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Vážené sestry, vážení bratĜi,
není lehké psát optimistická slova v dobČ, kdy
se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. JistČ sledujete zprávy z médií, kde se takĜka dennČ mluví o nejistém osudu
akcionáĜĤ Sazky, mezi které patĜí i ýeská obec
sokolská, v souvislosti se zadlužením této loterijní spoleþnosti. Sazka mČla být podle slibĤ jistotou pro financování sportu v ýeské republice,
bohužel tomu tak od roku 2008 není a zĜejmČ
už nikdy v plné šíĜi nebude. V souþasné dobČ
se po rezignaci starosty ýeské obce sokolské
Jaroslava Bernarda, který složil svou funkci
19. února 2011 ze zdravotních dĤvodĤ, vytvoĜila skupina minoritních akcionáĜĤ Sazky, která
se spoleþnými silami snaží vyjednat zachování
alespoĖ nČjaké þásti akcionáĜských podílĤ.
Nikdo však v souþasné dobČ zatím nedokáže
další vývoj dČní kolem Sazky odhadnout.
To má samozĜejmČ negativní dopad i na financování celého sokolského hnutí. Vedle zcela
zastaveného toku penČz na investice jste to jistČ v posledních dvou letech pocítili i v nižších
pĜíspČvcích na opravy a údržbu, þinnost sportovních oddílĤ a oddílĤ všestrannosti. Prosím
tedy vedení všech jednot v naší župČ, aby
vČnovalo hospodaĜení zvýšenou pozornost. Je
tĜeba dobĜe poþítat, abychom byli schopni zaplatit zejména energie a další nezbytné platby
a nepĜivedli tak jednoty na hranici insolvence.
Pro letošní rok by se do Vašich jednot mČly dostat pĜíspČvky od ýOS v minimálnČ takové výši
jako v loĖském roce. Úsporná opatĜení však dopadnou plnou vahou na župy, jejichž rozpoþet je
proti roku 2010 zkrácen o tĜetinu. Výrazným
„zeštíhlením“ kvĤli nutným úsporám prošlo na
podzim loĖského roku i ústĜedí ýOS v Praze,
odkud bylo propuštČno devČt zamČstnancĤ.
KvĤli nedostatku penČz bylo pozastaveno i vydávání þasopisu Sokol. V souþasné dobČ je už
ale pĜipraven projekt na jeho obnovení v elektronické i þtvrtletní tištČné podobČ.
A teć zase trochu optimismu - pĜi pohledu na statistiku loĖského roku mČ opravdu potČšilo, že þlenĤ v naší župČ neubylo. VČĜím, že tomu tak bude
i v roce letošním, kdy se sice opČt zmČnila struktura platby þlenských známek, ale vyšší platby
pĜinesou peníze pĜedevším do pokladen Vašich
jednot. Mnohé diskuze se toþí i kolem platby ve
výši 50 Kþ za tzv. spolkovou (sletovou) známku,
ale ruku na srdce - i když vĤbec nezlehþuji finanþní situace mnohých rodin, spoþítejme si,
jaké procento tvoĜí tato þástka z roþního pĜíjmu.
Zakoupení známky je navíc dobrovolné a 30 %
z ní zĤstane ve sletovém fondu na župČ. V tomto složitém období zaznČl ve výboru ýOS hlas,
že Sokol pĜežil tČžší doby a musíme proto spoleþnČ usilovat, aby existoval i po 150 letech.
S tím osobnČ bezvýhradnČ souhlasím.
V závČru bych Vás chtČla upozornit na poslední
stránky zpravodaje, kde jsou otištČny fotografie
z pĜedvedení sletových skladeb v Praze. Zájem
o cviþení je v naší i okolních župách zatím až
pĜekvapivý. Pro toho, kdo ještČ váhá, by mohlo
být dobrým argumentem, že na XV. všesokolském sletu u pĜíležitosti oslav 150. výroþí založení Sokola si zacviþíme opravdu jen jednou za
život. A to bychom si nemČli nechat ujít. PĜeji
nám všem neutuchající elán do sokolské práce.
Helena Rezková
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Kulaté narozeniny - 140. výroþí založení Sokola a 75. výroþí otevĜení sokolovny si pĜipomnČli 5. listopadu 2010 na slavnostní schĤzi sokolové v HronovČ.
Ceníme si práce všech funkcionáĜĤ, þlenĤ
Mezi pozvanými hosty byli bratĜi sokolové
z Úpice a RtynČ v Podkrkonoší a byli jsme po- a pĜedevším cviþitelĤ, bez kterých by se naše
tČšeni úþastí sestry župní starostky Heleny þinnost neobešla. ýlenové jednoty se zúþastRezkové. Vážíme si, že mezi sokoly pĜišla Ėují vedle svého cviþení v oddílech i sletĤ
starostka Hronova Hana NedvČdová a mile nás pĜekvapila
úþast bývalého sokolského starosty Jaromíra Strádala. PĤvodnČ k sokolĤm patĜili i místní hasiþi, jak o tom svČdþí pĤvodní
název Sokolsko-hasiþská jednota, proto jsme pĜivítali i zástupce
hasiþského sboru.
Po slavnostních projevech
a odmČĖování þlenĤ Sokola
následovaly ukázky cviþení
pĜedškolákĤ, oddílu gymnastiky
a žen. Vystoupení mČlo velký
úspČch, pĜítomných asi 200 divákĤ je odmČĖovalo bouĜlivým
potleskem. Následující spoleþenskou þást zpĜíjemĖovala
Výstava z historie Sokola.
hudební skupina Modeus.
NavštČvníci si mohli prohlédnout výstavu a dalších akcí, poĜádaných ýeskou obci sokolz historie Sokola od doby vzniku do souþas- skou. Dovolte mi také vzpomenout všech
nosti. Velkým pĜínosem pĜi pĜípravČ výstavy pĜedchozích obČtavých funkcionáĜĤ a podČkobyla spolupráce s Borisem Ekrtem z regionál- vat jim, že dnes mĤžeme využívat prostor ke
své þinnosti. PodČkování patĜí br. Jaroslavu
ního muzea v NáchodČ.
Zilvarovi, který odvedl pro hronovský
Sokol velký kus práce.
PĜipomeĖme nČkolik úspČchĤ roku
2010 - oddíl starších žákĤ a dorostu
pod vedením sester Vašinové a Bohadlové obsadil na celorepublikové
soutČži krásné druhé místo v Zálesáckém závodu zdatnosti v Úpici
a ženy pod vedením setry Jany ŠevcĤ
byly odmČnČny za pódiové vystoupení
ýeskou obcí sokolskou úþastí na festivalu ve mČstČ Portimao v Portugalsku.
To je souþasnost - živá, þinorodá
a na nás záleží jaká bude budoucnost.
Minulost je nám velkým zdrojem pouþení, ale pokud svČt svČtem stojí,
Jana ŠevcĤ pĜebírá stĜíbrnou medaili Dr. M. Tyrše.
nikdy se nevrátila, ani nevrátí. Je na
V sokolovnČ se cviþí prakticky celodennČ. nás, abychom dokázali každodenní neokázaDopoledne je využívána školami, odpoledne lou drobnou prací, že sokolská myšlenka je
a veþer þleny Sokola. Cviþí všechny vČkové stále živá! A co popĜát hronovskému Sokolu
do pĜíštích let? Aby nám vydrželo pracovní nakategorie od pĜedškolákĤ až po seniory.
V souþasné dobČ má tČlocviþná jednota dšení, soudržnost a lví síla i vzlet sokolí!
Marie JeĜelová, starostka
210 þlenĤ, kteĜí jsou zapojeni v devíti oddílech.

Hronovské mládí.

Vystoupení oddílu gymnastiky.
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TČlocviþná jednota Sokol v NáchodČ uspoĜádala 17. listopadu sokolskou akademii, na níž pĜedstavila þást ze své sportovní i kulturní þinnosti. Odpoledne ve velkém sále náchodské sokolovny žilo radostným hemžením dČtí nejrĤznČjšího vČku. Ovšem na jevišti vystoupilo ve svých skladbách na sto úþinkujících velice disciplinovanČ.
Akademie byla zahájena hymnou a slavnostní
básní pĜednesenou Barborou SvČcenou. A pak
se již na pódiu stĜídali se svými skladbami þlenové oddílu cviþení rodiþĤ s dČtmi, pĜedškolní
dČti a dČti z gymnastické pĜípravky.

Náchodské gymnastky.
Poþetné obecenstvo také pĜivítalo hosty
- moderní gymnastky ze sokolské jednoty
v Dobrušce v krásné skladbČ s obruþí. Své
dovednosti dále pĜedvedly dČti ze dvou oddílĤ
žactva (vČk 7-9 let) a dívky ve vČku 9 až 12 let
zacviþily sestavu na kruzích a nČkolik „krkolomných“ kouskĤ. NáslednČ vystoupily þlenky gymnastického oddílu se sestavami na kladinČ. Na
tomto náĜadí pĜedvedly nároþné sestavy úspČšné gymnastky náchodské sokolské všestrannosti - Anna Páclová, tĜetí ve své kategorii na
župním pĜeboru ve SG, Nikola JiĜiová - druhá

na župním pĜeboru ve SG a vítČzka desetiboje
ve DvoĜe Králové, dále Pavlína Vejrková
- stĜíbrná medailistka v kategorii ml. žákyĖ
v pĜeboru sokolské všestrannosti, Susan Simonová - vítČzka župního pĜeboru v SG a druhá
v SG na pĜeboru ýOS, Lucie Havlíþková
- 10. na pĜeboru ýOS v sokolské všestrannosti
a druhá na župním pĜeboru v SG, Adéla
Zákravská - stĜíbrná v desetiboji ve DvoĜe
Králové a Michaela Adamu - pĜebornice ýOS
ve sportovní gymnastice.
Program akademie zpestĜila „PošĢácká pohádka“ v podání þlenĤ divadelního spolku
Sokola LibĖatov. Zaujala nejen velké, ale zcela
uchvátila malé dČti. A již se pĜiblížila závČreþná
vystoupení. Své zajímavé cviþení pĜedvedl oddíl karate.
ZávČr patĜil velice úspČšnému oddílu rokenrolu. Jako první zatanþil dČtský pár Marcela a Jirka
Urbánkovi, který patĜil v roce 2010 k nejlepším
této kategorie. Následovalo vystoupení dívþí
formace Filipínky - tĜetí na republikové soutČži.
Po nich nastoupil nejúspČšnČjší pár naší republiky v kategorii žákĤ - Adéla Zemanová
a Dominik Dušek, kteĜí reprezentují ýeskou
republiku i na svČtových pohárech. Obrovským
úspČchem je 7. místo na Mistrovství svČta 2010.
V této sezonČ se stali na všech þeských soutČžích vždy absolutními vítČzi. Poslední vystoupení patĜilo úspČšným párĤm kategorie C - úĜadujícím mistrĤm republiky 2010 Janu Dostálovi
a KateĜinČ Šedivé, kteĜí si vytancovali první místo v Karlových Varech i ve ZlínČ a novému páru
této sezony - Davidu Málkovi s Annou Dalbovou,
kteĜí ve stejných soutČžích obsadili 3. místo.
Celý program moderovala náþelnice Eva
Trejbalová.
Pro T. J. Sokol Náchod byla tato akademie
již dvacátá v novodobé historii Sokola a náchodská jednota si takto slavnostnČ pĜipomnČla 20. výroþí obnovení sokolské þinnosti
v NáchodČ.
VítČzka Zelená
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V listopadových dnech roku 2010 se naše cviþitelka
sestra Ludmila Horká dožila 75 let.
Do Úpice pĜišla v patnácti letech jako uþnice do textilní továrny Juta. Od roku 1945 cviþila v sokolské tČlocviþné jednotČ v BĜezí u Mikulova, po pĜíchodu do Úpice v roce 1951 se
nadále vČnovala sportovní þinnosti. Jako vČtšina mladých lidí,
pro které sport nČco znamenal, se stala þlenkou místní tČlocviþné jednoty Jiskra v rámci tzv. sjednocené tČlovýchovy.
Postupem þasu se ve cviþitelských kurzech pĜipravovala na
vedení oddílĤ všestrannosti, postupnČ vedla cviþení žákyĖ
a dorostenek. Souþástí jejího sportovního života byla úþast na
spartakiádách v roce 1955, 1965 a 1970.
Ludmila Horká.
V roce 1990 po obnovení sokolské þinnosti v Úpici pĜešla
s mnoha svými vrstevníky do T. J. Sokol, kde nejprve cviþila
žactvo a dorostenky. Nyní vede cviþení žen a cviþence z Ĝad seniorĤ. Strahovský stadion pro ni
nezĤstal nikdy uzavĜený, opČt si na nČm zacviþila na tĜech posledních všesokolských sletech
a v souþasné dobČ se tČší na nácvik skladby pro seniory na XV. všesokolském sletu. Její život se
sportem není spojený jenom s tČlocviþnou. ObČtavČ vypomáhá pĜi všech sokolských akcích, v poslední dobČ se vČnuje turistice a svĤj volný þas vČnuje i mládeži pĜi zajišĢování jejich pobytĤ na
letních táborech.
V rodinČ si splnila všechny své povinnosti, vychovala dvČ dcery, raduje se z vnouþat a prožívá
každý den v plném nasazení. Jako cviþenci máme sestru Lídu Horkou rádi, je stále stmelujícím
elementem mezi seniory a výbor T. J. využívá jejího zájmu k pĜenášení úkolĤ mezi cviþence.
Výbor a cviþenci - senioĜi z TČlocviþné jednoty Sokol Úpice jí touto cestou dČkují za vše, co pro
tČlovýchovu a pro Sokol ve svém životČ vykonala. Za její þinnost jí byla v prosinci 2010 udČlena
bronzová medaile ýeské obce sokolské.
Lído, dČkujeme a gratulujeme!

PošĢácká pohádka.
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Stalo se již tradicí, že první nedČli v novém
roce se schází þlenové Sokola v náchodské
sokolovnČ, aby si popovídali, zazpívali a navzájem ochutnali své vánoþní výtvory. Nejinak
tomu bylo i letos 9. ledna.
Všechny pĜítomné pĜivítala s pĜáním do nového roku starostka náchodské jednoty sestra
VítČzslava Nýþová. Po pĜípitku: „PĜipijeme
všichni všem na štČstí a lásku, vždyĢ jsme tu
na svČtČ jen tak na ukázku…“ sklenkou bílého
þi þerveného vína a uctČní památky zesnulých
v roce 2010 seznámila pĜítomné s dČním v jednotČ v uplynulém roce. Vyzdvihla úspČchy
sportovcĤ z oddílu rokenrolu, sportovní gymnastiky i šachĤ. Bohužel, nemohla opomenout
ani vážnou finanþní situaci jednoty. Pak již bylo
slyšet jen hovor a smích od jednotlivých stolĤ.
PonČvadž mou povinností jako náþelnice jednoty je dbát o cviþení þlenstva, pĜipravila jsem
si na toto setkání velmi aktuální téma: „Cviky
pro správné držení tČla v sedu na židli“, protože pĜi souþasném zpĤsobu životního stylu vČtšinu þasu prosedíme - u poþítaþe, u televize
nebo v dopravním prostĜedku. Podle ohlasu
pĜítomných pĜedpokládám, že si moje pokyny
zapamatovali i mou výzvu, aby tyto cviky provozovali, kdykoliv si na nČ vzpomenou a nebudou zrovna Ĝídit auto nebo dČlat práci, která
vyžaduje plné soustĜedČní mysli.
Pro povzbuzení mysli jsme si zazpívali
závČr Prodané nevČsty - „Proþ bychom se netČšili…“ To inspirovalo náþelníka bratra
Martina Horáka k nácviku taneþní kreace doprovázené zpČvem pĜítomných.
TĜi hodiny utekly jako voda a první úþastníci
se zaþali louþit: se slovy: „Jsme rádi, že jsme
pĜišli, na shledanou za rok.“
Ze setkání jsem mČla dobrý pocit zkalený jen
neodbytnou otázkou: „Dovedou se dnešní mladí také takto bavit jen se sklenkou vína v þistém
prostĜedí bez cigaretového kouĜe a drog?“
S pĜáním štČstí, zdraví všem lidem dobré
vĤle konþí svou zprávu ze sokolského setkání
Eva Trejbalová
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Kdyby mi nČkdo Ĝekl, že parta z Hronova si „vytanþí“ cestu do
Portugalska, nevČĜila bych - ale stalo se.
Jak k tomu došlo. DČvþata, která odmítají stárnout, se scházejí v Sokole ke
cviþení a tam nČkteré z nich pĜipravily, a to již po druhé, groteskní pohybovou
skladbu. S ní se zúþastnily pĜehlídky pódiových vystoupení v TyršovČ domČ
v Praze. K jejich smutku pohár nepĜivezly, pouze diplom, poháry došly. Mimo to
ale jejich DVD posuzovala Organizace svČtového sokolstva a nominovali nás na
„Festival zlatého vČku“ v Portugalsku ve mČstČ Portimáo (pro osoby nad 50 let).
Pocit zodpovČdnosti nám rozklepal kolena, a tak se nacviþovalo a nacviþovalo, až se nám to ani do hlavy nevešlo.
Nadešel den D - letištČ, kde si pletli vydČšené dĤchodkynČ s teroristy. JeštČ,
že nám povolili zapomenutou placatku vþas zlikvidovat. A letadlo nespadlo,
jak byly nČkteré pĜesvČdþeny. Z vdČþnosti jsme po dosednutí pilotovi zatleskaly za záchranu života.
Z Lisabonu jsme dále cestovaly autobusem asi 300 km na jih. Zde se sešlo
pĜes 2 000 cviþencĤ z 21 státĤ Evropy i zámoĜí a na tĜech pódiích pĜedvádČ-

li, co umí. NávštČvníci a organizátoĜi byli k sobČ milí, jazyková bariera sice nedovolila bližší seznámení, ale úsmČvĤm a „þau“ rozumČl každý, dokonce i Italové.
Ubytování jedineþné, strava silnČ výživná (ach ta decimálka),
personál pĜíjemný, poþasí se snažilo. Skaliska se tyþila, seþ
mohla, Atlantik byl opravdu slaný a nČkdy se vlnil až nad míru.
Výlet po moĜi nČkterým pocuchal dekorum, i na malé lodi lze totiž získat moĜskou nemoc. Na závČreþný veþer si naše skupina
spoleþnČ s dalšími úþastníky pĜipravila portugalský lidový tanec.
Bohužel vše jednou konþí. Louþení, odjezd a sbohem krásné,
pĜívČtivé Portugalsko. Dojemné bylo louþení s americkými sokoly, když nám na rozlouþenou zazpívali „Ta naše písniþka þeská“.
Následovalo odbavení „teroristek“, vþetnČ zabavení krabiþek
džusĤ, a pak už jsme letČly smČr Praha.
SamozĜejmČ, že výlet nebyl zadarmo. Nevím o takové organizaci, která má na to, aby „babky“ poslala zadarmo do svČta.
DČkujeme proto všem sponzorĤm, kteĜí nám „pĜitlaþili“ a tím nám
umožnili získat mnoho skvČlých zážitkĤ.
Jana ŠevcĤ

Hronovské bábinky u Atlantiku.
Z vystoupení „MoĜské víly“.
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TĜi þlenové sokolské jednoty z Úpice
Poslední navštívené místo, Muse ve dnech 22. a 23. záĜí 2010 vydali zeum Tomáše G. Masaryka v Lána spoleþný zájezd poĜádaný ýeskou nech, stálo za prohlídku exponátĤ
obcí sokolskou.
zachycující zejména zpodobĖování
Se zážitky z vydaĜeného zájezdu našeho prvního prezidenta. Nás, sose se þtenáĜi zpravodaje podČlil koly z Úpice, zajímalo umístČní nové
ZdenČk Pitaš: „Na všech úþastnících sochy Masaryka pĜed místním muzájezdu bylo znát, že i pĜi dnešním zeem. Podíleli jsme se 6 000 Kþ na
zpĤsobu života se senioĜi, byĢ už celostátní sbírce, mČli jsme možnost
jenom ve vzpomínkách, vracejí do zhlédnout výrobu sochy od nás v nemíst, o kterých ve svých mladších daleké umČlecké dílnČ. NepĜízeĖ polétech hodnČ slyšeli a možná, že je þasí v den jejího odhalení zabránila
i nČkdy v minulých letech navštívili.
naši návštČvČ. Tentokrát jsme mČli
VýbČrem navštívených míst jsem byl možnost vidČt sochu v místech, kam
velice spokojený, hodnotil jsem pro- jistČ patĜí.
myšlený sled památek. Jako pĜíklad
CitovČ silným zážitkem bylo uctČní
uvedu obsáhlou návštČvu památek památky Masarykovy rodiny na lánv TerezínČ a pro uvolnČní silných emoþ- ském hĜbitovČ. ZpČv þeskoslovenské
ních zážitkĤ následoval pro lidskou státní hymny, zpČv oblíbených písní
mysl odpoþinek pĜi výstupu na památ- Tomáše G. Masaryka zaplnily oþi slnou þeskou horu ěíp, i když po fyzické zami.“
(R)
stránce to bylo dosti nároþné. OdmČnou byl odborný
výklad v kapli sv. JiĜí, kam
v minulosti mnozí z nás
nikdy nevstoupili. Další
silný zážitek.
ObdobnČ tomu bylo
i druhý den. Po prohlídce
místa tragických událostí
v Lidicích následovala návštČva novČ postavených
Lidic a parku s rĤžemi.
Pohlazením na duši byla
návštČva výstavy dČtských kreseb vytvoĜených
Sokolové na ěípu.
dČtmi z celého svČta.

Sokol byl v LibĖatovČ založen v roce 1920, a tak se kulatý rok
2010 nabízel k tomu, aby se podaĜilo jednotu v obci obnovit. To
se nám, jak jsme již informovali v loĖském zpravodaji, podaĜilo.
První spoleþnou akcí, na které se Sokol pĜedstavil veĜejnosti, byl
Sraz rodákĤ LibĖatova 3. þervence 2010. S pomocí materiálĤ
z úpické jednoty jsme v sále kulturního domu vytvoĜili sportovní
výstavku, která ukazovala sport v obci celkovČ - historii i aktuální
stav, návštČvníci si tady mohli prohlédnout i sokolské dokumenty
a fotografie. Jednoznaþným oživením pak byl Martin Pich v historickém sokolském kroji. PĜi pĜíležitosti srazu rodákĤ se mezi obþany rozdávaly letáky s prosbou a poskytnutí nebo zapĤjþení historických materiálĤ k Sokolu LibĖatov.
ZároveĖ se podaĜilo najít i knihu se „Zápisy o schĤzích výborových a valných TČlocviþné jednoty Sokol v LibĖatovČ od 1. 5.
1920“ s poslední zápisem z 6. prosince 1938 a „PamČtní knihu
TČlocviþné jednoty Sokol LibĖatov 1920“ (na zaþátku s pĜáním prvního kronikáĜe z 26. února 1939: „Tato pamČtní kniha TČlocviþné
jednoty Sokol v LibĖatovČ má býti zrcadlem života, úspČchĤ þi neúspČchĤ od dob založení jednoty pro další þasy budoucí. Jest nejhlubším a nejvČtším pĜáním jednoty a též i kronikáĜe, aby v této
knize mohly býti zaznamenávány události jen radostné, týkající se
života jednoty a naší drahé ýesko - Slovenské republiky!“).
Poslední zmínka o Sokole pochází ze ZahrádkáĜské kroniky
(…roku 1959 byla jednota rozpuštČna.).
KromČ prezentace na srazu rodákĤ se podaĜilo pod hlaviþkou
Sokola poĜádat záĜijový tenisový turnaj a od podzimu pak i probíhající
pravidelné turnaje ve stolním tenisu. ZároveĖ se od Ĝíjna rozjelo i cviþení žen v sále kulturního domu. Akcí, která byla spoleþná s OsvČtovou besedou, byla prezentace divadelního spolku na sokolské akademii v NáchodČ, kde divadelníci sehráli þást PošĢácké pohádky.
Ke konci roku 2010 mČla T. J. Sokol 17 þlenĤ a v první dnech
roku 2011 poþet ještČ narostl na zatím koneþných 23. Jednota plánuje v roce 2011 další akce, zaštítí turnaj ve stolním tenisu, tenisovou ligu a tenisový turnaj, na bĜezen chystá pod svou hlaviþku
ve spolupráci s OsvČtovou besedou 2. libĖatovský bál.
T. J. Sokol má po necelém roce existence dobĜe nakroþeno do
podvČdomí lidí v obci a do zapojení spoleþenského života. (lib)
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VzdČlavatelský sbor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v NáchodČ uspoĜádal 10. þervence 2010 pietní setkání k uctČní památky obČtem heydrichiády v BohdašínČ u školy. Odpoledne se pietní akt uskuteþnil také v Malých SvatoĖovicích u pomníku na koupališti.
Sokolové a další úþastníci spoleþnČ vzpomnČli 68. výroþí bohašínské tragédie a uctili památku popravených hrdinĤ sokolské odbojové skupiny S 21 B, kterou vedl br. Josef Schejbal, náþelník 1. okrsku naší župy.
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Atletické ukonþení sezóny je tady a je þas
QD(YURSVNÙFKDWOHWLFNÙFKKU½FK
bilancovat výsledky. V sobotu 11. 12. 2010 proZávodnice královédvorského Sokola se zúþastnily již 5. roþníku Evropských atletických her mládeže (European Kids Athletics Games), který se letos z dĤvodu rekonstrukce stadionu v BrnČ konal v Olomouci.
Mezinárodního závodu se zúþastnilo pĜes sedm set závodníkĤ z deseti státĤ Evropy, a tak jsme se mohli tČšit na
zajímavé dvoudenní vzájemné mČĜení sil.
NejvýraznČjšího úspČchu dosáhla Zuzana Vítková, které
se podaĜilo obhájit mezi 27 tĜináctiletými závodnicemi zlatou medaili za skok vysoký výkonem 154 cm. Trochu štČstíþka jí chybČlo pĜi skoku dalekém, kde dosáhla mezi šedesáti závodnicemi na 4. místo se ztrátou pouhých tĜí cm
na tĜetí místo, pĜestože podala velmi kvalitní výkon 484 cm.
V závČru závodu chybČlo štČstí také Vanesse Godárové,
která mezi dvacítkou dvanáctiletých dČvþat skonþila ve
výšce na 4. - 5. místČ na pokusy. Zdolala stejnČ jako bronzová závodnice 133 cm a od bronzové medaile jí dČlilo jedno shození laĢky. V. Godárové a KateĜinČ Holubové se
podaĜilo postoupit do finále míþku. Mezi 26 závodnicemi
postoupily z 6. a 7. místa. Ve finále se lépe daĜilo
K. Holubové, která výkonem 42,84 m dosáhla na 6. místo
a V. Godárová skonþila výkonem 42,40 m na místČ 7.
Postup do finále míþku se nezdaĜil Dominice Hyskové, které chybČly na postup mezi tĜináctiletými 2 cm. D. Hysková
si však vylepšila své osobní maximum v bČhu na 150 m vítČzstvím v rozbČhu v þase 23,7 s. Návrat po zranČní není
nikdy jednoduchý, a tak doufáme, že se Dominice opČt Sokolky ze Dvora Králové.
zaþne daĜit. KarolínČ Chaloupkové mezi þtrnáctiletými nejlépe vyšel oštČp, kde výkonem 28,89 m postoupila do finále a nakonec obsadila 5. místo mezi
18 oštČpaĜkami. V kouli obsadila výkonem 8,49 m 12. místo mezi 17 závodnicemi. K. Holubová skonþila ve skoku dalekém mezi 42 závodnicemi na 12. místČ výkonem 397 cm. Naše nejmladší závodnice E. Špatenková skonþila v míþku mezi 37 jedenáctiletými závodnicemi na 11. místČ v osobním
rekordu 32,80 m a Jana Hynková skonþila 15. výkonem
30,66 m. J. Hynková skonþila 28. mezi 54 závodnicemi
v bČhu na 600 m výkonem 2:10,8.
Velkým zážitkem byl i vložený závod ve skoku dalekém mužĤ, kde zvítČzil ŠtČpán Wágner výkonem 775 cm
pĜed jamajským rekordérem Jamesem Beckfordem, který pĜekonal vzdálenost 759 cm.
Celé Evropské hry byly obrovským svátkem mládežnické atletiky. Byla radost sledovat, s jakým zápalem
dČti bojují a jaké výkony dokážou podat. VidČli jsme dokonce nový þeský rekord v hodu míþkem v podání Nikol
Tabaþkové z Poruby, která poslala míþek do neuvČĜitelné
vzdálenosti 67,81 m a druhou závodnici nechala za sebou o dvacet metrĤ.
BlahopĜejeme našim závodnicím k pĜedvedeným výkonĤm a pĜejeme mnoho úspČchĤ do dalšího závodČní.
Zuzana Vítková - 154 cm.
P. Špatenková

bČhl poslední závod bČžeckého poháru mládeže
v krosu a byl opravdu zimní. Za hustého snČžení si každý ze závodníkĤ vychutnal atmosféru
bČhu ve snČhu a motorem celého závodu bylo
celoroþnČ oþekávané celkové vyhlášení výsledkĤ. A v roce 2010 to bylo pro JaromČĜ nadmíru
úspČšné hodnocení.
Celkem získala Atletika Sokol JaromČĜ 56 medailí: 18 zlatých, 21 stĜíbrných a 17 bronzových.
JistČ si dovedete pĜedstavit, že vyhlášení BČžecké ligy mládeže se tak trochu odehrálo ve
znamení atletiky JaromČĜ. Zlatý pohár získal
Jaroslav NČmec a 4 stĜíbrné poháry patĜí
AlžbČtČ Pourové, Natálii Hypešové, Dominiku
Mojžíšovi a Honzovi HĜivnovi.
Vynikající bylo i umístČní ostatních þlenĤ
týmu tréninkové skupiny JiĜího Poura: VojtČch
Petiška 4. místo, Jan NČmec 5. místo, VojtČch
Mervart 20. místo, JiĜí Pecháþek 22. místo,
Adam Miler 30. místo, Dominika Rudolfská
5. místo, Lucie TruhláĜová 6. místo, Eliška Cejnarová 9. místo, Nikola Suchánková 11. místo,

Tým s trenérem JiĜím Pourem.
OndĜej Petiška 9. místo, Jaroslav Schejbal
7. místo, VojtČch Hovorka 17. místo, David
HĜivna 29. místo a Matouš Hovorka 92. místo.
SkuteþnČ nebývale úspČšná sezóna a všem
gratulujeme! Mohu jen konstatovat, že bylo velice tČžké vydobýt tyto vynikající výsledky, ale
bude ještČ tČžší je obhájit! PodČkování patĜí
trenérĤm, sponzorĤm a hlavnČ rodiþĤm, kteĜí
tak spoleþnČ utváĜejí bezva tým!!!
Atletika JaromČĜ
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TČlocviþná jednota Sokol Nový Hrádek organizovala již po šesté
v sobotu 25. záĜí 2010 tradiþní pĜebor župy Podkrkonošské - Jiráskovy
v pĜespolním bČhu.
BČžecké trasy od 150 m do 1 980 m bČželo v kategoriích žactva 76 dČtí,
v kategorii dorost a dospČlí 11 bČžcĤ. ýlenitý terén v pĜíjemném prostĜedí
okolí zĜíceniny hradu Frymburku dĤkladnČ provČĜil fyzickou zdatnost závodníkĤ. Ti se prezentovali ze sokolských jednot z ýerveného Kostelce,
Dvora Králové, JaromČĜe, Náchoda, Nového Hrádku, Radotína a Úpice.

První tĜi závodníci v každé kategorii obdrželi medaili, diplom a drobné
ceny. Všichni po dobČhu dostali sušenku a pĜedškolní dČti u vyhlašování
vítČzĤ ještČ drobnĤstky z pĜekvapení Kinder vajíþek. Drobné dárky a vlídné poþasí pĜispČlo k pĜíjemnému prĤbČhu závodĤ. Na ceny pro bČžce pĜispČli tito sponzoĜi: župa Podkrkonošská-Jiráskova, Sokol Nový Hrádek
- lyžaĜský oddíl, výrobní družstvo Kovap, Marešovi a Luboš SvČtlík.
Technicky závod zabezpeþil Obecní úĜad mČstyse Nový Hrádek a výrobní
družstvo Kaden.
Lidmila Martinková

Na trati závodu.

m831ª3µ(%259===9·3,&,
Nejlepší na stupních vítČzĤ.
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První roþník badmintonového turnaje v párových disciplínách
Pinkálisti Open se uskuteþnil 25. 9. 2010 v Ústí nad Labem.
Tohoto turnaje se zúþastnila témČĜ padesátka hráþĤ z Ústí nad
Labem, DČþína, Teplic, Kladna, Prahy, Anglie a našeho oddílu. Na
severozápad ýech vyrazila osmiþka našich hráþĤ: I. Dušáková,
L. Dušková, J. Veverková, P. Dušek, M. Hroch, J. Imlauf, M. Imlauf
a O. Lehoczký. Do þtyĜhry žen nastoupila dvojice Dušáková – Veverková, která se stĜetla se soupeĜkami v jedné skupinČ, kde hrál „každý
s každým“. DČvþata nedokázala žádné své utkání vyhrát a obsadila tak
koneþné 5. místo.
Ve smíšené þtyĜhĜe se pĜedstavily tĜi naše páry Dušáková – Hroch,
Dušková – M. Imlauf a Veverková – Dušek. Ani jedno utkání nedokázal vyhrát pár Dušková – M. Imlauf, a tak jejich cesta turnajem skonþila již v základní skupinČ. Lépe si vedly zbývající dvojice. Pár Dušáková
– Hroch obsadil po jedné výhĜe 3. místo ve skupinČ. Ve þtvrtfinále ale
podlehli pozdČjším vítČzĤm, páru Broklová – Finer a dČlili se o koneþné 5. - 8. místo. V základní skupinČ se nejlépe umístila dvojice
Veverková – Dušek, která si 2. místem ve skupinČ zajistila pĜímý postup do semifinále. V nČm však prohrála s párem Homolka
– RokĤsková a obsadili rovnČž dČlené 5. - 8. místo.
NejúspČšnČjší disciplínou se pro naše hráþe stala þtyĜhra mužĤ, do
které zasáhly dvČ dvojice, a to Hroch – Lehoczký a Imlauf – Imlauf.
Dvojice Hroch – Lehoczký obsadila ve skupinČ 3. místo, když dva zápasy vyhrála a dva prohrála. I tĜetí místo staþilo na postup do þtvrtfinále, avšak podlehli pozdČjším vítČzĤm, dvojici Vorlíþek – Masopust.
Obsadili tak 5. - 8. místo. Daleko úspČšnČjší byla dvojice Imlauf
– Imlauf, jež nepoznala v základní skupinČ porážku a postoupila
z prvního místa do þtvrtfinále, kde se utkala s párem KoĜínek
– Slatinský. Po hladkém vítČzství 2:0 na sety postoupili bratĜi do semifinále, kde je þekala dvojice Homolka – Modlinger. Po tČsné ztrátČ prvního setu (19:21) otoþili vývoj utkání a v dalších dvou setech již své
soupeĜe jednoznaþnČ pĜehrávali a zaslouženČ postoupili do finále, kde
je þekala domácí dvojice Vorlíþek – Masopust. I když zápas zaþal pro
naše hráþe velice dobĜe, výhrou prvního setu, nepodaĜilo se jim toto vítČzné tažení dotáhnout do konce a nakonec podlehli 1:2 na sety. I pĜes
smolný závČr je 2. místo velkým úspČchem, který by pĜed zaþátkem
turnaje þekal málo kdo.
O. Veverka, Sokol DvĤr Králové n. L.

Jak se stalo tradicí, v podzimních dnech roku 2010 se naše úpická jednota stala opČt poĜadatelem již 14. roþníku zálesáckého závodu zdatnosti.
Závod se uskuteþnil v sobotu 2. Ĝíjna. Závodníci, rozhodþí a poĜadatelé našli útoþištČ a zázemí v autokempu v Radþi. Sjelo se sem devČt sokolských hlídek ze tĜí sokolských jednot. ýervený Kostelec pĜivezl jednu hlídku, sokolská
jednota Hronov se dostavila se þtyĜmi hlídkami a domácí jednota Úpice mČla
rovnČž hlídky þtyĜi.
TraĢ byla vytyþena na obou svazích kopce Velbaba. Na okruhu dlouhém cca
4 km byly rozmístČny tradiþní disciplíny z pobytu v pĜírodČ jako je vázání uzlĤ, poznávání zvíĜat a rostlin, Morseova abeceda, hody na svislý a vodorovný cíl, odhad
vzdálenosti, urþování azimutu a poznávání zajímavostí naší republiky. Poþasí bylo
naprosto výstavní a první závodníci vyrazili na traĢ pĜibližnČ v 10 hodin. Po dobČhnutí do cíle ještČ jednotlivé hlídky plnily úkoly ze zdravovČdy, historie Sokola
a mČly za úkol spálit špejli na þas. SamozĜejmČ nesmČlo chybČt stanovištČ KPR,
se kterým úpickým sokolĤm pomohl zástupce ýerveného kĜíže. PĜed závodem
mČli domácí svČĜenci nelehký úkol – zvítČzit v obou kategoriích.
A kdo nakonec vyhrál? V obou kategoriích si prvenství odvezly hlídky z T. J. Sokol
Úpice, þímž splnily pĜání svých trenérĤ. Hlídka mladší kategorie startovala ve složení: KateĜina Nývltová, Jakub Fejfar a Renata Galušþáková. Hlídka starší kategorie
byla ve složení: Natálie Gottsteinová, Sára Gottsteinová a Kristýna Machová. Druhá
místa obsadily hlídky z T. J. Sokol Hronov. Na tĜetích místech se umístila hlídka
T. J. Sokol Úpice v kategorii mladší a v kategorii starší hlídka T. J. Sokol Hronov.
Všichni závodníci si postavenou traĢ chválili a k úspČchu akce pĜispČlo i poþasí, která nám opČt pĜálo. VítČzná družstva obdržela medaile a diplomy a drobné vČcné
ceny. Ti, co pĜijeli, závodili v pĜíjemném prostĜedí podzimní proslunČné pĜírody
a v každém pĜípadČ udČlali nČco pro své zdraví. Myslím si, že tento závod je jeden
z mála, který rozvíjí nejen fyzickou zdatnost, ale i vČdomosti z oblasti zdravovČdy,
pobytu v pĜírodČ a historie Sokola.
Martin Just, Ĝeditel závodu a náþelník T. J.

VítČzové starší kategorie.

6

ZPRAVODAJ 1/2011 – Sokolské župy Podkrkonošské -Jiráskovy Náchod

1HÄHNDQÅ]ODWRJ\PQDVWHN]-DURPÈÔH =1RYÅKR0ÈVWDQDG0HWXMÉGRUHSUH]HQWDFH
Neþekané úspČchy slavilo v roce 2010 družstvo žákyĖ Sokola
JaromČĜ, oddílu rekreaþní sportovní gymnastiky. Družstvo mladších žákyĖ TeamGymu (do 11 let) se úþastnilo kvalifikaþní soutČže družstev
v KolínČ. Ten se konal v polovinČ listopadu za úþasti 12 družstev. Naše
družstvo získalo 2. místo mezi družstvy A a B Nymburka. Tím postoupilo do finále v Praze (19. 12.). V konkurenci 18 družstev ze tĜí oblastí

Že je tato trasa nemožná? Opravdu tomu tak je! PĜesnČ takovýto smČr,
tedy rovnou z Nového MČsta nad Metují pĜímo do reprezentace úspČšnČ razí florbalová hráþka novomČstského SOKOLA F.B.C. Eliška
Imlaufová. Tato odchovankynČ novomČstského florbalu se dostala do
finální nominace þeské reprezentace juniorek, která se pĜedstavila
i s Eliškou v listopadu na turnaji Škoda Floorball Cup v OstravČ v rámci
Euro Floorball Tour pro sezonu 2010/2011.
Ve dnech 5. - 7. 11. 2010 se svČĜenkynČ trenéra Miroslava
Janovského pĜedstavila v ostravské hale Sarezy postupnČ v zápasech
se svČtovou florbalovou elitou. Reprezentace se utkala se Švýcarskem,
Finskem a Švédskem a Eliška Imlaufová byla souþástí národního družstva. Dovolme si tedy pogratulovat jak Elišce, tak novomČstskému
florbalovému oddílu a držme jí palce pĜi této životní šanci. Nutno poznamenat, že výše zmiĖovaná hráþka se prosadila mezi ostĜílené hráþky,
které pĤsobí v top týmech v ýeské republice. ÚspČch novomČstského
florbalu ještČ mohla navýšit Markéta Kosová, ta se ale z pĜípravného
kempu do finální nominace bohužel nedostala, nicménČ i ona bude nadále sledována realizaþním týmem národního týmu a v budoucnu tedy
bude moci tĜeba navázat na Elišþin úspČch. Držíme palce a pĜejeme
hodnČ štČstí!
Martin Mach

Zlaté gymnastky JaromČĜ.
ýech, naše dívky získaly 1. místo pĜed družstvy Písku, Prahy i Nymburka. O toto umístČní se zasloužily žákynČ Magdalena Paclíková, Vendula
Petráþková (8 let) a Marie DvoĜáþková (10 let) ze ZŠ Boženy NČmcové,
Kristýna Juklová (8 let), Karolína Kulangová (9 let), Šárka Valášková
(10 let) a Tereza Bardisová s Anežkou Paþutovou, obČ (11 let) ze ZŠ Na
OstrovČ. DČvþata obdržela pohár, diplom a každá zlatou medaili.
Miloš Klouþek, trenér

Eliška Imlaufová na fotografii vlevo.
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První Ĝíjnová sobota roku 2010 byla již
tradiþnČ datem, kdy zaþíná prvním kolem Victor liga smíšených družstev.
Oddíl Sokola DvĤr Králové n. L. pĜihlásil
do letošního roþníku dvČ družstva
(SOKOLÍCI A, SOKOLÍCI B). SOKOLÍCI B se budou snažit vyrovnat loĖské
celkové 17. místo a SOKOLÍCI A budou
chtít urþitČ vylepšit loĖské celkové
27. místo. Oproti minulému roþníku doznalo složení týmĤ urþitých zmČn.
SOKOLÍCI A by mČli v soutČži nastupovat ve složení: Petr Dušek, Jana Veverková a OndĜej Veverka, SOKOLÍCI B
pak ve složení Alena Haasová, Jaroslav
Imlauf a OndĜej Lehoczký. Pro každé
kolo je však možné složení týmĤ mČnit.
StejnČ jako v pĜedchozích roþnících se
soutČž hraje na osm kol (Ĝíjen - kvČten).
V rámci jednoho kola je odehráno šest
utkání. Každé utkání se skládá ze dvou
zápasĤ smíšené þtyĜhry a jedné þtyĜhry,
kdy se jednotlivé zápasy hrají na jeden
set. Každý vyhraný set znamená zisk
jednoho bodu do celkového hodnocení.
První kolo
První kolo 6. roþníku bylo rozdČleno
na dvČ hrací místa do Kralup n. Vl.
(13 týmĤ) a do Prahy - ŠtČrbohol (17 týmĤ). Oba naše týmy svá utkání sehrály
v Praze. SOKOLÍCI A nastoupili v 1. kole, oproti pĤvodní sestavČ, v pozmČnČné
sestavČ (L. Dušková, J. Veverková,

P. Dušek a M. Imlauf). Ze šesti odehraných zápasĤ vyhráli dva (3:0 POHODÁěI A, 2:1 ASTRA), ve dvou uhráli po
bodu (1:2 LUDMILA TEAM a SOKOLÍCI
B) a 2 zápasy prohráli 0:3 (RELAX A,
STAROSTOVÉ).
SOKOLÍCI B odehráli první kolo v pĤvodní sestavČ. DaĜilo se jim o poznání
lépe. Po posledním odehraném utkání
mČli pomČr vítČzství a proher 3:3. TĜi
vítČzství si pĜipsali na úkor týmĤ
POHODÁěI D, BENE (3:0) a SOKOLÍCI
A (2:1). Ve dvou zápasech sebrali soupeĜĤm po bodu, když podlehli 1:2 týmĤm
FRAK TEAM a ATOMIC LAMA. Pouze
v jednom utkání nebodovali a odnesli si
prohru 0:3 od týmu STAROSTOVÉ.
Jak se jednotlivé bodové zisky týmĤ
a hráþĤ promítly do celkového poĜadí
1. kola? V poĜadí družstev jsou na prĤbČžném 14. místČ SOKOLÍCI B a SOKOLÍKģM A patĜí 21. místo. Mezi jednotlivci se nejlépe umístil O. Lehoczký
(22. místo). Ostatní hráþi dopadli v hodnocení takto: J. Imlauf 40. místo,
A. Haasová 47. místo, P. Dušek 48. místo, M. Imlauf 64. místo, J. Veverková
75. místo a L. Dušková 88. místo.
Celkem se prvního kola zúþastnilo
30 týmĤ a bezmála stovka hráþĤ.
O. Veverka,
Sokol DvĤr Králové n. L.

7HQLVRYÚWXUQDM
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V LibĖatovČ, na antukovém povrchu v lesním areálu,
se v sobotu 4. záĜí sehrál první roþník tenisového turnaje dvojic. Poprvé se tento turnaj odehrál pod záštitou
znovuobnovené T. J. Sokol.
Do tenisového klání se pĜihlásilo 16 mužĤ a 8 žen.
Úþastníci si podle modelu z nultého roþníku turnaje sami
pĜed úvodním zápasem vylosovali náhodnČ své spoluhráþe. Poté se mužské páry rozdČlily do dvou skupin. Dva nejlepší páry následnČ postoupily do skupiny finálové. Ženy
hrály systémem každý pár s každým.
KvĤli þasové tísni byly jednotlivé sety zkráceny na hru do
tĜí gamĤ. Na rozdíl od klasických tenisových turnajĤ však
v pĜípadČ nerozhodného výsledku po dvou setech nerozhodoval tĜetí, ale do tabulky se zapoþítala remíza. Tím se
turnaj také poĜádnČ zdramatizoval, protože kvĤli þastým
remízám nebylo do poslední chvíle jasné, kdo si zahraje
o celkové vítČzství.
Náhodné poĜadí zápasĤ pak urþilo, že poslední zápas
dne se hrál zároveĖ jako finále, aþ to pĤvodnČ nemohlo být
zamýšleno. Pavlu Antošovi a Tomáši Endlichovi v nČm nakonec staþila remíza, která je vynesla na první místo pĜed
bratrskou dvojici VlþkĤ.
„O poĜadí však nešlo. DĤležité bylo, že se všichni hráþi
i fanoušci dobĜe bavili, k þemuž pĜispČla také Milena
Gabrielová, která mČla pro všechny pĜipraveno nČco na
zub i na zapití únavy,“ zhodnotil celodenní akci Jan
Kadaník, který turnaj spoleþnČ s JiĜím Klementem poĜádal.
Koneþné poĜadí – muži: 1. Tomáš Endlich, Pavel Antoš,
2. Josef Vlþek, Martin Vlþek, 3. JiĜí Klement, Ivoš Teichman.
Ženy: 1. VČra Kadaníková, Martina Kosinová, 2. Martina
BorĤvková, Aneta Hejnová, 3. Iva Pichová, Jitka Teichmanová.
Jaroslav Pich ml.
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PĜebor ýeské obce sokolské v atletickém þtyĜboji mladšího a staršího žactva se konal v nedČli
15. srpna 2010 za úþasti závodníkĤ z nejlepších atletických sokolských oddílĤ. Sokol DvĤr Králové
pĜihlásil do pĜeboru družstvo mladších a starších žákyĖ.
V družstvu mladších žákyĖ nastoupily Zuzana
Vítková, KateĜina Holubová, Vanessa Godárová
a Jana Holubcová, v družstvu starších žákyĖ soutČžily Antonie Holubová, Karolína Chaloupková
a Anna Nesvadbová.
Nejlépe se daĜilo Z. Vítkové, která vybojovala ve
þtyĜboji celkem 1 818 bodĤ (60 m - 8,94 s, skok
– 472 cm, hod 35,29 m, 800 m - 2:51,04) a stala se
pĜebornicí ýeské obce sokolské pro letošní rok.
Toto vítČzství je o to cennČjší, že nechala za svými
zády výborné závodnice z atletických oddílĤ
z PlznČ, Opavy, Hradce Králové a Kolína. Zuzka
vybojovala ještČ zlatou medaili za skok daleký
o délce 472 cm.

K. Holubová skonþila mezi 25 závodnicemi na
10. místČ (60 m – 9,6 s, skok – 400 cm, hod
– 31,12 m, 800 m – 2:52,12), V. Godárová na 17. místČ a benjamínek družstva teprve desetiletá J. Holubcová na 20. místČ. SpoleþnČ þlenky družstva vybojovaly pro Sokol DvĤr Králové bronzové medaile, když
nestaþily pouze na družstva PlznČ a Opavy.
Starším žákyním se tolik nedaĜilo, pĜesto A. Holubová vybojovala pČkné 5. místo (60 m – 9,4 s, skok
– 419 cm, koule – 6,59 m, 800 m – 2:39,58),
K. Chaloupková skonþila 12. a A. Nesvadbová na
14. místČ. Karolína Chaloupková získala bronzovou
medaili ve vrhu koulí za výkon 7,87 m. CelkovČ skonþilo naše družstvo na 4. místČ.
P. Špatenková

+O¾VÊVHGYRUVNÚRGGÊOVNRNÖQDWUDPSROÊQÉ
Závodníci oddílu skokĤ na trampolínČ Sokola DvĤr Králové nad Labem se zúþastnili do konce listopadu loĖského roku devíti
závodĤ, dva závody se konaly pĜímo ve DvoĜe Králové. Uvádíme nevýraznČjší úspČchy.
Závod ýeského a Žákovského poháru
v RožnovČ p. R.:
Petra Rychterová a obsadila v kategorii synchronních dvojic žen se Š. Matuštíkovou
z Rožnova 4. místo.
ýeský pohár Liberec:
Synchron ženy: Rychterová – Matuštíková
3. místo.
ýeský pohár Odolena Voda:
Ženy: P. Rychterová 4. místo, synchronní dvojice Rychterová – Matuštíková 5. místo.
PĜebor ýech Odolena Voda:
ŽákynČ: 2003 - 2004 A. Hulíková 2. místo;
1994 a starší P. Rychterová 4. místo.
Žáci: 1999 - 2000 T. VČtviþka 5. místo; 1997
- 1998 O. Rausa 8. místo.

PĜebor ýech Odolena Voda – Adélka Hulíková
2. místo.

LitomČĜický kalich:
Chlapci 2002: D. Linda 2. místo.
DČvþata 2002: A. Hulíková 6. místo.
1993 a st.: P. Rychterová 5. místo.
ýeský závod vČkových skupin DvĤr
Králové:
Chlapci 11 - 12 let: O. Rausa 8. místo.
Dívky 9 - 10 let: A. Zapletalová 7. místo; 11 - 12
let: A. BaĢová 7., B. Fišerová 8. místo, synchronní dvojice: BaĢová – Fišerová 3. místo;
17 - 18 let: P. Rychterová 5. místo; synchronní
dvojice: Rychterová – Matuštíková 2. místo.
PĜebor ýOS DvĤr Králové:
Ženy: P. Rychterová 4. místo.
ŽákynČ 98 - 95: A. BaĢová 10., B. Fišerová
11. místo; 1999 - 2002 A. Zapletalová 9. místo.
Druhou polovinu sezony zahájilo Mistrovství
ýeské republiky družstev, které se konalo
v Liberci. Z našeho oddílu se zúþastnila pouze
P. Rychterová, která startovala za B družstvo

Synchronní dvojice Barbora Fišerová – Alena
BaĢová.

LitomČĜický kalich – Dominik Landa 2. místo.
Sokola Žižkov I, a toto družstvo obsadilo
8. místo. Petra byla nejlépe bodovanou závodnicí v družstvu. S družstvem Sokola Žižkov
se dále úþastnila mezinárodních závodĤ
v Budapešti, kde ve své kategorii obsadila
5. místo, nejlepší z þeských závodnic.
Jaromír Bek

Dvorské závodnice na PĜeboru ýOS.

·VSÉFK\Q¾FKRGVNÚFKYGHVHWLERMLYH'YRÕH.U¾ORYÆQDG/DEHP
Na pĜeboru župy v desetiboji ve DvoĜe Králové nad Labem nechybČli ani sokolové z Náchoda – jednotu reprezentovalo 25 dČtí ze tĜí oddílĤ, které soutČžily v deseti disciplínách sokolské všestrannosti.
Z oddílĤ gymnastiky pod vedením Míly Vejrkové obsadily ve svých
kategoriích dvČ první místa Susan Simonová a Nikola JiĜiová, druhé
místo ve své kategorii získala Adéla Zákravská.
Oddíl všestrannosti mladšího a staršího žactva vedený Martinem
Horákem spoleþnČ se cviþitelkami Hanou ěehĤĜkovou a Lenkou
Mohelníkovou také zaznamenal velký úspČch svých svČĜencĤ. V kategorii nejmladších chlapcĤ získal stĜíbrnou medaili Jan Prouza, na tĜe-

tím místČ skonþil David Špaþek. V kategorii starších žákyĖ obsadila
Tereza Potocká tĜetí místo a Nikola Erberová místo þtvrté. ýtvrtý byl
také v kategorii mladších žákĤ II Filip Horák. Jednotu velmi dobĜe
reprezentovalo i ostatních 17 závodníkĤ, pro nČkteré to byly teprve
první závody.
Nejmladší závodníci Žaneta Dorošenko a Ivan Kharbaka byli narozeni v roce 2006. Nejstarší žákynČ jsou roþník 1998. Zde je vidČt, že v desetiboji spolu mohou závodit dČti od þtyĜ do dvanácti let. PodČkování
patĜí také všem rodiþĤm, kteĜí naše svČĜence na závody dovezli, a samozĜejmČ královédvorským poĜadatelĤm.
Martin Horák
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V srpnu 2010 se zúþastnilo 23 þlenĤ oddílu sportovní gymnastiky královédvorského
Sokola tradiþního sportovního soustĜedČní, které každoroþnČ poĜádá oddíl SG Loko
Trutnov.
Tentokrát se na soustĜedČní sešlo 80 gymnastek a gymnastĤ ze šesti oddílĤ. Cílem
bylo rozcviþení po prázdninové pĜestávce,
zopakování i nácvik nových prvkĤ, pohybová
prĤprava, atletický trénink, posilování a samozĜejmČ také navázání nových pĜátelství
mezi cviþenci z rĤzných oddílĤ. Po veþerech
byly pĜipraveny nové zábavné hry, cesta za
pokladem, nácvik a sehrání reklam, karneval,
táborák nebo zábavná revue „Hostinné má
talent“. Všechny veþery byly plné zábavy, ale
obzvlášĢ pĜi revue „Hostinné má talent“ se
ukázalo, co všechno dČti umí a že se dokážou bavit navzájem.
Na výlet jsme tentokrát zamíĜili do Trutnova
a na pevnost Stachelberg. Poþasí nám pĜíliš

nepĜálo, ale i tak si dČti výlet užily. Na závČr
soustĜedČní zmČĜily své síly v pČtiboji, který
se skládal z opiþí dráhy, shybĤ, skoku z místa, pĜednosu na þas a skákání pĜes švihadlo.
Naši svČĜenci se neztratili. V nejmladší
kategorii obsadila 1. místo S. Erbenová
a 2. místo F. Vlþek, v kategorii II. zvítČzila
N. Drápalíková, v kategorii III. byla
první T. Hulíková a na 2. místČ J. Mikyska,
V kategorii V. zvítČzila D. Hysková a na
3. místČ skonþila A. Kränková, v kategorii VI.
se na 3. - 4. místČ umístil V. Jaroš.
SpoleþnČ jsme prožili pČkných devČt dní.
Všechny dČti si zaslouží uznání za to, že nároþnou náplĖ zvládly. Ti nejmladší, ještČ pĜedškoláci (nejmladší úþastnici bylo 5 let), si
zaslouží pochvalu za to, že svoje první odlouþení od maminky a úkol postarat se sami
o sebe dokázali na jedniþku.
P. Špatenková

32'=,09('92´(.5/29¥7$-1¹9¹/(7,'(6(7,%2Podzim není pro Sokol synonymem pĜípravy na zimní spánek, naopak
dostávají se do popĜedí sporty. RozbČhly se naplno florbalové turnaje,
trampolinisté a také gymnastky se pilnČ pĜipravují na své soutČže.
Oddíly všestrannosti také nezahálejí.
Zaþátkem Ĝíjna jsme vyrazili na druhý letošní
tajný výlet, kterého se zúþastnilo 35 dČtí
a 11 dospČlých.
Nikdo z Ĝad dČtí ani rodiþĤ netušil, kam se
tentokrát vydáme. O to více si ceníme dĤvČry, kterou k nám rodiþe chovají, obzvláštČ rodiþe tČch nejmenších, kteĜí vyrazili na výlet
poprvé. MČli jsme naplánován výlet do
Krkonoš, dokonce i poþasí jsme mČli objednané, ale bohužel nakonec se opČt ukázalo,
že vČtru ani dešti v našich krajích nikdo rozkazovat nebude. Na Pomezních boudách
byla taková mlha a fukeĜ, že jsme si naplánovanou trasu bleskurychle rozmysleli a operativnČ se pĜesunuli do pĜíznivČjších konþin.
Naše další cesta vedla do Teplických skal,
kde bylo o poznání lepší poþasí, svítilo slun-

Župní pĜebor v desetiboji.

ce a vĤbec zde bylo mnohem pohostinnČji. DČti poznávaly, co jim jednotlivé
skalní útvary pĜipomínají
a tĜíbily svoji fantazii. DČti
také se zaujetím pozorovaly
výkony horolezcĤ. Maminka
Martina dokonce umČla zodpovČdČt všechny zvČdavé
horolezecké otázky. VČtší
dČti absolvovaly výstup na
místa, kde stával stĜedovČký
hrad StĜmen. Menší dČti ušly
kilometrĤ ménČ, ale o to
kém testu, skocích pĜes švihadlo, hodu na cíl,
intenzivnČji svaþily. Myslím, že tentokrát zá- þlunkovém bČhu, pĜednosech, skoku z místa,
sob domĤ nikdo moc nepĜivezl.
šplhu, hodu medicinbalem a v pĜekážkové
Na konec Ĝíjna pĜipravili cviþitelé pro so- dráze. Tento závod, který provČĜí sílu, mrštkolské žactvo oblíbenou akci Halloween nost, rychlost i pĜesnost závodníkĤ pĜinesl
v Sokole, které se zúþastnilo celkem 70 dČtí. královédvorským barvám celkem 20 medailí.
DČti, ale i všichni dospČlci, se pĜestrojili do Tyto medaile mají svou cenu, protože obkostýmĤ strašidel, þarodČjĤ, bubákĤ a dal- zvlášĢ v kategoriích mladšího žactva startoších pĜízrakĤ a zaĜádili si na již tradiþním valo vždy pĜes 20 závodníkĤ.
karnevalu. Všichni si vyzkoušeli netradiþní
Závod se vydaĜil a sportovci prožili v sokonáþiní, jako jsou chĤdy, létající talíĜe, pĜekáž- lovnČ pĜíjemné dopoledne.
kové dráhy atd. Zaujala i þarodČjnická rozPodČkování patĜí také všem dospČlým, ktecviþka s košĢaty v podání nové cviþitelky Ĝí se podíleli na pĜípravách a prĤbČhu akcí.
3. tĜídy Martiny Helbichové a také kouzlení
P. Špatenková
kouzelnickými hĤlkami. Dvacítka cviþencĤ vyrazila spoleþnČ s vedoucími také na
oblíbenou akci „Veþer s duchy“, pĜi které dČti se svČtýlky procházely mČstským parkem a plnily úkoly, které pro
nČ pĜipravili bubáci.
Na 6. listopad pĜichystali
královédvorští sokolové župní závod v desetiboji, kterého
se zúþastnilo 110 závodníkĤ
z pČti sokolských jednot.
60 závodníkĤ postavila na
start poĜádající jednota. Nejmladšími závodnicemi byly
sotva tĜíleté žákyĖky Majdalenka Hojná a Zuzanka
Sedláþková.
Závodníci zmČĜili své síly
v deseti disciplínách, soutČHalloween v sokolovnČ.
žilo se ve shybech, motoric-
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Posledních þtrnáct dní v þervenci 2010 patĜilo již po osmnácté sokolské táboĜištČ Ježkov tradiþnČ královédvorskému
Sokolu. Letos zde prožilo nezapomenutelné chvíle 55 dČtí
a 16 dospČlých.
Hned na zaþátku jsme nezapomnČli položit kytiþku u pamČtní
desky na bývalé škole v Doubravici a pĜipomenout si tak smutný
osud Karla Ježka, zakladatele táboĜištČ, který byl za heydrichiády
popraven pro úþast v odboji.
Táborníky odpoledne pĜivítal sám Ĝeditel Školy þar a kouzel
v Bradavicích Albus Brumbál, který je vyzval k nástupu do školy.
A tak dČti, podobnČ jako Harry Potter, chytaly dopis od nikoho, aby
jim ho nakonec doruþil bradavický hajný Hagrid. Na cestu do
Bradavic si museli táborníci vyrobit kouzelnickou hĤlku a nakoupit
školní pomĤcky v PĜíþné ulici. Veþer je pak þekala dlouhá noþní
cesta expresem do Bradavic, když se nejprve museli dostat na nádraží 9 a tĜi þtvrtČ. Po cestČ na nČ þekaly rĤzné úkoly, napĜíklad
ochutnat Bertíkovy kouzelné fazolky nebo ulovit Trevora. Ráno
slavnostnČ rozĜadil Moudrý klobouk dČti do kolejí.
V dalších dnech þekal na dČti turnaj ve famfrpálu, souboj se skalním trollem, bloudČní hradem, úkol dostat se pod neviditelným pláš- Profesorský sbor v Bradavicích.
tČm nepozorovanČ do tábora, pomoci pĜi líhnutí draka Norberta
a jeho stČhování na vČž hradu, kouzelnická olympiáda a šachy, procviþování táborových dovedností a další hry a soutČže. Nakonec skládali všichni závČreþné kouzelnické zkoušky - museli pĜedvést nČjaké kouzlo.
Na výlet tentokrát zamíĜili táborníci do
Hradce Králové na pĜedstavení Kámen
mudrcĤ. Toto pĜedstavení skupiny Cirque
Garuda, þlenĤ Sokola Hradþany, postavené
na artistických výkonech a svČtelných efektech, zanechalo na dČtech obrovský dojem.
Velkým zážitkem pro všechny byla také
návštČva posádky Astrobusu z pražské Štefánikovy hvČzdárny. DČti mohly pozorovat
dalekohledem Slunce a veþer pro nČ byla
pĜipravena zajímavá pĜednáška.
Poslední den pĜijely naše bývalé tábornice,
aby všem dČtem pomalovaly obliþeje maskami zvíĜátek. Také toto pĜekvapení se vydaĜilo.
UmoudĜilo se i poþasí, které nám dovolilo
uskuteþnit plánovaný závČreþný táborák. DČti
spoleþnČ s Ĝeditelem Brumbálem pĜedstavily
asi stovce hostĤ svoji etapovou hru a pĜedvedly svá nejlepší kouzla. Nakonec si všichni
spoleþnČ zazpívali u táborového ohnČ.
Letošní tábor se opravdu vydaĜil a zĤstanou nám jistČ krásné vzpomínky.
P. Špatenková

52=0$51¹'8&+1$35.1(&+9¤(6.¥6.$/,&,
Divadelní soubor Maska pĜi T. J. Sokol ýeská Skalice existuje už šestým rokem. Po
loĖských letních prázdninách þekaly divadelníky další výjezdy s pohádkou Vodník MaĜenka
a pĜedstavením Prstýnek paní Bárnetové. Soubor se ve výbČru nových her držel svého
motta „Už tady strašíme pČt let…“ a tak
divadelníci nacviþili
pro dČti pohádku
Strašidýlko z hradu
Metrwill a pro dospČlé divadelní hru
Rozmarný
duch.
Premiéry probČhly
v listopadu a prosinPohádka Strašidýlko z hradu Metrwill.
ci 2010, v novém
roce nás þekají reprízy a pĜedstavení v okolních mČstech a obcích. Tím konþím výþet našich dosavadních aktivit a už se mĤžete tČšit na všechny
naše akce, které budeme poĜádat v roce pĜíštím.
PĜejeme všem našim pĜíznivcĤm a pĜíznivcĤm Sokola šĢastný
nový rok 2011, pevné zdraví, štČstí a spokojenost!
Rozmarný duch.
Jana MatČnová, DS Maska
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ZávČr loĖských letních prázdnin se nesl ve znamení již 16. roþníku letního tábora Sokola
Úpice. Do malebného koutu naší republiky, Studnice u Jívky v blízkosti Jiráskových skal, se
vydalo 23 dČtí a 10 vedoucích a praktikantĤ.
Na táborové základnČ pionýrské organizace
Podskalák z Trutnova strávili dČti pohodových
þtrnáct dní, i když poþasí pĜíliš nepĜálo. PĜesun
na tábor byl z Úpice linkovým autobusem na
Odolov a poté po vlastní ose cca 7 km do tábora. Po ubytování do chatek byly ustaveny dva
stany pro uskladnČní táborových a sportovních
vČcí, postavili jsme také velkou trampolínu.
Veþer vzplál táborový oheĖ, u kterého byla
všem úþastníkĤm vysvČtlena náplĖ tábora a povinnosti každého úþastníka. Druhý den zaþal
standardní program. Nové tváĜe bylo tĜeba nauþit základním táborovým dovednostem, jako je
práce s pilou a sekerou, orientování se v mapČ,
práce s buzolou, základní mapové znaþky.
V tČchto dovednostech, které probíhaly v rámci
jednotlivých soutČží, nesmČlo chybČt i uzlování
a používání Morseovy abecedy. PostupnČ se
dČti ve všem procviþovaly, aby byly schopny
zkušenosti použít v jednotlivých soutČžích
a hlavnČ pĜi táborové hĜe.
Celým táborem nás tentokrát provázela hra
nazvaná „Neptun a piráti“. Pomocí jednotlivých
etap se družstva (tlupy pirátĤ) mČla oþistit od
hĜíchĤ a hanebností páchaných na obchodních

Neptun s Malou moĜskou vílou.

lodích, po všech moĜích svČta. Jednotlivé úkoly
jim zadával sám velký vládce všech moĜí a oceánĤ Neptun. Na úvod probČhlo hledání dopisu
bájného a krutého piráta Johna Tabloka. Tento
dopis byl úvodním pĜíbČhem k celé táborové
hĜe. Každá další etapa pak již byla zahajována
hlavním pirátem, který pĜedþítal doprovodný pĜíbČh. Po úvodním pĜíbČhu pĜednesl samotné zadání úkolu vždy vládce Neptun. Piráti si museli
vyrábČt pirátské obleþení, ušít si vlastní vlajku
tlupy, shánČli zlaté kameny od boha Hélia. V dalších etapách žádali poloboha Herkula o trochu
jeho velké síly, aby mohli osvobodit Prométhea.
V podsvČtí se snažili uhádnout hádanky, které
jim pokládala vládkynČ podsvČtí Persefóna.
Dále bojovali s parádivými a nebezpeþnými
Harpiemi.
PĜi cestČ za oþištČním museli piráti dále dojít
do zemČ mrtvých, kam je pĜevezl pĜes Ĝeku Stix
bájný pĜevozník Cháron. V zemi mrtvých se dČtem podaĜilo vzbudit víly Hesperidky a vyprosit
si od nich zlatá jablka pro Neptuna, aby jim
poradil cestu k pokladu pirátĤ. ZávČreþná etapa
byla situována do romantického prostĜedí
Jiráskových skal, pĜímo ke zdejšímu jezírku. Zde
se našim pirátským tlupám postupnČ naposledy
zjevily všechny bytosti, které je po celou dobu
putování k pokladu doprovázely. Na pokyn vládce moĜí Neptuna všichni spoleþnými silami otevĜeli bájný poklad, o který se spravedlivČ rozdČlili. Vše bylo dokresleno naprostou tmou a svitem
petrolejových lamp a louþí. Mimo tuto hru se
samozĜejmČ, v rámci jednotlivých dopoledních
a odpoledních zamČstnání, provozovaly i jiné
hry a soutČže. Na jedno celé odpoledne jsme
pĜipravili lanové pĜekážky a každý si mohl, po
dĤkladném proškolení o jištČní,
všechny vyzkoušet. Dalšími soutČžemi, které na táboĜe probíhaly,
byly: hra Pošta - každý si zahrál
na poštovního doruþovatele
a roznášel psaníþka po celém táboĜe, závody ve stĜelbČ, bČhaný
biatlon, závod v poznávání souhvČzdí, jednotlivá družstva pĜekreslovala štafetovým zpĤsobem
jeden obrázek a mnoho dalších
a dalších her a soutČží na hĜišti
i v táboĜe. Poslední den byl již
tradiþnČ vyhrazen pro táborovou
olympiádu. Po vztyþení olympijské vlajky se již všichni sami za
sebe utkali v osmnácti pĜipravených disciplínách. Tábor jsme zaVládce moĜí
konþili slavnostním táborákem,

Táborová hra Neptun a piráti.
od kterého nás vyhnala prĤtrž mraþen, skonþili
jsme v klubovnČ. Rozdali jsme poslední ceny,
podČkovali osazenstvu kuchynČ, které se o nás
perfektnČ staralo. Spoleþným zpČvem za doprovodu kytar jsme pak tábor ukonþili.
Nabitý program tábora by se samozĜejmČ nepodaĜilo uskuteþnit bez obČtavé práce a pĜípravy vedoucích, kteĜí vše dČlají zdarma a ve svém
osobní volnu þi o dovolené. Dalším, nemálo
významným aspektem pro úspČšné poĜádání
tábora, byla finanþní pomoc ve formČ grantu,
kterou poskytlo MČsto Úpice, za což mu patĜí
podČkování. Podle písemného vyjádĜení dČtí se
tábor povedl, nikdo se nenudil, nikomu se nechtČlo domĤ. Všichni doufáme, že se sejdeme
pĜi poĜádání již 17. roþníku letního sokolského
tábora i v roce 2011.
Martin Just, hlavní vedoucí tábora

rozdává úkoly táborníkĤm.

3RG]LPQÊSRE\WY3HFLSRG6QÉ{NRX
O víkendu 23. - 24. listopadu uspoĜádala T. J. Sokol Úpice, za finanþní podpory MČsta Úpice, víkendový pobyt mládeže na našich nejvyšších horách
Krkonoších. Již v pátek se na chatu Kamor dopravilo auty 11 dČtí a þtyĜi dospČlí.

Úpiþtí sokolové u Výrovky.

Chatu bylo tĜeba kompletnČ zprovoznit pro pobyt. V kuchyni se muselo zatopit
v kamnech, což nebylo mokrým dĜívím zase tak jednoduché. Nakonec se podaĜilo
a všichni si vytáhli vlastní veþeĜe od maminek a s chutí se pustili do jídla. V sobotu ráno to vypadalo na suprový podzimní den, vítalo nás lehce mrazivé ráno s jasnou oblohou. Po snídani jsme vyrazili na chatu Výrovku. Trasa vedla údolím
Zeleného potoka a kolem Richterových bud na Výrovku. ýím jsme stoupali výš, tím
pĜibývalo snČhové pokrývky, u Výrovky ho bylo už 15 cm. Odtud jsme se vydali
k bufetu Na Rozcestí a dále pĜes Lišþí horu zpČt do Pece pod SnČžkou. Po pĜíchodu na chatu jsme dovaĜili pozdní obČd a výletníkĤm naordinovali klid na lĤžku,
což pĜijali s povdČkem.
Druhý den již nám již bohužel poþasí nepĜálo, celý den lilo jako z konve. Proto
se program pĜizpĤsobil pobytu na chatČ. PĜes þásteþnou nepĜízeĖ poþasí se podle vyjádĜení úþastníkĤ víkendový pobyt na horách povedl a všichni chtČjí za rok
vyrazit zas.
Martin Just, náþelník T. J. Sokol Úpice
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Masky v sokolovnČ.
Již tradiþní dČtský karneval se uskuteþnil
v sobotu 20. listopadu v tČlocviþnČ
T. J. Sokol Josefov. PĜibližnČ 90 masek
a 40 dalších divákĤ si v úvodu mohlo vychutnat vystoupení kroužku DISCOAEROBIC a HIP HOP z DDM Klíþ Josefov, násle-

dovala promenáda masek sponzorský dar v podobČ výborných koblíža samozĜejmČ tradiþní tanec kĤ, které si dČti rychle rozebraly. VČĜíme,
a rej masek. O hudbu a svČ- že se s vámi za rok setkáme zas.
telné efekty se postaral DJ
E. Vašatová
Medy.
V malé tČlocviþnČ si
dČti mohly vyzkoušet
drobné soutČže, na
hlavním sále pak probČhly i disciplíny, kde
dČtem museli pomoci
rodiþe. OdmČnou jim
byla sladká odmČna.
NechybČlo ani vyhodnocení masek. Mezi
ocenČnými nechybČla
krásná Faninka, malý
snČhuláþek, fousatý kominík, havajská taneþnice a další. Nakonec
mezi masky pĜišla jako pĜekvapení
návštČva þertĤ, Mikuláše a andČla.
Každé dítČ dostalo od andČla malý
dáreþek a nČkteĜí i se slzou na krajíþku slibovali, že se polepší. PodČkování patĜí také Pekárnám Liþno za
NávštČva þerta, Mikuláše a andČla.

0LNXO¾wVN¾EHVÊGNDY-DVHQQÆ

Z þertĤ šel opravdu strach.
Stalo se již hezkou tradicí, že TČlocviþná
jednota Sokol Jasenná poĜádá v obci
Mikulášskou besídku pro dČti. StejnČ tomu
bylo i v loĖském roce. Akce se uskuteþnila
5. prosince 2010 v sále restaurace Na
KĜižovatce, který byl velmi rychle zaplnČn
asi osmdesáti dČtmi a více jak stovkou
dospČlých.
Nejprve se na sál se zvuky burácející hudby vĜítili dva þerti a jedna þertice. ProbČhli

okolo napjatých a trochu vystrašených dČtí
a zaujali svá místa na jevišti. NáslednČ se sálem zaþala rozléhat tajemná hudba. Všichni
pĜítomní tušili, že se blíží onen slavnostní
okamžik a pĜijde vzácná návštČva. OtevĜely
se dveĜe a pĜed zraky všech se objevily dvČ
tajuplné postavy - Mikuláš a andČl. Pomalým
krokem obešli celý sál a vstoupili za pekelnými pĜáteli na jevištČ. Mikuláš pĜivítal všechny
dČti, ale i rodiþe a další hosty. Následovalo
rozdávání balíþkĤ, které mohli rodiþe pĜed
zahájením nosit na pĜedem urþené místo.
PostupnČ se na jevišti vystĜídalo na þtyĜicet
dČtí, které dle odvahy napravovaly své celoroþní hĜíchy odrecitováním básniþky nebo
zpČvem písnČ. V mnoha pĜípadech se i velkým hrdinĤm objevily slziþky v oþích, které
ale vystĜídal záblesk radosti z balíþku plného
sladkostí. Nakonec þertovská družina rozdala všem místním i pĜespolním dČtem sladkou
odmČnu, kterou jako každý rok vČnovala
obec Jasenná a podpoĜila tak konání celé
akce. Rozlouþením s Mikulášem však program nekonþil. T. J. Sokol ve spolupráci se
sponzory a nČkterými þleny pĜipravila pro dČti
bohatou tombolu plnou hraþek, výtvarných,

ale i sportovních potĜeb. Vyvrcholením veþera tedy bylo losování lístkĤ a pĜedávání cen
malým šĢastným výhercĤm.
Tímto bychom rádi podČkovali všem þlenĤm T. J. Sokol Jasenná a dalším dobrovolníkĤm, kteĜí organizaþnČ celou akci zajistili,
obci Jasenná a sponzorĤm za finanþní i vČcnou podporu. Doufáme, že tato akce bude
úspČšná i v dalších letech a bude se tČšit
hojné úþasti dČtí, ale i rodiþĤ.
Zuzana Polednová

Mikulášská nadílka.

6RNROYmLUÅLMHGHe

V Žirþi zakonþili rok spoleþným výletem do Kuksu.

I když sokolská jednota v Žirþi nepatĜí k tČm velkým v rámci naší župy, její
aktivity by jí mohly mnohé poþetnČjší jednoty závidČt. Podíváte-li se na vzornČ
vedené webové stránky: www.sokolzirec.eu, naleznete tady prĤĜez bohatou
aktivitou spolku v této nevelké obci.
Jen v loĖském roce tady uspoĜádali DacanĤv memoriál (11. roþník), Ženský
den, Chlapský den, DČtský den, Turnaj ulic, volejbalový turnaj StarostĤv pohár,
tradiþní akcí je Házení vajec, úþastnili se Blaženkovského turnaje ve volejbalu
v Bílé TĜemešné, na kolech vyrazili okolo JaromČĜe, úþastnili se Rallye Sudety.
V programu sokolské jednoty nechybČla akce Cviþení žen jinak aneb
Vzpomínání na sokolské slety, spoleþné zakonþení volejbalové sezony,
Mikulášská nadílka v sokolovnČ, rok zakonþili spoleþným výletem do Kuksu.
Peníze na þinnost získávají i úklidem pĜíkopĤ v okolí obce, sbČrem železa,
spolupracují se zdejším hospicem a od podzimu brigádnicky budují sokolskou
klubovnu v podkroví sokolovny. PĜejeme hodnČ elánu do další þinnosti a se
žireþskými sokoly se budeme na podzim letošního roku setkávat i pĜi nácviku
nČkteré se sletových skladeb.
(rz)
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Rok 2010 byl sokolskou jednotu v KrþínČ velice obtížný. Bylo nutné dokonþit rozpracovanou generální opravu podlahy v sále sokolovny (kterou v roce pĜedchozím napadla
houba dĜevomorka) a pĜedevším pak dofinancovat tuto akci.
Imponovala odvaha, se kterou se výbor jednoty spolu s tradiþními brigádníky z Ĝad házenkáĜĤ a tenistĤ pustil do Ĝešení této nenadálé situace. Drobné práce pak zastaly i ženy z oddílu
všestrannosti. Díky této pomoci a vstĜícnosti
župních orgánĤ, mČstského úĜadu a v neposlední míĜe i sponzorĤ, se nakonec podaĜilo rozpoþtovanou þástku 820 000 Kþ snížit témČĜ na polovinu. Ukázalo se, že když nám lidovČ Ĝeþeno
„teþe“ do bot, dokážeme ještČ i v dnešní dobČ
zabrat. Kéž by tomu tak bylo i nadále.
Se situací si díky dobré spolupráci s místní ZŠ
Krþín poradili pĜi zimní pĜípravČ sportovci i odbor
všestrannosti. Na výboru jednoty pak zĤstala
starost, jak získat finanþní prostĜedky, které by
zabezpeþily sportovní þinnost pro další rok.
Naše jednota se se svými 265 þleny Ĝadí mezi
ty stĜední. NejaktivnČjší je oddíl národní házené
s 12 družstvy, z nichž muži A a ženy A jsou
úþastníky nejvyšší soutČže. Ostatní družstva
jsou zaĜazena v soutČžích oblasti Královéhradeckého kraje.
V dospČlých kategoriích dosáhli nejvČtšího
úspČchu muži A svým 2. místem v 1. lize mužĤ.
Ženy A pak rovnČž v 1. lize skonþily na 9. místČ.

NedaĜilo se mužĤm B, kteĜí ve 2. lize skonþili na
10. místČ a sestoupili z této soutČže.
Mládežnické a záložní celky dospČlých hrají,
jak již bylo Ĝeþeno, soutČže oblasti. Zatímco
u mládeže první družstva z oblasti postupují na
Mistrovství ýR, druhá pak na Pohár ýR. Naši
mladší žáci se po vítČzství v oblasti stali na
Mistrovství ýR mistry ýR!!! NeménČ úspČšné
byly mladší žákynČ, které na MýR získaly krásné druhé místo. Starší žákynČ byly na MýR
tĜetí. Na Poháru ýR pĜekvapili starší žáci, kteĜí
získali druhé místo. Dorostenky skonþily v této
soutČži tĜetí. Je to nejvČtší úspČch mládežnických družstev v historii Sokola Krþín.
V novém roþníku soutČží 2010/2011 v polovinČ soutČže 1. ligy jsou ženy pĜekvapivČ na druhém místČ, muži pak na místČ šestém.
V oblastním pĜeboru jsou po podzimu muži B
a starší žáci první. Druhé jsou dorostenky a starší žákynČ A, tĜetí pak starší žáci B a mladší
žákynČ, þtvrtí dorostenci, mladší žáci, ženy B
a starší žákynČ B. V prĤbČhu roku jsme zabezpeþili organizaci tradiþního turnaje mužĤ v národní házené „O Podorlický pohár“. Na podzim
pak turnaj starých gard mužĤ.

Odbor všestrannosti se zamČĜil na úspČšné
cviþení rodiþĤ a dČtí a cviþení starších žen. Je
škoda, že se nedaĜí získat vedení pro dČti pČti
až sedmileté. V tomto oboru jsou zapojeni také
rekreaþní tenisté, kteĜí v zimním období pĜecházejí na stolní tenis. V þinnosti pokraþují rekreaþní volejbalisté. Tento odbor spolu s nohejbalisty
(kteĜí pro stáĜí ukonþili závodní þinnost) je poĜadatelem tradiþního velmi navštČvovaného dČtského karnevalu.
Jak již bylo v úvodu Ĝeþeno, kromČ sportovní
a kulturní þinnosti se þlenové zapojují do bezplatných brigád, pĜi kterých pracují na údržbČ tČlovýchovného zaĜízení a pĜi tČžbČ paliva pro
otop sokolovny.
I když závČr roku pĜinesl þásteþný odliv þlenské základny, oþekáváme v roce 2011 udržení
sportovní výkonnosti v kategorii dospČlých.
U mládeže pak udržení dobré sportovní úrovnČ
a pĜedevším pak výdrž obČtavých trenérĤ,
kteĜí by si jistČ zasloužili alespoĖ minimální
finanþní ohodnocení. Vedení T. J. již dlouho
hledá vhodné možnosti, jak tento problém Ĝešit.
Zatím se však zdá, že by se mohla nalézt jen
pĜíležitostná nepravidelná odmČna. Na tu si
však musíme vydČlat!
JiĜí Škoda a Pavel Krošlák,
þlenové vedení T. J.
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Jízda zruþnosti.
K celorepublikovému projektu Sokolení se v roce 2010 pĜipojili i sokolové
z ýeské Skalice.
Smyslem tohoto projektu je spojení pohybu, zdraví, kultury a pĜátelství ve stejný þas,

Na startu bČžeckých disciplín.

na více místech, po celé republice, nabídka
sportovních aktivit pro všechny generace
a seznámení veĜejnosti s programovým obsahem Sokola.
Na sobotu 18. záĜí zorganizovali soutČže
pod širým nebem. Poþasí pĜálo a sluníþko
povzbuzovalo závodníky pĜi bČhu Bažantnicí. I když mnozí dobČhli do cíle dost vyþerpaní, za chvíli se již chystali k soutČži ve
skoku vysokém. Po obþerstvení, které pĜipravily ženy z oddílu všestrannosti, þekala
závodníky pĜekážková jízda na jízdním kole
a nakonec stĜíleli ze vzduchovky. DomĤ si
všichni odnesli diplomy a drobné odmČny.
V pondČlí 20. záĜí se sportovalo v þeskoskalické sokolovnČ. Ve všech sálech probíhal sportovní sedmiboj. DČti (žádný dospČlák závodit nepĜišel) si vyzkoušely svoji
vytrvalost, rychlost i šikovnost. ýekal je
þlunkový bČh, hod tČžkým míþem, hod na
cíl, skok z místa, pĜeskok švihadla, pĜekraþování tyþky a zvedání nohou za hlavu na
naklonČné laviþce. Všichni závodníci se
moc snažili a tak si zasloužili diplomy

StĜelba ze vzduchovky.

a malé odmČny. Každý úþastník sobotních
i pondČlních závodĤ si odnášel i sponzorský
výtisk þasopisu ABC.
(þs)

OdmČny si odnesli všichni úþastníci.
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TémČĜ dvČ stovky þlenĤ TČlocviþné jednoty Sokol ve
VlkovČ tvoĜí v souþasné dobČ nejaktivnČjší spolek v obci.
StejnČ jako v minulých letech jsme po celý rok 2010 starali
o rozvoj spoleþenského a sportovního života.
SamozĜejmostí je pravidelné cviþení v sokolovnČ, která je vytížená po sedm dní v týdnu. Na tomto místČ patĜí dík našim cviþitelĤm, kterých v jednotČ evidujeme už témČĜ dvČ desítky, a to
i z Ĝad dorostencĤ, což nás tČší dvojnásob. VždyĢ dobrovolnou
práci pro dČti a mládež, kterou vedeme ke sportu, nelze snad ani
penČzi vyþíslit. DČti a týmy dospČlých se úþastní rĤzných soutČží
a pĜeborĤ župy. KromČ sálu sokolovny využíváme i malého sálu
v podkroví obecního úĜadu, kde se každou stĜedu schází rodiþovský klub Beruška pod vedením Moniky Krejþí, þím dál vČtší zájem
je o cviþení jógy.
A teć jen struþný výþet námi poĜádaných akcí:
Sokolský ples, ŠibĜinky, DČtský karneval, lyžaĜský zájezd do
Deštného v Orlických horách, první roþník netradiþního turnaje
v malé kopané smíšených družstev mužĤ a žen nazvaný
Gentleman cup, Velikonoþní turnaj ve stolním tenisu (turnaje se
poprvé zúþastnil i hráþ ze zahraniþí), dva volejbalové turnaje,
Velikonoþní náves, ýarodČjnický rej na návsi, 8. kvČtna úþast na
pietním aktu u pomníku padlých a na župním setkání v HronovČ
a ChudobČ. Sokolské maminky uspoĜádaly na jaĜe i na podzim
velmi úspČšné burzy obleþení.
SpoleþnČ s hasiþi jsme 6. þervna 2010 uspoĜádali dČtský den
na hĜišti s podtitulem Voda, voda, voda… O týden pozdČji se nČkolik þlenĤ úþastnilo cyklovýletu poĜádaného hasiþi do JaromČĜe
a okolí. Cyklistika se v posledních letech stává oblíbeným sportem
mnoha vlkovských sokolĤ a postupnČ se vydáváme i na nároþnČjší výlety. Zaþátkem þervence jsme již poþtvrté vyjeli na spoleþnou dovolenou do Vodic v Chorvatsku. Odjelo nás 49, letos pojedeme zas.

Rodiþovský klub Beruška.
vlkovské seniory, letos k nim pĜiložily i napeþené perníþky. Další
akcí bylo 23. prosince uspoĜádání tradiþního „Putování k Betlému“, kde se do betlémských postaviþek pĜevlékly dČti z vlkovského Sokola. Do jesliþek pak rodiþe, a to nejen vlkovští, uložili svá
letošní novorozeĖata. ýlenky Sokola navaĜily vánoþní punþ pro
zahĜátí, dČti z rodiþovského klubu Beruška rozdaly vlastnoruþnČ
napeþené perníþky.

Nové prolézaþky v malém sále v podkroví.

Sokolení.
O prázdninách jsme na vlkovskou náves pozvali divadelníky
z Novohradecké divadelní scény, která tady po dohodČ s námi sehrála benefiþní pĜedstavení pro povodní postiženou obec
HeĜmanice v severních ýechách. Tam jsme zaslali celé vstupné
ve výši 3 000 Kþ. VdČþní obþané HeĜmanic nám následnČ zaslali
milé podČkování.
Po celý srpen jsme pro veĜejnost v odpoledních hodinách zdarma otevĜeli sokolovnu, kde byla postavená velká trampolína.
Zájem nejen o trampolínu, ale i další sportování byl velký, bohužel nČkteĜí návštČvníci po sobČ zanechávali takový nepoĜádek,
že další poskytnutí prostor veĜejnosti bude výbor Sokola velmi
zvažovat.
V podzimním sokolském programu samozĜejmČ nechybČlo
uspoĜádání tradiþního Vinobraní, beznadČjnČ vyprodaného, navštívilo jej na 270 lidí. Listopadové „Stezce duchĤ“ sice nepĜálo
poþasí, potĜebný azyl ale našla strašidla v prostorách sokolovny
a tak se akce, spojená s disciplínami druhého roþníku „Sokolení“
v malém sále podkroví, tČšila velkému zájmu návštČvníkĤ.
DČti a maminky z rodiþovského klubu Beruška vyrobily a roznesly tak jako v roce 2009 v pĜedvánoþním þase pĜání pro všechny

PĜes znaþné potíže s financováním nároþného provozu sokolovny se nám podaĜilo ušetĜit prostĜedky a pro nejmenší cviþence koupit za 18 000 Kþ krásnou sestavu prolézaþek do mateĜského klubu.
Fotografie z námi poĜádaných akcí aktuálnČ vyvČšujeme na
www.obecvlkov.cz ve složce Fotogalerie.
Helena Rezková

Klárka, úþastnice Sokolení.
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Sokolské šibĜinky.

DČtský karneval.

ýarodČjnický rej na návsi.

Velikonoþní náves.

DČtský den jsme poĜádali spoleþnČ s hasiþi.

VýtČžek z pĜedstavení Kabaret putoval do vyplavené obce HeĜmanice.

LukostĜelba se sokolskými šermíĜi pĜi vlkovském jarmarku.

Stezka duchĤ.
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NávštČvníci.
Skladba AĢ žijí duchové.

Muzikantova písniþka.

ýlovČþe, nezlob se.
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Jonatán.

Dávej, ber.

Nebe nad hlavou.

Kontrasty.

ýeská suita.

Chlapáci III.

NEJBLIŽŠÍ ŽUPNÍ AKCE:
26. 3. PĜebor župy v plavání Trutnov
16. 4. PŽ ve sportovní gymnastice a šplhu Náchod
7. 5. PŽ v atletice JaromČĜ
14. 5. Župní turistický sraz – Hrádouská vaĜeþka
– Nový Hrádek

Skladba pro seniory Jen pro ten dnešní den.

DċNÍ V ŽUPċ SLEDUJTE NA:
www.zupanachod.cz
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