
Ceníme si práce všech funkcioná , len
a p edevším cvi itel , bez kterých by se naše
innost neobešla. lenové jednoty se zú ast-
ují vedle svého cvi ení v oddílech i slet

a dalších akcí, po ádaných eskou obci sokol-
skou. Dovolte mi také vzpomenout všech
p edchozích ob tavých funkcioná  a pod ko-
vat jim, že dnes m žeme využívat prostor ke
své innosti. Pod kování pat í br. Jaroslavu

Zilvarovi, který odvedl pro hronovský
Sokol velký kus práce.

P ipome me n kolik úsp ch  roku
2010 - oddíl starších žák  a dorostu
pod vedením sester Vašinové a Bo-
hadlové obsadil na celorepublikové
sout ži krásné druhé místo v Zále-
sáckém závodu zdatnosti v Úpici
a ženy pod vedením setry Jany Ševc
byly odm n ny za pódiové vystoupení

eskou obcí sokolskou ú astí na festi-
valu ve m st  Portimao v Portugalsku.

To je sou asnost - živá, inorodá
a na nás záleží jaká bude budoucnost.
Minulost je nám velkým zdrojem pou-
ení, ale pokud sv t sv tem stojí,

nikdy se nevrátila, ani nevrátí. Je na
nás, abychom dokázali každodenní neokáza-
lou drobnou prací, že sokolská myšlenka je
stále živá! A co pop át hronovskému Sokolu
do p íštích let? Aby nám vydrželo pracovní na-
dšení, soudržnost a lví síla i vzlet sokolí!   

Marie Je elová, starostka

Mezi pozvanými hosty byli brat i sokolové
z Úpice a Rtyn  v Podkrkonoší a byli jsme po-
t šeni ú astí sestry župní starostky Heleny
Rezkové. Vážíme si, že mezi sokoly p išla
starostka Hronova Hana Nedv -
dová a mile nás p ekvapila
ú ast bývalého sokolského sta-
rosty Jaromíra Strádala. P vod-
n  k sokol m pat ili i místní ha-
si i, jak o tom sv d í p vodní
název Sokolsko-hasi ská jedno-
ta, proto jsme p ivítali i zástupce
hasi ského sboru. 

Po slavnostních projevech
a odm ování len  Sokola
následovaly ukázky cvi ení
p edškolák , oddílu gymnastiky
a žen. Vystoupení m lo velký
úsp ch, p ítomných asi 200 di-
vák  je odm ovalo bou livým
potleskem. Následující spole-
enskou ást zp íjem ovala

hudební skupina Modeus.
Navšt vníci si mohli prohlédnout výstavu

z historie Sokola od doby vzniku do sou as-
nosti. Velkým p ínosem p i p íprav  výstavy
byla spolupráce s Borisem Ekrtem z regionál-
ního muzea v Náchod .

V sokolovn  se cvi í prakticky celodenn .
Dopoledne je využívána školami, odpoledne
a ve er leny Sokola. Cvi í všechny v kové
kategorie od p edškolák  až po seniory.

V sou asné dob  má t locvi ná jednota
210 len , kte í jsou zapojeni v devíti oddílech. 

Vážené sestry, vážení brat i,
není lehké psát optimistická slova v dob , kdy
se Sokol potýká s nejistou budoucností financo-
vání celého hnutí. Jist  sledujete zprávy z mé-
dií, kde se tak ka denn  mluví o nejistém osudu
akcioná  Sazky, mezi které pat í i eská obec
sokolská, v souvislosti se zadlužením této lote-
rijní spole nosti. Sazka m la být podle slib  jis-
totou pro financování sportu v eské republice,
bohužel tomu tak od roku 2008 není a z ejm
už nikdy v plné ší i nebude. V sou asné dob
se po rezignaci starosty eské obce sokolské
Jaroslava Bernarda, který složil svou funkci
19. února 2011 ze zdravotních d vod , vytvo i-
la skupina minoritních akcioná  Sazky, která
se spole nými silami snaží vyjednat zachování
alespo  n jaké ásti akcioná ských podíl .
Nikdo však v sou asné dob  zatím nedokáže
další vývoj d ní kolem Sazky odhadnout. 
To má samoz ejm  negativní dopad i na finan-
cování celého sokolského hnutí. Vedle zcela
zastaveného toku pen z na investice jste to jis-
t  v posledních dvou letech pocítili i v nižších
p ísp vcích na opravy a údržbu, innost spor-
tovních oddíl  a oddíl  všestrannosti. Prosím
tedy vedení všech jednot v naší žup , aby
v novalo hospoda ení zvýšenou pozornost. Je
t eba dob e po ítat, abychom byli schopni za-
platit zejména energie a další nezbytné platby
a nep ivedli tak jednoty na hranici insolvence.
Pro letošní rok by se do Vašich jednot m ly do-
stat p ísp vky od OS v minimáln  takové výši
jako v lo ském roce. Úsporná opat ení však do-
padnou plnou vahou na župy, jejichž rozpo et je
proti roku 2010 zkrácen o t etinu. Výrazným
„zeštíhlením“ kv li nutným úsporám prošlo na
podzim lo ského roku i úst edí OS v Praze,
odkud bylo propušt no dev t zam stnanc .
Kv li nedostatku pen z bylo pozastaveno i vy-
dávání asopisu Sokol. V sou asné dob  je už
ale p ipraven projekt na jeho obnovení v elek-
tronické i tvrtletní tišt né podob .
A te  zase trochu optimismu - p i pohledu na sta-
tistiku lo ského roku m  opravdu pot šilo, že le-
n  v naší žup  neubylo. V ím, že tomu tak bude
i v roce letošním, kdy se sice op t zm nila struk-
tura platby lenských známek, ale vyšší platby
p inesou peníze p edevším do pokladen Vašich
jednot. Mnohé diskuze se to í i kolem platby ve
výši 50 K  za tzv. spolkovou (sletovou) známku,
ale ruku na srdce - i když v bec nezleh uji fi-
nan ní situace mnohých rodin, spo ítejme si,
jaké procento tvo í tato ástka z ro ního p íjmu.
Zakoupení známky je navíc dobrovolné a 30 %
z ní z stane ve sletovém fondu na žup . V tom-
to složitém období zazn l ve výboru OS hlas,
že Sokol p ežil t žší doby a musíme proto spo-
le n  usilovat, aby existoval i po 150 letech.
S tím osobn  bezvýhradn  souhlasím.
V záv ru bych Vás cht la upozornit na poslední
stránky zpravodaje, kde jsou otišt ny fotografie
z p edvedení sletových skladeb v Praze. Zájem
o cvi ení je v naší i okolních župách zatím až
p ekvapivý. Pro toho, kdo ješt  váhá, by mohlo
být dobrým argumentem, že na XV. všesokol-
ském sletu u p íležitosti oslav 150. výro í zalo-
žení Sokola si zacvi íme opravdu jen jednou za
život. A to bychom si nem li nechat ujít. P eji
nám všem neutuchající elán do sokolské práce.

Helena Rezková

Kulaté narozeniny - 140. výro í založení Sokola a 75. výro í otev ení sokolovny si p i-
pomn li 5. listopadu 2010 na slavnostní sch zi sokolové v Hronov .

Výstava z historie Sokola.

Jana Ševc  p ebírá st íbrnou medaili Dr. M. Tyrše.

Hronovské mládí. Vystoupení oddílu gymnastiky.



V listopadových dnech roku 2010 se naše cvi itelka
sestra Ludmila Horká dožila 75 let. 

Do Úpice p išla v patnácti letech jako u nice do textilní to-
várny Juta. Od roku 1945 cvi ila v sokolské t locvi né jedno-
t  v B ezí u Mikulova, po p íchodu do Úpice v roce 1951 se
nadále v novala sportovní innosti. Jako v tšina mladých lidí,
pro které sport n co znamenal, se stala lenkou místní t loc-
vi né jednoty Jiskra v rámci tzv. sjednocené t lovýchovy.
Postupem asu se ve cvi itelských kurzech p ipravovala na
vedení oddíl  všestrannosti, postupn  vedla cvi ení žáky
a dorostenek. Sou ástí jejího sportovního života byla ú ast na
spartakiádách v roce 1955, 1965 a 1970.

V roce 1990 po obnovení sokolské innosti v Úpici p ešla
s mnoha svými vrstevníky do T. J. Sokol, kde nejprve cvi ila
žactvo a dorostenky. Nyní vede cvi ení žen a cvi ence z ad senior . Strahovský stadion pro ni
nez stal nikdy uzav ený, op t si na n m zacvi ila na t ech posledních všesokolských sletech
a v sou asné dob  se t ší na nácvik skladby pro seniory na XV. všesokolském sletu. Její život se
sportem není spojený jenom s t locvi nou. Ob tav  vypomáhá p i všech sokolských akcích, v po-
slední dob  se v nuje turistice a sv j volný as v nuje i mládeži p i zajiš ování jejich pobyt  na
letních táborech.

V rodin  si splnila všechny své povinnosti, vychovala dv  dcery, raduje se z vnou at a prožívá
každý den v plném nasazení. Jako cvi enci máme sestru Lídu Horkou rádi, je stále stmelujícím
elementem mezi seniory a výbor T. J. využívá jejího zájmu k p enášení úkol  mezi cvi ence.

Výbor a cvi enci - senio i z T locvi né jednoty Sokol Úpice jí touto cestou d kují za vše, co pro
t lovýchovu a pro Sokol ve svém život  vykonala. Za její innost jí byla v prosinci 2010 ud lena
bronzová medaile eské obce sokolské.                                       Lído, d kujeme a gratulujeme!

Akademie byla zahájena hymnou a slavnostní
básní p ednesenou Barborou Sv cenou. A pak
se již na pódiu st ídali se svými skladbami le-
nové oddílu cvi ení rodi  s d tmi, p edškolní
d ti a d ti z gymnastické p ípravky.

Po etné obecenstvo také p ivítalo hosty
- moderní gymnastky ze sokolské jednoty
v Dobrušce v krásné skladb  s obru í. Své
dovednosti dále p edvedly d ti ze dvou oddíl
žactva (v k 7-9 let) a dívky ve v ku 9 až 12 let
zacvi ily sestavu na kruzích a n kolik „krkolom-
ných“ kousk . Následn  vystoupily lenky gym-
nastického oddílu se sestavami na kladin . Na
tomto ná adí p edvedly náro né sestavy úsp š-
né gymnastky náchodské sokolské všestran-
nosti - Anna Páclová, t etí ve své kategorii na
župním p eboru ve SG, Nikola Ji iová - druhá
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Ludmila Horká.

Poš ácká pohádka.

T locvi ná jednota Sokol v Náchod  uspo ádala 17. listopadu sokolskou akademii, na níž p edstavila ást ze své sportovní i kultur-
ní innosti. Odpoledne ve velkém sále náchodské sokolovny žilo radostným hemžením d tí nejr zn jšího v ku. Ovšem na jevišti vy-
stoupilo ve svých skladbách na sto ú inkujících velice disciplinovan .

na župním p eboru ve SG a vít zka desetiboje
ve Dvo e Králové, dále Pavlína Vejrková
- st íbrná medailistka v kategorii ml. žáky
v p eboru sokolské všestrannosti, Susan Simo-
nová - vít zka župního p eboru v SG a druhá
v SG na p eboru OS, Lucie Havlí ková
- 10. na p eboru OS v sokolské všestrannosti
a druhá na župním p eboru v SG, Adéla
Zákravská - st íbrná v desetiboji ve Dvo e
Králové a Michaela Adamu - p ebornice OS
ve sportovní gymnastice.

Program akademie zpest ila „Poš ácká po-
hádka“ v podání len  divadelního spolku
Sokola Lib atov. Zaujala nejen velké, ale zcela
uchvátila malé d ti. A již se p iblížila záv re ná
vystoupení. Své zajímavé cvi ení p edvedl od-
díl karate.

Záv r pat il velice úsp šnému oddílu rokenro-
lu. Jako první zatan il d tský pár Marcela a Jirka
Urbánkovi, který pat il v roce 2010 k nejlepším
této kategorie. Následovalo vystoupení dív í
formace Filipínky - t etí na republikové sout ži.
Po nich nastoupil nejúsp šn jší pár naší repub-
liky v kategorii žák  - Adéla Zemanová
a Dominik Dušek, kte í reprezentují eskou
republiku i na sv tových pohárech. Obrovským
úsp chem je 7. místo na Mistrovství sv ta 2010.
V této sezon  se stali na všech eských sout -
žích vždy absolutními vít zi. Poslední vystoupe-
ní pat ilo úsp šným pár m kategorie C - ú adují-
cím mistr m republiky 2010 Janu Dostálovi
a Kate in  Šedivé,  kte í si vytancovali první mís-
to v Karlových Varech i ve Zlín  a novému páru
této sezony - Davidu Málkovi s Annou Dalbovou,
kte í ve stejných sout žích obsadili 3. místo.

Celý program moderovala ná elnice Eva
Trejbalová. 

Pro T. J. Sokol Náchod byla tato akademie
již dvacátá v novodobé historii Sokola a ná-
chodská jednota si takto slavnostn  p ipomn -
la 20. výro í obnovení sokolské innosti
v Náchod .                              Vít zka Zelená

Náchodské gymnastky.

Stalo se již tradicí, že první ned li v novém
roce se schází lenové Sokola v náchodské
sokolovn , aby si popovídali, zazpívali a na-
vzájem ochutnali své váno ní výtvory. Nejinak
tomu bylo i letos 9. ledna. 

Všechny p ítomné p ivítala s p áním do no-
vého roku starostka náchodské jednoty sestra
Vít zslava Ný ová. Po p ípitku: „P ipijeme
všichni všem na št stí a lásku, vždy  jsme tu
na sv t  jen tak na ukázku…“ sklenkou bílého
i erveného vína a uct ní památky zesnulých

v roce 2010 seznámila p ítomné s d ním v jed-
not  v uplynulém roce. Vyzdvihla úsp chy
sportovc  z oddílu rokenrolu, sportovní gym-
nastiky i šach . Bohužel, nemohla opomenout
ani vážnou finan ní situaci jednoty. Pak již bylo
slyšet jen hovor a smích od jednotlivých stol .
Pon vadž mou povinností jako ná elnice jed-
noty je dbát o cvi ení lenstva, p ipravila jsem
si na toto setkání velmi aktuální téma: „Cviky
pro správné držení t la v sedu na židli“, proto-
že p i sou asném zp sobu životního stylu v t-
šinu asu prosedíme - u po íta e, u televize
nebo v dopravním prost edku. Podle ohlasu
p ítomných p edpokládám, že si moje pokyny
zapamatovali i mou výzvu, aby tyto cviky pro-
vozovali, kdykoliv si na n  vzpomenou a nebu-
dou zrovna ídit auto nebo d lat práci, která
vyžaduje plné soust ed ní mysli. 

Pro povzbuzení mysli jsme si zazpívali
záv r Prodané nev sty - „Pro  bychom se ne-
t šili…“ To inspirovalo ná elníka bratra
Martina Horáka k nácviku tane ní kreace do-
provázené zp vem p ítomných.

T i hodiny utekly jako voda a první ú astníci
se za ali lou it: se slovy: „Jsme rádi, že jsme
p išli, na shledanou za rok.“

Ze setkání jsem m la dobrý pocit zkalený jen
neodbytnou otázkou: „Dovedou se dnešní mla-
dí také takto bavit jen se sklenkou vína v istém
prost edí bez cigaretového kou e a drog?“

S p áním št stí, zdraví všem lidem dobré
v le kon í svou zprávu ze sokolského setkání

Eva Trejbalová



li, co umí. Návšt vníci a organizáto i byli k sob  milí, jazyková ba-
riera sice nedovolila bližší seznámení, ale úsm v m a „ au“ ro-
zum l každý, dokonce i Italové.

Ubytování jedine né, strava siln  výživná (ach ta decimálka),
personál p íjemný, po así se snažilo. Skaliska se ty ila, se
mohla, Atlantik byl opravdu slaný a n kdy se vlnil až nad míru.
Výlet po mo i n kterým pocuchal dekorum, i na malé lodi lze to-
tiž získat mo skou nemoc. Na záv re ný ve er si naše skupina
spole n  s dalšími ú astníky p ipravila portugalský lidový tanec.
Bohužel vše jednou kon í. Lou ení, odjezd a sbohem krásné,
p ív tivé Portugalsko. Dojemné bylo lou ení s americkými soko-
ly, když nám na rozlou enou zazpívali „Ta naše písni ka eská“.
Následovalo odbavení „teroristek“, v etn  zabavení krabi ek
džus , a pak už jsme let ly sm r Praha.

Samoz ejm , že výlet nebyl zadarmo. Nevím o takové organi-
zaci, která má na to, aby „babky“ poslala zadarmo do sv ta.
D kujeme proto všem sponzor m, kte í nám „p itla ili“ a tím nám
umožnili získat mnoho skv lých zážitk .                 Jana Ševc

Jak k tomu došlo. D v ata, která odmítají stárnout, se scházejí v Sokole ke
cvi ení a tam n které z nich p ipravily, a to již po druhé, groteskní pohybovou
skladbu. S ní se zú astnily p ehlídky pódiových vystoupení v Tyršov  dom
v Praze. K jejich smutku pohár nep ivezly, pouze diplom, poháry došly. Mimo to
ale jejich DVD posuzovala Organizace sv tového sokolstva a nominovali nás na
„Festival zlatého v ku“ v Portugalsku ve m st  Portimáo (pro osoby nad 50 let).

Pocit zodpov dnosti nám rozklepal kolena, a tak se nacvi ovalo a nacvi o-
valo, až se nám to ani do hlavy nevešlo.

Nadešel den D - letišt , kde si pletli vyd šené d chodkyn  s teroristy. Ješt ,
že nám povolili zapomenutou placatku v as zlikvidovat. A letadlo nespadlo,
jak byly n které p esv d eny. Z vd nosti jsme po dosednutí pilotovi zatles-
kaly za záchranu života.

Z Lisabonu jsme dále cestovaly autobusem asi 300 km na jih. Zde se sešlo
p es 2 000 cvi enc  z 21 stát  Evropy i zámo í a na t ech pódiích p edvád -

T i lenové sokolské jednoty z Úpice
se ve dnech 22. a 23. zá í 2010 vydali
na spole ný zájezd po ádaný eskou
obcí sokolskou. 

Se zážitky z vyda eného zájezdu
se se tená i zpravodaje pod lil
Zden k Pitaš: „Na všech ú astnících
zájezdu bylo znát, že i p i dnešním
zp sobu života se senio i, by  už
jenom ve vzpomínkách, vracejí do
míst, o kterých ve svých mladších
létech hodn  slyšeli a možná, že je
i n kdy v minulých letech navštívili. 

Výb rem navštívených míst jsem byl
velice spokojený, hodnotil jsem pro-
myšlený sled památek. Jako p íklad
uvedu obsáhlou návšt vu památek
v Terezín  a pro uvoln ní silných emo -
ních zážitk  následoval pro lidskou
mysl odpo inek p i výstupu na památ-
nou eskou horu íp, i když po fyzické
stránce to bylo dosti náro -
né. Odm nou byl odborný
výklad v kapli sv. Ji í, kam
v minulosti mnozí z nás
nikdy nevstoupili. Další
silný zážitek.

Obdobn  tomu bylo
i druhý den. Po prohlídce
místa tragických událostí
v Lidicích následovala ná-
všt va nov  postavených
Lidic a parku s r žemi.
Pohlazením na duši byla
návšt va výstavy d t-
ských kreseb vytvo ených
d tmi z celého sv ta.

Poslední navštívené místo, Mu-
zeum Tomáše G. Masaryka v Lá-
nech, stálo za prohlídku exponát
zachycující zejména zpodob ování
našeho prvního prezidenta. Nás, so-
koly z Úpice, zajímalo umíst ní nové
sochy Masaryka p ed místním mu-
zeem. Podíleli jsme se 6 000 K  na
celostátní sbírce, m li jsme možnost
zhlédnout výrobu sochy od nás v ne-
daleké um lecké díln . Nep íze  po-
así v den jejího odhalení zabránila

naši návšt v . Tentokrát jsme m li
možnost vid t sochu v místech, kam
jist  pat í.

Citov  silným zážitkem bylo uct ní
památky Masarykovy rodiny na lán-
ském h bitov . Zp v eskoslovenské
státní hymny, zp v oblíbených písní
Tomáše G. Masaryka zaplnily o i sl-
zami.“                                                    (R)
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Hronovské bábinky u Atlantiku.

Kdyby mi n kdo ekl, že parta z Hronova si „vytan í“ cestu do
Portugalska, nev ila bych - ale stalo se. 

Z vystoupení „Mo ské víly“.

Sokolové na ípu.

První spole nou akcí, na které se Sokol p edstavil ve ejnosti, byl
Sraz rodák  Lib atova 3. ervence 2010. S pomocí materiál
z úpické jednoty jsme v sále kulturního domu vytvo ili sportovní
výstavku, která ukazovala sport v obci celkov  - historii i aktuální
stav, návšt vníci si tady mohli prohlédnout i sokolské dokumenty
a fotografie. Jednozna ným oživením pak byl Martin Pich v histo-
rickém sokolském kroji. P i p íležitosti srazu rodák  se mezi ob a-
ny rozdávaly letáky s prosbou a poskytnutí nebo zap j ení histo-
rických materiál  k Sokolu Lib atov.

Zárove  se poda ilo najít i knihu se „Zápisy o sch zích výboro-
vých a valných T locvi né jednoty Sokol v Lib atov  od 1. 5.
1920“ s poslední zápisem z 6. prosince 1938 a „Pam tní knihu
T locvi né jednoty Sokol Lib atov 1920“ (na za átku s p áním prv-
ního kroniká e z 26. února 1939: „Tato pam tní kniha T locvi né
jednoty Sokol v Lib atov  má býti zrcadlem života, úsp ch i ne-
úsp ch  od dob založení jednoty pro další asy budoucí. Jest nej-
hlubším a nejv tším p áním jednoty a též i kroniká e, aby v této
knize mohly býti zaznamenávány události jen radostné, týkající se
života jednoty a naší drahé esko - Slovenské republiky!“).
Poslední zmínka o Sokole pochází ze Zahrádká ské kroniky
(…roku 1959 byla jednota rozpušt na.).

Krom  prezentace na srazu rodák  se poda ilo pod hlavi kou
Sokola po ádat zá ijový tenisový turnaj a od podzimu pak i probíhající
pravidelné turnaje ve stolním tenisu. Zárove  se od íjna rozjelo i cvi-
ení žen v sále kulturního domu. Akcí, která byla spole ná s Osv to-

vou besedou, byla prezentace divadelního spolku na sokolské akade-
mii v Náchod , kde divadelníci sehráli ást Poš ácké pohádky.

Ke konci roku 2010 m la T. J. Sokol 17 len  a v první dnech
roku 2011 po et ješt  narostl na zatím kone ných 23. Jednota plá-
nuje v roce 2011 další akce, zaštítí turnaj ve stolním tenisu, teni-
sovou ligu a tenisový turnaj, na b ezen chystá pod svou hlavi ku
ve spolupráci s Osv tovou besedou 2. lib atovský bál.

T. J. Sokol má po necelém roce existence dob e nakro eno do
podv domí lidí v obci a do zapojení spole enského života.     (lib)

Sokol byl v Lib atov  založen v roce 1920, a tak se kulatý rok
2010 nabízel k tomu, aby se poda ilo jednotu v obci obnovit. To
se nám, jak jsme již informovali v lo ském zpravodaji, poda ilo.



Atletické ukon ení sezóny je tady a je as
bilancovat výsledky. V sobotu 11. 12. 2010 pro-
b hl poslední závod b žeckého poháru mládeže
v krosu  a byl opravdu zimní. Za hustého sn že-
ní si každý ze závodník  vychutnal atmosféru
b hu ve sn hu a motorem celého závodu bylo
celoro n  o ekávané celkové vyhlášení výsled-
k . A v roce 2010 to bylo pro Jarom  nadmíru
úsp šné hodnocení. 

Celkem získala Atletika Sokol Jarom  56 me-
dailí: 18 zlatých, 21 st íbrných a 17 bronzových.
Jist  si dovedete p edstavit, že vyhlášení B -
žecké ligy mládeže se tak trochu odehrálo ve
znamení atletiky Jarom . Zlatý pohár získal
Jaroslav N mec a 4 st íbrné poháry pat í
Alžb t  Pourové, Natálii Hypešové, Dominiku
Mojžíšovi a Honzovi H ivnovi.

Vynikající bylo i umíst ní ostatních len
týmu tréninkové skupiny Ji ího Poura: Vojt ch
Petiška 4. místo, Jan N mec 5. místo, Vojt ch
Mervart  20. místo, Ji í Pechá ek 22. místo,
Adam Miler 30. místo, Dominika Rudolfská
5. místo, Lucie Truhlá ová 6. místo, Eliška Cej-
narová 9. místo, Nikola Suchánková 11. místo,

Ond ej Petiška 9. místo, Jaroslav Schejbal
7. místo, Vojt ch Hovorka 17. místo, David
H ivna 29. místo a Matouš Hovorka 92. místo.
Skute n  nebývale úsp šná sezóna a všem
gratulujeme! Mohu jen konstatovat, že bylo ve-
lice t žké vydobýt tyto vynikající výsledky, ale
bude ješt  t žší je obhájit! Pod kování pat í
trenér m, sponzor m a hlavn  rodi m, kte í
tak spole n  utvá ejí bezva tým!!!

Atletika Jarom

Mezinárodního závodu se zú astnilo p es sedm set zá-
vodník  z deseti stát  Evropy, a tak jsme se mohli t šit na
zajímavé dvoudenní vzájemné m ení sil.

Nejvýrazn jšího úsp chu dosáhla Zuzana Vítková, které
se poda ilo obhájit mezi 27 t ináctiletými závodnicemi zla-
tou medaili za skok vysoký výkonem 154 cm. Trochu št s-
tí ka jí chyb lo p i skoku dalekém, kde dosáhla mezi še-
desáti závodnicemi na  4. místo se ztrátou pouhých t í cm
na t etí místo, p estože podala velmi kvalitní výkon 484 cm.

V záv ru závodu chyb lo št stí také Vanesse Godárové,
která mezi dvacítkou dvanáctiletých d v at skon ila ve
výšce na 4. - 5. míst  na pokusy. Zdolala stejn  jako bron-
zová závodnice 133 cm a od bronzové medaile jí d lilo jed-
no shození la ky. V. Godárové a Kate in  Holubové se
poda ilo postoupit do finále mí ku. Mezi 26 závodnicemi
postoupily z 6. a 7. místa. Ve finále se lépe da ilo
K. Holubové, která výkonem 42,84 m dosáhla na 6. místo
a V. Godárová skon ila výkonem 42,40 m na míst  7.
Postup do finále mí ku se nezda il Dominice Hyskové, kte-
ré  chyb ly na postup mezi t ináctiletými 2 cm. D. Hysková
si však vylepšila své osobní maximum v b hu na 150 m ví-
t zstvím v rozb hu v ase 23,7 s. Návrat po zran ní není
nikdy jednoduchý, a tak doufáme, že se Dominice op t
za ne da it. Karolín  Chaloupkové mezi trnáctiletými nej-
lépe vyšel ošt p, kde výkonem 28,89 m  postoupila do finále a nakonec obsadila 5. místo mezi
18 ošt pa kami. V kouli obsadila výkonem 8,49 m 12. místo mezi 17 závodnicemi. K. Holubová skon-
ila ve skoku dalekém mezi 42 závodnicemi na 12. míst  výkonem 397 cm. Naše nejmladší závod-

nice E. Špatenková skon ila v mí ku mezi 37 jedenáctiletými závodnicemi na 11. míst  v osobním
rekordu 32,80 m a Jana Hynková skon ila 15. výkonem
30,66 m. J. Hynková skon ila 28. mezi 54 závodnicemi
v b hu na 600 m výkonem 2:10,8.

Velkým zážitkem byl i vložený závod ve skoku dale-
kém muž , kde zvít zil Št pán Wágner výkonem 775 cm
p ed jamajským rekordérem Jamesem Beckfordem, kte-
rý p ekonal vzdálenost 759 cm. 

Celé Evropské hry byly obrovským svátkem mláde-
žnické atletiky. Byla radost sledovat, s jakým zápalem
d ti bojují a jaké výkony dokážou podat. Vid li jsme do-
konce nový eský rekord v hodu mí kem v podání Nikol
Taba kové z Poruby, která poslala mí ek do neuv itelné
vzdálenosti 67,81 m a druhou závodnici nechala za se-
bou o dvacet metr .

Blahop ejeme našim závodnicím k p edvedeným vý-
kon m a p ejeme mnoho úsp ch  do dalšího závod ní.   

P. Špatenková
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Vzd lavatelský sbor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v Náchod  uspo ádal 10. ervence 2010 pietní setkání k uct ní památky ob -
tem heydrichiády v Bohdašín  u školy. Odpoledne se pietní akt uskute nil také v Malých Svato ovicích u pomníku na koupališti.
Sokolové a další ú astníci spole n  vzpomn li 68. výro í bohašínské tragédie a uctili památku popravených hrdin  sokolské odbojo-
vé skupiny S 21 B, kterou vedl br. Josef Schejbal, ná elník 1. okrsku naší župy.

Závodnice královédvorského Sokola se zú astnily již 5. ro níku Evropských atletic-
kých her mládeže (European Kids Athletics Games), který se letos z d vodu rekon-
strukce stadionu v Brn  konal v Olomouci. 

Tým s trenérem Ji ím Pourem. 

Sokolky ze Dvora Králové.

Zuzana Vítková - 154 cm.



Jak se stalo tradicí, v podzimních dnech roku 2010 se naše úpická jedno-
ta stala op t po adatelem již 14. ro níku zálesáckého závodu zdatnosti. 

Závod se uskute nil v sobotu 2. íjna. Závodníci, rozhod í a po adatelé na-
šli úto išt  a zázemí v autokempu v Rad i. Sjelo se sem dev t sokolských hlí-
dek ze t í sokolských jednot. ervený Kostelec p ivezl jednu hlídku, sokolská
jednota Hronov se dostavila se ty mi hlídkami a domácí jednota Úpice m la
rovn ž hlídky ty i.

Tra  byla vyty ena na obou svazích kopce Velbaba. Na okruhu dlouhém cca
4 km byly rozmíst ny tradi ní disciplíny z pobytu v p írod  jako je vázání uzl , po-
znávání zví at a rostlin, Morseova abeceda, hody na svislý a vodorovný cíl, odhad
vzdálenosti, ur ování azimutu a poznávání zajímavostí naší republiky. Po así bylo
naprosto výstavní a první závodníci vyrazili na tra  p ibližn  v 10 hodin. Po do-
b hnutí do cíle ješt  jednotlivé hlídky plnily úkoly ze zdravov dy, historie Sokola
a m ly za úkol spálit špejli na as. Samoz ejm  nesm lo chyb t stanovišt  KPR,
se kterým úpickým sokol m pomohl zástupce erveného k íže. P ed závodem
m li domácí sv enci nelehký úkol – zvít zit v obou kategoriích. 

A kdo nakonec vyhrál? V obou kategoriích si prvenství odvezly hlídky z T. J. Sokol
Úpice, ímž splnily p ání svých trenér . Hlídka mladší kategorie startovala ve slože-
ní: Kate ina Nývltová, Jakub Fejfar a Renata Galuš áková. Hlídka starší kategorie
byla ve složení: Natálie Gottsteinová, Sára Gottsteinová a Kristýna Machová. Druhá
místa obsadily hlídky z T. J. Sokol Hronov. Na t etích místech se umístila hlídka
T. J. Sokol Úpice v kategorii mladší a v kategorii starší hlídka T. J. Sokol Hronov.
Všichni závodníci si postavenou tra  chválili a k úsp chu akce p isp lo i po así, kte-
rá nám op t p álo. Vít zná družstva obdržela medaile a diplomy a drobné v cné
ceny. Ti, co p ijeli, závodili v p íjemném prost edí podzimní proslun né p írody
a v každém p ípad  ud lali n co pro své zdraví. Myslím si, že tento závod je jeden
z mála, který rozvíjí nejen fyzickou zdatnost, ale i v domosti z oblasti zdravov dy,
pobytu v p írod  a historie Sokola.      Martin Just, editel závodu a ná elník T. J.
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Vít zové starší kategorie.

Na trati závodu.

Nejlepší na stupních vít z .

T locvi ná jednota Sokol Nový Hrádek organizovala již po šesté
v sobotu 25. zá í 2010 tradi ní p ebor župy Podkrkonošské - Jiráskovy
v p espolním b hu.

B žecké trasy od 150 m do 1 980 m b želo v kategoriích žactva 76 d tí,
v kategorii dorost a dosp lí 11 b žc . lenitý terén v p íjemném prost edí
okolí z íceniny hradu Frymburku d kladn  prov il fyzickou zdatnost zá-
vodník . Ti se prezentovali ze sokolských jednot z erveného Kostelce,
Dvora Králové, Jarom e, Náchoda, Nového Hrádku, Radotína a Úpice. 

První t i závodníci v každé kategorii obdrželi medaili, diplom a drobné
ceny. Všichni po dob hu dostali sušenku a p edškolní d ti u vyhlašování
vít z  ješt  drobn stky z p ekvapení Kinder vají ek. Drobné dárky a vlíd-
né po así p isp lo k p íjemnému pr b hu závod . Na ceny pro b žce p i-
sp li tito sponzo i: župa Podkrkonošská-Jiráskova, Sokol Nový Hrádek
- lyža ský oddíl, výrobní družstvo Kovap, Marešovi a Luboš Sv tlík.
Technicky závod zabezpe il Obecní ú ad m styse Nový Hrádek a výrobní
družstvo Kaden.                                                             Lidmila Martinková 

První ro ník badmintonového turnaje v párových disciplínách
Pinkálisti Open se uskute nil 25. 9. 2010 v Ústí nad Labem.

Tohoto turnaje se zú astnila tém  padesátka hrá  z Ústí nad
Labem, D ína, Teplic, Kladna, Prahy, Anglie a našeho oddílu. Na
severozápad ech vyrazila osmi ka našich hrá : I. Dušáková,
L. Dušková, J. Veverková, P. Dušek, M. Hroch, J. Imlauf, M. Imlauf
a O. Lehoczký. Do ty hry žen nastoupila dvojice Dušáková – Vever-
ková, která se st etla se soupe kami v jedné skupin , kde hrál „každý
s každým“. D v ata nedokázala žádné své utkání vyhrát a obsadila tak
kone né 5. místo.

Ve smíšené ty h e se p edstavily t i naše páry Dušáková – Hroch,
Dušková – M. Imlauf a Veverková – Dušek. Ani jedno utkání nedoká-
zal vyhrát pár Dušková – M. Imlauf, a tak jejich cesta turnajem skon i-
la již v základní skupin . Lépe si vedly zbývající dvojice. Pár Dušáková
– Hroch obsadil po jedné výh e 3. místo ve skupin . Ve tvrtfinále ale
podlehli pozd jším vít z m, páru Broklová – Finer a d lili se o kone -
né 5. - 8. místo. V základní skupin  se nejlépe umístila dvojice
Veverková – Dušek, která si 2. místem ve skupin  zajistila p ímý po-
stup do semifinále. V n m však prohrála s párem Homolka
– Rok sková a obsadili rovn ž d lené 5. - 8. místo.

Nejúsp šn jší disciplínou se pro naše hrá e stala ty hra muž , do
které zasáhly dv  dvojice, a to Hroch – Lehoczký a Imlauf – Imlauf.
Dvojice Hroch – Lehoczký obsadila ve skupin  3. místo, když dva zá-
pasy vyhrála a dva prohrála. I t etí místo sta ilo na postup do tvrtfiná-
le, avšak podlehli pozd jším vít z m, dvojici Vorlí ek – Masopust.
Obsadili tak 5. - 8. místo. Daleko úsp šn jší byla dvojice Imlauf
– Imlauf, jež nepoznala v základní skupin  porážku a postoupila
z prvního místa do tvrtfinále, kde se utkala s párem Ko ínek
– Slatinský. Po hladkém vít zství 2:0 na sety postoupili brat i do semi-
finále, kde je ekala dvojice Homolka – Modlinger. Po t sné ztrát  prv-
ního setu (19:21) oto ili vývoj utkání a v dalších dvou setech již své
soupe e jednozna n  p ehrávali a zasloužen  postoupili do finále, kde
je ekala domácí dvojice Vorlí ek – Masopust. I když zápas za al pro
naše hrá e velice dob e, výhrou prvního setu, nepoda ilo se jim toto ví-
t zné tažení dotáhnout do konce a nakonec podlehli 1:2 na sety. I p es
smolný záv r je 2. místo velkým úsp chem, který by p ed za átkem
turnaje ekal málo kdo. O. Veverka, Sokol Dv r Králové n. L.



Ne ekané úsp chy slavilo v roce 2010 družstvo žáky  Sokola
Jarom , oddílu rekrea ní sportovní gymnastiky. Družstvo mladších žá-
ky  TeamGymu (do 11 let) se ú astnilo kvalifika ní sout že družstev
v Kolín . Ten  se konal v polovin  listopadu za ú asti 12 družstev. Naše
družstvo získalo 2. místo mezi družstvy A a B Nymburka. Tím postoupi-
lo do finále v Praze (19. 12.). V konkurenci 18 družstev ze t í oblastí

ech, naše dívky získaly 1. místo p ed družstvy Písku, Prahy i Nymbur-
ka. O toto umíst ní se zasloužily žákyn  Magdalena Paclíková, Vendula
Petrá ková (8 let) a Marie Dvo á ková (10 let) ze ZŠ Boženy N mcové,
Kristýna Juklová (8 let), Karolína Kulangová (9 let), Šárka Valášková
(10 let) a Tereza Bardisová s Anežkou Pa utovou, ob  (11 let) ze ZŠ Na
Ostrov . D v ata obdržela pohár, diplom a každá zlatou medaili.            

Miloš Klou ek, trenér
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Zlaté gymnastky Jarom .

První íjnová sobota roku 2010 byla již
tradi n  datem, kdy za íná prvním ko-
lem Victor liga smíšených družstev.
Oddíl Sokola Dv r Králové n. L. p ihlásil
do letošního ro níku dv  družstva
(SOKOLÍCI A, SOKOLÍCI B). SOKO-
LÍCI B se budou snažit vyrovnat lo ské
celkové 17. místo a SOKOLÍCI A budou
chtít ur it  vylepšit lo ské celkové
27. místo. Oproti minulému ro níku do-
znalo složení tým  ur itých zm n.
SOKOLÍCI A by m li v sout ži nastupo-
vat ve složení: Petr Dušek, Jana Vever-
ková a Ond ej Veverka, SOKOLÍCI B
pak ve složení Alena Haasová, Jaroslav
Imlauf a Ond ej Lehoczký. Pro každé
kolo je však možné složení tým  m nit.
Stejn  jako v p edchozích ro nících se
sout ž hraje na osm kol ( íjen - kv ten).
V rámci jednoho kola je odehráno šest
utkání. Každé utkání se skládá ze dvou
zápas  smíšené ty hry a jedné ty hry,
kdy se jednotlivé zápasy hrají na jeden
set. Každý vyhraný set znamená zisk
jednoho bodu do celkového hodnocení.

První kolo 
První kolo 6. ro níku bylo rozd leno

na dv  hrací místa do Kralup n. Vl.
(13 tým ) a do Prahy - Št rbohol (17 tý-
m ). Oba naše týmy svá utkání sehrály
v Praze. SOKOLÍCI A nastoupili v 1. ko-
le, oproti p vodní sestav , v pozm n né
sestav  (L. Dušková, J. Veverková,

V Lib atov , na antukovém povrchu v lesním areálu,
se v sobotu 4. zá í sehrál první ro ník tenisového tur-
naje dvojic. Poprvé se tento turnaj odehrál pod záštitou
znovuobnovené T. J. Sokol.

Do tenisového klání se p ihlásilo 16 muž  a 8 žen.
Ú astníci si podle modelu z nultého ro níku turnaje sami
p ed úvodním zápasem vylosovali náhodn  své spoluhrá-
e. Poté se mužské páry rozd lily do dvou skupin. Dva nej-

lepší páry následn  postoupily do skupiny finálové. Ženy
hrály systémem každý pár s každým.

Kv li asové tísni byly jednotlivé sety zkráceny na hru do
t í gam . Na rozdíl od klasických tenisových turnaj  však
v p ípad  nerozhodného výsledku po dvou setech neroz-
hodoval t etí, ale do tabulky se zapo ítala remíza. Tím se
turnaj také po ádn  zdramatizoval, protože kv li astým
remízám nebylo do poslední chvíle jasné, kdo si zahraje
o celkové vít zství.

Náhodné po adí zápas  pak ur ilo, že poslední zápas
dne se hrál zárove  jako finále, a  to p vodn  nemohlo být
zamýšleno. Pavlu Antošovi a Tomáši Endlichovi v n m na-
konec sta ila remíza, která je vynesla na první místo p ed
bratrskou dvojici Vl k .

„O po adí však nešlo. D ležité bylo, že se všichni hrá i
i fanoušci dob e bavili, k emuž p isp la také Milena
Gabrielová, která m la pro všechny p ipraveno n co na
zub i na zapití únavy,“ zhodnotil celodenní akci Jan
Kadaník, který turnaj spole n  s Ji ím Klementem po ádal.
Kone né po adí – muži: 1. Tomáš Endlich, Pavel Antoš,
2. Josef Vl ek, Martin Vl ek, 3. Ji í Klement, Ivoš Teichman.
Ženy: 1. V ra Kadaníková, Martina Kosinová, 2. Martina
Bor vková, Aneta Hejnová, 3. Iva Pichová, Jitka Teichma-
nová.                                                     Jaroslav Pich ml.

Že je tato trasa nemožná? Opravdu tomu tak je! P esn  takovýto sm r,
tedy rovnou z Nového M sta nad Metují p ímo do reprezentace úsp š-
n  razí florbalová hrá ka novom stského SOKOLA F.B.C. Eliška
Imlaufová. Tato odchovankyn  novom stského florbalu se dostala do
finální nominace eské reprezentace juniorek, která se p edstavila
i s Eliškou v listopadu na turnaji Škoda Floorball Cup v Ostrav  v rámci
Euro Floorball Tour pro sezonu 2010/2011. 

Ve dnech 5. - 7. 11. 2010 se sv enkyn  trenéra Miroslava
Janovského p edstavila v ostravské hale Sarezy postupn  v zápasech
se sv tovou florbalovou elitou. Reprezentace se utkala se Švýcarskem,
Finskem a Švédskem a Eliška Imlaufová byla sou ástí národního druž-
stva. Dovolme si tedy pogratulovat jak Elišce, tak novom stskému
florbalovému oddílu a držme jí palce p i této životní šanci. Nutno pozna-
menat, že výše zmi ovaná hrá ka se prosadila mezi ost ílené hrá ky,
které p sobí v top týmech v eské republice. Úsp ch novom stského
florbalu ješt  mohla navýšit Markéta Kosová, ta se ale z p ípravného
kempu do finální nominace bohužel nedostala, nicmén  i ona bude na-
dále sledována realiza ním týmem národního týmu a v budoucnu tedy
bude moci t eba navázat na Eliš in úsp ch. Držíme palce a p ejeme
hodn  št stí!                                      Martin Mach

Eliška Imlaufová na fotografii vlevo.

P. Dušek a M. Imlauf). Ze šesti odehra-
ných zápas  vyhráli dva (3:0 POHO-
DÁ I 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 p -
vodní sestav . Da ilo se jim o poznání
lépe. Po posledním odehraném utkání
m li pom r vít zství a proher 3:3. T i
vít zství si p ipsali na úkor tým
POHODÁ I D, BENE (3:0) a SOKOLÍCI
A (2:1). Ve dvou zápasech sebrali sou-
pe m po bodu, když podlehli 1:2 tým m
FRAK TEAM a ATOMIC LAMA. Pouze
v jednom utkání nebodovali a odnesli si
prohru 0:3 od týmu STAROSTOVÉ.

Jak se jednotlivé bodové zisky tým
a hrá  promítly do celkového po adí
1. kola? V po adí družstev jsou na pr -
b žném 14. míst  SOKOLÍCI B a SO-
KOLÍK M A pat í 21. místo. Mezi jedno-
tlivci se nejlépe umístil O. Lehoczký
(22. místo). Ostatní hrá i dopadli v hod-
nocení takto: J. Imlauf 40. místo,
A. Haasová 47. místo, P. Dušek 48. mís-
to, M. Imlauf 64. místo, J. Veverková
75. místo a L. Dušková 88. místo.

Celkem se prvního kola zú astnilo
30 tým  a bezmála stovka hrá .

O. Veverka,
Sokol Dv r Králové n. L.



Sokola Žižkov I, a toto družstvo obsadilo
8. místo. Petra byla nejlépe bodovanou závod-
nicí v družstvu. S družstvem Sokola Žižkov
se dále ú astnila mezinárodních závod
v Budapešti, kde ve své kategorii obsadila
5. místo, nejlepší z eských závodnic.

Jaromír Bek

Litom ický kalich:
Chlapci 2002: D. Linda 2. místo.
D v ata 2002: A. Hulíková 6. místo.
1993 a st.: P. Rychterová 5. místo.

eský závod v kových skupin Dv r
Králové:
Chlapci 11 - 12 let: O. Rausa 8. místo.
Dívky 9 - 10 let: A. Zapletalová 7. místo; 11 - 12
let: A. Ba ová 7., B. Fišerová 8. místo, syn-
chronní dvojice: Ba ová – Fišerová 3. místo;
17 - 18 let: P. Rychterová 5. místo; synchronní
dvojice: Rychterová – Matuštíková 2. místo.
P ebor OS Dv r Králové:
Ženy: P. Rychterová 4. místo.
Žákyn  98 - 95: A. Ba ová 10., B. Fišerová
11. místo; 1999 - 2002 A. Zapletalová 9. místo.
Druhou polovinu sezony zahájilo Mistrovství

eské republiky družstev, které se konalo
v Liberci. Z našeho oddílu se zú astnila pouze
P. Rychterová, která startovala za B družstvo
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Na p eboru župy v desetiboji ve Dvo e Králové nad Labem nechyb -
li ani sokolové z Náchoda – jednotu reprezentovalo 25 d tí ze t í oddí-
l , které sout žily v deseti disciplínách sokolské všestrannosti. 

Z oddíl  gymnastiky pod vedením Míly Vejrkové obsadily ve svých
kategoriích dv  první místa Susan Simonová a Nikola Ji iová, druhé
místo ve své kategorii získala Adéla Zákravská.

Oddíl všestrannosti mladšího a staršího žactva vedený Martinem
Horákem spole n  se cvi itelkami Hanou eh kovou a Lenkou
Mohelníkovou také zaznamenal velký úsp ch svých sv enc . V kate-
gorii nejmladších chlapc  získal st íbrnou medaili Jan Prouza, na t e-

P ebor eské obce sokolské v atletickém ty boji mladšího a staršího žactva se konal v ned li
15. srpna 2010 za ú asti závodník  z nejlepších atletických sokolských oddíl . Sokol Dv r Králové
p ihlásil do p eboru družstvo mladších a starších žáky .

V družstvu mladších žáky  nastoupily Zuzana
Vítková, Kate ina Holubová, Vanessa Godárová
a Jana Holubcová, v družstvu starších žáky  sou-
t žily Antonie Holubová, Karolína Chaloupková
a Anna Nesvadbová. 

Nejlépe se da ilo Z. Vítkové, která vybojovala ve
ty boji celkem 1 818 bod  (60 m - 8,94 s, skok

– 472 cm, hod 35,29 m, 800 m - 2:51,04) a stala se
p ebornicí eské obce sokolské pro letošní rok.
Toto vít zství je o to cenn jší, že nechala za svými
zády výborné závodnice z atletických oddíl
z Plzn , Opavy, Hradce Králové a Kolína. Zuzka
vybojovala ješt  zlatou medaili za skok daleký
o délce 472 cm.

P ebor ech Odolena Voda – Adélka Hulíková
2. místo.

Synchronní dvojice Barbora Fišerová – Alena
Ba ová.

Litom ický kalich – Dominik Landa 2. místo.

Dvorské závodnice na P eboru OS.

K. Holubová skon ila mezi 25 závodnicemi na
10. míst  (60 m – 9,6 s, skok – 400 cm, hod
– 31,12 m, 800 m – 2:52,12), V. Godárová na 17. mís-
t  a benjamínek družstva teprve desetiletá J. Holub-
cová na 20. míst . Spole n lenky družstva vybojo-
valy pro Sokol Dv r Králové bronzové medaile, když
nesta ily pouze na družstva Plzn  a Opavy.

Starším žákyním se tolik neda ilo, p esto A. Holu-
bová vybojovala p kné 5. místo (60 m –  9,4 s, skok
– 419 cm, koule – 6,59 m, 800 m – 2:39,58),
K. Chaloupková skon ila 12. a A. Nesvadbová na
14. míst . Karolína Chaloupková získala bronzovou
medaili ve vrhu koulí za výkon 7,87 m. Celkov  skon-
ilo naše družstvo na 4. míst .           P. Špatenková

Závod eského a Žákovského poháru
v Rožnov  p. R.:
Petra Rychterová a obsadila v kategorii syn-
chronních dvojic žen se Š. Matuštíkovou
z Rožnova 4. místo.

eský pohár Liberec:
Synchron ženy: Rychterová – Matuštíková
3. místo.

eský pohár Odolena Voda:
Ženy: P. Rychterová 4. místo, synchronní dvo-
jice Rychterová – Matuštíková 5. místo.
P ebor ech Odolena Voda:
Žákyn : 2003 - 2004 A. Hulíková 2. místo;
1994 a starší P. Rychterová 4. místo.
Žáci: 1999 - 2000 T. V tvi ka 5. místo; 1997
-  1998 O. Rausa 8. místo.

Závodníci oddílu skok  na trampolín  Sokola Dv r Králové nad Labem se zú astnili do konce listopadu lo ského roku devíti
závod , dva závody se konaly p ímo ve Dvo e Králové. Uvádíme nevýrazn jší úsp chy.

tím míst  skon il David Špa ek. V kategorii starších žáky  obsadila
Tereza Potocká t etí místo a Nikola Erberová místo tvrté. tvrtý byl
také v kategorii mladších žák  II Filip Horák. Jednotu velmi dob e
reprezentovalo i ostatních 17 závodník , pro n které to byly teprve
první závody. 

Nejmladší závodníci Žaneta Dorošenko a Ivan Kharbaka byli naroze-
ni v roce 2006. Nejstarší žákyn  jsou ro ník 1998. Zde je vid t, že v de-
setiboji spolu mohou závodit d ti od ty  do dvanácti let. Pod kování
pat í také všem rodi m, kte í naše sv ence na závody dovezli, a sa-
moz ejm  královédvorským po adatel m.                           Martin Horák



Podzim není pro Sokol synonymem p ípravy na zimní spánek, naopak
dostávají se do pop edí sporty. Rozb hly se naplno florbalové turnaje,
trampolinisté a také gymnastky se piln  p ipravují na své sout že.

ce a v bec zde bylo mno-
hem pohostinn ji. D ti po-
znávaly, co jim jednotlivé
skalní útvary p ipomínají
a t íbily svoji fantazii. D ti
také se zaujetím pozorovaly
výkony horolezc . Maminka
Martina dokonce um la zod-
pov d t všechny zv davé
horolezecké otázky. V tší
d ti absolvovaly výstup na
místa, kde stával st edov ký
hrad St men. Menší d ti ušly
kilometr  mén , ale o to
intenzivn ji sva ily. Myslím, že tentokrát zá-
sob dom  nikdo moc nep ivezl.

Na konec íjna p ipravili cvi itelé pro so-
kolské žactvo oblíbenou akci Halloween
v Sokole, které se zú astnilo celkem 70 d tí.
D ti, ale i všichni dosp lci, se p estrojili do
kostým  strašidel, arod j , bubák  a dal-
ších p ízrak  a za ádili si na již tradi ním
karnevalu. Všichni si vyzkoušeli netradi ní
ná iní, jako jsou ch dy, létající talí e, p ekáž-
kové dráhy atd. Zaujala i arod jnická roz-
cvi ka s koš aty v podání nové cvi itelky
3. t ídy Martiny Helbichové a také kouzlení
kouzelnickými h lkami. Dva-
cítka cvi enc   vyrazila spo-
le n  s vedoucími také na
oblíbenou akci „Ve er s du-
chy“, p i které d ti se sv týl-
ky procházely m stským par-
kem a plnily úkoly, které pro
n  p ipravili bubáci.

Na 6. listopad p ichystali
královédvorští sokolové žup-
ní závod v desetiboji, kterého
se zú astnilo 110 závodník
z p ti sokolských jednot.
60 závodník  postavila na
start po ádající jednota. Nej-
mladšími závodnicemi byly
sotva t íleté žáky ky Maj-
dalenka Hojná a Zuzanka
Sedlá ková.

Závodníci zm ili své síly
v deseti disciplínách, sout -
žilo se ve shybech, motoric-

kém testu, skocích p es švihadlo, hodu na cíl,
lunkovém b hu, p ednosech, skoku z místa,

šplhu, hodu medicinbalem a v p ekážkové
dráze. Tento závod, který prov í sílu, mršt-
nost, rychlost i p esnost závodník  p inesl
královédvorským barvám celkem 20 medailí.
Tyto medaile mají svou cenu, protože ob-
zvláš  v kategoriích mladšího žactva starto-
valo vždy p es 20 závodník .

Závod se vyda il a sportovci prožili v soko-
lovn  p íjemné dopoledne.

Pod kování pat í také všem dosp lým, kte-
í se podíleli na p ípravách a pr b hu akcí.

P. Špatenková

Tentokrát se na soust ed ní sešlo 80 gym-
nastek a gymnast  ze šesti oddíl . Cílem
bylo rozcvi ení po prázdninové p estávce,
zopakování i nácvik nových prvk , pohybová
pr prava, atletický trénink, posilování a sa-
moz ejm  také navázání nových p átelství
mezi cvi enci z r zných oddíl . Po ve erech
byly p ipraveny nové zábavné hry, cesta za
pokladem, nácvik a sehrání reklam, karneval,
táborák nebo zábavná revue „Hostinné má
talent“. Všechny ve ery byly plné zábavy, ale
obzvláš  p i revue „Hostinné má talent“ se
ukázalo, co všechno d ti umí a že se doká-
žou bavit navzájem.

Na výlet jsme tentokrát zamí ili do Trutnova
a na pevnost Stachelberg. Po así nám p íliš

Oddíly všestrannosti také nezahálejí.
Za átkem íjna jsme vyrazili na druhý letošní
tajný výlet, kterého se zú astnilo 35 d tí
a 11 dosp lých.

Nikdo z ad d tí ani rodi  netušil, kam se
tentokrát vydáme. O to více si ceníme d v -
ry, kterou k nám rodi e chovají, obzvlášt  ro-
di e t ch nejmenších, kte í vyrazili na výlet
poprvé. M li jsme naplánován výlet do
Krkonoš, dokonce i po así jsme m li objed-
nané, ale bohužel nakonec se op t ukázalo,
že v tru ani dešti v našich krajích nikdo roz-
kazovat nebude. Na Pomezních boudách
byla taková mlha a fuke , že jsme si napláno-
vanou trasu bleskurychle rozmysleli a opera-
tivn  se p esunuli do p ízniv jších kon in.

Naše další cesta vedla do Teplických skal,
kde bylo o poznání lepší po así, svítilo slun-
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Halloween v sokolovn .Župní p ebor v desetiboji.

nep álo, ale i tak si d ti výlet užily. Na záv r
soust ed ní zm ily své síly v p tiboji, který
se skládal z opi í dráhy, shyb , skoku z mís-
ta, p ednosu na as a skákání p es švihadlo.
Naši sv enci se neztratili. V nejmladší
kategorii obsadila 1. místo S. Erbenová
a 2. místo F. Vl ek, v kategorii II. zvít zila
N. Drápalíková, v kategorii III. byla
první T. Hulíková a na 2. míst  J. Mikyska,
V kategorii V. zvít zila D. Hysková a na
3. míst  skon ila A. Kränková, v kategorii VI.
se na 3. - 4. míst  umístil V. Jaroš.

Spole n  jsme prožili p kných dev t dní.
Všechny d ti si zaslouží uznání za to, že ná-
ro nou nápl  zvládly. Ti nejmladší, ješt  p ed-
školáci (nejmladší ú astnici bylo 5 let), si
zaslouží pochvalu za to, že svoje první od-
lou ení od maminky a úkol postarat se sami
o sebe dokázali na jedni ku.

P. Špatenková

V srpnu 2010 se zú astnilo 23 len  oddílu sportovní gymnastiky královédvorského
Sokola tradi ního sportovního soust ed ní, které každoro n  po ádá oddíl SG Loko
Trutnov.



Posledních trnáct dní v ervenci 2010 pat ilo již po osm-
nácté sokolské tábo išt  Ježkov tradi n  královédvorskému
Sokolu. Letos zde prožilo nezapomenutelné chvíle 55 d tí
a 16 dosp lých.

Hned na za átku jsme nezapomn li položit kyti ku u pam tní
desky na bývalé škole v Doubravici a p ipomenout si tak smutný
osud Karla Ježka, zakladatele tábo išt , který byl za heydrichiády
popraven pro ú ast v odboji. 

Táborníky odpoledne p ivítal sám editel Školy ar a kouzel
v Bradavicích Albus Brumbál, který je vyzval k nástupu do školy.
A tak d ti, podobn  jako Harry Potter, chytaly dopis od nikoho, aby
jim ho nakonec doru il bradavický hajný Hagrid. Na cestu do
Bradavic si museli táborníci vyrobit kouzelnickou h lku a nakoupit
školní pom cky v P í né ulici. Ve er je pak ekala dlouhá no ní
cesta expresem do Bradavic, když se nejprve museli dostat na nád-
raží 9 a t i tvrt . Po cest  na n ekaly r zné úkoly, nap íklad
ochutnat Bertíkovy kouzelné fazolky nebo ulovit Trevora. Ráno
slavnostn  roz adil Moudrý klobouk d ti do kolejí.

V dalších dnech ekal na d ti turnaj ve famfrpálu, souboj se skal-
ním trollem, bloud ní hradem, úkol dostat se pod neviditelným pláš-
t m nepozorovan  do tábora, pomoci p i líhnutí draka Norberta
a jeho st hování na v ž hradu, kouzelnická olympiáda a šachy, procvi ování táborových dovedností a další hry a sout že. Nakonec sklá-
dali všichni záv re né kouzelnické zkoušky - museli p edvést n jaké kouzlo.

Na výlet tentokrát zamí ili táborníci do
Hradce Králové na p edstavení Kámen
mudrc . Toto p edstavení skupiny Cirque
Garuda, len  Sokola Hrad any, postavené
na artistických výkonech a sv telných efek-
tech, zanechalo na d tech obrovský dojem. 

Velkým zážitkem pro všechny byla také
návšt va posádky Astrobusu z pražské Šte-
fánikovy hv zdárny. D ti mohly pozorovat
dalekohledem Slunce a ve er pro n  byla
p ipravena zajímavá p ednáška.

Poslední den p ijely naše bývalé tábornice,
aby všem d tem pomalovaly obli eje maska-
mi zví átek. Také toto p ekvapení se vyda ilo.
Umoud ilo se i po así, které nám dovolilo
uskute nit plánovaný záv re ný táborák. D ti
spole n  s editelem Brumbálem p edstavily
asi stovce host  svoji etapovou hru a p ed-
vedly svá nejlepší kouzla. Nakonec si všichni
spole n  zazpívali u táborového ohn .

Letošní tábor se opravdu vyda il a z sta-
nou nám jist  krásné vzpomínky.                   

P. Špatenková

Divadelní soubor Maska p i T. J. Sokol eská Skalice existuje už šestým rokem. Po
lo ských letních prázdninách ekaly divadelníky další výjezdy s pohádkou Vodník Ma enka
a p edstavením Prstýnek paní Bárnetové. Soubor se ve výb ru nových her držel svého

motta „Už tady stra-
šíme p t let…“ a tak
divadelníci nacvi ili
pro d ti pohádku
Strašidýlko z hradu
Metrwill a pro do-
sp lé divadelní hru
Rozmarný duch.
Premiéry prob hly
v listopadu a prosin-
ci 2010, v novém
roce nás ekají re-
prízy a p edstavení v okolních m stech a obcích. Tím kon ím vý-
et našich dosavadních aktivit a už se m žete t šit na všechny

naše akce, které budeme po ádat v roce p íštím.
P ejeme všem našim p íznivc m a p íznivc m Sokola š astný

nový rok 2011, pevné zdraví, št stí a spokojenost!
Jana Mat nová, DS Maska
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Profesorský sbor v Bradavicích.

Rozmarný duch.

Pohádka Strašidýlko z hradu Metrwill.



od kterého nás vyhnala pr trž mra en, skon ili
jsme v klubovn . Rozdali jsme poslední ceny,
pod kovali osazenstvu kuchyn , které se o nás
perfektn  staralo. Spole ným zp vem za dopro-
vodu kytar jsme pak tábor ukon ili.

Nabitý program tábora by se samoz ejm  ne-
poda ilo uskute nit bez ob tavé práce a p ípra-
vy vedoucích, kte í vše d lají zdarma a ve svém
osobní volnu i o dovolené. Dalším, nemálo
významným aspektem pro úsp šné po ádání
tábora, byla finan ní pomoc ve form  grantu,
kterou poskytlo M sto Úpice, za což mu pat í
pod kování. Podle písemného vyjád ení d tí se
tábor povedl, nikdo se nenudil, nikomu se ne-
cht lo dom . Všichni doufáme, že se sejdeme
p i po ádání již 17. ro níku letního sokolského
tábora i v roce 2011.   

Martin Just, hlavní vedoucí tábora 

lodích, po všech mo ích sv ta. Jednotlivé úkoly
jim zadával sám velký vládce všech mo í a oce-
án  Neptun. Na úvod prob hlo hledání dopisu
bájného a krutého piráta Johna Tabloka. Tento
dopis byl úvodním p íb hem k celé táborové
h e. Každá další etapa pak již byla zahajována
hlavním pirátem, který p ed ítal doprovodný p í-
b h. Po úvodním p íb hu p ednesl samotné za-
dání úkolu vždy vládce Neptun. Piráti si museli
vyráb t pirátské oble ení, ušít si vlastní vlajku
tlupy, shán li zlaté kameny od boha Hélia. V dal-
ších etapách žádali poloboha Herkula o trochu
jeho velké síly, aby mohli osvobodit Prométhea.
V podsv tí se snažili uhádnout hádanky, které
jim pokládala vládkyn  podsv tí Persefóna.
Dále bojovali s parádivými a nebezpe nými
Harpiemi.

P i cest  za o išt ním museli piráti dále dojít
do zem  mrtvých, kam je p evezl p es eku Stix
bájný p evozník Cháron. V zemi mrtvých se d -
tem poda ilo vzbudit víly Hesperidky a vyprosit
si od nich zlatá jablka pro Neptuna, aby jim
poradil cestu k pokladu pirát . Záv re ná etapa
byla situována do romantického prost edí
Jiráskových skal, p ímo ke zdejšímu jezírku. Zde
se našim pirátským tlupám postupn  naposledy
zjevily všechny bytosti, které je po celou dobu
putování k pokladu doprovázely. Na pokyn vlád-
ce mo í Neptuna všichni spole nými silami otev-
eli bájný poklad, o který se spravedliv  rozd li-

li. Vše bylo dokresleno naprostou tmou a svitem
petrolejových lamp a lou í. Mimo tuto hru se
samoz ejm , v rámci jednotlivých dopoledních
a odpoledních zam stnání, provozovaly i jiné
hry a sout že. Na jedno celé odpoledne jsme
p ipravili lanové p ekážky a každý si mohl, po
d kladném proškolení o jišt ní,
všechny vyzkoušet. Dalšími sou-
t žemi, které na tábo e probíhaly,
byly: hra Pošta - každý si zahrál
na poštovního doru ovatele
a roznášel psaní ka po celém tá-
bo e, závody ve st elb , b haný
biatlon, závod v poznávání sou-
hv zdí, jednotlivá družstva p e-
kreslovala štafetovým zp sobem
jeden obrázek a mnoho dalších
a dalších her a sout ží na h išti
i v tábo e. Poslední den byl již
tradi n  vyhrazen pro táborovou
olympiádu. Po vzty ení olympij-
ské vlajky se již všichni sami za
sebe utkali v osmnácti p iprave-
ných disciplínách. Tábor jsme za-
kon ili slavnostním táborákem,

Na táborové základn  pionýrské organizace
Podskalák z Trutnova strávili d ti pohodových
trnáct dní, i když po así p íliš nep álo. P esun

na tábor byl z Úpice linkovým autobusem na
Odolov a poté po vlastní ose cca 7 km do tábo-
ra. Po ubytování do chatek byly ustaveny dva
stany pro uskladn ní táborových a sportovních
v cí, postavili jsme také velkou trampolínu. 

Ve er vzplál táborový ohe , u kterého byla
všem ú astník m vysv tlena nápl  tábora a po-
vinnosti každého ú astníka. Druhý den za al
standardní program. Nové tvá e bylo t eba nau-
it základním táborovým dovednostem, jako je

práce s pilou a sekerou, orientování se v map ,
práce s buzolou, základní mapové zna ky.
V t chto dovednostech, které probíhaly v rámci
jednotlivých sout ží, nesm lo chyb t i uzlování
a používání Morseovy abecedy. Postupn  se
d ti ve všem procvi ovaly, aby byly schopny
zkušenosti použít v jednotlivých sout žích
a hlavn  p i táborové h e.

Celým táborem nás tentokrát provázela hra
nazvaná „Neptun a piráti“. Pomocí jednotlivých
etap se družstva (tlupy pirát ) m la o istit od
h ích  a hanebností páchaných na obchodních
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Neptun s Malou mo skou vílou.

Táborová hra Neptun a piráti.

Vládce mo í rozdává úkoly táborník m.

Úpi tí sokolové u Výrovky.

Záv r lo ských letních prázdnin se nesl ve znamení již 16. ro níku letního tábora Sokola
Úpice. Do malebného koutu naší republiky, Studnice u Jívky v blízkosti Jiráskových skal, se
vydalo 23 d tí a 10 vedoucích a praktikant .

Chatu bylo t eba kompletn  zprovoznit pro pobyt. V kuchyni se muselo zatopit
v kamnech, což nebylo mokrým d ívím zase tak jednoduché. Nakonec se poda ilo
a všichni si vytáhli vlastní ve e e od maminek a s chutí se pustili do jídla. V sobo-
tu ráno to vypadalo na suprový podzimní den, vítalo nás lehce mrazivé ráno s jas-
nou oblohou. Po snídani jsme vyrazili na chatu Výrovku. Trasa vedla údolím
Zeleného potoka a kolem Richterových bud na Výrovku. ím jsme stoupali výš, tím
p ibývalo sn hové pokrývky, u Výrovky ho bylo už 15 cm. Odtud jsme se vydali
k bufetu Na Rozcestí a dále p es Liš í horu zp t do Pece pod Sn žkou. Po p í-
chodu na chatu jsme dova ili pozdní ob d a výletník m naordinovali klid na l žku,
což p ijali s povd kem.

Druhý den již nám již bohužel po así nep álo, celý den lilo jako z konve. Proto
se program p izp sobil pobytu na chat . P es áste nou nep íze  po así se pod-
le vyjád ení ú astník  víkendový pobyt na horách povedl a všichni cht jí za rok
vyrazit zas.                                            Martin Just, ná elník T. J. Sokol Úpice

O víkendu 23. - 24. listopadu uspo ádala T. J. Sokol Úpice, za finan ní pod-
pory M sta Úpice, víkendový pobyt mládeže na našich nejvyšších horách
Krkonoších. Již v pátek se na chatu Kamor dopravilo auty 11 d tí a ty i dosp lí.



sponzorský dar v podob  výborných koblíž-
k , které si d ti rychle rozebraly. V íme,
že se s vámi za rok setkáme zas.

E. Vašatová

dovala promenáda masek
a samoz ejm  tradi ní tanec
a rej masek. O hudbu a sv -
telné efekty se postaral DJ
Medy.

V malé t locvi n  si
d ti mohly vyzkoušet
drobné sout že, na
hlavním sále pak pro-
b hly i disciplíny, kde
d tem museli pomoci
rodi e. Odm nou jim
byla sladká odm na.
Nechyb lo ani vyhod-
nocení masek. Mezi
ocen nými nechyb la
krásná Faninka, malý
sn hulá ek, fousatý ko-
miník, havajská tane -
nice a další. Nakonec

mezi masky p išla jako p ekvapení
návšt va ert , Mikuláše a and la.

Každé dít  dostalo od and la malý
dáre ek a n kte í i se slzou na kra-
jí ku slibovali, že se polepší. Pod -
kování pat í také Pekárnám Li no za

Stalo se již hezkou tradicí, že T locvi ná
jednota Sokol Jasenná po ádá v obci
Mikulášskou besídku pro d ti. Stejn  tomu
bylo i v lo ském roce. Akce se uskute nila
5. prosince 2010 v sále restaurace Na
K ižovatce, který byl velmi rychle zapln n
asi osmdesáti d tmi a více jak stovkou
dosp lých.

Nejprve se na sál se zvuky burácející hud-
by v ítili dva erti a jedna ertice. Prob hli

I když sokolská jednota v Žir i nepat í k t m velkým v rámci naší župy, její
aktivity by jí mohly mnohé po etn jší jednoty závid t. Podíváte-li se na vzorn
vedené webové stránky: www.sokolzirec.eu, naleznete tady pr ez bohatou
aktivitou spolku v této nevelké obci.

Jen v lo ském roce tady uspo ádali Dacan v memoriál (11. ro ník), Ženský
den, Chlapský den, D tský den, Turnaj ulic, volejbalový turnaj Starost v pohár,
tradi ní akcí je Házení vajec, ú astnili se Blaženkovského turnaje ve volejbalu
v Bílé T emešné, na kolech vyrazili okolo Jarom e, ú astnili se Rallye Sudety.
V programu sokolské jednoty nechyb la akce Cvi ení žen jinak aneb
Vzpomínání na sokolské slety, spole né zakon ení volejbalové sezony,
Mikulášská nadílka v sokolovn , rok zakon ili spole ným výletem do Kuksu. 

Peníze na innost získávají i úklidem p íkop  v okolí obce, sb rem železa,
spolupracují se zdejším hospicem a od podzimu brigádnicky budují sokolskou
klubovnu v podkroví sokolovny. P ejeme hodn  elánu do další innosti a se
žire skými sokoly se budeme na podzim letošního roku setkávat i p i nácviku
n které se sletových skladeb.                                                                       (rz)
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Již tradi ní d tský karneval se uskute nil
v sobotu 20. listopadu v t locvi n
T. J. Sokol Josefov. P ibližn  90 masek
a 40 dalších divák  si v úvodu mohlo vy-
chutnat vystoupení kroužku DISCOAERO-
BIC a HIP HOP z DDM Klí  Josefov, násle-

Masky v sokolovn .

Návšt va erta, Mikuláše a and la.

Z ert  šel opravdu strach.

Mikulášská nadílka.

V Žir i zakon ili rok spole ným výletem do Kuksu.

okolo napjatých a trochu vystrašených d tí
a zaujali svá místa na jevišti. Následn  se sá-
lem za ala rozléhat tajemná hudba. Všichni
p ítomní tušili, že se blíží onen slavnostní
okamžik a p ijde vzácná návšt va. Otev ely
se dve e a p ed zraky všech se objevily dv
tajuplné postavy - Mikuláš a and l. Pomalým
krokem obešli celý sál a vstoupili za pekelný-
mi p áteli na jevišt . Mikuláš p ivítal všechny
d ti, ale i rodi e a další hosty. Následovalo
rozdávání balí k , které mohli rodi e p ed
zahájením nosit na p edem ur ené místo.
Postupn  se na jevišti vyst ídalo na ty icet
d tí, které dle odvahy napravovaly své celo-
ro ní h íchy odrecitováním básni ky nebo
zp vem písn . V mnoha p ípadech se i vel-
kým hrdin m objevily slzi ky v o ích, které
ale vyst ídal záblesk radosti z balí ku plného
sladkostí. Nakonec ertovská družina rozda-
la všem místním i p espolním d tem sladkou
odm nu, kterou jako každý rok v novala
obec Jasenná a podpo ila tak konání celé
akce. Rozlou ením s Mikulášem však pro-
gram nekon il. T. J. Sokol ve spolupráci se
sponzory a n kterými leny p ipravila pro d ti
bohatou tombolu plnou hra ek, výtvarných,

ale i sportovních pot eb. Vyvrcholením ve e-
ra tedy bylo losování lístk  a p edávání cen
malým š astným výherc m.

Tímto bychom rádi pod kovali všem le-
n m T. J. Sokol Jasenná a dalším dobrovol-
ník m, kte í organiza n  celou akci zajistili,
obci Jasenná a sponzor m za finan ní i v c-
nou podporu. Doufáme, že tato akce bude
úsp šná i v dalších letech a bude se t šit
hojné ú asti d tí, ale i rodi .                        

Zuzana Polednová



a malé odm ny. Každý ú astník sobotních
i pond lních závod  si odnášel i sponzorský
výtisk asopisu ABC.                           ( s)

na více místech, po celé republice, nabídka
sportovních aktivit pro všechny generace
a seznámení ve ejnosti s programovým ob-
sahem Sokola.

Na sobotu 18. zá í zorganizovali sout že
pod širým nebem. Po así p álo a sluní ko
povzbuzovalo závodníky p i b hu Bažant-
nicí. I když mnozí dob hli do cíle dost vy-
erpaní, za chvíli se již chystali k sout ži ve

skoku vysokém. Po ob erstvení, které p i-
pravily ženy z oddílu všestrannosti, ekala
závodníky p ekážková jízda na jízdním kole
a nakonec st íleli ze vzduchovky. Dom  si
všichni odnesli diplomy a drobné odm ny.

V pond lí 20. zá í se sportovalo v es-
koskalické sokolovn . Ve všech sálech pro-
bíhal sportovní sedmiboj. D ti (žádný do-
sp lák závodit nep išel) si vyzkoušely svoji
vytrvalost, rychlost i šikovnost. ekal je
lunkový b h, hod t žkým mí em, hod na

cíl, skok z místa, p eskok švihadla, p ekra-
ování ty ky a zvedání nohou za hlavu na

naklon né lavi ce. Všichni závodníci se
moc snažili a tak si zasloužili diplomy
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K celorepublikovému projektu Soko-
lení se v roce 2010 p ipojili i sokolové
z eské Skalice. 

Smyslem tohoto projektu je spojení pohy-
bu, zdraví, kultury a p átelství ve stejný as,

Rok 2010 byl sokolskou jednotu v Kr ín  velice obtížný. Bylo nutné dokon it rozpra-
covanou generální opravu podlahy v sále sokolovny (kterou v roce p edchozím napadla
houba d evomorka) a p edevším pak dofinancovat tuto akci. 

Odbor všestrannosti se zam il na úsp šné
cvi ení rodi  a d tí a cvi ení starších žen. Je
škoda, že se neda í získat vedení pro d ti p ti
až sedmileté. V tomto oboru jsou zapojeni také
rekrea ní tenisté, kte í v zimním období p echá-
zejí na stolní tenis. V innosti pokra ují rekrea -
ní volejbalisté. Tento odbor spolu s nohejbalisty
(kte í pro stá í ukon ili závodní innost) je po a-
datelem tradi ního velmi navšt vovaného d t-
ského karnevalu.

Jak již bylo v úvodu e eno, krom  sportovní
a kulturní innosti se lenové zapojují do bez-
platných brigád, p i kterých pracují na údržb  t -
lovýchovného za ízení a p i t žb  paliva pro
otop sokolovny.

I když záv r roku p inesl áste ný odliv len-
ské základny, o ekáváme v roce 2011 udržení
sportovní výkonnosti v kategorii dosp lých.
U mládeže pak udržení dobré sportovní úrovn
a p edevším pak výdrž ob tavých trenér ,
kte í by si jist  zasloužili alespo  minimální
finan ní ohodnocení. Vedení T. J. již dlouho
hledá vhodné možnosti, jak tento problém ešit.
Zatím se však zdá, že by se mohla nalézt jen
p íležitostná nepravidelná odm na. Na tu si
však musíme vyd lat!

Ji í Škoda a Pavel Krošlák,
lenové vedení T. J.

Neda ilo se muž m B, kte í ve 2. lize skon ili na
10. míst  a sestoupili z této sout že.

Mládežnické a záložní celky dosp lých hrají,
jak již bylo e eno, sout že oblasti. Zatímco
u mládeže první družstva z oblasti postupují na
Mistrovství R, druhá pak na Pohár R. Naši
mladší žáci se po vít zství v oblasti stali na
Mistrovství R mistry R!!! Nemén  úsp šné
byly mladší žákyn , které na M R získaly krás-
né druhé místo. Starší žákyn  byly na M R
t etí. Na Poháru R p ekvapili starší žáci, kte í
získali druhé místo. Dorostenky skon ily v této
sout ži t etí. Je to nejv tší úsp ch mládežnic-
kých družstev v historii Sokola Kr ín.

V novém ro níku sout ží 2010/2011 v polovi-
n  sout že 1. ligy jsou ženy p ekvapiv  na dru-
hém míst , muži pak na míst  šestém.

V oblastním p eboru jsou po podzimu muži B
a starší žáci první. Druhé jsou dorostenky a star-
ší žákyn  A, t etí pak starší žáci B a mladší
žákyn , tvrtí dorostenci, mladší žáci, ženy B
a starší žákyn  B. V pr b hu roku jsme zabez-
pe ili organizaci tradi ního turnaje muž  v ná-
rodní házené „O Podorlický pohár“. Na podzim
pak turnaj starých gard muž .

Imponovala odvaha, se kterou se výbor jed-
noty spolu s tradi ními brigádníky z ad házen-
ká  a tenist  pustil do ešení této nenadálé si-
tuace. Drobné práce pak zastaly i ženy z oddílu
všestrannosti. Díky této pomoci a vst ícnosti
župních orgán , m stského ú adu a v neposled-
ní mí e i sponzor , se nakonec poda ilo rozpo-
tovanou ástku 820 000 K  snížit tém  na po-

lovinu. Ukázalo se, že když nám lidov e eno
„te e“ do bot, dokážeme ješt  i v dnešní dob
zabrat. Kéž by tomu tak bylo i nadále.

Se situací si díky dobré spolupráci s místní ZŠ
Kr ín poradili p i zimní p íprav  sportovci i odbor
všestrannosti. Na výboru jednoty pak z stala
starost, jak získat finan ní prost edky, které by
zabezpe ily sportovní innost pro další rok. 

Naše jednota se se svými 265 leny adí mezi
ty st ední. Nejaktivn jší je oddíl národní házené
s 12 družstvy, z nichž muži A a ženy A jsou
ú astníky nejvyšší sout že. Ostatní družstva
jsou za azena v sout žích oblasti Královéhra-
deckého kraje.

V dosp lých kategoriích dosáhli nejv tšího
úsp chu muži A svým 2. místem v 1. lize muž .
Ženy A pak rovn ž v 1. lize skon ily na 9. míst .

Odm ny si odnesli všichni ú astníci.

Na startu b žeckých disciplín. St elba ze vzduchovky.

Jízda zru nosti.
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vlkovské seniory, letos k nim p iložily i nape ené perní ky. Další
akcí bylo 23. prosince uspo ádání tradi ního „Putování k Betlé-
mu“, kde se do betlémských postavi ek p evlékly d ti z vlkovské-
ho Sokola. Do jesli ek pak rodi e, a to nejen vlkovští, uložili svá
letošní novoroze ata. lenky Sokola nava ily váno ní pun  pro
zah átí, d ti z rodi ovského klubu Beruška rozdaly vlastnoru n
nape ené perní ky.

O prázdninách jsme na vlkovskou náves pozvali divadelníky
z Novohradecké divadelní scény, která tady po dohod  s námi se-
hrála benefi ní p edstavení pro povodní postiženou obec
He manice v severních echách. Tam jsme zaslali celé vstupné
ve výši 3 000 K . Vd ní ob ané He manic nám následn  zaslali
milé pod kování.

Po celý srpen jsme pro ve ejnost v odpoledních hodinách zdar-
ma otev eli sokolovnu, kde byla postavená velká trampolína.
Zájem nejen o trampolínu, ale i další sportování byl velký, bohu-
žel n kte í návšt vníci po sob  zanechávali takový nepo ádek,
že další poskytnutí prostor ve ejnosti bude výbor Sokola velmi
zvažovat.

V podzimním sokolském programu samoz ejm  nechyb lo
uspo ádání tradi ního Vinobraní, beznad jn  vyprodaného, nav-
štívilo jej na 270 lidí. Listopadové „Stezce duch “ sice nep álo
po así, pot ebný azyl ale našla strašidla v prostorách sokolovny
a tak se akce, spojená s disciplínami druhého ro níku „Sokolení“
v malém sále podkroví, t šila velkému zájmu návšt vník .

D ti a maminky z rodi ovského klubu Beruška vyrobily a rozne-
sly tak jako v roce 2009 v p edváno ním ase p ání pro všechny

Samoz ejmostí je pravidelné cvi ení v sokolovn , která je vytí-
žená po sedm dní v týdnu. Na tomto míst  pat í dík našim cvi i-
tel m, kterých v jednot  evidujeme už tém  dv  desítky, a to
i z ad dorostenc , což nás t ší dvojnásob. Vždy  dobrovolnou
práci pro d ti a mládež, kterou vedeme ke sportu, nelze snad ani
pen zi vy íslit. D ti a týmy dosp lých se ú astní r zných sout ží
a p ebor  župy. Krom  sálu sokolovny využíváme i malého sálu
v podkroví obecního ú adu, kde se každou st edu schází rodi ov-
ský klub Beruška pod vedením Moniky Krej í, ím dál v tší zájem
je o cvi ení jógy. 

A te  jen stru ný vý et námi po ádaných akcí: 
Sokolský ples, Šib inky, D tský karneval, lyža ský zájezd do

Deštného v Orlických horách, první ro ník netradi ního turnaje
v malé kopané smíšených družstev muž  a žen nazvaný
Gentleman cup, Velikono ní turnaj ve stolním tenisu (turnaje se
poprvé zú astnil i hrá  ze zahrani í), dva volejbalové turnaje,
Velikono ní náves, arod jnický rej na návsi, 8. kv tna ú ast na
pietním aktu u pomníku padlých a na župním setkání v Hronov
a Chudob . Sokolské maminky uspo ádaly na ja e i na podzim
velmi úsp šné burzy oble ení.

Spole n  s hasi i jsme 6. ervna 2010 uspo ádali d tský den
na h išti s podtitulem Voda, voda, voda… O týden pozd ji se n -
kolik len  ú astnilo cyklovýletu po ádaného hasi i do Jarom e
a okolí. Cyklistika se v posledních letech stává oblíbeným sportem
mnoha vlkovských sokol  a postupn  se vydáváme i na náro -
n jší výlety. Za átkem ervence jsme již po tvrté vyjeli na spole -
nou dovolenou do Vodic v Chorvatsku. Odjelo nás 49, letos poje-
deme zas.

Tém  dv  stovky len  T locvi né jednoty Sokol ve
Vlkov  tvo í v sou asné dob  nejaktivn jší spolek v obci.
Stejn  jako v minulých letech jsme po celý rok 2010 starali
o rozvoj spole enského a sportovního života. 

Rodi ovský klub Beruška.

Nové proléza ky v malém sále v podkroví.

Sokolení.

Klárka, ú astnice Sokolení.

P es zna né potíže s financováním náro ného provozu soko-
lovny se nám poda ilo ušet it prost edky a pro nejmenší cvi en-
ce koupit za 18 000 K  krásnou sestavu proléza ek do mate -
ského klubu.

Fotografie z námi po ádaných akcí aktuáln  vyv šujeme na
www.obecvlkov.cz ve složce Fotogalerie.             Helena Rezková
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Lukost elba se sokolskými šermí i p i vlkovském jarmarku. Stezka duch .

Sokolské šib inky. D tský karneval.

arod jnický rej na návsi. Velikono ní náves.

D tský den jsme po ádali spole n  s hasi i. Výt žek z p edstavení Kabaret putoval do vyplavené obce He manice.
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Muzikantova písni ka. lov e, nezlob se. 

Návšt vníci.

Skladba A  žijí duchové.
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D NÍ V ŽUP  SLEDUJTE NA:
www.zupanachod.cz

Skladba pro seniory Jen pro ten dnešní den.

Jonatán. Dávej, ber.

Nebe nad hlavou. Kontrasty.

eská suita. Chlapáci III.

NEJBLIŽŠÍ ŽUPNÍ AKCE:
26. 3. P ebor župy v plavání Trutnov
16. 4. PŽ ve sportovní gymnastice a šplhu Náchod
7. 5. PŽ v atletice Jarom

14. 5. Župní turistický sraz – Hrádouská va e ka
– Nový Hrádek


