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autonomie jednotlivých organizací. Čes-

své nezastupitelné místo – připomeňme

ká obec sokolská je v tomto směru aktiv-

jen, že zakladatelé novodobého olympij-

ní a v současných podmínkách podporuje

ského hnutí se v mnohém inspirovali ide-

rovnoprávnou spolupráci s Českým olym-

jemi Miroslava Tyrše. Jistě, doba se mění

pijským výborem. Při jednáních s ČOV

a současný olympionismus a olympijské

jednoznačně deklarujeme, že nechceme

hry jsou jiné než v dobách před více než

být pasivním divákem dění, ale aktivně

sto lety. Ale stále platí, že olympijské zá-

a rovnoprávně se na vytváření sportovní-

polení se má nést v duchu fair play.

ho prostředí podílet.

Sport pro všechny má ve společnosti ne-

Chci se rovněž zmínit o spolupráci s Čes-

zastupitelné místo, když poskytuje mi-

kou asociací sportu pro všechny. Jsme

nimálně dvě veřejné služby – občanům,

dvě svébytné, samostatné organizace

Milé sestry, vážení bratři,

kteří se chtějí aktivně věnovat pohybu,

s vlastním programem, který je v urči-

na následujících řádcích se tentokrát ne-

aniž by museli usilovat o to, aby byli vr-

té části našich činností stejný. Společně

chci zabývat záležitostmi, které se tý-

cholovými sportovci, a také státu, když

jsme největším reprezentantem sportu

kají našeho vnitřního sokolského dění,

sport pro všechny přispívá ke zdraví

pro všechny, sdružujícím statisíce čle-

ale záležitostmi vnějšími. I ony jsou ale

a kondici jeho občanů, od dětství je vede

nů. A to nás pojí a nabízí nové možnosti

„sokolské″, neboť nežijeme a nepůsobí-

k aktivnímu pohybu přinášejícímu radost,

spolupráce – s vedením ČASPV se sho-

me v uzavřeném, sterilním prostředí, ale

což je v současném světě informačních

dujeme, že společnými silami musíme

v živém, různorodém světě. A to v době,

technologií alternativou k virtuálnímu

usilovat o posílení prestiže sportu pro

která je pro další směrování a vývoj spor-

světu u počítače. Ale službu poskytuje

všechny v české společnosti a být také

tu v České republice důležitá.

vlastně i národnímu olympijskému hnu-

seriózním partnerem pro stát i další spor-

Je zřejmé, že krach Sazky vyvolal určité

tí, když pomáhá objevovat a podchyco-

tovní organizace. Chceme tedy v budouc-

otřesy v českých sportovních organiza-

vat sportovně talentované děti – třeba

nu naši spolupráci i v tomto směru posílit

cích, ale rovněž přináší změny v systé-

i budoucí olympioniky. Připomeňme jen,

a rozšířit. Společné postupy a spolupráce

mu a způsobech financování sportu. A to

že na letošní olympiádě v Londýně bylo

přitom nijak nenarušuje naši suverenitu

jak sportu profesionálního, tak sportu pro

šest sokolských sportovců a další dva či

a svébytnost. Společně ale chceme pů-

všechny. Nejvhodnější a důvěryhodnou

tři sokolští odchovanci. Je tedy nanejvýš

sobit v tom směru, aby sport pro všech-

platformou „pro sjednocení″ sportovních

správné, aby sport pro všechny měl zcela

ny nebyl pro stát, vládu či jiné sportovní

organizací jako jednotného partnera pro

rovnoprávné postavení v českém spor-

organizace neustále odstrkovanou Popel-

dialog se státem se v současné době jeví

tovním prostředí, stejné, jako mají tře-

kou, ale rovnoprávným a důležitým part-

Český olympijský výbor, na jehož půdě

ba profesionální sport či oblíbené druhy

nerem.

by se měli setkávat představitelé svazů

sportů. A právě české olympijské hnutí

Hana Moučková,

jednotlivých druhů sportů, ale také zá-

může být vhodnou platformou pro tuto

starostka ČOS

stupci sportu pro všechny. Ano, sport pro

rovnoprávnou spolupráci se zachováním

pOrada starOstů a tajemníků

inFOrmace
k památníku

Pravidelná podzimní porada starostů, ta-

ce 2013. Dále hovořila o pojištění ČOS

jemníků a hospodářů žup připadla letos

a jeho výhledu na rok 2013 a rovněž

na čtvrtek 15. listopadu. Po uvítání sta-

o nakládání s nemovitým majetkem ve

sopisu e-Sokol, případně na některé či-

rostkou ČOS sestrou Hanou Moučkovou

vlastnictví tělocvičných jednot.

novníky s dotazy, kdy bude vydán Památ-

začala práce porady blokem ekonomic-

Dalším bodem porady bylo stručné zhod-

ník XV. všesokolského sletu a kdy bude

kých záležitostí. Sestra Karin Dvořáko-

nocení oslav 150. výročí založení Soko-

v prodeji tradiční sokolský kalendář.

vá v souvislosti s tématem „Ekonomika

la, které vyvrcholily XV. všesokolským

Jsme smutni, že vám nemůžeme poskyt-

a dotace″ informovala o čerpání dotací

sletem. Přítomní byli informováni o pří-

nout stoprocentní konkrétní termín. Ale

a rozpočtu ČOS, hovořila o problemati-

činách, které zdržují vydání Památníku a

nejprve je potřebné vypořádat vztahy

ce využití dotací a termínech jejich vy-

DVD ze sletu.

s agenturou Leman, která od ČOS získala

účtování a rovněž o otázce podvojného

V závěrečném bodu programu byli účast-

práva na propagační a marketingové za-

účetnictví.

níkům porady podány informace týkající

jištění oslav 150. výročí vzniku Sokola a

Poté sestra Moučková informovala pří-

se statistických výkazů a registrace na

XV. všesokolského sletu.

tomné o investicích v roce 2012 a v ro-

rok 2013.

-red-
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všechny má v olympijských strukturách

Někteří čtenáři se obracejí na redakci ča-

-red-
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Oslavy výročí vzniku republiky

Letos 28. října jsme si již po 94. připo-

denta republiky v doprovodu ministra

mínali vznik našeho samostatného státu,

obrany

Československé republiky. V rámci ce-

dvůr, státní hymně, hlášení velitele na-

lorepublikových oslav se konalo několik

stoupených vojenských jednotek prezi-

vzpomínkových akcí v Praze za účasti

dentu republiky a následné přehlídce,

nejvyšších státních a vládních předsta-

byly přineseny historické prapory. Poté

vitelů, jednotlivé vzpomínkové akce se

následoval tradiční ceremoniál polože-

uskutečnily na řadě míst republiky – kraj-

ní věnců, kterými nejvyšší představi-

skými městy počínaje a menšími městy

telé státu uctili památku těch, jež stáli

a obcemi konče. Tak jako v předchozích

u zrodu samostatného československé-

letech, ani letos při nich nechyběli soko-

ho státu. Jménem České obce sokolské

lové.

zde položila věnec starostka sestra Hana

Oficiální celostátní oslavy započaly v ne-

Moučková. Při pietním aktu byli již tra-

písně „Kdož sú boží bojovníci″ nastoupi-

děli 28. října v 9.00 hodin na Čestném

dičně přítomni také sokolští praporečníci

la čestná stráž s českou státní vlajkou,

dvoře Národního památníku v Praze na

s historickými sokolskými prapory.

vpochodovali rovněž sokolští praporečníci

Vítkově. Pietního aktu, spojeného se

Přesně v pravé poledne bylo zaháje-

a byly položeny květiny k bustám T. G. Ma-

slavnostním propůjčením bojových pra-

no slavnostní shromáždění k 94. výro-

saryka a M. R. Štefánika. Účastníky shro-

porů vybraným útvarům Armády České

čí vzniku samostatné ČSR v Národním

máždění, mezi nimiž Českou obec sokol-

republiky, se zúčastnil prezident repub-

muzeu v Praze, kvůli rekonstrukci jeho

skou zastupovala starostka ČOS sestra

liky Václav Klaus. Po příchodu prezi-

staré budovy v Nové budově. Za zvuků

Hana Moučková, přivítal ředitel Národ-

Alexandra

Vondry

na

Čestný

ního muzea Michal Lukeš, poté se ujal
slova předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Dále
shromáždění pozdravili předseda Senátu
PČR Milan Štěch, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová
a primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
Poté

se

většina

účastníků

přesunula

k Pomníku československých legionářů
na náměstí Pod Emauzy. Zde uctili památku obětí bojů položením věnců zástupci Armády České republiky, představitelé Československé obce legionářské,
České obce sokolské, vojenští veteráni
a další.

-redfoto M. Brunerová a B. Bubník
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Skupina gymnastů UFOLEP navštívila Prahu
Mezi dvojstrannými kontakty, které Čes-

mě pro naše hosty velmi atraktivní: od

ká obec sokolská udržuje s jinými spor-

návštěvy představení v Laterně magice,

tovními a tělovýchovnými organizacemi

přes prohlídku centra města s průvodcem

ve světě, je i několikaletá spolupráce

až po projížďku parníkem po Vltavě.

s francouzskou organizací sportu pro

A ta sportovní část? Začali jsme opatr-

všechny UFOLEP (Union Françoise des

ně – jako diváci. Navštívili jsme pohá-

Oeuvres Laiques d´Education Physique),

rovou soutěž v moderní gymnastice –

věnující se starší mládeži a dospělým.

v pódiových skladbách v sokolovně T.J.

Její členy jsme měli nedávno možnost

Sokola Královské Vinohrady. Soutěž měla

uvítat v Sokole.

výbornou úroveň a naši hosté se určitě

Celkem dvacetičlenná kombinovaná sku-

nenudili.

pina chlapců, dívek, trenérů a vedoucích

Vlastní aktivní gymnastickou část jsme

výpravy Michaela Garniera a Rémi Cro-

zahájili v Sokole Praha Libeň. Ochotně

chu, sestávající z gymnastů a gymnastek

se tam francouzských hostů ujal cvičitel

sportovních i moderních, dorazila do Pra-

Tomáš Mach. A když se uprostřed cviče-

hy v pátek 26. října a měla zájem nejen

ní objevili v tradičních sokolských krojích

poznat Prahu, ale především naše sokol-

a s historickým praporem mladí cvičite-

ské prostředí a mít možnost zatrénovat si

lé Anka Holanová a Jakub Kudroň, kteří

od baletní průpravy až po nácvik vlast-

s našimi gymnasty či cvičiteli.

právě přišli z oslav výročí vzniku Česko-

ní skupinové skladby. S obdivem ovšem

Sehnat ale pražskou sokolskou jednotu,

slovenska, cvičení na chvíli ustalo a fotilo

sledovali i tréninky našich jak začínajících

kde jsou oddíly jak sportovní, tak mo-

se. I oni se ale vzápětí zapojili do tré-

malých (opravdu hodně malých) gym-

derní gymnastiky a navíc se jim budou

ninku a tělocvičnou zněly česko-anglicko-

nastek, tak i ty vrcholové.

ochotni věnovat v době školních prázdnin

-francouzské větičky a slovíčka.

Vzájemné kontakty byly navázány a vy-

(spojené se státním svátkem 28. října),

S moderní gymnastikou nám díky sestře

sloveno bylo i pozvání pro naši podobnou

se ukázalo jako dosti nesnadný úkol. Do-

Renatě Chomoutové vyšli vstříc v Soko-

skupinu k návštěvě klubu UFOLEP blízko

padlo to ale dobře.

le Praha 7. Naši hosté tam absolvovali

Paříže.

Kulturně poznávací část byla samozřej-

několik složek gymnastického tréninku

Text a foto Vladimír Dostál

Podzimní zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS
Podzimní zasedání Sboru vzdělavatelů

Zdeňkem Mičkou a I. náměstkem vzdě-

žup ČOS, konané v sobotu 24. listopa-

lavatele bratrem Bohumilem Gondíkem

du v Tyršově domě v Praze – Michnově

pamětní listy sestrám a bratřím, kteří se

paláci, mělo letos dvě části. V té první,

aktivně podíleli na oslavách 150. výročí

pracovní, byl důraz kladen na zhodno-

založení Sokola i XV. všesokolském sle-

cení oslav 150. výročí založení Sokola

tu. Zvláště byl oceněn podíl uměleckých

a XV. všesokolského sletu a podílu vzdě-

těles, která účinkovala v kulturních pro-

lavatelského odboru na kulturních a spo-

gramech či na podiích ve sletovém týd-

lečenských akcích pořádaných v tomto

nu. Za loutkové divadlo Pražský sokolíček

období. Nemalou měrou se na propagaci

(T.J. Sokol Pražský) převzala pamětní

Sokola podílely i výstavy věnované his-

list a publikaci Byli jsme a budem sestra

torii sokolského hnutí. O své zkušenos-

Dagmar Evaldová, za Národopisný sou-

ti z pořádání župních a krajských sletů

bor Formani (T.J. Sokol Slatiňany) bratr

se podělili i župní vzdělavatelé. Byla též

Aleš Kohoutek, za Folklorní soubor Dyky-

zvolena kandidátní komise pro volby do

ta (T.J. Sokol Lázně Toušeň) sestra Karla

předsednictva vzdělavatelského odboru

Sluková, za divadelní soubor T.J. Sokol

Vyvrcholením

ČOS na jaře 2013.

Lázně Toušeň bratr Dušan Müller, za di-

bylo předání historické stříbrné medaile

Ve druhé, slavnostní části jednání, byla

vadelní soubor T.J. Sokol Pyšely bratr Bo-

Dr. Miroslava Tyrše z roku 1932 autorce

nejprve minutou ticha uctěna památka

humil Gondík, za pěvecký sbor Gaudium

sletové folklorní skladby Radostná země

zesnulých bratří a sester. Zvláštní vzpo-

Praha (T.J. Sokol Královské Vinohrady)

sestře Anně Buroňové.

mínka byla věnována armádnímu gene-

bratr Vladislav Souček, za hudební sku-

Na závěr společenského setkání zazpíval

rálovi Ing. Tomáši Sedláčkovi.

pinu Modrá synkopa (T.J. Sokol Kampa)

pro dobrou náladu folklorní soubor Dyky-

Starostka ČOS sestra Hana Moučková,

bratr Jaroslav Pařízek a za Folklorní sou-

ta.

která se zasedání zúčastnila, předa-

bor Kyčera (T.J. Sokol Praha-Vršovice)

la spolu se vzdělavatelem ČOS bratrem

sestra Jitka Viktorínová.

slavnostního

odpoledne

Květa Volková
Foto Marie Brunerová
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senát hOstil představitele FOlklOru
druhá parlamentní komora, senát pčr, se začátkem listopadu stala hostitelem setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, kde se tyto akce konají, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli senátu parlamentu české republiky.

Setkání,

pondělí

vystoupili místopředseda Senátu Přemysl

skladbu letošního XV. všesokolského sle-

5. listopadu, se za Českou obec sokol-

které

se

konalo

v

Sobotka, zástupkyně Ministerstva škol-

tu. Sestra Moučková při svém vystoupení

skou zúčastnila její starostka sestra Hana

ství mládeže a tělovýchovy ČR Eva Bar-

v Senátu předala pamětní medaili před-

Moučková, která tak na tomto fóru zastu-

toňová, předseda senátního výboru pro

sedovi Folklorního sdružení České repub-

povala nejen celou ČOS, ale také všechny

vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva

liky Zdeňku Pšenicovi. V závěru svého

folklorní soubory, které působí v sokol-

a petice senátor Jaromír Jermář, Zuzana

vystoupení poděkovala zástupcům sou-

ských jednotách.

Malcová z Ministerstva kultury ČR. Sestra

borů, které vystoupily na XV. všesokol-

Cílem jednání bylo zhodnotit folklorní

Hana Moučková ve svém vystoupení mj.

ském sletu a předala jim dárky.

slavnosti pořádané členy FOS ČR v roce

vysoce ocenila spolupráci České obce so-

2012 a vytýčit hlavní směry pro jejich pří-

kolské a Folklorního sdružení ČR, zejmé-

Text a foto

pravu v roce 2013. Na jednání mimo jiné

na pak jejich společnou folklorní sletovou

Marie Brunerová
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líšeň, kdysi rázovitá samostatná obec, později městys a dnes významná součást brna, prožila v sobotu
27. října 2012 velký sokolský svátek. v historickém malém sále a přilehlých místnostech v sokolovně
jednoty se sešlo na slavnostní valné hromadě na 110 členů jednoty a hostů, kteří tak společně završili
jubilejní 120. rok. již v jeho průběhu představila jednota svou historii i současný stav osmi články
v líšeňských novinách. Oddíly pak oslavily jubileum tradiční akademií, řadou turnajů a společenských
setkání.

zprávy z žup

sOkOl v brně-líšni slavil 120 let

• Nejstarší generace líšeňského Sokola a "Živijó" v malém sále

Před valnou hromadou položila delegace

ni v Kounicových kolejích v Brně), členů

poloviny 19. století do současnosti a jeho

jednoty v krojích vedená místostarostou

perzekuovaných totalitním režimem po

odraz v sokolském hnutí obecně a v Líš-

bratrem Rostislavem Brzobohatým vzpo-

roce 1948 i všech těch, kteří svou pra-

ni podrobně. Stanou se součástí výzdo-

mínkové kytice k pomníkům u líšeňského

cí v různých dobách pomáhali budovat

by sokolovny a jejich elektronická verze

kostela a na líšeňském hřbitově. Vzpo-

a udržovat sokolskou jednotu. Slavnost-

bude tvořit páteř připravované elektro-

mněla sokolek a sokolů padlých v době

ní program valné hromady byl zahájen

nické historie jednoty.

první světové války a v prvním čs. od-

vernisáží dvanácti obrazových posterů

Po státní hymně přednesl starosta bra-

boji (26 členů), v druhém čs. odboji (tři

„Líšeňský Sokol v kontextu dějin″. Před-

tr Karel Kašpar stručnou zprávu o jed-

padlí členové v RAF, tři mučeni a vězně-

stavily vhled do společenského vývoje od

notě v posledních 20 letech. Zdůraznil,
že „...v letech 1992–2012 měla jednota
poměrně ustálený počet členů mezi čísly
350–400... Odbor všestrannosti je rozdělen do následujících oddílů: cvičení pro
ženy, rytmické gymnastiky, kondiční kulturistiky, zdravotního tělocviku, cvičení
rodičů s dětmi, předškolní děti a žactvo
a oddíl aerobiku. Odbor klade důraz na
dostupnost pro všechny věkové kategorie i s různými zdravotními omezeními
a drží a představuje v některých oddílech
ty nejpůvodnější sokolské tradice... Taneční skupiny mají častá vystoupení na
nejrůznějších kulturních a veřejných akcích v Líšni i mimo ni a soutěží i na mistrovstvích republiky. Jsou úspěšnými členy mezinárodního projektu „Mosty mezi

• Pamětní kytice padlým sokolům
v první světové válce, zleva br. Zukal,
Stix, Brzobohatý

městy″.

Odbor sportu sdružuje dnes

oddíly basketbalu, ﬂorbalu, malé kopané,
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stolního tenisu a volejbalu. Oddíl stolní-

račních místností, úpravu venkovních

pamětní stuhu věnovanou ČOS. Spon-

ho tenisu patří v současné době k našim

kurtů a zdí a zatravnění cvičiště... Máme

tánní povstání a „Spějme dál″ bylo přiro-

nejúspěšnějším sportům. Má jedno špič-

dnes díky elektronické poště k sobě blíž,

zeným poděkováním všech přítomných.

kové druholigové družstvo žen s ambicí

ale osobní konkrétní výpomoc je v našem

Poté pozdravili jednotu starosta měst-

postoupit do nejvyšší soutěže, dále řadu

areálu nenahraditelná. Z tohoto pohledu

ské části Líšeň Břetislav Štefan a před-

družstev mužů, žen a mládeže v měst-

jsme zvláště rádi, že máme několik de-

seda FC Líšeň Karel Hladiš. Následovalo

ských soutěžích... V uplynulých dvace-

sítek starších emeritních členů jednoty,

vyznamenání generací. Narození před

ti letech jsme věnovali mimořádné úsilí

kteří nás příležitostně navštěvují a pomá-

rokem 1932, v letech 1932–1942 a v le-

areálu celé sokolovny. Z těch nejdůleži-

hají radou či zkušeností. Dobrovolná prá-

tech 1942–1952 dostali společné putovní

tějších inovací uvádím např. nové parke-

ce ve prospěch celé jednoty vždy byla,

vzpomínkové talíře jako ocenění věrnosti

tové podlahy a vytápění v obou sálech,

a doufejme, že i zůstává, nejvlastnějším

sokolské jednotě. Auditorium aklamací

nová hygienická zařízení v celém areá-

atributem sokolského hnutí..."

schválilo pozdravný dopis starším člen-

lu, nové dvě posilovny včetně vybavení,

Po tomto projevu pozdravil jednotu ná-

kám a členům, kteří se nemohli ze zdra-

novou venkovní fasádu a střechu všech

čelník župy Vaníčkovy bratr Vladimír Flodr

votních důvodů valné hromady zúčastnit.

budov, přestavbu a modernizaci restau-

a připevnil na historický prapor jednoty

V programu zavzpomínal a zazpíval člen

zprávy z žup

• Pamětní stuha patří historickému
praporu, zleva sestra a bratři Stix,
Drtilová, Flodr a Zukal

jednoty a sólista MD v Brně Milan Horský,
dále vystoupily taneční skupiny jednoty
„Střevíčky″ a „Mystery″ a soubor „Stará Líšeň″. V závěru si celý sál zazpíval
historické sokolské písně Lví silou, Hoj
vzhůru pestrý sokole a Šestého července.
Starší zpívali zpaměti, mladší z připravených textů. Večer doprovázela líšeňské
sokolstvo cimbálová muzika Líšňáci. Zpívalo se, tančilo, vzpomínalo, debatovalo
a uvažovalo o budoucnosti Sokola nad
vystavenými dokumenty až do půlnoci.
Jubileum prokázalo životnost oněch sokolských myšlenek, které splývají s ideou
občanské společnosti i jejich praktické
naplňování v Líšni.

Text a foto
• Taneční skupina "Mystery" pod historickým praporem

Rostislav Brzobohatý
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jubilantská kytička lidOvých písní
muzika souboru písní a tanců josefa vycpálka již pravidelně poslední měsíce roku zpestřuje pomalu
se blížící předvánoční a vánoční čas. nejinak je tomu i letos. v listopadu se veřejnosti představila ve
dvou vystoupeních. nejprve 12. listopadu se vycpálkovci zúčastnili setkání lidových muzik v městské
knihovně hl. m. prahy – zde vystoupili s programem nazvaným „v hospodě je život čechů“.
Při některých písničkách nás primáš Martin Terray vyzval, abychom si též zazpívali
společně s muzikou a zpěváky. Přizváni
byli i manželé Milena a Jiří Pitterovi, kteří
nám předvedli několik tanců.
Protože tento soubor je členem České
obce sokolské, která letos slaví 150 let
trvání, na závěr jsme si společně zapěli
píseň „Lví silou vzletem sokolím kupředu
kráčejme″. Bylo to krásné představení
v nádherném Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Text a foto
Marie Brunerová

• Foto z vystoupení Vycpálkovců
v břevnovském klášteře

Den předtím, 11. listopadu, měla muzi-

Program tohoto večera „uvili″ Vycpálkovci

ka generálku v Michnově paláci v Tyršo-

z našich lidových písní pod názvem „Ju-

vě domě na svůj koncert, který se konal

bilantská kytička lidových písní″. Všechny

18. listopadu v Benediktinském arci-

byly v úpravách letos jubilujících hudeb-

opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty. Kdo

ních skladatelů, a to Karla Krásnického, Ji-

v tento den zavítal do Michnova paláce,

řího Pospíšila, Václava Trojana, Vratislava

mohl tak již generální zkoušku sledovat.

Vycpálka, Vladimíra Bajera a Ilji Hurníka.
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Hřbitovy nabízejí poučení
Přerovští sokolové se sešli u hrobu Slavo-

míra Kratochvila na přerovském hřbitově,
kde začali svou malou pouť po místech
odpočinku významných přerovských občanů, příslušníků Sokola. Letos 23. listopadu uplynulo 98 let od jeho popravy
v Ostravě za zločin velezrady. Stal se první obětí domácího odboje proti rakousko-uherské monarchii krátce po začátku
první světové války.
Podobný osud stihl i Přerovana Jiljího Matějku o několik týdnů později. Jeho hrob
s pěkným památníkem leží nedaleko
hrobu Slavomíra Kratochvila. Provinil se

házené z první republiky Anny Řezníčko-

starší byl činovníkem přerovského Soko-

„sprostými″ veřejně pronesenými nadáv-

vé. Ta zahynula v koncentračním táboře

la i jeho podporovatelem. V jeho stopách

kami na rakouského a též německého

v Osvětimi 23. září 1944 po více než tří-

šel i jeho před dvěma lety zesnulý syn.

císaře rovněž krátce po rozpoutání první

letém žalářování. Její činnost ve druhém

Poslední vzpomínka účastníků malé pouti

světové války. Z pomníků na obou hro-

odboji spočívala mj. v pomáhání rodinám

po přerovském hřbitovu patřila někdejší-

bech je patrná i příslušnost obou zmíně-

vězněných sokolů.

mu jednateli a později i starostovi Sokola

ných mužů k Sokolu.

Naše kroky pak vedly k rodinnému hrobu,

Přerov Ladislav Elmerovi. Ten 29. října

Na Matějkově hrobě byla později navíc

v němž před dvěma lety spočinula i urna

1918 vyhlašoval v Přerově vznik Česko-

umístěna i pamětní deska nejznámější

s popelem Karla Zejdy, syna zakladatele

slovenské republiky.

přerovské sokolské cvičitelky a trenérky

KAZETA Karla Zejdy staršího. Karel Zejda

Text a foto Jaroslav Skopal

Připomenutí 17. listopadu v Přerově

Zatímco 17. listopadu, na svátek Dne
boje za svobodu a demokracii, se na
některých místech v republice konaly
protestní demonstrace proti zdražování

a politice vlády – v Praze na Václavském
námětí podle odhadu odborářů až pětatřicetitisícová, v Přerově tato pietní událost proběhla tradičně klidně a důstojně.
Výjimkou z tradice byl dlouhý, ale přitom
pěkný projev mladé Ing. Svobodové.
Zato účast organizací, spolků a občanů
byla jako v předcházejících letech stejná,

to znamená malá. Mimo profesionálně

hanbu Sokolu snad neudělali. „Vlevo

delegovaných zástupců města a armády

vbok″, tiše zavelel bratr Skopal po polo-

většinou jen sami senioři. Vedle nich kon-

žení kytičky a po tradičním úklonu. Ná-

trastovala malá skupina mládeže z orga-

sledující náš odchod hodnotily vedoucí

nizace Mladých konzervativců.

kanceláře primátora města Daniela No-

Mezi vesměs starší účastníky oslavy za-

votná a redaktorka Přerovských listů In-

padli i členové našeho Sokola. Kytičku

grid Lounová slovy: „Krásně jste pocho-

k pamětní desce na náměstí T. G. Masa-

dovali.″ Ještě lepší by však bylo, kdyby

ryka pokládali za přerovské sokoly sta-

se podobných akcí města zúčastňovali

rosta župy bratr Jaroslav Skopal, vedoucí

také mladší členové naší jednoty.

Věrné gardy bratr Bohumil Domanský

Miroslav Rozkošný,

a vzdělavatel bratr Miroslav Rozkošný.

foto Vojtěch Podušel

Věkem jsme však ani my nezaujali, ale
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sletOvá přátelství

když jsme v únoru letošního roku začínaly s nácvikem sletové skladby „česká suita“ pro vystoupení
na xv. všesokolském sletu, vůbec jsme netušily, co na nás vlastně čeká. ale popořadě.
ní jsme se rozloučily a už další týden si
hned psaly naše dojmy a vzpomínky.
V září jsme se pak domluvily na návštěvě. Dvacátého října se z Jindřichova
Hradce vypravila dvě auta a naše kompletní sestava osmi sester zamířila směr
Havlíčkův Brod.
Městys Uhelná Příbram byl ozářen sluncem a sestry na nás už čekaly. Hned po
srdečném přivítání nás ubytovaly a pohostily na městském úřadu. Poté nás
provedly

městečkem,

seznámily

nás

s historií i současností, pak také s nejbližším okolí a přírodní zajímavostí Kobyla –
skalnatým ostrohem nad obcí.
Celý víkend jsme pak strávily ve společnosti sester – toto slovo vystihuje naše
skutečné pocity , cítily jsme se zde jako
Bylo nás celkem osm žen, sešly jsme se

V pondělí 2. července jsme se viděly

doma, jako bychom se znaly už dávno.

na prvním nácviku a s velkým odhodlá-

poprvé. Na první zkoušce naší skladby

Na společných výletech a vycházkách po

ním zvládnout náročnou skladbu na hud-

jsme tvořily celek se sestrami z Uhelné

nádherném okolí, kdy slunce prozařovalo

bu Antonína Dvořáka začaly nacvičovat.

Příbrami. Hned přeskočila pověstná jis-

pestře zbarvené stromy, jsme společně

Podařilo se. V červnu jsme na dvou žup-

kra. Smích, radost ze společného pohybu

vzpomínaly a plánovaly naše další setká-

ních sletech dopilovaly choreografii a po-

a nadšení pro skladbu nás pak provázelo

ní a společné cvičení.

stavení na ploše a v poslední červnový

při společných cestách na stadion, řaze-

Věřím, že navázané přátelství dál potrvá,

den odjely reprezentovat Sokol v Jindři-

ní, nástupech, zkouškách i obou vystou-

sestry nám návštěvu oplatí a my je poté

chově Hradci do Prahy. Nebudu popisovat

peních. Za necelý týden jsme se spřáteli-

provedeme naším městem a jeho okolím.

naše zážitky, je jich mnoho a všechny

ly a slíbily si, že se navzájem navštívíme.

bez výjimky krásné.

Po

nádherném

posledním

vystoupe-

Text a foto Ivana Lorencová,
náčelnice T.J. Sokol Jindřichův Hradec
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v bazénu O pOháry starOstů
v bazénu tyršova domu v praze bylo počátkem listopadu hodně rušno. konaly se zde totiž tradiční
plavecké závody pražského trojžupí – pro žáky a žákyně o minipohár starostů, pro dospělé pak štafeta
40x25 metrů o pohár starostů. a tak v sobotu 3. listopadu 2012 kolem sedmnácté hodiny útroby
tyršova domu se začaly plnit mladými sokolíky, kteří se zde scházeli s cílem zvítězit a získat tak minipohár pro svou župu. každý z účastníků dostal barevně odlišený pásek s pořadovým číslem, aby měl
přehled o tom, kdy poplave svůj úsek a na jaké straně bazénu bude startovat.

Dětský smích rozezvučel nejprve šatny

svým kamarádům, své župě. V bazénu

ře víme, s plnou pusou vody se špatně

a následně bazén. Přestože se nepři-

se představilo celkem 46 mladých zá-

píská na píšťalku. Mezi soutěžícími členy

hlásilo maximální možné množství žáků

vodníků a i původně nestranní pozoro-

v jednom družstvu byl mnohdy rozdíl

a žákyň, tedy 75, bylo poměrně rušno.

vatelé byli jejich výkony zcela pohlceni.

dvou generací, ale společný cíl je spojil

V čase přiděleném na rozplavání se vět-

Po napínavé bitvě se z třetího místa tě-

v harmonický celek. Vzájemná podpora

šina

šila župa Podbělohorská, která pokoři-

byla příkladná a ani za zdánlivě rozhod-

startovního skoku. Mezi ukázkovými šip-

la trať v čase 11:52,0. Župa

nutého stavu se nikdo nevzdával pomyš-

kami byly k vidění i odvážné pokusy, za

-Scheinerova se umístila na druhém

lení na vítězství.

které by se nemusel stydět nejeden člen

místě s časem 11:16,5. Závod ovládli

Místa na stupních vítězů si mezi sebe

kmene Hurónů vrhající se za svou kořistí

členové župy Jana Podlipného a odnesli

rozdělily župy po pohledném závodě

z útesu.

věnovala

poslednímu

dopilování

Pražská-

si tak minipohár starostů jako odměnu

následovně: pomyslnou bronzovou me-

Slovo si vzal plavčík, aby seznámil mla-

za čas 09:31,2. Nejmladšímu účastní-

daili získala župa Podlipného s časem

dé sportovce s průběhem závodu. Cvi-

kovi, Ondřeji Čermákovi, bylo pouhých

15:25,9, která těsně nestačila na stří-

čitelé-řadiči usměrňovali své svěřence

6 let.

brné členy župy Podbělohorské s časem

a udíleli poslední rady. Soustředěné ticho

Postupem času k bazénu začaly směřo-

15:16,3. O znění nápisu na putovním po-

bylo po startovním hvizdu vystřídáno sr-

vat skupinky dospělých, aby navázaly na

háru rozhodl výkon župy Pražské-Schei-

dečným fanděním a jásotem. Každému

výkony svých mladších kolegů ve štafetě

nerovy. Ta časem 13:16,2 zvítězila.

plavci se v očích zrcadlilo odhodlání zdo-

40x 25 metrů. Přátelská atmosféra pro-

lat svůj úsek co nejrychleji a pomoci tak

stupovala celým sportovištěm. O správ-

Čtyřiaosmdesátiletý

ný vzruch se postaral Michal Pávek tím,

z

že veškerému osazenstvu ukázal pohár

vodník nejstarší, se se svým úsekem

a zdůraznil jeho důležitost. I přes mno-

popasoval na výbornou. Všichni ti, kteří

hé vzájemné ujišťování, že není důležité

si v pátek našli čas a strávili společné

vyhrát, ale zúčastnit se, bylo znát, že se

chvíle v bazénu na Malé Straně, nelito-

schyluje k velkému závodu.

vali, protože vedle závodu samotného

Odhodlání vyzařující ze všech 74 účast-

mohli s úsměvem plnit sokolskou ideu

níků by s klidem zastoupilo osvětlení

a radovat se z ní. Mohli se na vlastní kůži

nad bazénem. Plavčík musel tentokrát

přesvědčit o tom, jak blahodárné účinky

odstartováním

má POHYB PRO RADOST.

závodu

pověřit

svého

Miroslav

Hnilička

župy Pražské-Scheinerovy, jako zá-

zástupce, protože sám hrdě hájil barvy

Václav Pechman,

župy Podbělohorské a jak všichni dob-

foto Andrea Pivcová
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Zborovský závod branné zdatnosti

Když jsme přemýšleli, jak oslavit 28. říjen ještě jinak než stáním čestných stráží
u pomníků, napadlo nás uspořádat Zborovský závod branné zdatnosti a připomenout tak zásluhy československých le-

gionářů o samostatný stát. Organizace se
ujali členové 234. pěšího praporu – klubu
vojenské historie a současnosti, který je
velmi aktivní součástí naší jednoty. Záštitu nad závodem převzalo město Valašské
Meziříčí.
Závod obsahuje tři disciplíny: terén-

neděli napadl sníh. Když

jsme se pro-

telé byli spokojeni. Určitě ho příští rok

ní běh s překážkami, hod granátem na

mrzlí vraceli od pomníku T. G. Masary-

zopakujeme. Již nyní máme nápady, jak

cíl a střelbu ze vzduchovky. Jako dopl-

ka do sokolovny na teplý čaj, přemýšleli

ho lépe spojit přímo s vlastními oslava-

něk byl připraven den otevřených dveří

jsme, zda celou akci nevzdat. Pět minut

mi státního svátku. Vidíme v něm způ-

234. pěšího praporu s ukázkami činnosti,

před avízovaným startem byli přítomni

sob, jak veřejnosti připomenout události

pro závodníky pak pěkné ceny, medaile

tři závodníci. Další se začali trousit v mo-

naší historie a to, že 28. říjen není pou-

a diplomy.

mentě, kdy už jsme byli rozhodnuti vše

ze dnem volna, ale významným státním

Jak se blížilo datum 28. října a vrcholily

zrušit. Nakonec se sešlo 13 závodníků ve

svátkem.

přípravy, zhoršovalo se výrazně počasí.

věku od 6 do 27 let a závod se konal.

Text a foto Jana Rosáková,

V sobotu lilo jako z konve a teplota i naše

I když trasa byla zjednodušená (nebyly

Sokol Valašské Meziříčí

nálada klesaly k bodu mrazu. V noci na

překážky), líbil se a účastníci i pořada-

Sokol Příbram v Dánsku
Letošní mistrovství Evropy v TeamGymu
pořádala Dánská gymnastická federace.
Družstvo Sokola Příbram TeamGym Junior
IV. se tohoto mistrovství, které se odehrávala 16.–20. října v městě Aarhusu, zúčastnilo, když si svoji nominaci děvčata
vybojovala vítězstvím na mistrovství České republice v Trutnově v květnu letošního
roku.
I když předvedla svoje nejlepší výkony
v tomto roce, na medaile to v tak silné
konkurenci nebylo. Zato si ale přivezla úžasné zážitky a také velkou motivaci
k dalšímu tréninku s cílem vybojovat účast
na ME za dva roky. To se uskuteční na Ka-

sko, 5. Norsko, 6. Velká Británie, 7. Česká

bram má velmi dobrou základnu, svědčí

nárských ostrovech.

republika.

i to, že dvě naše děvčata, Karolína Jíchová

V naší kategorii závodilo sedm národ-

Na mistrovství Evropy jsme byly jako je-

a Aneta Procházková, závodila v družstvu

ních týmů. Na první tři nejlepší, které

diný národní tým složený z jednoho klu-

seniorek Bohemians Praha a Jan Šindelář,

předváděly výkony s nejvyšší obtížností

bu, ze Sokola Příbram. Po zranění jedné

Ondřej Vaner a Vítek Havelka za seniory

a perfektním provedením, žádné z dalších

naší šikovné gymnastky v tréninku do-

mix družstva Bopo Třebíč.

družstev nedosáhlo. Naše družstvo zacvi-

plnila družstvo gymnastka z Bohemians

Členky družstva Sokola Příbram na ME

čilo velice pěkně pódiovou skladbu, za což

Praha. Ostatní národní týmy složily jed-

byly: Marcela Makovcová, Dominika Krej-

dívky sklidily veliký potlesk. Na tumblingu

notlivé federace z nejlepších gymnastů ze

čová, Pavlína Svobodová, Monika Kuba-

a trampolínce předvedly to, co umí nej-

všech oddílů své země. Pořádali společné

lová,

lépe, musíme jen zvýšit obtížnost prvků.

tréninkové kempy a s přípravou začali již

Šimůnková, Lenka Drábková, Kateřina

Od postupu do finále nás dělily necelé tři

dva roky před mistrovstvím. Federace jim

Ševčíková, Adélka Mejzrová, Denisa Jo-

body a bodový rozdíl od čtvrtého místa pět

připravila perfektní podmínky v nejlep-

náková, Anna Blehová, Jana Schejbalová,

bodů, což není tolik, aby se nedalo dohnat

ších tréninkových gymnastických halách.

Veronika Skoupá, Klára Kalašová (Bohe-

tréninkem. Výsledné pořadí je toto:

V tomto naše Česká gymnastická federa-

mians Praha). Trenéři: Blanka Chrastinová,

1. Island, 2. Dánsko, 3. Švédsko, 4. Fin-

ce má co dohánět. O tom, že Sokol Pří-

František Beran.

Dominika

Rozmajzlová,

Kateřina

-red-
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mladá bOleslav hOstila me v capOeiře
velké ﬁnále mistrovství evropy v brazilském bojovém umění capoeira patří v současnosti mezi největší
události, které může evropská capoeira nabídnout. je veliký úspěch, že se mohl konat právě v mladé
boleslavi, a to v neděli 25. listopadu.

Kromě řady účastníků žákovských kate-

umístil na krásném druhém místě. Třetí

2002. Roky společné dřiny a potu se

gorií B a C přijelo více než dvacet hostů

místo vybojoval liberecký trenér Tomáš

dnes odráží na výsledcích, kterých tato

z celé Evropy soutěžit v mistrovské ka-

Zummer (Instrutor Robocop). Prvenství

skupina pravidelně dosahuje. Uplynulo

tegorii A. Z Brazílie, země jejího půvo-

tentokráte putovalo do Španělska, od-

pouhých deset let a dnes jsou všichni

du, přiletělo na soutěž několik vzácných

kud přijel a vybojoval titul mistr Evropy

původní žáci držiteli mistrovských pás-

hostů včetně samotné poroty, ve které

David Balarezo (Instrutor Bala).

ků a založili Českou asociaci capoeiry.

soudcovali Rogerio de Medeiros Filho

Dominantou

byly

Díky této skupince patří Česká republika

(Mestre Capixaba), Jorge Luiz Dias De

prostory Vzdělávacího centra Na Karme-

v capoeiře mezi nejrychleji se rozvíjející

Lima (Mestre Di Mola) a Rodolfo Goes

li, které propůjčila Vysoká škola Škoda

země v Evropě. Nedávno u nás o capoei-

(Professor Dodo). Bylo to historicky po-

Auto. Každý, kdo přišel, měl příležitost

ře ještě téměř nikdo nevěděl a dnes patří

prvé, kdy se pod záštitou asociace Vem

vidět mimo samotné soutěže i zajímavý

mezi vyhledávané sporty a pořádají se

Camará Capoeira pořádal evropský šam-

doprovodný program, jehož průběhem

u nás mezinárodní akce, včetně evrop-

pionát s účastí mistrovské kategorie.

provázel ostřílený moderátor Luboš Dvo-

ského šampionátu.

Pořádat mezinárodní akci takovýchto

řák. V rámci krátkého rozhovoru měli

Letošní šampionát byl po mnoha smě-

rozměrů byla pro oddíl capoeiry Sokola

diváci příležitost poznat prezidenta me-

rech výjimečný. Poprvé se akce zúčast-

Mladá Boleslav veliká výzva, se kterou

zinárodní asociace Vem Camará Capoe-

nili hned tři brazilští mestres, poprvé se

se vypořádal na výbornou.

celého

šampionátu

ira – Mestre Paçocu (vlastním jménem

soutěžilo i v mistrovské kategorii a po-

potvrdil

Sandro Felix dos Santos), který je záro-

prvé se zúčastnil sám držitel titulu mistr

svoji vysokou profesionalitu po všech

veň patronem a hlavním trenérem všech

světa Instrutor Robocop. Celé mistrov-

stránkách. Vedle bezchybné přípravy

oddílů v České asociaci capoeiry. Mestre

ství se skvěle vydařilo a je velmi prav-

a hladkého průběhu celého mistrovství

Paçoca patří mezi úzkou skupinku celo-

děpodobné, že se v blízkém časovém

se podařila získat řada umístění včetně

světově nejuznávanějších učitelů capoe-

horizontu opět do Mladé Boleslavi vrátí.

jednoho medailového. To získal trenér

iry. Věnuje se jí více jak 25 let.

oddílu Karel Popovič (Instrutor Ataba-

Skupinka českých nadšenců se s Mestre

que), který se v mistrovské kategorii A

Paçocou setkala poprvé v prosinci roku

Mladoboleslavský

tým

opět

Martin Kolář
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Mezi favority 11. otevřeného mistrovství

hé místo a titul vicemistr ČR vybojoval

Hrádek a proti o dva roky starším soupe-

ČR allkampf-jitsu ve fightingu již tradičně

František Veselý v juniorech nad 65 kg.

řům si vedli velice statečně. Stejně jako

ve svých váhových kategoriích patřili zá-

Bronz v této kategorii získal David Levý.

v další dětské kategorii chlapců do 49 kg

vodníci AKJ Panthers Sokol Písek pod ve-

Dalším stříbrným medailistou byl de-

Martin Kukrál. V hlavní dospělé kategorii

dením trenérů Ladislava Včeličky a Zdeň-

butující Karel Frnka v kategorii chlapců

nastoupil do 77 kg mužů Martin Kodad,

ka Hoška. Na mistrovství, které se konalo

nad 65 kg a třetí místo v téže katego-

který startoval zároveň i v soutěži Figh-

3. listopadu, tuto svoji roli potvrdili, což

rii vybojoval Marcel Čihák. Další stříbro

ting Lowkick do 77 kg. V doslova nabité

se projevilo i v celkovém výsledku turna-

pak přidal Tomáš Karel v juniorech do

konkurenci, kdy tato váhová kategorie je

je, kdy jako oddíl obsadili třetí místo mezi

62 kg, v níž vinou zdravotní indispozice

tradičně nejsilněji obsazovaná, se dostal

konkurencí dvaceti zúčastněných týmů

čtvrtou příčku obsadil loňský mistr re-

až do semifinále. K úspěchům patří roz-

z celé ČR.

publiky Vojtěch Včelička. Naše jediná ju-

hodně i to, že se letošní ročník obešel bez

Na tomto úspěchu se podíleli jak zkuše-

niorka Dana Andrová v kategorii do 60

vážnějších zranění, a to i díky důsledné

ní borci, tak nováčci, kteří si atmosféru

kg obsadila rovněž čtvrté místo. V dět-

a zodpovědné přípravě ze strany všech

velkého turnaje vyzkoušeli poprvé. Titul

ských kategoriích se poprvé na zápasišti

zúčastněných, za což jim patří poděková-

mistra republiky si z Plzně odvezl Jan Vo-

představili v dětech do 9 let naše teprve

ní.

rášek v kategorii chlapců do 62 kg, dru-

sedmileté naděje Adélka Ťupová a Filip

SPORT

panteři pOtvrdili rOli FavOrita

Ladislav Včelička,
Sokol Písek

medailOvé žně sOkOla kampa
Žákovské mistrovství české republi-

ky ve skocích na trampolíně bylo letos
pořádáno počátkem listopadu v Rožnově pod Radhoštěm. Skokani ze Sokola Kampa se ho zúčastnili ve všech
kategoriích, a to v mladších žácích
a žákyních, starších žácích a žákyních,
v synchronních skocích chlapců a dívek
a ve smíšených družstvech. Na mistrovství republiky se z našeho oddílu kvalifikovalo třináct skokanů, ale nakonec
jich o tituly odjelo bojovat jen jedenáct.
Po napínavé kvalifikaci bylo jasné, že
„kampáci″ budou startovat ve všech finálových disciplínách.
V kategorii mladších žáků do 12 let se
mistrem republiky stal náš Václav Hořejší, který si vytvořil již dostatečný
náskok v kvalifikaci. Martin Medek startoval z bronzové pozice, ale bohužel
skončil až čtvrtý. V mladších žákyních
vybojovala naše Lenka Tomková bronzovou medaili.

po finále získali stříbro. Bronz si odvezli

tého místa a proto všem „kampákům″

Ve starších žákovských kategoriích do

Lukáš Majer a Matouš Kupka.

udělal velikou radost, když zabojoval ze

15 let se nám dařilo ještě o něco lépe.

V nejnapínavější soutěži družstev měl náš

všech sil a součet jejich sestav se vy-

Mistrem republiky se stal Lukáš Majer se

oddíl nasazená tři družstva. Po kvalifika-

houpnul až na stříbrnou příčku. Celko-

skoro sedmibodovým náskokem. Bron-

ci se do pětičlenného finále probojovaly

vě si tedy Sokol Kampa Praha v sobotu

zovou příčku vybojoval Adam Červin-

naše dva týmy, což byl veliký úspěch.

3. listopadu přivezl z Rožnova pod Rad-

ka. Také v kategorii dívek jsme získali

Letos startovalo deset družstev. Ve finá-

hoštěm jedenáct cenných kovů a úspěš-

dvě medaile. Titul mistryně republiky

le nastupovali vždy tři nejlepší skokani

ně tak navázal na červnové seniorské

získala Karolína Sikorová a bronz si od-

z družstva a jejich body se sčítaly. Tým

a juniorské mistrovství republiky, kde

vezla Denisa Lichtágová. Obě děvčata

„Kampa A″ (Majer, Sikorová, Lichtágo-

Kampa získala šest mistrovských titulů.

startovala také v kategorii synchronů,

vá D., Hron) suveréně potvrdil obtížnost

Petr Dufek,

kde vybojovala stříbrnou příčku. Mezi

i jistotu sestav a zvítězil o více jak osm

hlavní trenér oddílu skoků

žáky jsme měli Adama Červinku v páru

bodů. Tým „Kampa B“ (Kupka, Hořejší,

na trampolíně,

s Františkem Handlem z Olomouce. Ti

Lichtágová E., Červinka) útočil ze čtvr-

Sokol Kampa Praha
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Úspěchy a ambice pardubických karatistů

V říjnu skončila liga moderního sportov-

si pro sebe utrhli výborný výsledek. Od-

tyto souboje, vzpomněl jsem si na spart-

ního karate – poslední turnaj se konal ve

díl, který skončil na prvním místě, měl

skou legendu o bitvě u Thermopylae. Je

dnech 20.–21. října v Hanušovicích. Kara-

s sebou dvacet cvičenců, což bylo nejvíce

to skvělý výsledek a jsem na svůj oddíl po

tisté oddílu MST Sokola Pardubice skončili

na tomto semináři. Náš oddíl MSK Sokol

právu hrdý a jsem rád jeho součástí. Je

na tomto turnaji na druhém místě. Trenér

Pardubice skončil o dva body na místě

vidět, že způsob tréninku našeho oddílu je

oddílu Adam Knajbl výkony pardubických

druhém, ale pouze se třinácti borci. To

správný a proto věřím, že příště budeme

sokolů ohodnotil slovy: „Myslím, že i když

mi jako trenérovi bohatě stačí. Kvalita

první.″

jsme jako oddíl skončili na tomto turnaji

se vždy nedokáže vyrovnat kvantitě, ale

na druhém místě, tak ve srovnání jsme

zde se to málem povedlo. Když jsem viděl

Adam Knajbl

Gymnastický Sokol Grand Prix

Jednou z posledních sletových soutěží

ČOS letošního roku byl Sokol Grand Prix
de gymnastique ve sportovní gymnastice
dvojic. Organizaci, tak jako vždy, zajišťoval oddíl SG Sokola Brno I ve spolupráci
s ČOS, ČGF, ČOV, magistrátem statutárního města Brna a Klubem českých olympioniků a sponzory. V jeho hale se také
závod 10. a 11. listopadu konal.
V závodě startovalo 10 párů složených ze
závodníků a závodnic sedmi států – Polska, Slovinska, Španělska, Švýcarska,
Ukrajiny, USA a gymnasté České republiky, startující pod hlavičkami ČR, ČOS, SBI
– a ve složených mezinárodních párech.
Na prvním místě skončil ukrajinský pár
Maria Livchikova a Maksym Semiankiv,
stříbrné medaile získal česko-španělský
pár Kristýna Pálešová (Sokol Brno I)
a Ignacio Losantos, na třetí stupínek
vystoupili Jana Šikulová (Sokol Brno I)
a Švýcar Mark Ramseier. Čtvrtým fi-

gramem – účinkovaly děti z přípravek

nalistou byl česko-americký pár Petra

domácího oddílu a moderní gymnastky

Hedbávná a David Jessen.

ze Startu Brno (bývalý klub Gity).

Soutěž byla zpestřena doprovodným pro-

Petr Syrový
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sOkOlOvé mistrOvsky tančili salsu
Liberecký Babylon hostil počátkem listopadu

se úspěšně probojoval do finále taneční pár

„World latino and belly dance festival″, ta-

z Ostravy Jakub Mazůch a Michaela Gatěko-

neční soutěž organizovanou Taneční a pohy-

vá, kteří již dlouhou dobu reprezentují od-

bovou školou ILMA Mgr. Ilony Šulcové z Tur-

díl T.J. Sokol Vítkovice – TK Akcent Ostrava.

nova a pod záštitou hejtmana Libereckého

Loni se jakožto historicky první český pár

kraje Stanislava Eichlera. Akce zahrnovala

probojovali do finále na mistrovství světa

světové a evropské šampionáty v různých

v tomto tanci a letos na mistrovství Evropy

věkových kategoriích pod světovou organi-

již finále obhajovali. S přehledem absolvovali

zací IDO (International dance organization).

tři páteční předkola, která byla díky méně-

V mnoha párových i sólových disciplínách se

členné porotě a krutému postupovému klíči

vystřídalo přes 1600 tanečníků z 20 zemí Ev-

pro spoustu dobrých párů konečná. V kon-

ropy.

kurenci 58 dvojic, hlavně z Itálie, Polska

Jedním z královských tanečních stylů je

a Ruska, se umístili ve finálové sedmičce nej-

také párová salsa a právě v této disciplíně

lepších na krásném 5. místě.

mladí FOtbalisté v hale

-red-

Mladí fotbalisté si dali 17. listopadu do-

nilo devět sportovních oddílů: Sokol Dol-

mužstva byla rozdělena do dvou hracích

staveníčko ve sporní hale v Dolních

ní Beřkovice, FK Pšovka Mělník, Spartak

skupin, kde se hrálo ,,každý s každým″

Beřkovicích, kde se konal halový turnaj

Průhonice, SK Mondi Štětí A, SK Mondi

a do semifinále a finále postupovala prv-

o přeborníka ČOS starších přípravek.

Štětí B, Slavoj Kladno, Slovan Bohnice,

ní dvě mužstva z každé skupiny, hrálo se

Turnaj proběhl u příležitosti 150. výročí

ČLV Beroun, TJ Chlumec. Na tomto tur-

rovněž o 5.–9. místo. V konečném pořadí

České obce sokolské jako významný pří-

naji bylo celkem 114 hráčů a 96 dospě-

obsadil 1. místo Spartak Průhonice před

spěvek dlouhodobé činnosti této tělový-

lých osob. V nově vybudované hale bylo

druhým Sokolem Dolní Beřkovice a tře-

chovné organizace a jako důkaz rozvoje

vynikající prostředí pro všechna mužstva

tím FK Pšovka Mělník.

sportovní činnosti mládeže.

z hlediska šaten, občerstvení a prosto-

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Filip

Příprava této sportovní události byla za-

ru pro sledování utkání. V tomto směru

Kuda z Dolních Beřkovic, nejlepším střel-

měřena na co nejširší účast sportovních

většina účastníků vysoce oceňovala pro-

cem byl Ondřej Gottwald z Průhonic.

oddílu v rámci Středočeského kraje, Pra-

středí, ve kterém se turnaj konal. Hrací

Emil Vašíček,

hy a Ústeckého kraje. Turnaje se zúčast-

systém byl stanoven tak, že zúčastněná

starosta T.J. Sokol Dolní Beřkovice

memOriál jana gajdOše
Letošní, v pořadí již 21. ročník Memoriá-

Lucija Hribar (2., GC Zelena Jama), Aneta

lu Jana Gajdoše ve sportovní gymnastice

Holasová (3. TJ Bohemians Praha).

kole startoval každý z dvojice na dvou

žákyň a žáků v Brně, byl jednou ze sleto-

Závod chlapců odstartoval v 15.00 hod.

sportovci vybraných nářadích. Do druhé-

vých soutěží ČOS. Závod je rovněž zařa-

za účasti 35 závodníků v devíti druž-

ho kola postoupilo osm nejlepších párů

zen v kalendáři UEG. Organizaci, tak jako

stvech a jednotlivců ze tří zemí – Maďar-

a do třetího – finále čtyři nejlepší páry.

vždy, zajišťoval oddíl SG Sokola Brno I

ska, Rakouska a Slovinska, a tří družstev

Zde každý z dvojice cvičil již jen na jed-

ve spolupráci s ČOS, Nadací sportující

gymnastů České republiky (ČOS, SBI

nom nářadí, na kterém dosud nestartoval.

mládeže, magistrátem statutárního měs-

a družstvo reprezentující ČSTV - ČGF).

Tradičně velmi dobré výkony byly v le-

ta Brna, Klubem českých olympioniků

V soutěži jednotlivců skončili na prvních

tošním roce korunovány velmi slušnými

a drobnými sponzory.

dvou místech Rakušané – Johanes Mai-

výkony družstev – dívek z ČR (obsadi-

Závod děvčat se konal v sobotu 17. lis-

roser (1.) a Paul Hagen. Třetí byl Balast

la první tři místa, jednotlivkyně vyhrála

topadu od 10.00 hod. a startovalo v něm

Kiss z týmu Ferencvaros. V družstvech

závodnice domácího SBI), chlapců z Ra-

54 závodnic ve 14 kompletních druž-

zvítězil tým Rakouské gymnastické fe-

kouska a Maďarska, ale ani chlapci z ČR

stvech. Vedle domácích SBI, dalších tří

derace, druhý skončil maďarský Feren-

se neztratili. V nedělním finálovém zá-

družstev ČOS – Sokola Kampa, Soko-

cvaros a třetí příčka patřila reprezentaci

vodě vylosovaných dvojic se české jmé-

la Kladno, Sokola Moravská Ostrava I

České gymnastické federace. Tým České

no objevilo v případě dívek na 1. místě,

a dalších družstev z ČR (ČGF, ČSTV – Bo-

obce sokolské skončil čtvrtý.

v případě kluků na 3. místě celkové-

hemians Praha, Šumperk) se představi-

V

finálovou

ho pořadí. Vzhledem k věku startujících

lo sedm družstev z evropských států –

soutěží. Ta byla organizována jako sou-

českých gymnastů a gymnastek lze oče-

z Maďarska, Německa, Rakouska, Slo-

těž dvojic po vzoru Sokol GP. Dvojice

kávat jejich start a vylepšení umístění

venska a Slovinska. První tři místa ob-

byly losovány z 12 nejlepších závodníků

i v dalších letech.

sadily Lucie Jiříková (1., Sokol Brno I),

a závodnic maximálně však dva z jedno-

neděli

pokračoval

závod

ho družstva. Závod měl tři kola. V prvním

Petr Syrový
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vítkOvičtí zápasníci Obhájili titul
poslední říjnová sobota byla pro zápasníky sokola vítkovice velmi úspěšná. zatímco muži v teplicích
vybojovali titul mistra čr a obhájili tak titul z loňského roku, mladší žáci získali v březové tři tituly
mistra čr v zápase řecko-římském a vyhráli i soutěž družstev.

• Mužští mistři ČR ze Sokola Vítkovice: horní řada zleva – předseda oddílu a trenér Milan Slončík, Jiří Kopecký, Petr Krejčí, Marek Barva, David
Berdis, Marek Bešťák, Marián Slončík, Jiří Irain, Matej Deák, Slavomír Štofík, Michal Smieško, Vratislav Chotaš. Dolní řada zleva – Tomáš Zezulák,
Pavel Sztwiertnia

V Teplicích se konalo páté kolo I. ligy

sezónu chceme stavět na vlastních od-

tradiční oddíly, kde jsou tréninková stře-

mužů v zápase ve volném stylu. Bylo to

chovancích Vraťovi Chotašovi, Tomášovi

diska mládeže a dlouhodobě dosahují

poslední kolo a o titulu se rozhodovalo

Zezulákovi, Pavlovi Sztwiertniovi a dále

v rámci České republiky dobrých výsledků.

mezi volnostylaři Vítkovic a Teplic. Lepší

na juniorech Markovi Barvovi a Michalovi

Titul mistra ČR získal ve váze do 44 kg

výchozí pozici měli ostravští zápasníci,

Smieškovi a po delší pauze vracejícímu

Omar Rakhmet, ve váze do 52 kg Voj-

kteří měli v celkové tabulce dva body

se Mariánovi Slončíkovi. Tito zápasníci

těch Piskoř a ve váze do 65 kg Matouš

náskok před Teplicemi. Poslední kolo

by měli tvořit základní sestavu, kterou

Vondál. Druhá místa obsadili ve váze do

a celou soutěž zhodnotil předseda oddílu

budou doplňovat již zmínění zápasní-

40 kg Kairzhan Abdurakhim, ve váze do

a trenér Milan Slončík: „Na poslední kolo

ci z Košic a další naši odchovanci Petr

44 kg David Kopřiva. Na pátých místech

do Teplic jsme se připravovali hned po

Krejčí, Honza Jasinský, Aleš Kolařík. Na

skončili ve váze do 48 kg Daniel Kaliský

čtvrtém kole, protože bylo jasné, že po-

hostování máme přislíbenou účast Marka

a ve váze do 52 kg Denis Lechovič.

kud chceme titul obhájit, musíme odjet

Bešťáka, Jirky Iraina a Jirky Kopeckého.

Roman Piskoř,

v co nejsilnější sestavě. Nakonec se nám

Všichni jmenovaní se podíleli i na získání

Sokol Vítkovice

podařilo mužstvo postavit tak, že nám

letošního titulu.″

v podstatě chyběli ze základního kádru

V malé obci Březová u Sokolova se ko-

pouze dva zápasníci. Závěrečné kolo

nalo mistrovství ČR mladších žáků v zá-

jsme vyhráli, když jsme naše protivníky

pase řecko-římském. Zúčastnilo se ho

porazili rozdílem třídy. V letošním roce

57 dětí ročníků narození 1999 a 2000

jsme se opírali o výkony našeho odcho-

z 18 oddílů České republiky. Vědě-

vance a reprezentanta ČR Vrati Chota-

li jsme, že tyto ročníky máme v oddíle

še a dále našich posil z Košic – Davida

dobře zastoupeny a proto jsme do Bře-

Berdise, Slavomíra Štofíka, Matěje De-

zové jeli pro 2–3 tituly mistra ČR. Ko-

áka a Mariána Hutňana. Hostování slo-

nečné výsledky však zaskočily i nás sa-

venských zápasníků máme přislíbeno

motné. Získali jsme tři tituly mistrů ČR,

i na příští rok. Pokud bude i nadále měs-

dvě druhá místa a v soutěži družstev

to Ostrava ﬁnančně podporovat prvoli-

jsme obsadili 1. místo i přesto, že se

gový zápas v Ostravě, věříme, že i přístí

v oddíle věnujeme převážně zápasu ve

rok budeme bojovat o titul. Následující

volném stylu. Za našimi dětmi skončily

foto Dušan Pilch
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