseda
Sokolské župy Budečské bratr Miroslav
David ve svém projevu, právě v osudný den 8. října 1941 byla Česká obec
sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven nacisty a během několika
hodin byli zadrženi téměř všichni sokolští představitelé z ústředí, žup i větších
jednot. Jmenujme za kladenské například bratra Františka Kleinera (*7. 12.
1886 Police nad Metují, † 5. 5. 1942
Osvětim), který působil nejprve u československých legií v Rusku, po návratu
do vlasti se stal ředitelem Kladenského
učitelského ústavu a sokolům je blízký
nejvíce, protože od roku 1924 byl zvolen starostou Sokolské župy Budečské.
Za poslechu vlasteneckých písní v podání Mužského pěveckého sboru Smetana – Slovanka si účastníci setkání
připomněli i jeho osud. Ve večerních
hodinách také symbolicky ožilo kino
Sokol, kde se konal koncert filmových
melodií v nastudování Prague Philharmonic Orchestra, který vede kladenský
muzikant Boris Jedlička.
-red-
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Oslavy 98. výročí vzniku
samostatného státu
Tak jako každoročně,
i letos si sokolové
po celé republice
připomenuli s celou
českou veřejností výročí
vzniku samostatného
československého státu.
Oficiální oslavy letošního
98. výročí zahájil 28. října
za účasti prezidenta
republiky Miloše Zemana,
předních ústavních
činitelů a veřejnosti
pietní akt u Národního
památníku na Vítkově,
při němž za Českou obec
sokolskou položila věnec
starostka ČOS
sestra Hana Moučková.

S

lavnostnímu pietnímu aktu,
který letošní oslavy zahájil, přihlížely desítky pozvaných hostů, válečných
veteránů i běžná veřejnost.
U Národního památníku položili věnce
vedle prezidenta republiky také předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Milan Štěch a Jan Hamáček a premiér Bohuslav Sobotka.
Resort obrany zastupovali ministr Martin Stropnický a náčelník Generálního
štábu AČR generálporučík Josef Bečvář.
Již tradičně byli přítomni sokolští praporečníci v krojích s historickými prapory.
Poté, co prezident Miloš Zeman v doprovodu ministra obrany Martina Stropnického vykonal přehlídku nastoupených jednotek na Čestném dvoře
Národního památníku, položili nejvyšší
představitelé státu včetně zástupců
veteránských organizací a České obce
sokolské smuteční věnce a kytice u jezdecké sochy Jana Žižky.
Po minutě ticha za padlé vojáky a výstřelech čestných salv ze zbraní jednotky Čestné stráže AČR už nad hlavami
účastníků pietního aktu zaburácely letouny vzdušných sil Armády České re-

publiky. Po stíhačkách JAS-39 Gripen
prolétly také podzvukové letouny L-159
ALCA a tři bojové vrtulníky Mi-24/35
s dýmovnicemi v barvách trikolory.
Prezident a ministr obrany se na závěr
poklonili v kolumbáriu památce neznámého vojína a vojákům, kteří v novodobé historii státu položili životy. Zde se
také konalo shromáždění k 98. výročí
vzniku republiky, na němž promluvil
bývalý prezident Václav Klaus.
Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu pokračovaly dalšími akcemi. Památku padlých legionářů
si připomenuli lidé u jejich pomníku
v Praze Pod Emauzy. Česká obec sokolská zde uctila jejich památku věncem,
který k pomníku položil vzdělavatel
ČOS bratr Zdeněk Mička. I zde byli již
tradičně přítomni sokolští praporečníci
v krojích s historickými prapory.
V podvečer 28. října byla na Pražském
hradě slavnostně předána nejvyšší
státní vyznamenání, která letos udělil
prezident republiky Miloš Zeman třem
desítkám osobností.
Mezi vyznamenanými měla svého zástupce i Česká obec sokolská – Medaili
Za zásluhy obdržela sestra Věra Růžičková ze Sokola Brno I, členka zlatého
gymnastického družstva na Olympijských hrách v Londýně v roce 1948.
Ve svém projevu při předávání vyznamenání prezident Zeman mj. k sokolskému hnutí řekl: „Jsem rád, že mohu

předat vyznamenání představitelce sokolského hnutí, která se významnou
měrou podílela na obnově sokolského
hnutí u nás. Sokolové již před první
světovou válkou tvořili páteř českých
společenských organizací, které pomáhaly k národnímu sebeuvědomění a jejich význam se objevil i v roce 1919,
kdy se zbraní v ruce bránili vznikající
Československo před maďarskou invazí
na Slovensku. Během první republiky
pak sokolové nesmírnou měrou přispěli k národní hrdosti, například formou
všesokolských sletů.”
-red-
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Vzpomínka na
T. G. Masaryka v Lánech
■ Letošní 79. výročí úmrtí prezidenta
Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka připadlo na středu. V tento den,
tedy 14. září 2016, se na lánském
hřbitově tak, jako každý rok, sešli občané, aby uctili jeho památku.
Samotný pietní akt začal v deset hodin dopoledne. Za doprovodu Hudby
Hradní stráže postupně položili věnce

a poklonili se zástupci vlády, pamětníci, zástupci České obce legionářské
a samozřejmě i České obce sokolské.
Květiny k hrobu prezidenta Masaryka
položili také žáci základní školy.
Z významných hostů nechyběl předseda Senátu Parlamentu České republiky
Milan Štěch. Za Českou obec sokolskou
položili věnec na Masarykovu památku

členové předsednictva Vzdělavatelské
odboru ČOS sestra Kateřina Wágnerová a bratři Marek Manda a Jan Firbas.
Sokolská účast byla navíc podpořena
přítomností sokolů z župy Budečské
a bratry a sestrami, kteří přijeli na
místo pietního aktu autobusem spolu
s členy České obce legionářské.
Marcela Janouchová

Spolupráce s gruzínským muzeem sportu
■

V pondělí 17. října 2017 navštívila ústředí České obce
sokolské zástupkyně gruzínského muzea sportu při Ministerstvu sportu a mládeže z Tbilisi paní Maka Komakhidze.
Byla přijata starostkou ČOS sestrou Hanou Moučkovou a následného jednání o spolupráci mezi oběma organizacemi se
pak zúčastnili sestra Kateřina Wágnerová za Vzdělavatelský
odbor ČOS a bratr Vladimír Dostál za zahraniční úsek ČOS.
Spolupráce byla navázána již před dvěma roky poté, co nás
z Gruzie oslovili s žádostí o spolupráci při výměně dokumentů týkajících se gruzínského Sokola. Společně byl vypracován koncept memoranda o vzájemné spolupráci. Gruzinská strana projevila opravdový zájem o sokolské hnutí
nejen u nás, ale v celém světě. Sestra Moučková pozvala
gruzínské představitele sportu k návštěvě všesokolského
sletu v roce 2018 a my věříme, že naše sokolská obec tak
získala „staronové” příznivce a partnery.

Paní Maka Komakhidze se rovněž zúčastnila přehlídky sokolských pěveckých sborů, která se uskutečnila 15. 10. v Michnově paláci.
Sokol v Gruzii
V roce 1889 český učitel na gymnáziu v gruzínském Tbilisi pan Drbohlav pozval cvičitele ze Sokola, aby předali dál
sokolskou myšlenku. Byli mezi nimi bratři Grumlík, Skoták,
Lukeš. V roce 1901 se výprava z Tbilisi zúčastnila IV. všesokolského sletu, stejně tak i v roce 1907. Na VI. sletu v roce
1912 dokonce Gruzínci vyhráli první místo v soutěži družstev
nižšího oddílu. Poté, co Gruzie získala v roce 1918 nezávislost, byl spolek přejmenován na „Shevardeni” – gruzínský
překlad slova „Sokol”. Existoval poté pouhé tři roky, přesto se
dokázal nesmazatelně vepsat do historie gruzínského sportu
i česko-gruzínského přátelství.
-zr-

Setkání sokolů na Javořině
■

Sokol Uherský Brod ve spolupráci
se Sokolskou župou Povážskou M. R.
Štefánika a Sokolem Trenčín uspořádal v sobotu 17. září tradiční setkání
sokolů z obou stran státní hranice na
vrcholu Velké Javořiny. Jednalo se již
o devátý ročník této akce.
Doprava z Uherského Brodu byla zajištěna autobusy z dopravního terminálu,
jak pro turisty, tak pro ostatní zájemce. Autobus vyvezl účastníky na Hrabinu, vzdálenou od Holubyho chaty cca
10 km. Tato chata je výchozím místem
k Památníku česko-slovenské vzájemnosti a mohyly Josefa Vavrušky. Druhý
autobus pak dopravil ostatní účastníky
horskou silnicí ze slovenské strany až
ke zmíněné chatě. Z moravské strany
byla pro turisty výchozím bodem Hra-

bina, ze strany slovenská obec Cetuna.
Ti méně zdatní, případně starší ročníky, přijeli až k Holubyho chatě. Celkem
se akce účastnilo asi 226 osob.
Setkání letos počasí nepřálo. Na místě nás přivítala hustá mlha s deštěm
a vítr, a tak jsme hned od počátku
využívali pohostinnosti Holubyho chaty, kde byla akce zahájena. Přítomné
přivítala starostka jednoty pořádající setkání sestra Sabina Běhůnková
a přítomné oslovila také sestra Olga
Samáková, starostka župy Považské
M. R. Štefánika. Tato oficiální část byla
zakončena tradičním zpěvem obou hymen. Potom většina přítomných vyrazila z tepla Holubyho chaty do nepřízně
horského počasí, aby na vrcholu Javořiny položila věnce u pomníku česko

-slovenské vzájemnosti. Nepříznivou
mlhou se nesly do okolí sokolské písně.
Po návratu do Holubyho chaty následovalo cvičení rodičů a dětí „Večerníček”,
vystoupení mladších žen „Kankán” a posezení si přítomní zpestřili zpěvem písní
za doprovodu kytary profesorky Rossenfeldové. Program předvedly cvičenky
z pořádající jednoty pod vedením náčelnice sestry Vlaďky Mahdalové a cvičitelky mladších žen sestry Jany Mikové. Kankán, jako vždy, rozveselil hlavně
přítomné muže. Na počasí jsme svorně
hubovali, ale po zvážení výborné a přátelské nálady, která v prostoru chaty
vládla, jsme si uvědomili, že se stále těšíme ze setkání nejen sokolských bratrů
a sester, ale všech dobrých lidí.
Vlaďka Novotná
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Přerovská sokolovna
slavila osmdesátiny
■

Sokol Přerov si letos připomenul kulaté výročí své sokolovny, která byla
postavena před osmdesáti lety. Při této
příležitosti uspořádali přerovští sokolové 16. září v prostorách loutkového divadla, které má sál v sokolovně,
přednášku s besedou, doplněnou o promítnutí asi 70 historických obrázků.
Přednášku, z níž některé části přinášíme, zde přednesl bratr Jaroslav Skopal.
Jedním z projektantů nové sokolovny
a předsedou stavebního odboru Tělocvičné jednoty Sokol Přerov byl už
v době záměru stavby nové sokolovny
Stanislav Andrlík. Sám na historii jejího vzniku zavzpomínal, že již v roce
1921 výbor jednoty požádal stavební
odbor, aby byl vypracován stavební
program pro novostavbu sokolovny na
Brabansku na protějším pravém břehu Bečvy z pohledu od tehdy existující
staré sokolovny Na Marku. (Stará sokolovna Na Marku sloužila přerovským
sokolům od roku 1897 do roku 1939).
Záměru postavení nové sokolovny se
v roce 1926 pružně přizpůsobila i organizace Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, a to ustavením finančně-stavební
komise pro novou sokolovnu. Stavební
odbor v témže roce vypsal soutěž ideových náčrtků na novou sokolovnu. Jako
vítězné byly přijaty plány architekta br.
ing. Karla Caivase z Prahy, které však
byly později přepracovávány, a to zejména kvůli velké finanční náročnosti,
která byla nad možnosti jednoty.

Se stavbou bylo započato na jaře 1935
a dokončena byla bez původně zamýšleného dělení na etapy, a to do 13. září
1936. V ten den se pak konalo bohatě
navštívené slavnostní otevření sokolovny. Vnitřní uspořádání a využívání
některých prostor sokolovny se časem
měnilo podle nových požadavků.
V žádných archivních sokolských materiálech nenacházíme informaci, jak
byla sokolovna využívána za německé okupace. Setra Radmila Domanská
si pamatuje, že v sokolovně působila
Hitlerjugend. Řadu důležitých dokumentů z činnosti jednoty se podařilo zachovat, stejně jako část nářadí
a materiálu, když mezi uschovateli byl
např. br. Štěpán Klein, člen výboru.
Sokol Přerov se ujal sokolovny krátce po skončení druhé světové války.
O svůj majetek znovu dočasně přišel
21. června 1954, kdy vlastnická práva
přešla na Závodní radu skupiny ROH,

Přerovské strojírny, neboť předtím
(8. října 1951) došlo k vynucenému
sloučení T. J. Sokol Přerov se závodní sokolskou jednotou n.p. Přerovské
strojírny.
Nemovitý majetek (tedy především sokolovna) i část movitého majetku byly
Sokolu navráceny na základě restitučních zákonů 31. srpna 1993. Ukazuje
se, že i dnes dokážou sokolové alespoň
o menší prostory pečovat vlastnímu silami. Dřív to byli např. naši sportovní
gymnasté, později boxeři a v současnosti např. členové tanečního souboru. Celou řadu oprav v budově provedli
naši bratři.
Přerovská sokolovna je i v současnosti
centrem sokolské tělocvičné, sportovní a společenské činnosti. V kulturní
oblasti uspokojuje přerovské děti stále aktivní soubor loutkového divadla
s vlastní tradicí a bohatou historií.
Jaroslav Skopal

Oslavy v Sokole Žleby
■

Sokolové s Tělocvičné jednoty Sokol
Žleby si letos 28. září připomenuli dvě
významná výročí své jednoty – 120 let
od jejího založení a 25 let od jejího znovuobnovení. Oslava těchto významných
výročí začala slavnostním průvodem
obcí. Jeho účastníci došli na fotbalové hřiště, kde si připomněli něco málo
z historie jednoty a Sokola, vystoupily
mažoretky všech věkových kategorií,
sestry, zde předvedly sestavu aerobiku

a došlo k odhalení nového loga jednoty.
Dále zde vystoupili zástupci ze spřátelených místních spolků (dobrovolní hasiči, rybáři a kynologická organizace).
Po celou dobu oslavy zde byla výstava
fotografií, účastníci si mohli prohlédnout
sbírku sokolských odznaků a novodobou
kroniku jednoty, vedenou od roku 1991.
Ludmila Záklasníková
starostka T. J. Sokol Žleby
říjen | 2016 SOKOL
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Na Výstavišti PVA v Praze
Letňanech otevřely ve
čtvrtek 6. října své brány
veletrhy For Toys, For
Babies a For Games.
Program tohoto trojlístku
veletrhů, obdobně jako při
dubnovém veletrhe For Kids,
výrazně obohatila Česká
obec sokolská, která byla
partnerem doprovodného
programu veletrhu For Toys.
Díky tomu mohli návštěvníci
veletrhu navštívit nejen
veletržní stánek ČOS,
ale také zhlédnout řadu
pódiových vystoupení
z různých sokolských jednot,
které tak výrazně obohatily
letošní veletržní dění.

Sokol obohatil veletrh
For Toys

K

dispozici byla rovněž přilehlá
plocha o velikosti zhruba 550
metrů čtverečních, která se
stala neobvyklou oázou zážitků a pohybu. Děti si na ní
mohly vyzkoušet své pohybové schopnosti, ale také se odreagovat. Vysoká
návštěvnost této části expozice svědčí
o tom, že zájem dětí a rodičů byl značný. Program pro příchozí během čtyř dní
zabezpečovalo 44 cvičitelů z pražských
jednot, pro děti byl připraven sportovní a kulturní program (opět vystoupil
loutkářský soubor Frydolín Sokola Hostivař) a do pohybových aktivit se aktivně
zapojilo více než 1 500 dětí. Návštěvníci
stánku ČOS měli možnost blížeji se seznámit s činností Sokola a také zde získat přehled o sokolských tělocvičných
jednotách v Praze – jejich seznam s kontaktními údaji a s uvedením jednotlivých
oddílů působících v jednotě.
Na pódiu ve vstupní hale mohli návštěvníci zhlédnout ukázky z rozmanité
činnosti různých sokolských oddílů. Na
tomto pódiu se představilo v 66 vystoupeních zařazených do 8 komponovaných
bloků 13 sokolských tělocvičných jednot: Libeň, Opava, Vyšehrad, Vysočany,
Český Brod, Kampa, Praha Vršovice,
Karlín, Vinohrady, Prosek, Hanspaulka,
Sokol Pražský, Hodkovičky.
-red-

Poděkování patří všem zúčastněným cvičitelům, kteří se podíleli na zabezpečení akce.
říjen | 2016 SOKOL
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„Sokol spolu v pohybu”
po celé republice
Se začátkem školního
roku se opět vynořila
otázka, na niž každoročně
hledají rodiče odpověď:
Na jaké mimoškolní
aktivity své dítě školou
povinné přihlásit? Pokud
chtěli, aby se věnovalo
různým pohybovým
aktivitám, pak jim mohla
být inspirací některá
z akcí celorepublikového
projektu „Sokol spolu
v pohybu”, které se
konaly začátkem druhé
poloviny září v řadě
sokolských jednot po celé
republice. Při nich mohli
nalézt vhodné aktivity
nejen pro své děti, ale
také pro sebe, neboť platí,
že člověk se má aktivně
pohybovat nejen v dětství
a mládí, ale po celý život.

V

sokolských jednotách, které se do tohoto projektu
zapojily, se široká veřejnost mohla blížeji seznámit
se sportovními aktivitami
a také si některé z těchto aktivit třeba
i sami vyzkoušet. Projekt totiž není zaměřen výlučně na děti, ale představuje
možné pohybové a volnočasové aktivity
pro všechny generace.
Akce projektu „Sokol spolu v pohybu”
se konaly především v týdnu od 19. do
25. září. Po celý uvedený týden se každý den po celé republice v rámci tohoto projektu představily různé cvičební a kulturní aktivity. V pondělí to byly
především aktivity pro seniory, úterý
bylo dnem pro nejmenší děti a rodiče, středa byla ve znamení dne zdraví
a spolupráce s handicapovanými, čtvr-

Župa Rokycanova – se Sokolem na rozhlednu
tek byl věnován výkonnostnímu sportu
a v pátek ožily sokolovny Nocí sokoloven. O víkendu se pak konaly zábavné
akce a soutěže pro celé rodiny. Samozřejmě ne všechny sokolské jednoty
představovaly tyto aktivity po všechny
vyjmenované dny – každá si vytvářela
program podle svých možností a aktivit. V některých místech se konaly akce
po celý týden, na jiných jen v některé dny. Celotýdenní program připravili
například ve Strážné u Lanškrouna, ve
Vítkovicích, v Přerově, ve Frenštátě pod
Radhoštěm, V Plzni-Doubravce a na
dalších místech.
Pro seniory se například uskutečnily
v Českých Budějovicích 3. sportovní hry
seniorů Jihočeského kraje, Sokol Pražský zase připravil zábavné odpoledne
nazvané Nechci sedět doma v papučích.
Pro děti připravili například ve Znojmě
Pohádkový les s mottem „Devatero řemesel, desátá bída”, v Račicích to byla
akce „Děti řádí s rodiči”, pro nebojácné
rodiny bylo v Dědicích připraveno Bloudění s baterkou... tolik jen namátkou
z nepřeberného množství akcí. O některých z nich nám napsali naši dopisovatelé, a tak jejich zprávy si můžete níže
přečíst a přiblížit si i jejich atmosféru při
pohledu na fotografie – přišlo jich do redakce nepřeberné množství, a tak jsme
bohužel museli hodně vybírat.
Součástí projektu „Sokol spolu v pohy-

bu” byla i Noc sokoloven, která nabídla možnost seznámit se se svébytnou
architekturu sokoloven, ale také s různorodou činností Sokola. Letošní druhý
ročník Noci sokoloven se konal v pátek
23. září, kdy několik desítek sokoloven
po celé republice se otevřelo všem zájemcům, kteří si chtěli sokolovny prohlédnout, nebo se seznámit s činností
konkrétní tělocvičné jednoty, případně
si sami vyzkoušet některé pohybové
aktivity. O Noci sokoloven píšeme v následujícím samostatném článku.
Vyškov, Tarzan – soutěž ve šplhu
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V Sokole Pražském

V pondělí 19. září uspořádala Sokolská
župa Pražská-Scheinerova soutěžní dopoledne pro seniory nazvané příznačně „Nechci sedět doma v papučích”.
V historickém Fügnerově sále Sokola
Pražského nastoupilo před porotu devatenáct seniorek a dva senioři ze šesti
sokolských jednot, společně s jedinou
nesokolskou zástupkyní veřejnosti.
Podle očekávání měl Sokol Pražský na
domácí půdě nejsilnější zastoupení –
třináct účastníků, Sokol Pankrác 3, Braník 2 a Spořilov a Nusle po jednom.
Celý program uvedla a poté jím vtipně
provázela náčelnice župy sestra Dana
Absolonová. Všichni jsme brali soutěžení velice vážně, jako bychom se opravdu vrátili aspoň na čas do svého mládí.
Vždyť průměrný věk byl téměř 74 let,
nejstarší účastnice byla devadesátiletá,
nejmladší sedmašedesátiletá. A také
se ukázalo, že hravější jsou asi ženy,
silnější pohlaví zastupovali pouze dva
sokoli.
Disciplín bylo celkem deset, u všeho
nám byl měřen čas a ten byl nesmlou-

„nesfoukli” úspěch právě soutěžícího.
Pevná ruka byla podmínkou, podobně
jako při chytání rybiček, strefování se
kindrvajíčkem na cíl do vajíčkového
terče a při „kloboučku hop”. Sportovní
disciplíny snad nedělaly většině žádné
problémy, vždyť jsme přece sportovci!
A tak jsme chodili kolem mety, sedali
a vstávali se složenýma rukama ze židle a činkou posilovali paži. Na uklidnění
pak bylo skládání puzzle.
Po vyčerpávajícím boji jsme v očekávání výsledků byli odměněni a občerstveni

koláčkem a nápojem podle výběru každého. Závěrem byl slavnostní nástup
všech závodníků a sudích s vyhlášením
vítězů. Na nejvyšší stupínek vystoupila jediná nesokolská účastnice Lidmila
Nejedlá, na druhý Dagmar Hamáčková
a na třetí Alena Němečková, obě domácí ze Sokola Pražského. Jak asi využijí
ceny, které obdržely? Byly to staré dobré kostkované papuče, které si asi při
aktivitě vítězek budou muset na svou
příležitost ještě hodně dlouho počkat.
Jitka Křepelková,
T. J. Sokol Pražský

velmi smysluplné a hodina utekla rychleji, než se dalo čekat. Další otevřená
hodina Gymnastika hravou formou
proběhla ve čtvrtek, kdy jsme zájemců
z řad veřejnosti přiblížili, jak vypadají
naše běžné hodiny. Po hře na zahřátí
a společné rozcvičce s padákem si děti
ve družstvech postupně zacvičily na
nářadí. Ukázali jsme jim, že hrazda ani
kladina nejsou nepřátelé a dají se na
nich provádět zajímavé cviky. Celkem
se s námi hýbalo třicet pět dětí ve věku
od 5 do 14 let. Děti od nás odcházely
nejenom s reflexním páskem na ruce,
ale především se zážitky, které byly asi
natolik zajímavé, že se k nám mnozí
zapsali na pravidelné cvičení.
Eva Řibřidová,
náčelnice T. J. Sokol Braník I.
Sokol Jižní svahy Zlín-5
Autogramiáda s Jiřím Orságem

Sokol Braník I

vavý. I tak se u některých stanovišť
tvořila fronta. A v čem jsme soutěžili?
Důkazem všestrannosti byl i test znalostní, kde jsme odpovídali na otázky
týkající se nejen historie Sokola. Postřeh jsme prokazovali v přesmyčkách,
rychle poskládat písmenka z desíti měst
nebylo pro každého jednoduché, chtělo
to asi rozcvičení. Hlavně trpělivost rozhodovala při stavění pyramid z jogurtových kelímků, se zatajeným dechem
se muselo chodit i kolem, aby čekající

V rámci projektu Sokol spolu v pohybu se v branické sokolovně uskutečnily dvě akce. Hned v pondělí jsme měli
otevřenou hodinu na téma Netradiční
pohybové hry pro děti. Vzhledem k začátku školního roku a neobvykle velkému věkovému rozpětí účastníků jsme
věnovali hodinu především jednodušším hrám, které rozvíjí obratnost a spolupráci mezi dětmi. To se ukázalo jako

T. J. Sokol Jižní svahy Zlín-5 uspořádala
v rámci projektu „Sokol spolu v pohybu”
autogramiádu s olympionikem, vzpěračem Jiřím Orságem, členem T. J. Soříjen | 2016 SOKOL
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kol Karolínka v župě Komenského, který
získal na letošních olympijských hrách
v Rio de Janeiru 8. místo. Autogramiáda se uskutečnila 20. 9. v prostorách
T. J. Sokol Jižní svahy Zlín-5. Účastníci,
většinou příznivci sportu vzpírání, s Jirkou živě diskutovali a pokládali velké
množství otázek, na které Jiří pohotově
odpovídal.
Jaroslav Janeba
Sokol Vítkovice

K celostátní akci ČOS „Sokol spolu v pohybu” se připojila i T. J. Sokol Vítkovice,
která pozvala do Českého domu občany Vítkovic i Ostravy. Připravila pro ně
program na čtyři dny v týdnu. V pondělí
to byly aktivity pro seniory – tančíme
lidové tance s Vítkovskými sokoly a Cvičíme taiči v tělocvičně, ve středu to byly
aktivity pro předškolní děti. Čtvrtek byl
zasvěcen aktivitám upozorňujícím na
oblast výkonnostního sportu: nejprve

se při tréninku v tanečním sále představily děti tanečního klubu Akcent,
po nich následovala ukázka tréninku
mladých zápasníků, účastníků republikových a mezinárodních soutěží. Pátek
byl věnován kulturně společenským aktivitám v rámci Dne sokolovny.
-redSokol Plzeň-Doubravka
Doubraveckou veřejnost jsme pozvali
v týdnu od 19. září k návštěvě sportovního areálu T. J. Sokol Plzeň-Doubravka
na akci Sokol spolu v pohybu. Obdobně
jako v minulých letech byla po celý týden všechna vnitřní i venkovní sportovi-

ště v areálu bezplatně přístupná. Kromě
toho nabídla tělocvičná jednota v tomto
týdnu také bezplatný vstup do aktivit,
které provozuje. Zájemcům umožnila
zúčastnit se hodin jógy, cvičení rodičů
s dětmi, ale třeba také badmintonového
tréninku s dětmi či dospělými.
Na webových stránkách T. J., ve vývěsních skříňkách v budově T. J. a v Doubraveckých listech jsme radili, jak vybrat tu správnou aktivitu a jak pro sebe
a své přátele zarezervovat nějaké sportoviště.
Jednotlivé dny byly tématicky zaměřené. Pondělí bylo věnováno aktivitám
seniorů, takže jsme připravili speciální
cvičení, zaměřené na tuto věkovou skupinu (jóga, zdravotní a speciální cviky).
Kromě pravidelně prováděné jógy byla
zorganizována hodina rytmické gymnastiky a další dvě hodiny vhodného
cvičení pro seniory. Odpoledne jsme seniory pozvali na petanque – skupina asi
deseti seniorů a seniorek si ho zamilovala natolik, že prý budou chodit pravidelně. Úterý patřilo nejmladším cvičencům. Kromě pravidelného cvičení rodičů
s dětmi a cvičení předškoláků jsme nabídli návrat do časů minulých v podobě
kuličkiády, panáka a jiných her. Středa
byla nazvána „Dnem zdraví”. K zajištění programu jsme přizvali firmy, které
se zabývají zdravou výživou. Čtvrtek
byl věnován sportu. S ohledem na probíhající soutěže jsme mohli být svědky
utkání ve volejbalu mezi B-týmem naší
T. J. a Sokolem Valcha. Páteční program
se nesl v duchu hesla „Nejen sportem
žije Sokol”. Nabídli jsme pohled do naší
historie, nad fotografiemi, kronikami
a vzpomínkami jsme poseděli s několika
bývalými i současnými členy. Návštěvníky jsme pozvali na Noc doubravecké
sokolovny – v jejím průběhu se uskutečnilo hudební vystoupení akordeonisty Petra Vacka. V sobotu jsme pozvali
k návštěvě rozhledny na Chlumu. Patří
k naší lokalitě a proto s ní sobotní sportovní aktivity byly spojené. Na rozhlednu
dorazila v průběhu dne více než stovka
návštěvníků, výběhu se zúčastnilo přes
30 sportovců různého věku. V neděli
jsme do doubravecké sokolovny pozvali rodiny s dětmi. Nabídli jsme možnost
rodinného sportování, drobných soutěží
a těch aktivit, na které třeba v průběhu
týdne nevyšel čas.
Milada Nováková,
jednatelka T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Dědice

Hradec Králové

Mnichovo Hradiště

Pardubice

Župa Rokycanova

říjen | 2016 SOKOL
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Druhý ročník
Noci sokoloven byl úspěšný

Po loňské premiéře se letos opět otevřely dveře
sokoloven široké veřejnosti. Druhý ročník Noci
sokoloven připadl na pátek 23. září. K této akci se
znovu přihlásilo na 80 jednot z celé České republiky.
Jak je patrné ze zpráv jednot, došlých do redakce,
i ze zpráv na internetových stránkách jednot, cestu
do sokoloven si i tentokráte našla rovněž nesokolská
veřejnost, ať už šlo o dětské či dospělé návštěvníky.
Noc sokoloven v Tyršově domě

Tyršův dům se pro zájemce otevřel
v 16 hodin, kdy byla na programu první ze dvou komentovaných prohlídek.
Možnost nahlédnout do prostor běžně
člověku nepřístupných přilákala značný
počet lidí. Ovšem zdaleka největší zájem byl o večerní výstup na střechu Tyršova domu, odkud je krásný výhled na
pražské památky. Dalším lákadlem byly
připravené workshopy, v rámci kterých
si mohli návštěvníci vyzkoušet šerm,
karate, step či charleston, děti nejvíce
zaujaly trampolíny. V 19.30 hodin pak
svou činnost ve velké tělocvičně předvedl Sokol Kampa.
Hodonín

Noc sokoloven proběhla velice úspěšně,
zúčastnilo se celkem 144 návštěvníků,
z toho 41 nečlenů Sokola. V sokolovně

nakonec přespali jak děti, tak i někteří
dospělí návštěvníci. Na programu byly
nejprve ukázky cvičení rodičů s dětmi,
dále se představili gymnasté a gymnastky, zápasníci a tým aerobiku. Po
ukázkách činnosti následovala volná
zábava – zájemci si mohli například zahrát stolní tenis či kulečník. V 21 hodin
ulehly děti ke spánku, dospělí pokračovali turnajem v sálové kopané a volejbalu. Ráno po snídani dostaly děti na
památku diplomy.
České Budějovice

Sokoleč

V pátek 23. září proběhla celorepubliková akce „Noc sokoloven”, jejímž cílem
bylo upozornit na stovky sokoloven,
které patří k architektonickým skvostům mnoha obcí a měst. Současně měla
připomenout, že stavba těchto objektů stála často nezměrné úsilí našich
předků, kteří z vlastních zdrojů a svépomocí tyto stavby budovali. I naše
T. J. Sokol Sokoleč se přidala k této výzvě a připravila večerní program. Zorganizovali jsme přátelský turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnily týmy ze
Sokolče (mladší a starší) a Peček. Noc
sokoloven se velmi vydařila a těšíme se
na další akce, které proběhnou v naší
jednotě.
Silůvky

Tentokráte se Noc sokoloven, která se
celostátně konala již podruhé, uskutečnila v Českých Budějovicích pouze
v sokolovně v Rožnově. Velká sokolovna ve městě totiž prochází rekonstrukcí. Přesto měli děti i dospělí možnost
se seznámit s historií této sokolovny,
prohlédnout si kroniky, fotografie i další písemnosti, které se týkají i původní
sokolské rožnovské jednoty.
„Akce se vydařila, děti si zacvičily, zahrály hru, kterou připravila ses. Henrietta Ottová, prošly stezku odvahy a šlo
se spát. Ráno jógová rozcvička, bábovka od obětavé maminky, pak ještě nějaké hry a šlo se domů,” uvedla sestra
Inka Váchová

V letošním roce se naše tělocvičná jednota přihlásila k celostátní akci Noc
sokoloven, která se konala 23. září od
18.00 hodin. Příchozí se od bratra Neužila mohli dozvědět zajímavé informace
o peripetiích, které museli naši předkové překonat, než se zrodila myšlenka na
vybudování vlastní tělocvičny. Současná činnost jednoty byla prezentována
fotografiemi z našich výletů, vycházek,
brigád i soutěží pod heslem „Se Sokolem není nuda”. Účastníci si mohli vychutnat atmosféru potemnělé sokolovříjen | 2016 SOKOL
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ny a při soutěži prošli zákoutími, která
běžně nejsou veřejnosti přístupná. Na
konec jsme se všichni sešli u táboráku,
kde jsme si opekli špekáčky a zazpívali
si se skupinou Louže.
Renata Elsnerová
Uherský Brod

slední úkol, který je čekal v cíli – totiž
nakreslit sokolský znak. Na rozloučenou
dostal každý účastník malou odměnu.
Ti nejodvážnější se ovšem neloučili. Vybaveni spacáky prožili noc v tělocvičně
na žíněnkách.
Markéta Švehlíková,
Vlaďka Novotná
Moravské Budějovice

Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod
se letos poprvé připojila k akci ČOS
„Noc sokoloven”, která se snaží přiblížit
široké veřejnosti historii i architekturu Sokola. Noc sokoloven v Uherském
Brodě v pátek 23. září zahájila loutková pohádka v podání Divadla Brod,
které má v nově zrekonstruovaném
divadelním sále sokolovny od září svoji

Sokol České Meziříčí
Noci sokoloven v Moravských Budějovicích se účastnilo zhruba 60 lidí. Děti
závodily v Amazing race, hrály hry, řádily na skákacím hradu a sportovaly.
Společně jsme opekli špekáčky a po
setmění jsme se vydali na noční prohlídku sokolovny, kterou jsme prošli od
půdy až po sklep. Sokolovnu si přišlo
prohlédnout i pár zájemců z veřejnosti.
Do druhého dne v sokolovně přespalo
20 nejodvážnějších.
Jan Švaříček
Sokol Hřivice

domovskou scénu. Na programu byla
hra „Sekerková polévka”. Ve vestibulu
sokolovny vítala přítomné jedna z účinkujících hrou na harmoniku a pro děti
byla připravena velké papírová tabule,
kde se malí umělci mohli předvést svými kresbami. Po pohádce se veřejnosti
otevřely tělocvičny sokolovny. Zájemci
si mohli ve velké tělocvičně pod dohledem cvičitelů vyzkoušet svou tělesnou
zdatnost na různém nářadí i na horolezecké stěně s jištěním zkušenými horolezci. Dále byly zpřístupněny prostory
malé tělocvičny a prostory bývalé posilovny, kde se nachází bouldrová horolezecká stěna.
Poté už ve dvoře sokolovny zavoněly
špekáčky (občerstvení pro všechny)
a venku se zešeřilo. Členové Sokola
mezi tím v přilehlém parku vyznačili
malými lucerničkami „stezku odvahy”.
Zvládly ji všechny děti, stejně jako po-

v zahradě a po něm noc v sokolovně.
V tělocvičně tak za světla malých světýlek poletovaly víly a strašidýlka. Všichni
se pak zklidnili při vyprávění pohádky.
Ráno jsme se zapojili do sportovního
dne. Na hřišti i v sokolovně probíhaly
turnaje ve volejbalu, florbalu, stolním
tenisu, šachu, orientačním běhu a pro
nejmenší jsme připravili štafetové hry.
Celkem sportovalo a soutěžilo 85 sportovců. Každý obdržel keramickou medaili, samozřejmě i další ceny a dobré
občerstvení. Sluníčko se na nás usmívalo po celý den, krásně jsme si ho užili.
Děkuji všem organizátorům i sportovcům a těším se na příští rok, třetí sobotu
v září 2017 na shledanou ve Hřivicích.
Kateřina Pacltová

Hřivická sokolovna a zahradní areál žije
sportem. V pátek začal náš projekt Spolu v pohybu Nocí sokoloven – na hřišti
jsme si zahráli hry, v sokolovně jsme si
pak s dětmi zacvičili na nářadí. Venku
se zatím připravoval táborák, noční hra

Letošní Noci sokoloven se děti nemohly dočkat a skutečná událost nakonec
překonala všechna očekávání. Oproti
loňskému roku přišlo mnoho spolužáků
i dospělých hostů a tak jsme se mohli
pochlubit veřejnosti nejen novým vybavením a nářadím, ale také výsledky
našeho cvičení a sportování. Sportovní gymnastky zacvičily pěkné sestavy
a všechny sokolské děti předvedly společně klasickou cvičební hodinu, které se
zúčastnili i jejich kamarádi. Pět cvičitelů
mělo plné ruce práce, aby zvládlo téměř
50 dětí. Pro zájemce byly také připraveny společenské a deskové hry a stůl na
stolní tenis. Příprava pelíšků na noc proběhla v mžiku, protože se všichni těšili
na noční překvapení, které připravil tým
nových mladých cvičitelů. Klasická stezka odvahy v jejich režii dostala neotřelý
„šmrnc” a přivábila i dospělé. Následoval
noční slalom na šlapacích motokárách
a tajemný pochod tmou k fotbalovému
hřišti, které se rozzářilo uprostřed noci.
Finální hra rozproudila všem novou krev
v žilách, a tak se dlouho do rána mnohým nedařilo usnout, i když se na dobrou noc promítala pohádka.
Jana Piskáčková
říjen | 2016 SOKOL
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Sokol Libuš

T. J. Sokol Libuš se do projektu Noc sokoloven zapojila konáním již 2. ročníku
a libušská sokolovna tak neobvykle ožila v pátek 23. 9. v podvečerních hodinách, kdy si zájemci mohli prohlédnout
vnitřní i venkovní prostory sokolovny. Připravena byla též výstavka malé
části zajímavých archivních dokumentů. Sešlo se 15 dětí (a 14 dospělých),
které se zúčastnily doprovodného programu, 10 dětí v sokolovně přespalo.
Děti si zacvičily na nářadí, opékaly se
špekáčky a posedělo u ohně. Po návratu z venkovních prostor se malí i velcí
účastníci těšili na loutkové představení
– pohádku O perníkové chaloupce v podání Loutkového Rodinného divadla. Po
skončení pohádky si děti mohly prohlédnout kulisy a vyzkoušet si vodění
loutek. Následně si děti za svitu baterek
prohlédly venkovní sportoviště, zahrály
si ještě dvě netradiční hry v tělocvičně
a šlo se spát do připravených provizorních postýlek ze žíněnek a spacáků. Po
přečtení pohádky na dobrou noc všichni
spokojeně usnuli. Noc sokoloven skončila v sobotu kolem půl deváté, kdy si
rodiče převzali své děti.
Vladimíra Tomášková,
Lenka Zavadilová
Sokol Nový Hrádek

Naše Noc sokoloven v Novém Hrádku proběhla ve znamení netradičních
soutěží pro děti, které připravila sestra
Radka Machová s pomocí rodiny, Lídy
Martinkové, Josefa Čtvrtečky a starších děvčat jako rozhodčích. Všichni

se dobře bavili. Děti soutěžily s velkým zápalem. Jako disciplíny měly
například nasávání lentilek brčkem,
račí chůzi, překážkovou dráhu s chůzí na balančních podložkách, pojídání
špaget na čas. I mládež a dospělí si
mohli zkusit zacvičit na hrazdě, šplhat
na tyči, nebo skočit přes kozu pod dohledem cvičitelů.
Mezi zábavnou a sportovní částí proběhlo slavnostní upevnění stuhy na historický prapor jednoty, který k 120. výročí vzniku jednoty věnovala ČOS. Starostka naší župy Podkrkonošské-Jirás-

Přerov

Silůvky
kovy sestra Helena Rezková slavnostně
připevnila bílou stuhu se zelenou výšivkou na žerď k historickému praporu.
Lidmila Martinková
Sokol Praha Vršovice
Sokol Praha Vršovice se zúčastnil akce
Noc sokoloven otevřením sokolovny ve-

Tyršův dům

řejnosti. Od 15.00 hodin bylo cvičení
přístupné oddílům lukostřelby, juda, házené a sportovní gymnastiky. Od 19.00
hodin byla v sokolovně uspořádána
beseda s cimbálovou muzikou Kyčera.
Návštěvnost byla podle zájmu tvořena
většinou rodiči cvičících dětí. Na večerní
besedu se přišli podívat i účastníci mezinárodního mistrovství juda, kteří den
před závodem byli již v Praze. Zájemci
si mohli prohlédnout prostory a výzdobu sokolovny a večer si s muzikou zazpívat a zatančit.

Hodonín

Jitka Viktorinová
Sokol Praha Vršovice

říjen | 2016 SOKOL
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Shotokan Cup Sokol Vamberk 2016

Sportovní hala ve Vamberku hostila 17. září již 15. ročník významné soutěže České
obce sokolské v karate – „Shotokan Cup
Sokol Vamberk 2016”. Tato významná
sportovní akce byla VčSKe jako nominační a závodníci z Východočeského kraje
zde získávali body do republikového žebříčku a zkušenosti na mistrovství České
republiky mládeže.
Do Vamberka se sjelo na 225 závodníků z 32 oddílů z celé České republiky, ale
i oddíly ze Slovenska a Polska. Z celkového počtu soutěžících byly zhruba tři čtvrtiny mládež.
Ve sportovním klání, které skončilo kolem sedmnácté hodiny, se neztratili ani
zástupci oddílů z České obce sokolské.
Soutěž byla vysoce hodnocena jak ze
strany účastníků, tak i pozvaných hostů.
Ladislav Lux,
ředitel soutěže a člen komise
bojových umění OS ČOS
Vítězové jednotlivých kategorií
Kata žáci 7–9 let: Náhlík Ondřej, KCK
team; Kata žákyně 7–9 let: Marková Ingrid, KK Topoĺčany; Kata žáci 10–11 let:
Paterson Gallen Daren KK Lichnice; Kata
žákyně 10–11 let: Ondroušková Amálie,
Karate Tygr Ostrava; Kata žáci 12–13 let:
Brejcha Daniel, Dragon Neratovice-Čelákovice; Kata žákyně 12 let: Brejchová Denisa Dragon Neratovice-Čelákovice; Kata
dorostenci 14–15 let: Šípek Martin, KK
Topoľčany; Kata dorostenky 14–15 let:

Jantačová Žaneta, KCK team; Kata junioři 16–17 let: Vobruba Jan, Karate Lions
Pardubice; Kata juniorky 16–17 let: Křížová Sabina, SK Mate‘s Brno; Kata muži
+18 let: Charvát Ondřej Karate, Lions
Pardubice; Kata ženy +18 let: Křížová Sabina, SK Mate‘s Brno; Kata muži +40 let:
Volek Miroslav, Vakado Kutná Hora; Kata
ženy +35 let: Schiffmannová Petra, Kamikaze Mladá Boleslav; Kata team žáci:
Dragon Neratovice-Čelákovice; Kata team
žákyně: KCK team „B”, Kumite žáci 7–9 let
8. –7. kyu -32kg: Šimák Alexandr, Karatedo Němčice; Kumite žáci 7–9 let
8. –7. kyu +32kg: Veselý Tomáš, KCK
team; Kumite žáci 7–9 let -27kg: Náhlík
Ondřej, KCK team; Kumite žáci 7–9 let
+32kg: Hološevyč David, SKP karate
Písek; Kumite žákyně 7–9 let +30kg:
Puldová Marie, Karate Lions Pardubice;
Kumite žákyně 7–9 let 8. –7. kyu -30kg:
Mazur Sofia, Gryf Liberec; Kumite žákyně
7–9 let 8. –7. kyu +30kg: Radostová Nikola, Gryf Liberec; Kumite žáci 10–11 let
8. –7. kyu -35kg: Fafek Vladimír, Dragon
Neratovice-Čelákovice; Kumite žáci 10–
–11 let 8. –7. kyu +35kg: Šulc Jan, KCK
team; Kumite žáci 10–11 let -30kg: Šolín
Jakub, Karate Do Dvůr Králové nad Labem; Kumite žáci 10–11 let -35kg: Ruža
Kryštof, KK Klatovy; Kumite žáci 10–11 let
-41kg: Olšavský Nikolas, Karate Ústí nad
Orlicí; Kumite žáci 10–11 let +41kg: Grzybalski Dawid, Karate Scinawa; Kumite žákyně 10–11 let 8. –7. kyu +35kg:

Mihalčatinová Eliška, Dragon Neratovice-Čelákovice; Kumite žákyně 10–11 let
-35kg: Reguliová Beáta, Karate Vrchlabí;
Kumite žákyně 10–11 let +35kg: Fantová
Diana, Gryf Liberec; Kumite žáci 12–13 let
-39kg: Schánilec Jakub, SKP karate Písek;
Kumite žáci 12–13 let -45kg: Bartoš Michael, Gryf Liberec; Kumite žáci 12–13 let
-52kg: Chudoba Václav, Gryf Liberec;
Kumite žáci 12–13 let -60kg: Krejčí Dominik, SKBU Trutnov; Kumite žáci 12–13
let +60kg: Soběslavský David, Dragon
Neratovice-Čelákovice; Kumite žákyně 12–13 let -42kg: Brejchová Denisa,
Dragon Neratovice-Čelákovice; Kumite
žákyně 12–13 let -50kg: Krátká Adéla, KCK team; Kumite žákyně 12–13 let
+50kg: Plevová Tereza, KK Lichnice; Kumite dorostenci 14–15 let -57kg: Olšavský Marian, Karate Ústí nad Orlicí; Kumite
dorostenci 14–15 let -63kg: Gall Viktor,
Karate Karviná; Kumite dorostenci 14–
–15 let -70kg: Nevole Josef, Karate Lions
Pardubice; Kumite dorostenci 14–15 let
+70kg: Posolda David, KK Jeseník; Kumite dorostenky 14–15 let -47kg: Lis Anita,
Karate Scinawa; Kumite dorostenky 14–
–15 let -54kg: Polášková Olga, Karate Do
Dvůr Králové nad Labem; Kumite dorostenky 14–15 let +54kg: Jantačová Žaneta, KCK team; Kumite junioři 16–17 let
-61kg: Maňhal Ondřej, SKBU Trutnov;
Kumite junioři 16–17 let -68kg: Paterson
Blade Ahran, KK Lichnice; Kumite junioři 16–17 let -76kg: Vobruba Jan, Karate
Lions Pardubice; Kumite junioři 16–17 let
+76kg: Pleva Tomáš, KK Lichnice; Kumite team junioři 16–17 let: SKBU Trutnov;
Kumite juniorky 16–17 let -48kg: Sedláčková Monika, Karate Vrchlabí; Kumite
juniorky 16–17 let +59kg: Wágnerová
Anna Marie, SKBU Trutnov; Kumite muži
+18 let -67kg: Mišák Josef, Karate Do
Dvůr Králové nad Labem; Kumite muži
+18 let -84kg: Trubicki Artur, Karate Scinawa; Kumite muži +18 let +84kg: Tesař
Milan, Karate Lions Pardubice; Kumite
muži +18 let BRH: Tesař Milan, Karate
Lions Pardubice; Kumite ženy +18 let
-68kg: Plašilová Regina, Karate Do Dvůr
Králové nad Labem; Kumite ženy +18 let
BRH: Plašilová Regina, Karate Do Dvůr
Králové nad Labem; Kumite muži +40 let
BRH: Kratochvíl Zdeněk, KK Lichnice.
-redříjen | 2016 SOKOL
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Basketbalový přebor ČOS U19
Víkend 9.–11. září
patřil ve sportovní
hale Sokola Pražského
basketbalu, konkrétně
pak přeboru ČOS v kategorii juniorů (U19).
Letošní basketbalový
turnaj byl „okořeněn”
účastí zahraničního
týmu – ze Slovenska
dorazil tým juniorů MBK
Victoria Žilina. Dalšími
účastníky turnaje byli
Sokol Písek Sršni, Levharti
Chomutov a domácí
tým Sokola Pražského.
Účastníci turnaje se od
pátečního večera do
nedělního dopoledne utkali
systémem každý
s každým. Na každý tým
tak čekala tři turnajová
utkání.

Sokol Pražský
vs. MBK Victoria Žilina 66:74
K prvnímu utkání turnaje nastoupil domácí tým bez svého klíčového hráče
M. Hartiga a na hře domácích to bylo
bohužel znát. Hostující tým ze Žiliny se
ujal vedení hned z kraje utkání a zhruba desetibodové vedení si dokázal držet
v průběhu celého utkání. Hráči ze Žiliny byli odvážnější a drzejší na útočné
polovině a výrazně méně chybovali než
domácí sokolové. Domácí navíc hráli
špatně i v obraně, která bývá jejich silnou stránkou.
Levharti Chomutov
vs. Sokol Pražský 72:74
Druhé utkání v turnaji sehráli domácí
sokolové proti Levhartům z Chomutova. Oproti pátku hráli domácí daleko
lépe na útočné polovině. V první půli si
tak vytvořili až 14bodové vedení. Stejně jako v prvním utkání i v tomto se do
hry postupně zapojili všichni hráči no-

minovaní k utkání. Ne všichni však svoji
roli zvládli a v průběhu druhé půle se
podařilo Levhartům svoji bodovou ztrátu téměř smazat. Po vyrovnané čtvrté
čtvrtině a dramatickém závěru však domácí tým slavil první vítězství.
MBK Victoria Žilina
vs. Sokol Písek Sršni 80:73
Druhý sokolský tým, tým Sršňů z Písku, nastoupil ke svému prvnímu utkání
v turnaji proti Žilině. Velmi rychlá a živelná hra Písku přinášela svoje ovoce
a Písek byl po většinu první půle v mírném vedení o 5–8 bodů. O toto vedení
přišli hráči Písku až v samotném závěru
první půle po dvou úspěšných tříbodových střelách žilinských. V druhé půli se
dařilo slovenským hráčům lépe zastavovat útoky Sršňů a pomalu se bodově
vzdalovali. Přesto, že se písečtí ještě
jednou přiblížili v průběhu 4. čtvrtiny na
rozdíl 3 bodů, Žilina jejich nápor odrazila a vybojovala druhé vítězství.
Levharti Chomutov
vs. Sokol Písek Sršni 82:64
Ani ve svém druhém utkání na turnaji
se písečtí z vítězství neradovali. O vítězství přišli fakticky hned v první čtvrtině, kterou prohráli rozdílem 20 bodů.
Zásluhu na tomto průběhu měla především téměř neomylná střelba hráčů
Chomutova, kteří jen v první čtvrtině
trefili hned 7 tříbodových střel a hráli ve
velké pohodě. I přesto, že písečtí Sršni
nesložili zbraně a aktivní hrou v obraně
se snažili vývoj utkání zvrátit, Chomutov si vítězství vzít nenechal a průběh
utkání zkušeně kontroloval až do jeho
závěru.
Levharti Chomutov
vs. MBK Victoria Žilina 74:77
Nedělní utkání Chomutova se Žilinou
mohlo hodně zamíchat celkovým pořadím v turnaji. Případná výhra Chomutova o 7 a více bodů by mu dávala
šanci na celkové vítězství. Průběh utkání tomu odpovídal a první poločas byl
velmi vyrovnaný. V úvodu druhého poločasu se ale hosté ze Žiliny bodově odpoutali a postupně svůj náskok navýšili
až na 12 bodů. Levharti z Chomutova
se ale dokázali do utkání vrátit a minutu před koncem bodový stav srovnali.

Na víc jim ale nezbývaly síly. Žilina jejich nápor odrazila a vítězstvím definitivně stvrdila svoje vítězství v turnaji.
Sokol Pražský
vs. Sokol Písek Sršni 76:75
Poslední utkání v turnaji mělo určit konečné pořadí na 2.–4. místě. Lépe je začali a vlastně celé tři čtvrtiny byli lepším
týmem sokolové z Písku. Domácí hráči
se trápili především na útočné polovině a špatně zastavovali rychlý protiútok
píseckých. Utkání tak směřovalo k celkem přesvědčivé výhře Písku. Velký obrat si ovšem schovali na 4. čtvrtinu sokolové z Prahy. Mezi 31. a 35. minutou
zaznamenali bodovou šňůru 17:2 a rázem byli o bod ve vedení. Posledních
pět minut pak nabídlo krásný basketbal
a boj o vítězství. V samotném závěru
byli šťastnějším týmem sokolové z Prahy, když vybojovali jednobodové vítězství a celkově druhé místo.
Konečné umístění v turnaji:
1. MBK Victoria Žilina, 2. T. J. Sokol
Pražský, 3. Levharti Chomutov, 4. T. J.
Sokol Písek Sršni.
Celý turnaj přeboru ČOS v basketbalu juniorů U19 proběhl po organizační
i basketbalové stránce velmi dobře.
Velmi přátelská atmosféra mezi jednotlivými kluby, hráči a trenéry se promítla i na palubovku a všichni účastníci
turnaje si pochvalovali kvalitu zajištění
turnaje i kvalitní přípravu před blížící se
extraligovou sezónou juniorů.
-zrříjen | 2016 SOKOL
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Musherské ME na Vysočině:
28 medailí pro Čechy

N

ovoměstská Vysočina Arena hostila ve dnech 14.–16.
října nejrychlejší psi a závodníky, kteří se mezi sebou utkali o titul mistra
Evropy v individuálních musherských
disciplínách. O titul bojovalo 550 závodníků z 18 zemí, podle slov Evropské canicrossové federace se jednalo
o největší akci v historii individuálního
mushingu na území Evropy. Organizací
mistrovství byl pověřen Sokol Maxičky.
A v jakých disciplínách se tedy závodí
o titul mistra Evropy? Canicross (běžec
v zápřahu s jedním psem), bikejöring
(cyklista v zápřahu s jedním psem)
a scooter (koloběžkář v zápřahu se
psem).
Canicross je oblíbený sport hobby běžců i profesionálních atletů. Průměrná
rychlost vítězů je přes 22 km/hod. na
5–6km trailové trati. Canicross je jediná disciplína s hromadným startem,
kdy se na začátku závodu sejde několik
desítek natěšených atletů a jejich psích
kamarádů. Je to zážitek, který si nikdy
nenechají ujít ani závodníci ostatních
disciplín. Atmosféra byla naprosto úžasná, neboť tento typ startu strhne diváky
absolutně. Bikejöring je nejrychlejší ze
všech disciplín. Jedná se o sprint v pravém slova smyslu. Pes a jeho pán jedou

Mistr Evropy canicross Pavel Červenka
terénem v rychlostech přesahujících
50 km/hod. Vítězové musí být velmi
kvalitní cyklisté schopni jet celý závodní trail v obrovském tempu. Koloběžka
je dynamicky rostoucí sport oblíbený
mezi rodinami s dětmi i závodníky. Koloběžka tažená jedním nebo dvěma psy
se však stává adrenalinovým zážitkem
pro opravdové dobrodruhy. V kategorii
scooter nedosahují závodníci takových
rychlostí jako na kole, ale koloběžka je
často označována za královskou disci-

plínu individuálních mushingových sportů, protože je zde nutná optimální souhra a forma jezdce a jeho psa.
Závodní trať byla dlouhá 5 km a byla
velmi technická a náročná svým výškovým profilem.
Česká reprezentace byla zastoupena
95 závodníky a získala 28 medailí, a to
napříč všemi disciplínami. Byla nejúspěšnější výpravou ze všech a ukázala
Evropě, že v tomto sportu patří opravdu
na vrchol.
V disciplíně bikejoring se mistryní Evropy stala Jana Draslarová (T. J. Sokol
Maxičky) a těsně za ní skončila Linda
Suchá, také členka T. J. Sokol Maxičky.
Ve veteránkách získala titul vícemistryně Jiřina Heroudková (T. J. Sokol Maxičky). Její otec Vlasta Keltner (T. J. Sokol
Maxičky) získal bronzovou medaili v kategorii veteráni nad 60 let.
Disciplína scooter byla též hojně obsazená českými sportovci, a to i na stupních vítězů. V mužské kategorii se stal
mistrem Evropy Václav Vančura a Michal Tobiášek (veterán) a druhé místo
obsadil Michal Ženíšek (T. J. Sokol Maxičky). V ženské kategorii si pro titul dojela Martina Štěpánková, stříbrnou medaili získala Marie Ševelová (T. J. Sokol
Maxičky) a Václava Kuříková (T. J. Sokol Maxičky). Ve veteránkách si dojela
pro druhé místo Gabriela Milatová.

Tým canicross – česká reprezentace
říjen | 2016 SOKOL
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Ředitel ME a vícemistr
scooter Michal Ženišek

Jan Burian – mistr Evropy junior

Sokol na dresu závodníka

V canicrossu se Čechům dařilo opravdu
maximálně, když v mužích Pavel Červenka (zlato) a Dušan Erbs (stříbro) obsadili první dvě pozice. V ženské kategorii obsadily atletky všechny medailové
pozice – Martina Štěpánková (zlato),
Michaela Srchová (stříbro – T. J. Sokol
Maxičky) a Kateřina Bluchová (bronz).
Ve veteránské kategorii excelovali členové T. J. Sokol Maxičky, když se Jiří Suchý stal mistrem Evropy a Libor Sovák
získal stříbrnou medaili. Ve veteránkách
podala neuvěřitelný výkon mnohaletá
závodnice Soňa Klikarová, když získala svoji několikrát vybojovanou zlatou
medaili. Obdivuhodný výkon podala Eva
Koubová (T. J. Sokol Maxičky), když se

stala mistryní světa v ženách nad 60 let.
Mistrovství Evropy se zúčastnili i děti
a junioři, a též velmi úspěšně! Juniorským mistrem v canicrossu se stal náš
člen Jan Burian. V dětské kategorii 11–
–14 let se mistryní Evropy stala Matilda
Ježková a třetí místo obsadila Zuzana
Jílková. V nejmladší dětské kategorii,
děti od 7 do 10 let, byl nejúspěšnější
Sebastian Bohun (první místo) a Josef
Šrámek (třetí místo) a v děvčatech Rozálie Štihlová se svojí stříbrnou medailí.
Závodní víkend uzavíraly národní štafety, kde Češi vzali titul mistra Evropy
v obou kategoriích, tedy jak ženy, tak
muži, ve složení – Dušan Erbs, Pavel
Červenka a Petr Fochler a Martina Ště-

pánková, Kateřina Bluchová a Michaela
Srchová.
Oficiální zahájení podpořila starostka
České obce sokolské, když akci zahájila úvodním slovem a navštívila tuto akci
o víkendu. Pozvání přijali též i ostatní
členové Předsednictva ČOS, čímž pořadatelům udělali velkou radost.
Pořadatelé, tedy Tělocvičná jednota Sokol
Maxičky, si velmi váží spolupráce s Českou obcí sokolskou, která po celý rok stála pevně za nimi a při jakékoliv příležitosti
pomohla, poradila či podpořila.
Kamila Šrolerová
místostarostka T. J. Sokol Maxičky,
členka předsednictva Odboru sportu ČOS

Slavnostní zahájení mistrovství
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Přebor ČOS v judo
mláďat, žáků a dorostu
■

Uspořádáním přeboru České obce
sokolské v judo, který se konal 8. října,
byl letos pověřen oddíl judo T. J. Sokol
Mohelnice. Více než stovka mladých judistů od kategorie mláďat až do dorostu
bojovala ve vyzdobené sportovní hale
na novém tatami o co nejlepší umístění.
Soutěž byla slavnostně zahájena sokolskou hymnou a vystoupením mohelnických mažoretek. Závodníky přivítal starosta Sokolské župy Severomoravské
bratr Jiří Sobotík a starosta T. J. Sokol
Mohelnice bratr Vladimír Daněk.
Mezi mladé judisty bylo rozděleno
v jednotlivých kategoriích 31 zlatých
medailí. Nejúspěšnějším oddílem se stal
Sokol Žižkov II, který jich vybojoval
dvanáct!
Přeborníci ČOS pro rok 2016:
Mláďata U9: 23,6 kg Zatloukalová Lucie

(Sokol Dědice), 24,9 kg Fryšáková Alžběta (Sokol Mohelnice), 27,9 kg Mejzlík
Michal (Sokol I Prostějov), 33,4 kg Zaoral
David (Sokol I Prostějov), 35,5 kg Smuszová Jiřina (Sokol Žďár n. Sázavou).
Mláďata U11:
27,8 kg Dvorský Denis (Sokol I Prostějov), 29,8 kg Čapka Eduard (Sportovní
škola Judo Jiu-Jitsu), 32 kg Sedlák Martin
(Sokol Mohelnice), 34,8 kg Svoboda Jakub (Sokol Praha Vršovice), 37,5 kg Rosenthal Daniel (Sokol Žižkov II), 41,9 kg
Basl Martin (Sokol I Prostějov), 43,3 kg
Bárta Kryštof (Sokol Žižkov II), 50 kg
Kamínek Viktor (Sokol Žižkov II), 55 kg
Svoboda Šimon (Sokol Mohelnice)
Mladší žáci U13:
30 kg Kotan Jakub (Sokol Žižkov II), 38 kg
Čapka Čeněk (Sportovní Škola Judo JiuJitsu), 42 kg Rett Vojtěch (Sokol Žižkov

II), 46 kg Šmída Jan (Sokol Žďár Nad
Sázavou), 50 kg Kantorová Ema (Sokol
Žižkov II), 55 kg Šuba Vojtěch (Sokol
Dědice), +60 kg Čáp Jan Jakub (Sokol
Dědice)
Starší žáci U15:
48 kg Kašíková Veronika (Sokol Žižkov
II), 50 kg Hofman Ondřej (Sokol Žižkov
II), 55 kg Roubík Matyáš (Sokol I Prostějov), 60 kg Kotan Petr (Sokol Žižkov II),
66 kg Štastný Matěj (Sokol Žižkov II),
73 kg Výborný Václav (Sokol Žižkov II),
+73 kg Jeřábek Josef (Sokol Žižkov II)
Dorostenci U18:
50 kg Prchal Filip (Sokol Dědice), 60 kg
Roubík Matyáš (Sokol I Prostějov), 66 kg
Piluša Milan (Sokol Dědice)
-red-

Úspěchy vítkovických volnostylařů

■ Zápasníci Sokola Vítkovice v září bojo-

vali v řadě soutěží a vedli si na nich úspěšně. V sobotu 18. září se zúčastnili 44. ročník mezinárodního turnaje ve volném stylu
v Prievidzi. Tento ročník byl opět kvalitně
obsazen, o čemž svědčí účast více než 250
závodníků z 10 států. Vítkovičtí zápasníci
se na turnaji neztratili a vybojovali celkem
7 medailí. Naše reprezentantka Yvette Dohnalová dokázala v kategorii U23 zvítězit
ve všech svých třech utkáních a obsadila
první místo. V kategorii přípravek dokázal Daniel Gurbovič po velkém finálovém
boji s ruským závodníkem zvítězit ve váze
do 28 kg. Ve váze do 30 kg obsadil Max
Bystroň pěkné druhé místo, kdy nestačil pouze na ruského zápasníka. Ve váze

do 40 kg v mladších žácích obsadil Ondra Kudla druhé místo, Honza Boháček ve
váze do 36 kg po velkém boji s rumunským závodníkem obsadil celkové třetí
místo. Petr Grygerek obsadil po boji s oddílovým kolegou Samuelem Bystroněm
v kategorii mladších žáků ve váze do
52 kg rovněž třetí místo. Samuel tak skončil na 4. místě. Další zápasník, který se
umístil na třetím místě, byl Ondra Sláma,
který zápasil ve váze do 56 kg. Náš oddíl
se celkově umístili na třetím místě.
V sobotu 24. září se v Praze konalo 4. kolo
I. ligy mužů v zápase ve volném stylu. Vítkovickým volnostylařům se v Praze dařilo. Postupně porazili všechny své soupeře
a v tabulce se před posledním 5. kolem dělí

společně s teplickými zápasníky o 1. místo.
Tentýž den se v Praze konal 36. ročník memoriálu Antonína Niče v zápase ve volném
stylu ve věkové kategorii žáků roč. nar.
2001, 2002, 2003. Ze šesti vítkovických
zápasníků zvítězili ve váze do 38 kg Karel Dorňák, ve váze do 42 kg René Petura,
ve váze do 46 kg Jiří Dušek, ve váze do
69 kg Tomáš Foldyna. Na druhých místech
se umístili ve váze do 46 kg Lukáš Dušek
a ve váze do 69 kg Matěj Mlčoch.
Další, sedmičlenná výprava vítkovických
volostylařů, odcestovala do Nitry, kde se
24. září konal mezinárodní turnaj Memoriál J. Svitača. Turnaje se zúčastnilo 105 zápasníků z 15 oddílů a pěti států. Zápasilo
se v různých věkových a váhových kategoriích. Z vítkovických se nejvíce dařilo ve
věkové kategorii přípravek roč. nar. 2006
a ml. Maxovi Bystroňovi, který dokázal porazit své čtyři soupeře. Dále to byl v mladších žácích Samuel Bystroň ve váze do
57 kg, který rovněž porazil všechny své
čtyři soupeře. Třetím vítězem v Nitře je
David Kopřiva, který zápasil ve věkové kategorii juniorů do 23 let ve váze do
57 kg. V celkovém hodnocení družstev
jsme obsadili 6. místo. Roman Piskoř,
Sokol Vítkovice

Úspěšná vítkovická výprava v Prievidzi
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Tituly a české žákovské rekordy
sokolských atletů
Atletická sezóna skončila v září soutěžemi družstev
a mistrovstvím ČR žactva, kde byla nominace na
utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-SlovinskoChorvatsko v Trnavě 24. září. Každý stát zde
reprezentovali dva nejlepší žákovští atleti do 15 let.

M

ladí atleti Sokola zde výrazným způsobem přispěli
k vítězství českého výběru o 39 bodů před Maďarskem a Chorvatskem.
Po loňské porážce o pět bodů v domácím prostředí od Maďarska to byla
zdařilá odveta na neutrální půdě. První
místa v pětiutkání získali pro družstvo
perspektivní teprve čtrnáctiletí talenti
Tomáš Kratochvíl ze Sokola České Budějovice v dálce za výkon 669 cm a Tereza Janíková ze Sokola Opava v tyči
za překonání vlastního českého rekordu výkonem 372 cm. Už v červnu vytvořily dvě atletky Sokola Opava český
rekord žactva – kromě Terezy Janíkové
i Barbora Malíková na 300 m. Barbora
Malíková také reprezentovala v Trnavě
a vzhledem k drobným zdravotním potížím skončila druhá v běhu na 300 m
za Kozlovou z Čáslavi časem 39,96 s.
Druhé místo vybojoval v dálce Dominik
Holub ze Sokola Kolín za skok dlouhý
633 cm a třetí byl v kladivu další atlet základny Sokola Kolín Dominik Král

hodem dlouhým 61,05 m. Třetí byl ve
sprintu na 100 m další čtrnáctiletý talent Sokola Opava Tadeáš Formánek
časem 11,18 s. Z dalších sokolských atletů byla čtvrtá v tyči Sára Škrobánková ze Sokola Opava výkonem 310 cm,
pátá místa obsadili dva kladiváři z líhně Sokola Kolín Karel Hanuš výkonem
55,29 m a Barbora Houžvičková výkonem 45,83 m. Pro doplnění bilance
ještě šestá místa získali tyčkař Sokola
Kolín Jakub Vítek za 400 cm a dva diskaři – Tomáš Grulich ze Sokola Opava
za výkon 47,60 m a Sára Blehová z Kolína za 30,84 m.
Soutěže družstev tradičně finišují finálovými koly na závěr atletické sezóny
v září a v říjnu. Sokolští atleti i v těchto
soutěžích se dokáží prosadit do české
atletické špičky. Junioři Sokola Opava
již posedmé odjeli na Evropský pohár
klubových družstev, tentokrát do portugalského města Leiria, a skončili zde
pátí v poněkud oslabené sestavě. V Ústí
nad Orlicí se 4. září uskutečnilo finálové
kolo atletické extraligy mužů a žen. Muži

Žákovská družstva Sokola Opava ve finále mistrovství ČR družstev

Tereza Janíková při vyhlašování vítězů
v Trnavě finále mistrovství ČR družstev
Sokola Opava skončili devátí s 23 body za vítěznou Duklou Praha a dalšími
střediskovými kluby. U žen dvě družstva hájila barvy ČOS a zde zvítězilo
tradičně družstvo USK Praha, Sokol Kolín byl pátý se ziskem 121 bodů a mladé družstvo Sokola Opava skončilo desáté s 21 body.
V sobotu 24. září se konalo finálové
kolo kategorie dorostu ve Vítkovicích.
Zde za vítězným domácím týmem bylo
šesté družstvo chlapců Sokola Kolín. Ve
stejný den měli finále mistrovství ČR
také junioři v Českých Budějovicích.
U chlapců za vítěznou Slavií Praha se
strhl velký boj o další medaile a po diskvalifikacích běžců měla na třetím místě
stejně 149 bodů družstva Sokola České
Budějovice a Sokola Opava. O bronzu
rozhodl až větší počet prvních míst pro
domácí borce. U juniorek za tradičním
vítězem Olympem Brno byl čtvrtý Sokol
Kolín se ziskem 128 bodů a pátý Sokol
Opava se 76 body.
Žákovská družstva se na Tyršově stadionu v Opavě utkala až 1. října ve finále mistrovství ČR družstev za účasti deseti družstev chlapců a deseti družstev
dívek. Finále skončilo triumfem obou
družstev Sokola Opava, když chlapci zvítězili o 37 bodů před Vítkovicemi
a Sokolem Kolín a dívky zvítězili o 15 bodů před družstvem Jablonce a opět
družstvem Sokola Kolín.
-redříjen | 2016 SOKOL
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Králodvorští na
Velké ceně Sparty 2016
■

Rychlostní kanoisté T. J. Sokol Králův Dvůr (SKD) zakončili letošní
závodní sezónu o víkendu 8.–9. října na závodech v Praze. Velká cena
Sparty je účastí slovenské reprezentace tradičně jedním z nejlépe obsazených závodů roku. Naši závodníci se prosadili už v sobotních kláních
na 200 m a postupy z rozjížděk přes mezijízdy si zajistili třikrát účast ve
finále A. Velmi příjemným překvapením bylo 6. místo Filipa Trnky na K2
ve společenství s Danem Korešem z Písku. Pátý na 200 m skončil na K1
Šimon Kurťák a na K2 společně s Ondrou Budkou ze Sedlčan dosáhl na
třetí místo. Zpestřením programu byla autogramiáda medailistů z OH,
a tak si i naši borci mohli potěžkat medaili z Ria. Sobotní program večer
zakončil tradiční ohňostroj.
Nedělní boje na trochu netradiční jednu míli nám přinesly stříbro z individuální K1 pro Šimona Kurťáka, který sbírku doplnil ještě jedním bronzem z K2, opět se sedlčanským Ondrou Budkou.
Martin Hajný,
Sokol Králův Dvůr

Stupně vítězů na jednu míli: 1. Lukáš Hrábek (SPA),
2. Šimon Kurťák (SKD), 3. Damián Karak (SVK)

Sportovní tanec v Lysé nad Labem
■

Ve sportovní hale ZŠ Komenského
v Lysé nad Labem se 28. září uskutečnil
1. ročník soutěží ve sportovním tanci „Podzimní cena TK T. J. Sokol Lysá nad Labem”.
Lysá nad Labem se stala centrem tanečního dění, a to v kategoriích dětí, juniorů, mládeže i dospělých tanečních párů
ve standardních a latinskoamerických
tancích. Kromě postupových soutěží párů
registrovaných v Českém svazu tanečního
sportu připravili pořadatelé i soutěže pro
začínající taneční páry třídy „E”, nazývanou také kategorie hobby párů.
Soutěže v tanečním sportu tvoří ucelený systém na regionální i mezinárodní
úrovni, který dává možnost tanečníkům

soutěžit v odpovídajících věkových i výkonnostních skupinách a motivuje je
k soustavné a cílevědomé sportovní kariéře. Soutěžní systém vymezuje věkové
kategorie, výkonnostní třídy a soutěžní
disciplíny.
Poděkování za organizaci soutěže patří
všem organizátorům a sponzorům, protože bez jejich pomoci by se taková významná akce nemohla uskutečnit. Jmenovitě bych chtěl v první řadě poděkovat
manželům Malinovským, vedoucím TK
T. J. Sokol Lysá nad Labem a trenérům tohoto tanečního klubu Matthiasu Fencakovi
a Lucii Sloukové. Poděkování patří zcela
jistě starostovi města Lysá nad Labem

Karlu Otavovi, starostovi T. J. Sokol Jaroslavu Denemarkovi a náčelnici T. J. Sokol
Petře Jůzové. Všichni jmenovaní strávili
na soutěži celý den a předávali nejlepším
tanečním párům medaile, diplomy a věcné ceny.
Určitě měli organizátoři soutěže radost
z toho, že dvě soutěže prvního ročníku
„Podzimní ceny TK T. J. Sokol Lysá nad
Labem” vyhráli reprezentanti pořádajícího klubu. V kategorii juniorů třídy „C”
v latinskoamerických tancích se stal vítězným párem Štěpán Gajdošík s Klárou
Malinovskou a v soutěži dospělých párů
třídy „D” v latinskoamerických tancích
zvítězili Matěj Mikušek a Pavla Durdanová. Oba jmenované páry díky vítězství
v soutěži udělaly významný krok k zisku
vyšší třídy.
Velmi dobrou úroveň soutěžících tanečních párů potvrzuje skutečnost, že několik párů si díky svému umístění v Lysé
nad Labem vytančilo vyšší třídu.
Poděkování patří i divákům, kteří vytvořili všem soutěžícím příjemnou atmosféru,
která je zcela jistě motivovala k předvedení svých nejlepších tanečních výkonů.
Pavel Kojetín,
předseda Středočeské divize a člen
výkonné rady Čes. svazu tanečního
sportu
Foto Libor Makrlík
říjen | 2016 SOKOL
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Florbalový Sokol Cup v Pardubicích
■

Krátce před zahájením nejvyšší florbalové soutěže Tipsport Superligy, o prvním zářijovém víkendu, se v Pardubicích konal již patnáctý ročník turnaje Sokol Cup. Vedle
domácího mužstva se turnaje zúčastnily celky Sokola Královské Vinohrady, Hurricanu Karlovy Vary, TJ Znojmo Laufen
CZ a FbK Svitavy.
Turnaj se hrál systémem každý s každým a dominovala mu

obě sokolská mužstva. Z jejich vzájemného měření sil vyšel
lépe Sokol Královské Vinohrady, který Východočechy porazil
těsně 5:4.
Konečné pořadí Sokol Cupu:
1. T. J. Sokol Královské Vinohrady, 2. T. J. Sokol Pardubice,
3. Hurrican Karlovy Vary, 4. TJ Znojmo Laufen CZ, 5. FbK
Svitavy.
-red-

Adria seminář v karate
■

Většina lidí vyráží do Chorvatska za
mořem. Karatisté ze Sokola Pardubice
vyrazili za cvičením na Adria seminář
pro vysoké pasy, konaný 2. až 8. října
na chorvatském ostrově Veli Lošinj. Tréninkový program byl rozdělen do tří bloků – ranní koordinační, dopoledne sebeobrana a odpolední trénink se věnoval
progresivnímu sparingu. Vše probíhalo
pod vedením Prof. Dr. Rudolfa Jakhela,
IX. Dan, a ostatních mistrů.
Večery pak patřili teoretickým přednáš-

kám Prof. Jakhela o historii karate a teorii bojových sportů. Mimo tradiční náplň
tréninků se účastníci učili techniky přerážení, po kterých následovaly Dan promoce, kde mistr Adam Knajbl obdržel druhý
Dan.
Vše bylo, jak už je zvykem, zakončeno
mezinárodním turnajem, na kterém si
pardubický oddíl karate vedl znamenitě:
Ve formách Jiří Michek (F°3 – Tertia set)
obsadil 4. místo, Ondřej Vachek (F°4 –
Quarta set) 3. místo, Dalibor Mrňávek

(F°5 – Quinta set) 2. místo, Adam Knajbl (F°6 – Dan set) 2. místo. Ve sparingu a bojích obsadili Martin Goláň (MG
– muži zelení) 3. místo, Ondřej Vachek
(MBl – muži modří) 3. místo, Dalibor Mrňávek (MBr – muži hnědí) 1. místo, Adam
Knajbl (MA – muži absolutní) 1. místo.
A jak jinak by se mohli pardubičtí karatisté rozloučit s ostrovem, který se na
celý týden stal jejich domovem, než poctivým závěrečným tréninkem?
Martin Goláň

Přespolní běh v Novém Hrádku
■

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek uspořádala 15. října již tradičně přebor v přespolním běhu župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Letos se jednalo již o jeho
13. ročník.
Pro tento závod, kdy počet startujících
každoročně převyšuje 100 a počasí už
nebývá ideální, nám od 10. ročníku propůjčuje městys Nový Hrádek zázemí kina
s šatnou, záchody, elektřinou a dokonce
se pro zabavení dětí promítají pohádky. Výhodné jsou též přilehlé sousedící
oplocenky plantáží vánočních stromků
na Roubalově kopci pro vytyčení tratí.
Letos se na závod dostavilo 139 běž-

ců ze sokolských jednot Dvůr Králové,
Jaroměř, Náchod, Úpice, Krčín a Nový
Hrádek. Závodilo se ve 12 kategoriích
a tři vítězové v jednotlivých kategoriích
převzali diplomy, medaile a ceny. Medaile a diplomy zajistila župa, ceny nashromáždil lyžařský oddíl a přispěli i rodiče
lyžařských dětí. Předškolní děti byly odměněny všechny, poprvé byli vyhlášeni
a odměněni nejmladší a nejstarší účastník. Nejpočetnější byla tradičně výprava
ze Dvora Králové. Přítomní se občerstvili
připraveným čajem z prostředků Sokola
a náročnější využili služeb u stánku pana
Jelena.
Jeroným Holý st.
říjen | 2016 SOKOL
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Pozvánky na halové
turnaje v kopané
■

Tělocvičná jednota Sokol Dolní
Beřkovice pořádá začátkem druhé poloviny listopadu dva halové turnaje v kopané. Nejprve ve čtvrtek 17. listopadu
to bude halový turnaj v kopané o přeborníka ČOS starších přípravek, o dva
dny později, v sobotu 19. listopadu, to
bude halový turnaj v kopané o přeborníka ČOS dorostu. Oba turnaje se konají pod záštitou hejtmana Středočeského

kraje v Dolních Beřkovicích ve sportovní
hala u ZŠ, Nádražní 163, u sportovního
areálu T. J. Sokol Dolní Beřkovice.
Přihlášky mohou zájemci o účast v turnajích zasílat na adresu T. J. Sokol Dolní
Beřkovice, Nádražní 163, 277 01 Dolní
Beřkovice, na e-mail vjirina@seznam.cz
nebo tjsokoldb@seznam.cz do 1. 11.
2016. Hrací systém se upřesní podle počtu přihlášených mužstev, 4+1,

2× 10 minut na házenkářské branky
a rozměry hřiště podle platných norem
pro halovou kopanou.
Kontakty na pořadatele:
bratr Petr Štěpánek – ředitel turnaje,
tel: 720 282 271; bratr Doc. Dr. Emil
Vašíček, CSc., tel: 602 760 425; bratr
Josef Chabada, tel: 727 845 623; bratr
Mgr. Vladimír Juroška tel: 725 345 213
-red-

Prezentace sportovních oddílů
ve Strážnici
■

Na dvanáct hráčů a dva trenéry
z florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice čekal v pátek 9. září úkol postavit
florbalové hřiště a různá jiná stanoviště
v areálu T. J. Jiskra Strážnice na akci
Pel-mel (přehlídka sportovních oddílů
ze Strážnice).
Ve velkém vedru se nejen u nás vystřídaly děti z místních základních škol,
mateřské školy a střední odborné školy.
Všechny děti i jejich rodiče měli mož-

nost si vyzkoušet atletická cvičení, práci
s hokejkou, střelbu na bránu s radarem
na měření rychlosti a zahrát si florbal
na opravdovém hřišti. Kdo z příchozích
nebyl zrovna sportovně naladěn, mohl
se u nás podívat na výstavu fotografií,
dresů, pohárů a jiných propagačních
materiálů.
Velký dík patří našim malým i velkým
pomocníkům, kteří se po celých sedm
hodin starali o ostatní děti, vysvětlova-

li, ukazovali a také se dokázali podělit
o svoje sladkosti, které každý rozdával
po splnění všech úkolů.
Za půjčení mantinelů na tuto akci děkujeme základní škole, Školní ulice. Za
pomoc s odvozem mantinelů a dalších
potřebných věcí na tuto akci velké díky
p. R. Stanislavovi.
Vojtěch Studénka,
Sokol Strážnice
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Národní přehlídka
sokolských pěveckých sborů
Moravská část – Boskovice
Ve stejný čas na dvou místech – v Michnově paláci
Do boskovické sokolovny zavítalo celkem
Tyršova domu a v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol
osm hudebních sborů, mezi nimi i dva
Boskovice – se v sobotu 15. října uskutečnil IX. ročník
z Prahy, a to Pěvecká swingová a hudební formace Modrá Synkopa a Komorní
Národní přehlídky sokolských pěveckých sborů. V rámci
ženský sbor Libuše.
přehlídky se představily pěvecké folklorní formace,
První sbory se začaly do sokolovny v Boswingové formace, smíšené, mužské i ženské sbory,
skovicích sjíždět již kolem osmé hodiny
ráno. Celé dopoledne se následně neslo
a také pěvecký soubor s romskou hudbou. Celá akce
ve znamení zkoušek a finálních příprav.
proběhla pod záštitou Ministerstva kultury České
Oficiální zahájení programu proběhlo ve
republiky. Celkově se na přehlídku přihlásilo čtrnáct
14 hodin společným zpěvem státní hymny. Pak se už na jevišti postupně vystřísokolských sborů.
daly jednotlivé sbory se svým programem. Zazněly jak lidové moravské písně,
Pražská část – Michnův palác
šest sborů z Moravy a Čech. Nově se
tak i písně lidové americké, africké, dále
Stejný průběh jako v Boskovicích měla
přehlídky zúčastnili i domácí ze Sokonapříklad skladby swingové, písně pánů
i přehlídka v Praze. Sjelo se sem celkem
la Kampa – sbor Čilagi zpívající romVoskovce a Wericha či ukázky z díla W. A.
ské písně. Dále se vystřídaly smíšené
Mozarta nebo A. Dvořáka. Na závěr přehlídky společně všechny sbory zazpívaly
a ženské sbory, mužský sbor přijel trasokolskou píseň Spějme dál. Následovala
dičně v kroji. I v Praze nechyběli porotschůzka sbormistrů s tříčlennou porotou,
ci. Z organizace NIPOS nás navštívila
Přehled sborů
která pečlivě všechna vystoupení poMgr. Daňková společně se známým
Boskovice
slouchala. V jejím čele stanul doskladatelem doktorem Jiřím La• Komorní ženský sbor LIBUŠE Sokola Praha
– Libuš, T. J. Sokol Libuš
cent Jan Kostečka, který se také
burdou, jehož některé skladby
• Pěvecká swingová a hudební formace MODRÁ SYNKOPA,
jako odborník ujal hlavního
v podání sborů na přehlídce
T. J. Sokol Kampa
slova při hodnocení. Kromě
zazněly.
• Ženský pěvecký sbor Sokola Brno-Židenice, T. J. Sokol Brno-Židenice
drobných rad jednotlivým
Každé vystoupení bylo ori• Pěvecký sbor SOKOLKA – ZPĚVULKY, T. J. Sokol Lužice
sborům zazněla jen samá
ginální, jedinečné a osobi• Pěvecký sbor SOKOLKA, T. J. Sokol Svatobořice
slova chvály a uznání.
té. Děkujeme sborům za
• Ženský folklorní pěvecký sbor MARIJÁNKY, T. J. Sokol Vacenovice
jejich účast a těšíme se
• Smíšený pěvecký sbor Háj ve Slezsku z. s., T. J. Sokol Háj ve Slezsku
na další spolupráci.
• Ženská pěvecká skupina ODRA, T. J. Sokol Vítkovice
Kateřina Wágnerová

Praha
• Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA, T. J. Sokol Královské Vinohrady
• Pěvecký sbor ČILAGI, T. J. Sokol Kampa
• Smíšený pěvecký sbor T. J. Sokol Huntířov nad Jizerou,
T. J. Sokol Huntířov nad Jizerou
• Pěvecký sbor FOERSTER Sokola Jihlava, T. J. Sokol Jihlava
• Ženský pěvecký sbor PÍSEŇ, T. J. Sokol Jedovnice
Čilagi
• Mužský sbor Vlčnov, T. J. Sokol Vlčnov

T. J. Sokol Kampa

Smíšený pěvecký sbor
T. J. Sokol Huntířov

Gaudium Praha
říjen | 2016 SOKOL
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Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů
fotogalerie

Jihlavský sbor Foerster

Pěvecká swingová a hudební formace Modrá
Synkopa – T.J. Sokol Kampa

Ženský pěvecký sbor Píseň – T. J.
Sokol Jedovnice

Ženská pěvecká skupina
Odra – T.J. Sokol Vítkovice

Pěvecký sbor Sokolka – T.J. Sokol Svatobořice

Ženský folklorní pěvecký sbor Marijánky – T.J. Sokol Vacenovice

Komorní ženský sbor Libuše Sokola Praha – T.J. Sokol Praha Libuš

Mužský pěvecký sbor Vlčnov

Pěvecký sbor Sokolka – Zpěvulky, T.J. Sokol Lužice

Smíšený pěvecký sbor Háj ve Slezsku – T.J. Sokol Háj ve Slezsku

Ženský pěvecký sbor Sokola Brno Židenice
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P

rvní premiéra hry Balada
z hadrů se uskutečnila 28. 11.
1935. Jejímu napsání a uvedení předcházely rušné dny,
které ovlivnily na čas existenci
Osvobozeného divadla.
Od okamžiku, kdy Voskovec s Werichem
opustili ideu tzv. „bezpředmětného”
humoru a začali promlouvat z jeviště
k politickým a sociálním skutečnostem
své doby, provázely činnost Osvobozeného divadla intriky a politické kampaně namířené proti samotné jeho existenci. Po uvedení hry Osel a stín (1933)
a Kat a blázen (1934) nabyla kampaň
nebývalé intenzity. Zahraniční i domácí
fašismus, který byl ve hrách autorů zesměšňován, útočil na divadlo ze všech
myslitelných pozic a všemi dosažitelnými prostředky. Útoky nacionalistů trvaly řadu měsíců. Byly organizovány demonstrace a výtržnosti při představení
a rovněž sílila štvavá kampaň v profašistickém tisku. Tím ale také narostly počty příznivců divadla, především z řad
studentstva a dělnické mládeže. Divadlo sice odpovědělo dvěma satirickými
hrami – pásmy Vždy s úsměvem a Panoptikum, nakonec ale výpady proti
jim samotným, divadlu i návštěvníkům
představení vedly k rozhodnutí přerušit práci divadla. Opustili sál u Nováků
(dnes divadlo ABC) s tím, že se budou
věnovat práci ve filmu. Celá pokroková umělecká fronta (v čele s Čapkem,
Vančurou a Nezvalem) však záhy pochopila, že vyklizení pozic v tomto okamžiku by mělo netušený dosah nejen
pro samotné divadlo, ale znamenalo
by i uvolnění prostoru fašistickým
tendencím. Za podpory početné
řady diváků přesvědčili Voskovce a Wericha k pokračování v započatém díle. Ti najali
pro zbytek svého souboru sál
Rokoko s miniaturním jevištěm, hledištěm a téměř bez
všeho potřebného vybavení.
Přejmenovali ho na Spoutané divadlo a v listopadu v něm
začali zkoušet novou hru Balada
z hadrů. Byla napsána s ohledem na
omezené technické prostředky Spoutaného divadla a těžila z jeho improvizovaného prostředí. Ústředním příběhem
je osud svobodného člověka, básníka
– revolucionáře, z něhož zkorumpovaná společnost udělá zločince, aby se
zbavila jeho mobilizující touhy po svobodě. Hra měla obrovský úspěch a se

Balada z hadrů
pod Petřínem
Po 81 letech od premiéry znovu ožije Balada z hadrů
autorů J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka v podání
Divadla pod Petřínem T. J. Sokol Kampa.
svými 245 reprízami překonala i dosud
nejúspěšnější hru Vest pocket revue, se
kterou Osvobozené divadlo v roce 1927
začínalo. Dodala souboru i autorům tolik sil, že se znovu přestěhovali do bývalého sálu u Nováků, pod staronovou
firmou Osvobozené divadlo.

Divadlo pod Petřínem uvede tuto svoji šestou hru poprvé 6. listopadu 2016
v sále Auly Tyršova domu v Praze na
Kampě. Při jejím studování se samozřejmě vycházelo z původního libreta,

bylo však nutné zásadně zredukovat
satirické glosy, které byly poplatné době
vzniku předlohy v roce 1935, a vložena
byla pouze velká předscéna, která byla
zařazena do nové poválečné inscenace
na konci padesátých let 20. století v podání pánů Miroslava Horníčka a Jana
Wericha. Takto vzniklý prostor umožnil
obohatit provedení o další písně třetího
z autorů hry – Jaroslava Ježka, od jehož narození letos uplynulo 110 let.
Celkem tedy během představení
zazní 10 Ježkových písniček,
které živě zahraje a zazpívá
swingová kapela Modrá synkopa.
Druhá premiéra proběhne ve
Vršovickém divadle MANA
28. 11. 2016. Vstupenky na
první představení v Tyršově
domě je možné zakoupit u členů soboru a rezervovat na emailu
info@divadlopodpetrinem.cz. Vstupenky na druhé představení ve Vršovickém divadle je možné zakoupit v pokladně divadla nebo přes e-shop.
Realizaci představení podpořila Nadace
Život umělce a T. J. Sokol Kampa.
Pavel Urban, vedoucí souboru
Bohumil Gondík, režisér
ilustrace Zdeněk Netopil
říjen | 2016 SOKOL
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Zemřel bratr
Jiří Jordán
Letos 13. srpna zemřel bratr Jiří Jordán ze Sokola
Lucern, župy Švýcarské. Pro župu Švýcarskou
i pro celé sokolské hnutí je to velká ztráta.
Bratr Jordán byl členem předsednictva
župy od roku 1999 a v roce 2003 byl
zvolen starostou župy. Byl také starostou
jednoty Sokol Lucern. Pro sokolské hnutí
vykonal mnoho dobré a záslužné práce.
Měl spoustu nápadů, jejichž realizace
nebyla vždy jednoduchá. Byl u zrodu Almanachu jednoty Lucern i dlouholetého,
nyní již mezinárodního, volejbalového
turnaje, který pořádala stejná jednota.
Pracoval i na organizačním řádu Zahraniční obce sokolské, dal podnět k založení webových stránek švýcarského Sokola, připravoval sokolská setkání v Oetzu.
Tam obstaral u rakouských úřadů povolení ke stanování na „sokolské” louce
přesto, že se louka nachází v chráněné
oblasti. Připravoval účast švýcarských

Do knihovničkY

Knihy, které stojí za to mít!

Praktický právní průvodce
pro neziskové organizace
podle nového občanského zákoníku
Kniha je první takto
zaměřenou, praktickou a srozumitelně
napsanou publikací
pro neziskové organizace na našem
trhu. Je určena
pracovníkům neziskových organizací, zejména členům jejich orgánů,
vedoucím pracovníkům, fundraiserům,
PR pracovníkům a marketérům. Je
zpracována podle nového občanského
zákoníku.
Autor Petr Vít, který je zkušeným
právníkem v oblasti neziskového
sektoru, se v knize věnuje hlavním
oblastem, jež neziskovky po právní
stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací, zejména právním
formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání neziskových organizací
a jejich orgánům, dále právní úpravě

sokolů na všesokolských sletech. Podílel
se na organizaci dětského tábora župy
Švýcarské v rakouském Burserbergu,
kde dělal i kuchaře, když bylo potřeba.
Zasloužil se i o vznik švýcarsko-českých
mateřských školek a vloni pro ně zorganizoval zájezd sokolského loutkového
divadla z Prahy. Spolupracoval s velvyslanectvím České republiky ve Švýcarsku při přípravách různých významných
oslav.
Sám sice necvičil, ale všechno dění
okolo Sokola ve Švýcarsku fotografoval
a podařilo se mu vytvořit ucelenou dokumentaci sokolské činnosti. Fotografování bylo jeho vášní a neváhal obětovat
nemalé finanční prostředky na pořízení
těch nejlepších fotografických aparátů.

Se svoji manželkou Boženkou, náčelnicí
Sokola Lucern, vychovali tři syny, kteří
se do sokolské činnosti také zapojili.
Byl to člověk s pozitivním myšlením,
v jeho přítomnosti se nikdo nemračil,
spíše se doslova „řehtal”. O všechno se
zajímal a často jsem s ním měl dlouhé
hovory po SKYPE. Naposledy, bohužel,
jen dva dny před tím, než navždy odešel.
Takových sokolů, jako byl bratr Jiří Jordán, není mnoho. Naštěstí se dožil ocenění své záslužné činnosti: Česká obec
sokolské mu loni udělila Zlatou medaili
ČOS.
Bude nám všem, co jsme ho znali, moc
chybět. Čest jeho památce.

fundraisingových nástrojů, a nakonec
hlavním právním vztahům a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky,
dárci, sponzory a třetími stranami.
Výklad doprovází příklady a v případě
smluv i jednoduché vzory.
GRADA Publishing, 2016, 160 stran

jak si nezisková organizace může
vybudovat základnu svých příznivců,
jak se stát významnou neziskovou organizací i jak prosadit potřebné změny
ve společnosti či v zákonodárství.
Kniha se jako první na českém trhu
zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací v českém
prostředí. Praktická a na trhu ojedinělá příručka je určena pracovníkům začínajících i již existujících neziskových
organizací, studentům a pedagogům
VŠ, dárcům, sponzorům a úředníkům
spolupracujícím s neziskovými organizacemi.
GRADA Publishing, 2012, 144 stran

Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co
je třeba udělat, aby
se nezisková organizace stala atraktivní
pro veřejnost a byla
schopna zajistit
dostatek zdrojů na
prosazování a naplňování svého poslání? Zkušení odborníci v oblasti řízení
neziskových organizací, Marek Šedivý
a Olga Medlíková, vysvětlují, co je
třeba v neziskové organizaci zvládnout
pro dosažení tohoto cíle, které procesy
při správném fungování přinášejí
dobré jméno, oblíbenost a peníze na
naplňování její činnosti. Dozvíte se,

Miroslav Vrána

Knížky je možné si prolistovat na www.
grada.cz. Pro členy Sokola platí do konce
roku sleva 20 % při nákup přes e-shop.
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1. pƌĞŵŝĠƌĂƐĞŬŽŶĄǀ ŶĞĚĢůŝϲ͘ϭϭ͘od 19.00
v ƵůĞdǇƌƓŽǀĂĚŽŵƵŶĂ<ĂŵƉĢ
Vstupenky ǌĂŬŽƵƉşƚĞƵēůĞŶƽƐŽƵďŽƌƵ͕ƌĞǌĞƌǀĂĐĞŶĂinfo@divadlopodpetrinem.cz

2. ƉƌĞŵŝĠƌĂƐĞŬŽŶĄǀ ƉŽŶĚĢůşϮϴ͘ϭϭ͘ŽĚϭϵ͘ϬϬ
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Vstupenky ǌĂŬŽƵƉşƚĞŶĂƉŽŬůĂĚŶĢĂĞ-shopu divadla

