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dat někdy i nepříjemné otázky mladé ge-

vedení ČOS, jednoty i župy připravují na

nerace, které sami nejlépe rozumějí. Vě-

letošní rok celou řadu akcí, kde by soko-

řím, že ano. Proč se však více neuplat-

lové měli nejen sobě, ale celé společnosti

ňují ve vedoucích činovnických funkcích?

připomenout uplynulých 150 let, ale také

Nedáváme jim příležitost, přežívá v obci

se současně představit jako moderní se-

názor, že funkcionářská kvalita musí být

bevědomá organizace, která má dnes ne-

spojena s dlouholetými zkušenostmi?

zastupitelný význam v současném životě.

Pak je to nedobrý stav. V daleko hor-

A to nejen tělovýchovnými a sportovními

ší situaci by však Sokol byl, kdyby vhod-

úspěchy, ale také jako významný činitel

ní představitelé mladší generace, schop-

především při výchově mládeže a dnes,

ní konstruktivní a věcné diskuse, odborně

bohužel, i jako jeden z mála článků spo-

připravení a přitom vnímající tradice So-

lečnosti, který věnuje zvýšenou pozor-

kola, nepřicházeli proto, že nemohou na-

Milé sestry, vážení bratři,

nost naší seniorské generaci.

lézt s námi společnou řeč a dohodnout

letošní významné výročí založení naší or-

Oslavy však skončí a já jsem přesvědčen,

se o společných představách o naší sou-

ganizace je bezpochyby vhodným oka-

že již dnes je nutné se trochu zahledět

časnosti a budoucnosti. I takové názory

mžikem pro zamyšlení nad uplynulým

i do budoucnosti. V roce 2013 nás čeká

jsem v Sokole a nejen v oblasti vzdělava-

obdobím v životě nejen Sokola, ale i na-

další sjezd, spojený s volbami činovníků

telské práce slyšel.

šeho státu. 150 let není v historii krátký

v jednotách, župách i do ústředních orgá-

Na tyto otázky je nutné urychleně hledat

úsek, zvláště když byl provázen mnohými

nů ČOS. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší

odpovědi, a to především na úrovni jed-

nelehkými etapami, hraničícími i s mož-

čas, chceme-li, aby Sokol skutečně před-

not a žup. A vyhledávat mladé a schop-

nou likvidací nejen Sokola, ale i české-

stavoval moderní tělovýchovnou organi-

né lidi v tělocvičnách, na sportovištích

ho národa. V těchto těžkých chvílích so-

zaci s kvalitním odborným řízením počí-

i v uměleckých souborech a zapojovat je

kolové nikdy nechyběli v předních řadách

naje a na odpovídající úrovni nastaveným

v co nejširší míře do řízení a organiza-

těch, kteří se nevzdávali, bojovali za rod-

vzděláváním konče, začít řešit i generač-

ce sokolské činnosti. Další vývoj Sokola

nou zem, demokracii a svobodu, často

ní problém.

a možná i jeho existence bude záležet

i za cenu nejvyšší, cenu vlastního života.

Je třeba si především položit otázku, zda

především na nich.

A díky i tomu, že se sokolství brzy rozší-

máme ve svých řadách dostatek mla-

Zdeněk Mička,

řilo i do mnoha zemí světa, přežilo doby,

dých, schopných a iniciativních lidí s chu-

vzdělavatel ČOS

kdy bylo ve své původní vlasti potlačeno

tí do práce, kteří nám mohou předklá-

SLOVO ÚVODem / ZPRAVODAJSTVÍ

a zakázáno. Je proto více než vhodné, že

Oslavy ZahÁJÍ ZasedÁnÍ v karOlinu

V těchto dnech si připomínáme, že prv-

častní další významní činovníci a osobnos-

ní sokolská jednota vznikla v Praze právě

ti sokolské organizace a zahraniční hos-

před 150 lety – 16. února 1862. Od sa-

té, byli pozváni zástupci vlády, parlamentu

mého počátku byla kromě tělocvičných

a dalších společenských organizací v čele

a sportovních aktivit důležitou náplní so-

s prezidentem České republiky Václavem

kolské činnosti mravní výchova a rozsáh-

Klausem.

lá společenská a kulturní činnost. 150 let

Součástí programu bude slavnostní projev

není v historii krátký úsek, zvláště když

starostky ČOS sestry Moučkové, vystou-

byl provázen mnohými nelehkými etapa-

pení pozvaných hostů a uctění památky

mi, hraničícími i s možnou likvidací české-

všech obětí z řad sokolů v dlouhodobé his-

ho národa. V těchto těžkých chvílích so-

torii organizace. Program, jehož součástí

Ing. Antonín Lébl

kolové nikdy nechyběli v předních řadách

bude i kulturní část, ukončí setkání účast-

tel.: 244 463 478

těch, kteří se nevzdávali, bojovali za rod-

níků ve společenských prostorách Karolina.

e-mail: lebl@molten.cz

nou zem, demokracii a svobodu, často i za

-red-

cenu nejvyšší, vlastního života.
Oslavy 150. výročí založení Sokola zahájí letos 10. března slavnostní zasedání Výboru České
obce sokolské v pražském Karolinu, vyvrcholí pak v létě XV. všesokolským sletem.
Na slavnostní zasedání v Karolinu,

Oficiálním marketingovým
partnerem oslav 150. výročí
založení Sokola
a XV. všesokolského sletu 2012
je AGENTURA LEMAN s.r.o.
kontakt:

16. února 1862
den založení sokola

kterého se mimo členů Výboru zú-
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Drtí z poškozených a neplatných banko-

ropskou numizmatickou asociací (ENA).

deji tady byla také příležitostná znám-

vek posypala a tím symbolicky pokřtila

Malá slavnost za velké účasti sokolů

ka v hodnotě 14 Kč, obálka prvního dne

novou dvousetkorunovou pamětní minci

i hostů se uskutečnila vpředvečer dne

a nálepní list, vydané Českou poštou,

vydanou ke 150. výročí založení Sokola

výročí založení Sokola v Michnově paláci

s.p. Tyto poštovní ceniny si můžete kou-

starostka Hana Moučková. Minci vyda-

Tyršova domu v Praze.

pit již nyní také v sokolské prodejně

la Česká národní banka a Česká obec

Návštěvníci akce měli možnost koupit si

v Tyršově domě.

sokolská uspořádala 15. února prezen-

i další listiny vydané k této akci, ozna-

Text a foto

taci pamětní mince ve spolupráci s Ev-

čené příležitostným razítkem. V pro-

H. Rezková

• Starostka Hana Moučková křtí pamětní minci

• K vydání mince hovoří Evžen Škňouřil, prezident ENA

• Zápisy v pamětní knize

• Zájem o mince i poštovní ceniny byl obrovský

• Bronzový odlitek mince druhého návrhu v pořadí

• Pamětní stříbrná mince

ZPRAVODAJSTVÍ

Pamětní minci pokřtila starostka Hana Moučková
drtí z bankovek…
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Předsednictvo vzdělavatelského odboru

Vzdělavatelský odbor ČOS

výše 3 kusy) velikostí od pohlednicového

ČOS a Komise VO ČOS pro práci s mlá-

Literární soutěž seniorů

formátu až po formát A4 zaslali v obál-

deží a seniory vyhlásily koncem letošní-

Újezd 450/50 – Tyršův dům

ce s názvem FOtO sOutěž do 31. října

ho ledna dvě soutěže. I když v jejich propozicích se to neuvádí, z kontextu i nača-

118 01 Praha 1 – Malá Strana
e-mailová adresa:

2012 na adresu:
Vzdělavatelský odbor ČOS

sování je zřejmé, jaké je jejich poslání:

astefanova@sokol.eu

Foto soutěž

Jsou motivovány letošním významným

kvolkova@sokol.eu

Tyršův dům - Újezd 450/50

sokolským výročím a mají také přispět

Kromě

k uchování osobních pohledů a prožitků

te uvést jméno, příjmení rok naroze-

Na zadní stranu fotografie nezapomeň-

dvou současných generací – té starší a

ní, adresu, případně telefonické spojení,

te napsat jméno, rok narození, adresu,

té mladé.

členství v jednotě a příslušnost k župě.

jednotu a župu (pořadatelé prosí ne pro-

První soutěž je literární a je určena pro

Vybrané

piskou, aby se fotografie

seniory od šedesáti let věku výše. Sou-

v připravovaném sborníku „Vzpomínky

tu neznehodnotila – jsou na to speciální

těžící mají za úkol napsat povídku na

na Sokol‟. Všichni účastníci dostanou pa-

popisové tužky, které se dostanou běžně

téma Vzpomínky na Sokol našeho mlá-

mětní list.

v papírnictví).

dí. Napsaná může být jakoukoliv for-

Druhá soutěž je o nejzdařilejší foto

Z vybraných fotografií bude v Tyršově

mou – na psacím stroji, na počítači,

z oslav 150. výročí Sokola a je určena

domě uspořádána výstava Jak se slavi-

čitelným písmem a zaslána buď e-

pro dvě kategorie – pro mládež do osm-

lo 150 let v pohybu.

mailem nebo v obálce s názvem Li-

nácti let a pro seniory od šedesáti let.

Vyhodnocené fotografie budou oceně-

terárnÍ sOutěž seniOrŮ, a to

V propozicích pořadatelé soutěže uvádě-

ny diplomem a drobnou cenou. Všichni

do 31. října 2012 na adresu:

jí, aby její účastníci své fotografie (nej-

účastníci dostanou pamětní list.

názvu

povídky,

povídky

budou

nezapomeň-

publikovány

vzdělávání v čos slaví ÚsPěcH

ZPRAVODAJSTVÍ

soutěŽe Pro mládeŽ i seniory

118 01 Praha 1 – Malá Strana

vyrytím tex-

lební období pracuje ve výboru jednoty);
Marta Roubalová (T.J. Sokol Smíchov I,
devět let je tajemnicí župy Jungmannovy); Miroslava Nejtková (T.J. Sokol Srch,
župa Východočeská-Pippichova, od roku
2010 Intruktor Body and mind (FBG);
Jana Sklenářová (T.J. Sokol Kolín – náčelnice župy Tyršovy, spoluautorka sletové skladby „Dávej, ber‟); Jana Sobotová,
(T. J. Sokol Spořilov, místonáčelnice ČOS,
spoluautorka sletové skladby „Korálky”
a skladby „Ať žijí duchové‟).
Všechny cvičitelky aktivně pracují v jednotách i župách, pomáhají na akcích
ČOS, organizují tábory a akce pro děti
i dospělé.
Všechny prošly školeními II. třídy na
Ústřední škole ČOS, některé z nich i v několika odbornostech. Zúčastňují se doškolovacích seminářů a pečují o zdokonalování své cvičitelské práce.
Velmi oceňujeme jejich snahu a vytrva-

• Zleva D. Absolonová, D. Fialová, M. Roubalová, J. Sklenářová, J. Sobotová

lost v oblasti vzdělávání a gratulujeme

Mramorový salonek v Tyršově domě

skou školu při FTVS UK. Šestá úspěšná

k úspěšnému ukončení studia. Na Tre-

v Praze byl 9. ledna v 16 hodin svěd-

absolventka se pro nemoc nemohla osob-

nérské škole byla skupina sokolských

kem slavnostní události. Za přítomnosti

ně dostavit.

cvičitelek skutečně raritou, neboť jejich

starostky ČOS sestry H. Moučkové a ná-

Jedná se o sestry Dana Absolonová (T.J.

přístup ke studiu i k plnění úkolů byl pří-

čelníka a náčelnice ČOS bratra M. Vrány

Sokol Spořilov – náčelnice župy Pražské

kladný. Věříme, že v budoucnu uplatní

a sestry L. Kocmichové byly předány cvi-

Scheinerovy, metodička ÚŠ ČOS, členka

své zkušenosti při sokolské činnosti.

čitelské legitimace I. třídy pěti cvičitel-

ústředního sboru RDPD); Darina Fialová,

Text a foto

kám, které úspěšně absolvovaly Trenér-

(T.J. Sokol Královské Vinohrady, třetí vo-

Anna Jurčíčková
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Připomínka obětí Jana Palacha a Ryszarda Siwiece
U památníku Pocta Janu Palachovi v měl-

vé slavnosti. Na

nických Jungmannových sadech se ve

tribuně

čtvrtek 19. ledna sešly desítky lidí. Pa-

hořlavinou a pod-

mátce Jana Palacha a Ryszarda Siwiece,

pálil. Jan Pastwa

kteří se nezávisle na sobě upálili na pro-

také řekl, že je

test proti sovětské okupaci, se do Jung-

velice vděčný, že

mannových sadů ve čtvrtek odpoledne

v České republi-

přišli poklonit nejen obyvatelé Mělníka

ce není Siwiecova

a Palachových Všetat, ale také velvyslan-

oběť zapomenu-

ci Polska, Francie a Maďarska.

ta a Mělníku po-

„Když se Ryszard Siwiec dozvěděl o in-

děkoval za kaž-

vazi do Československa v roce 1968, ne-

doroční pořádání

dokázal se s tím smířit. Nemohl přenést

pietní vzpomínky.

přes srdce násilí, jehož se v sousední

Po projevech a po-

zemi dopouštěla i Polská lidová armáda,‟

ložení věnců a kytic, včetně kytice od

ná beseda byla doplněna mnoha sním-

prohlásil na pietním setkání polský velvy-

mělnických sokolů pokračovalo vzpomín-

ky a záznamy autora knihy. Vzpomín-

slanec Jan Pastwa a dodal, že se Siwiec

kové odpoledne v kině Sokol. Promítnut

ka byla večer zakončena koncertem pol-

ještě toho roku v září vypravil na varšav-

byl film o R. Siwiecovi „Slyšte můj křik‟.

ského jazzového tělesa Grzegorz karnas

ský stadion Desetiletí, kde se v tu dobu

Následovala přednáška historika Petra

quartet.

za účasti nejvyšších představitelů komu-

Blažka, který je autorem knihy Ryszard

Text a foto

nistické strany konaly celostátní dožínko-

Siwiec 1909–1968. Přednáška a násled-

Bohuslav Bubník

se

polil

Od výsadku Anthropoid uplynulo 70 let
Mraky ve středu 28. prosince 2011 ne-

Skupina Silver B měla předat místnímu

dovolily parašutistům seskočit u Nehvizd.

odboji radiostanici, ta se ale při sesko-

Seskokem chtěli vojáci z výsadkového

ku poškodila. Jako první v rámci opera-

praporu připomenout 70. výročí vysaze-

ce Anthropoid seskočil Gabčík s Kubišem.

ní příslušníků skupiny Anthropoid, která

Cíl operace splnili 27. května 1942, když

v květnu 1942 uskutečnila atentát na za-

v pražských Kobylisích zaútočili na Heyd-

stupujícího říšského protektora Reinhar-

richovo auto. Protektor byl při výbuchu

da Heydricha.

zraněn střepinou a 4. června zemřel.

Místo seskoku se uskutečnilo jen několik

Za atentát, který je považován za nej-

nízkých přeletů vrtulníkem. Vzpomínko-

větší počin evropského domácího odboje

vé akce u památníku věnovanému para-

během druhé světové války, zaplatilo ži-

šutistům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíko-

votem kromě Gabčíka a Kubiše a dalších

vi se zúčastnilo kolem 500 lidí.

parašutistů při stanném právu nejméně

Plk. Michal Burian z Vojenského historic-

3 000 občanů, převážně sokolů.

kého ústavu (člen předsednictva vzděla-

Vzpomínka byla zahájena zádušní mší,

vatelského odboru ČOS) připomněl, že

pokračovala na místě seskoku Gabčíka

Kubiš s Gabčíkem měl původně sesko-

a Kubiše, byly položeny věnce u památ-

čit nedaleko Plzně. Výsadek se však na

níku seskoku výsadku Anthropoid. Vzpo-

tomto místě nepovedl, protože tehdy pi-

mínkové odpoledne nebylo však u kon-

loti k navigaci používali zejména osvětle-

ce a úspěšná vzpomínka pokračovala

ní měst a Plzeň si spletli s Prahou. Teh-

v místní sokolovně, kde bylo 24 panelů

dejší počasí prý také bylo jiné, na polích

výstavy „Někomu život, někomu smrt‟.

byl například sníh. Díky tomu, že přistáli

Poutavou přednášku měl bratr Michal Bu-

tady, se mohli napojit na sokolský odboj.

rian, o výstavě promluvila Jindra Svitá-

Před 70 lety, v noci na 29. prosince

ková. Všechny přítomné upoutal filmový

1941, byly na území Protektorátu Čechy

dokument z výcviku parašutistů ve Vel-

a Morava vysazeny tři výsadky: Silver A,

ké Británii.

Silver B a Anthropoid. Operace Silver A na-

Nechyběli ani sokolové v historických

vázala kontakt s odbojáři i rádiové spo-

krojích s prapory. Kytici za ČOS položil

jení s Londýnem, jeden z parašutistů se

vzdělavatel bratr Zdeněk Mička.

navíc podílel na atentátu na Heydricha.

Text a foto Bohuslav Bubník
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hlavnÍ týden Oslav 150 let sOkOla
od vyvrcholení letošních oslav 150. výročí založení sokola, jímž bude
Xv. všesokolský slet, nás dělí již jen měsíce. sletový tým intenzivně pracuje na tom, aby vše klaplo na výbornou a cvičenci i diváci byli spokojení,
v jednotách a župách ﬁnišují nácviky skladeb a přípravy na župní či krajské slety.
téměř do detailů je již znám program hlavního týdne oslav a zároveň
i hlavního sletového týdne. na následujících řádcích ho přinášíme:
3. 7. 2012 (úterý)
- 8:00–16:30 • Zkoušky hromadných
skladeb – SYNOT TIP ARÉNA
- 15:00 • SOKOL GALA – kulturní programy a sportovní soutěže, předpremiéra,
Tesla Aréna, Praha 7
- 15:00–17:00 • Pódiová vystoupení –
Staroměstské náměstí
- 19:00 • SOKOL GALA – kulturní programy a sportovní soutěže – Tesla Aréna, Praha 7
4. 7. 2012 (středa)
- 8:00 • Zkouška I. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA
- 12:30–19:30 • Zkoušky hromadných
skladeb II. programu – SYNOT TIP
ARÉNA
- 15:00–17:00 • Pódiová vystoupení –
30. 6. 2012 (sobota)
- 10:00 hod. • Pocta zakladatelům Sokola– Olšanské hřbitovy

- 16:00 • Poprask na laguně, divadlo Rokoko

- 18:00–20:00 • Pódiová vystoupení –

- 19:00 • Slavnostní zahájení sletu: Prodaná nevěsta – divadelní představení

1. 7. 2012 (neděle)
- 10:00–13:00 hod. • Slavnostní průvodvšech účinkujících Prahou: Václavské

– Divadlo ABC
- 21:30 • Se Sokolem na rozhledny (s lampióny) - Petřínská rozhledna
2. 7. 2012 (pondělí)

lacha, Široká, Pařížská

- 8:00–21.30 • Zkoušky hromadných

městí
- 15:00–16:30 • Chrám sv. Víta, Hrad,
prohlídka, pro zájemce mše

- 21:00 • Generálka I. programu hro(jen pro cvičence) – Kulturní a sportovní programy na pódiu v Praze (bude upřesněno)

novo nábř., Křižovnická, nám. Jana Pa-

gramy na pódiu – Staroměstské ná-

areál Tyršova domu
madných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA,

náměstí, 28. října, Národní tř., Smeta-

- 12:30–15:00 • Kulturní a sportovní pro-

Eden u Slávie

skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden
- 14:00 • Vystoupení pěveckých sborů
– Tyršův dům

5. 7. 2012 (čtvrtek)
- 8:00 • Zkouška II. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA
- 14:00 • Generálka II. programu hro-

- 15:00–17:00 • Pódiová vystoupení –Staroměstské náměstí
- 16:00 • Poprask na
laguně, divadlo Rokoko
- 19:00 • Prodaná ne-

madných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA,
Eden (jen pro cvičence)
- 15:00–17:00 • Pódiová vystoupení –
Eden u Slávie
- 21:00 • I. Program hromadných vystoupení – SYNOT TIP ARÉNA

věsta – divadelní
představení – Diva-

6. 7. 2012 (pátek)

dlo ABC

- 14:00 • II. Program hromadných vy-

- 20:00 • Tetička z Ra-

stoupení a slavnostní zakončení sletu –

dějova, divadlo Ro-

SYNOT TIP ARÉNA, Eden – Společenské

koko (bude upřes-

setkání účastníků sletu.

něno)

-red-
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Aktivní i po padesátce

čátek je v 19.30 hod. a k tanci i poslechu

Před mnoha roky pořádala župa Švýcar-

Doškolovací seminář „Aktivní i po pade-

bude hrát orchestr Pacholata, pořadatelé

ská letní tábory sokolské mládeže, pak

sátce‟ pořádá vzdělávací středisko župy

slibují rovněž country tance s Jitkou Bo-

tábory pro pamětníky, pro pamětníky

Olomoucké-Smrčkovy 18. února v Olo-

nušovou. Ještě před sokolskými šibřin-

a jejich děti, nyní je to opět tábor so-

mouci a je určen pro všechny aktivní lidi,

kami se bude v sobotu 25. února od půl

kolské mládeže. Tábor byl dosud vždy

nejen cvičitele, starší padesáti let, kteří

desáté ve Fügnerově (historickém) sále

úspěšný, a proto se i v letošním roce se-

se zajímají o aktivní životní styl a mají

Dětský karneval. Na programu je dětská

jdeme na známém místě v Bürserbergu,

zájem poznávat nové, zajímavé a bez-

diskotéka L. Votroubka a děti by měly přijít

kde se koná ve dnech 2.–12. srpna.

pečné cvičení.

v maskách. Součástí karnevalu je i boha-

Cena žactvo: členové Sokola – 40 Euro,

V pestrém programu se vystřídá několik

tá tombola. Děti mají vstup zdarma, do-

hosté Sokola –160 Euro, cena dospělí:

lektorů, kteří představí různé typy kon-

spělí dobrovolný.

členové Sokola –190 Euro, hosté Sokola

dičních, koordinačních či rytmických cvi-

– 220 Euro. Cenu za pobyt zaplatíte pro-

čení vhodných zejména pro cvičence

Pražská cvičitelská hodina

sím hotově při příjezdu.

starší padesáti let.

- březen 2012

Každý rok je zájem o tábor veliký a je po-

V programu se účastníci seznámí napří-

Březnový doškolovací seminář Pražská

těšitelné, že se tábora zúčastní stále více

klad se cvičením s vibračními tyčemi (fle-

cvičitelská hodina se v tento měsíc usku-

sokolského mládí. Dospělí se mohou uby-

xibary), se Zumbou pro starší, cvičením

teční 9. 3. od 18.00 do 20.00 s téma-

tovat ve stanu u chaty stejně jako ve-

s igelitovými pytli, s overbaly, na gymba-

tem „atletika v podmínkách tělocvičny‟.

doucí, výjimečně s dětmi v chatě Alpila

lech a na židlích.

Uskuteční se v pražském Tyršově domě

anebo mají možnost objednat si v hote-

S sebou je třeba si vzít kromě dobré ná-

a je určen pro: veřejnost, členové, cvi-

lu Burtschahof ubytování se snídaní nebo

lady přezutí a převlečení na cvičení, po-

čitelé, trenéři, náčelníci jednot, náčelníci

s polopenzí.

třeby na poznámky, pití, svačinku – čaj,

žup, náčelnice jednot, náčelnice.

Od ranní rozcvičky až po večerní tábo-

káva, párky, drobné občerstvení zajiště-

Kontakt:

rák se program bude podobat progra-

no v sokolovně.

Martin Chlumský

mu všech letních táborů mládeže. Loňská

Kontakt:

e-mail:chlumsky@sokol.cz

táborová hra se všem velice líbila, brat-

Jan Nemrava

ři vedoucí mají jistě už nyní nové nápady

tel.: 776 361 143

24,5 hodinový volejbalový

na zpestření výletů a každodenního spor-

jnemrava@seznam.cz

maraton Vlašim

pozvánky

Letní tábor ve Švýcarsku

V sokolovně ve Vlašimi proběhne ve

tování.
Přihlášky na letní sokolský tábor pošlete

Šibřinky pro děti i dospělé

dnech 3.–4. března 24,5 hodinový vo-

prosím do 30. 4. 2012 na adresu: Beatrice

Sokol České Budějovice pořádá koncem

lejbalový maraton. Začátek je zhruba

Jordan, Ahornweg 2, 6020 Emmenbrüc-

února hned dvoje šibřinky – nejprve pro

v 9.00 hodin 3. března.

ke - CH tel./fax: 0041 (0)41 260 98 58,

dospělé, následně pro děti.

Kontakt:

e-mail: beatrice@hispeed.ch

Čtvrtý ročník maskovaných šibřinek pro

Zuzana Složilová

dospělé se koná v pátek 24. února 2012

tel.: 724 343 080

Okolo Jaroměře

v sokolovně na Sokolském ostrově. Začá-

e-mail: radek.slozil@gmail.com

Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř pořádá

tek je ve 20 hod. Hraje hudba TOP BAND.

v sobotu 21. dubna 2012 při příležitosti

Téma zní: od puntíku k proužku aneb od

„Řeporyjské duely‟

oslav 150 let od svého založení 34. roč-

proužku k puntíku.

Sokol Řeporyje, oddíl Gymstar pořádá

ník pochodu OKOLO JAROMĚŘE – 12. ce-

Tradiční, již dvacáté první dětské šibřin-

v sobotu 10. března závod Řeporyjské

lostátní sraz turistů ČOS.

ky po obnovení činnosti Sokola se konají

duely. Konají se na adrese této jednoty

Připraveno je pět pěších tras v délce

o den později, v sobotu 25. února 2012

– Jáchymovská 613, Praha 5 – Řeporyje.

10, 14, 18, 30 a 50 km a tři cyklotrasy

odpoledne od 14:30 do 17:30 hod.

Jako úvod k soutěži pořadatelé uvádě-

v délce 32, 45 a 60 km.

Tentokrát to bude na téma Lidové písnič-

jí: Jsme oddíl zabývající se TeamGymem,

Start ze stadionu Sokola Jaroměř je pro

ky. Opět se bude tančit i hrát, připraven

všestranností a rekreační gymnastikou.

trasu 50 km v 6 hodin, pro ostatní tra-

bude drobný sportovní program za do-

Nevychováváme vrcholové gymnastky,

sy od 7 do 9 hodin. Cíl je opět na sta-

hledu cvičitelů, odměny pro každou mas-

nohy dětem nevytahujeme, nepoužívá-

dionu do 15 hodin, pro trasu 50 km do

ku, tradiční bohaté občerstvení i krátký

me slovo musíš, těšíme se z jejich úspě-

18 hodin. Startovné činí 30 Kč. Možnost

program, který zajistí další sokolské od-

chu a při neúspěchu jim utíráme slzičky.

ubytování je v tělocvičně Sokola Jaroměř

díly.

Chceme, aby i v dospělosti vzpomínaly

ve vlastním spacáku, a to po předchozí

na své trenéry a kamarády z oddílu.

domluvě na telefonu 491 815 282 nebo

Šibřinky v Sokole Pražském

Kontakt:

e-mailu: tjsokol.jaromer@seznam.cz

Pod heslem Včera, dnes a zítra se koncem

Martina Kurková

Více informací o dění v jednotě na:

února (25. 2.) konají šibřinky v sokolov-

tel. 604 150 002

www.sokoljaromer.cz

ně Sokola Pražského v Žitné ulici 42. Za-

e-mail: gymstar@seznam.cz
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Zprávy z žup

Pozvánka benátských ochotníků
Vážené dámy, vážení pánové, veleváže-

dem snad i trochu erotiky. Vzhledem

né publikum!

k tomu, že je mezi námi i funkcionář měs-

Dovolte nám, abychom se vám předsta-

ta, nebude chybět politický podtext a na-

vili. Jsme ochotnický divadelní spolek Ba-

konec to nejlepší, naše principálka, paní

zilišek Benátský a oznamujeme velectě-

Renata Drössler, je zárukou kvalitního

nému publiku, že co nevidět předvedeme

zpěvu. Co ještě dodat. Režisérem tohoto

v našem drahém městě svou prvotinu,

představení je pan Józef Zbigniew Czer-

která má název Prodaná nevěsta aneb

necki, který je profesionální režisér pol-

Cesta do hlubin národa českého. Tuto po-

ského původu a uvolil se s námi tuto hru

vedenou frašku, kterou nastudovala již

nastudovat.

mnohá divadla před námi, chceme před-

Doufáme, velevážení diváci, že k nám

vést jako hru se zpěvy poněkud jinak,

budete shovívaví, a že nám při naší pre-

než ji znáte. Jsme divadlo sokolské a tak

miéře, která se uskuteční 18. 3. 2012 od

nebude chybět vlastenectví a láska k vlas-

19.00 v sále Záložny, odpustíte nějakou

ti. Máme rádi smích, nejsme žádní su-

tu chybičku či drobný přebrept.

chaři, a proto doufáme, že se všichni za-

Náš divadelní soubor vás tímto mým jmé-

smějete. Také nesmíme zapomenout na

nem srdečně zve.

krásné členky našeho souboru a tím pá-

Jan Dibitanzl alias
Va-Va-Vašek

Sokol Záblatí: oslavy se vydařily

stuhu České obce sokolské. Po zdravicích
hostů zpestřila přátelské setkání hudební
produkce manželů Hanouskových. Premiéru přitom měla nová opona, na jejíž pořízení přispěli sami členové Sokola.
Díky akci „Sokol sobě” další členové
i příznivci záblatského Sokola přispěli také na nákup nových tonetkových
židlí do salonku, které pokřtili před zahájením shromáždění slavnostním přípitkem. Přátelské povánoční posezení
bylo zakončeno chutnou večeří z místní
restaurace, prohlídkou vystavených dobových fotografií, alb, plakátů a dalších
významných dokumentů ze stoleté histo-

Sokol Záblatí si připomněl sto let od své-

Po úvodním přípitku si shromáždění při-

rie Sokola v Záblatí.

ho vzniku. Toto výročí oslavili členo-

pomenulo historii župy i Sokola na Bo-

Posezení se pak v družné debatě protáh-

vé jednoty v závěru roku, na slavnost-

humínsku krátkým filmem Jiřího Spáčila

lo do večerních hodin.

ním shromáždění v záblatské sokolovně

a TV Marko s dobovými fotografiemi, ma-

27. prosince.

pujícím zrod i vývoj tělocvičných jednot.

Slavnostní posezení si nenechalo ujít 120

Historii záblatského Sokola přednesla

členů Sokola v Záblatí i vzácní hosté, kte-

ve verších starostka Soko-

ré v úvodu shromáždění přivítala starost-

la Blanka Freitagová. V re-

ka jednoty Blanka Freitagová. Kromě zá-

žii moderátorky setkání mí-

stupců Sokolské župy Beskydské Jana

stostarostky Pavly Skokano-

Čapka, T.J. Sokol Bohumín a T.J. Sokol

vé pak byli oceněni aktivní

Rychvald přijali také pozvání záblatští dob-

členové Sokola a milí hosté

rovolní hasiči, zástupci FK Slovanu Zábla-

pamětním listem a jubilejním

tí, vedení místní základní i mateřské školy

hrníčkem. Autorka kresby zá-

a předsedové komise kulturní a sportov-

blatské sokolovny sestra Jana

ní při radě města Bohumína. Mezi hosty

Šnyrchová odhalila památeč-

patřil rovněž kronikář města Zdeněk Ve-

ní tablo a zástupce sokolské

selý, starosta města Bohumína Petr Ví-

župy věnoval záblatskému so-

cha a místostarosta města Lumír Macura.

kolskému praporu pamětní

Text a foto Lumír Macura,
člen T.J. Sokol Záblatí
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rozloučení

sokol Žďár nad sázavou si letos v únoru připomíná 70. výročí od smrti významné osobnosti jak žďárské jednoty, tak i celého sokolského hnutí – bratra Františka Hutaře.

zprávy z žup

významnÉ osobnosti sokola
František Hutař
nem předsednictva ČOS. I nejvyšší úřady sokolské zastával se stejnou svědomitostí, s jakou se věnoval svému povolání. Také v odborných učitelských organizacích stál
vždy na předním místě a ani v občanském životě nezůstával pozadu.
• Fr. Hutař stojí na druhém schodě
od vrchu, vedle sloupu.

Ve Žďáře byl předsedou spořitelny,
předsedou svépomocného oděvního

Rozený sokolský vzdělavatel – tak ho

a obuvnického družstva, místopředsedou

lze ve zkratce charakterizovat. Jeho ne-

lesního družstva, členem kuratoria hudeb-

připravené, a přesto obsažné a nanej-

ní školy, zkrátka byl požehnáním žďárské-

výš poutavé proslovy před šikem znali

ho kraje.

i v naší jednotě. Proslov skončil, ale de-

Krutě se ho dotkly události let 1938-

Dlouholetý člen naší jednoty bratr karel

bata o něm se přenesla do šatny, kde se

-1939, ale neklesal na mysli. Dovedl šířit

Páral, bývalý politický vězeň totalitního

kolem bratra Hutaře soustředil kroužek

ve svém okruhu víru v lepší budoucnost,

komunistického režimu č. 010378, zakla-

bratří, rokujících dále s řečníkem. Byla

i když stále zdůrazňoval, že bude stát

datel klubu K 238 v roce 1968, po sa-

to zejména oblíbená témata o prezidentu

mnoho obětí. Pracoval ve skupině Obra-

metové revoluci funkcionář Konfederace

Osvoboditeli i Budovateli, jichž byl bratr

na národa, a to v civilní skupině, jejímž

politických vězňů a laureát výroční ceny

Hutař obdivovatelem. Jeho proslovy byly

předsedou byl později popravený profe-

dr. Františka Ulricha udělené Magistrátem

svým podáním i založením vzorem dobré

sor Václav Bureš.

města Hradce Králové za rok 2001 osla-

sokolské práce s kladným, ba velmi pod-

František Hutař byl zatčen 29. září 1941

vil dne 22. února 2011 krásné devadesá-

statným výsledkem.

a stanným soudem dne 12. prosince

tiny. Prezident republiky Václav Klaus ve

Narodil se v Bystřici nad Pernštejnem

1941 odsouzen do koncentračního tábora

Vladislavském sále Pražského hradu dne

18. března 1890 jako syn cechmistra.

v Mauthausenu, kam byl 13. ledna 1942

27. října 2011 jeho zásluhy o demokra-

Učitelský ústav studoval v Hradci Králo-

odvezen se skupinou 94 osob. Vrátily se

cii, humanitu a lidská práva ocenil uděle-

vé, univerzitní kurzy navštěvoval v Gre-

z ní pouze čtyři osoby. Bratr Hutař mezi

ním Řádu T. G. Masaryka. Poměrně krát-

noblu (Francie) a v Jeně (Německo). Pak

nimi nebyl. Jeho pobyt v nehostinném tá-

ce poté, dne 28. listopadu 2011, bratr

zakotvil 27 let v městě Žďáře, kde na

boře byl krátký. Zemřel 3. února 1942 na

Karel Páral zemřel. Čest jeho památce.

jeho práci nezapomeneme.

úplavici.

Byl politickým, sokolským a kulturním

T.J. Sokol Žďár nad Sázavou

Za T.J. Sokol Nový Hradec Králové
Jaroslav Rohlena

pracovníkem v nejširším slova smyslu. Bez bratra Hutaře bylo nemyslitelné
cokoli podniknout. Jeho práce od výstavby města, sokolovny až po služby spoluobčanům byla nepřetržitým tokem, nekonečným řetězem velkých, drobných
i nepostřehnutelných úkolů, které vedle
učitelského

povolání

plně

vyčerpáva-

ly jeho volný čas. Od roku 1936 působil
v Brně. Naposled byl ředitelem měšťanské školy v Králově Poli.
Sokolských hodností, jež bratr Hutař zastával, bylo bezpočtu jak v technickém,
tak i vzdělávacím oboru. Byl vedoucím
žactva, vzdělavatelem jednoty ve Žďáře,
župy Havlíčkovy, župy Vaníčkovy. Byl čle-
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Bude-li mít v první polovině března ně-

ní orchestr „JAMES BAND‟ Jiřího Bocka

din. Plesovy úbor je vhodný společenský

kdo cestu do Švýcarska, pak může

z Hradce Králové.

a stylová večerní róba, včetně slavnost-

v sobotu 10. 3. navštívit již 41. repre-

kulturního programu je Národopisná ta-

ní nálady.

zentační ples Sokola Zürich. Tyto tra-

neční skupina FOLKLOR 75. Obohatí tak

Kontakt pro případná sdělení, dota-

diční plesy každoročně potěší velký po-

plesový program ve 22:00 hodin před-

zy a další informace: Falkengala, Post-

čet krajanů i švýcarských přátel. Ples se

vedením

písní

fach 6026, CH-8050 Zürich, Tel: +4176-

koná v Kongresszenter Spirgarten, Lin-

a tanců. Lákavé ceny z bohaté tom-

515 58 07, e-mail: v.mika@sunrise.ch,

denplatz, Zürich – Altstetten. Začátek je

boly budou předány ve 23:00 hodin.

www.sokol.ch

ve 20:00 hodin.

Tanec na přání publika MAZURKA bude

K tanci a poslechu bude hrát taneč-

vyhlášen v plesovém sále ve 23:30 ho-

Atraktivním bodem

jedinečných

lidových

pOZvÁnka na setkÁnÍ v OetZu

nejlepší,

co

může

nabídnout, a věří-

zahraničÍ

Ples sokola zÜricH

Sokol Zürich
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v benáteckém sokole proběhla v sobotu 14. ledna secvičná k nácviku sletové skladby „ať žijí duchové“ s jejími autory milanem sobotou a „komponistkou anastázií knedlíkovou“ a mně teprve teď došlo, jak báječné
akce se účastním.

bojím používat. Byla jsem z návštěvy au-

SPORT

„ducHovÉ“ v benátkácH

tora nervózní a bylo mi divné, že ostatní ani moc nejsou. Přišlo mi, že bychom
secvičnou měli odložit, protože toho ještě
tak málo umíme, ostatní maminky byly
v klidu, obzvláště ty, které už slet zažily. Bylo milé, když bratr Sobota říkal, že by
to byla špatná skladba,
kdybychom ji už teď
dobře

uměli.

Najed-

nou byl mezi námi kamarád a zároveň silný
vzor, vyprávěl, jak chodil jako malý kluk cvičit
a zůstal u toho a kolik
teď vede dětí a cvičení.
Chceme mu i touto cestou poděkovat za jeho
práci a nadšení, které
nám předal.
Skladbu „Ať žijí duchové‟ v Benátkách předvedeme už 1. dubna
ve sportovní hale Pražská na celkové exhibici benáteckého Sokola. Do Prahy se na slet
chystáme v prvním červencovém týdnu do Synot Tip Areny (bývalá
Slavie), která je nejHledala jsem pro svá čtyřletá dvojča-

ku dávno vymizelo – o bratrství. Není po-

modernější arénou svého druhu, má ka-

ta takovou aktivitu, kde bych mohla čas

třeba být lepší nebo rychlejší, důležité je

pacitu 21 000 sedících diváků, všechna

trávit s nimi v partě přátel, být v pohybu,

jen to vlastní místo v obrazci, jde o sou-

místa jsou krytá, jsou zde velkoplošné

pobavit se a něco nového se naučit, ale

hru s ostatními v taktu nádherné hudby.

obrazovky.

že najdeme pár metrů od domova něco

Především

tato

Cítím ze zkušených maminek, které už se

tak komplexního a všestranného, jako je

jistota mnoho duševně přinést… před-

sletů zúčastnily, že se do Prahy na spo-

nácvik na slet, tak to jsem si představit

stavte si to: opakování stejných pohy-

lečné cvičení na stadionu moc těší, na

neuměla.

bů, které rozvíjí a posilují nejen tělo, ale

pocit úspěchu a potlesku, na prožitek,

Ze začátku jsem měla své pochybnos-

i rytmus. V prostorovém obrazci má každé

hrdost a čest, ale i na sokolský průvod

ti, při nácviku je potřeba určitý čas, aby

dítě své jisté místo, v střídajícím se ryt-

městem, celý pobyt a společný spánek

se 8 maminek s malými dětmi starými

mu umí a zná pohyby, které patří do cel-

ve škole, na sdílení. Zkušení říkají, že je

2–5 let a 16 žáků prvního stupně nau-

ku. Navzájem se s celkem neustále pod-

to zážitek na celý život.

čilo na hudbu ve vzájemné souhře cvi-

poruje, opravuje a rozvíjí a v celé skladbě

čit. Od září pravidelně cvičíme a zdaleka

tak dítě postupně rozkvétá a piluje detai-

Autor skladby bratr Sobota měl ješ-

to neumíme, byla jsem z toho rozpačitá,

ly. Skladba otevírá prostor pro mezigene-

tě jeden dobrý nápad – naše sokolovna

a proto mě slova autora skladby Milana

rační spolupráci a vytváření ne zcela běž-

je dost velká, aby nás cvičilo o něco víc

Soboty, který se na nás přijel v sobo-

ných vztahů mezi účastníky. Obě dětské

najednou, i náhradníci jsou vždy potře-

tu podívat a poradit, nejdříve překvapila

kategorie zde mají svůj starší vzor. Jsem

ba a místo se vždy najde, třeba při dopl-

a nakonec mi rozhovor s ním pomohl po-

ráda, že se v mých dětech spíše než sou-

nění sousedního čtverce. A tak pokud se

rozumět celé myšlence sletu.

těživost a dravost (a z nich pramenící sa-

chcete přidat, nacvičujeme každý pátek

Nejde o výkon, ale o součinnost a soudrž-

mota) rozvíjí právě vnitřní jistota a pocit

ve 14.45 v sokolovně. Přijďte se podívat.

nost, vlastně o něco, co z našeho slovní-

bratrství, i když se toto slovo stále trochu

Eva Kročová

malým

dětem

může
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Letos

se

poslední

lednový

• společné foto oddílu

víkend

mě a bojích). V druhém víkendu vedl mi-

na Krejzlová 4. místo, FG (ženy zelené)

(28.–29. 1.) a první únorový víkendu (4.-

str Trunec workshop pro trenéry a tuto-

Jana Záhorská 2. místo, MY (muži žlutí)

-5. 2.) konal první ligový seminář karate,

ry zaměřený na zlepšení propagace a ná-

Jiří Michek 1. místo, FO+Y (ženy oran-

a to v Praze, v T.J. Sokol Praha I Smíchov.

borů v jednotlivých oddílech po celé ČR.

ž.+žluté) Jarka Barboríková 1. místo,

První víkend se rozdělil na tři skupiny do

Pardubický oddíl si z tohoto turnaje od-

M16 (muži pod 16 let) Dalibor Mrňávek

tří hal, kdy první byly bílé a žluté pásy,

vezl cenná umístění a zkoušku na vyšší

2. místo, M16 (muži pod 16 let) Mar-

které skládaly zkoušku na vyšší technic-

pás zde splnilo i několik závodníku z na-

tin Goláň 3. místo.		

ké stupně s mistrem Příhodou (I. Dan)

šeho oddílu.

Celkově oddíl získal na prvním ligo-

a Sokolem (III. Dan), oranžové pásy vedl

Pardubičtí karatisté se na Zimním turna-

vém turnaji v roce 2012 celkem 64 bodů

mistr Pavel Trunec (I. Dan), v druhé hale

ji umístili následovně. Formy: F°6 Kon-

a obsadil tak 1. místo v žebříčku Ligy

byly zelení a vyšší pásy a měly program

traSet Adam Knajbl 4. místo, F5° Quinta

MSKA-CZ.

s mistryní Bajerovou (I. Dan) a ve tře-

Adam Knajbl 1. místo, F4° Quarta Kris-

Získané zkoušky na Zimním semináři:

tí hale probíhala příprava českého teamu

týna Krejzlová 2. místo, F3° Tertia Jana

Marek Hásek a Kristýna Průšková 11. kyu

MSKA.

Záhorská 4. místo, F1° Prima Jan Kučera

(druhý bílý pás), Jiří Březina ml. a Zde-

Zkoušky dále pokračovaly v druhém

1. místo, F1° Prima Jakub Brokl 2. mís-

něk Vyhnálek 10. kyu (první žlutý pás),

víkendu, kdy se také konal první ligový

to. Boje: MA (muži absolutní) Adam Kna-

Jan Kučera a Jakub Brokl 8. kyu (první

Zimní turnaj 2012 (soutěžilo se ve for-

jbl 2. místo, FA (ženy absolutní) Kristý-

oranžový pás).

sport

Zimní seminář karate 2012

Kdybych tuto akci shrnul několika slovy,
tak jsme jako oddíl učinili krok správným
směrem a hned na začátku sezony obsadili první místo na výsluní Ligy MSKA-CZ.
Jsem rád, že vánoční svátky a pohoda
nezanechaly na našem oddíle následky
a gratuluji všem našim závodníkům k dosaženým úspěchům. Úspěch z této akce
budeme slavit pořádným tréninkem, abychom udrželi první příčku s velkou konkurencí za zády.

Adam Knajbl,
• kop Jany Záhorské na její soupeřku

• kop Kristýny Krejzlové

trenér a zástupce předsedy oddílu
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čic a Mladé Boleslavi. Turnaj

sport

Vamberecký Lvíček 2012

má vzrůstající úroveň, o čemž
svědčí účast těchto oddílů,
a vzniká tady další tradice,
tentokrát pro nejmenší děti,
menší obdoba našeho Shotokan Cupu Sokol Vamberk.
Soutěž začala soutěžemi Kata
od nejmenších žáků a žákyň
a skončila po 16. hodině soutěžemi Kumite starších žáků.
Soutěž proběhla bez zranění ve výborné sportovní atmosféře.
Na závěr bych chtěl poděkovat
městu Vamberk, které přispělo na tuto soutěž finanční částkou, a všem rodičům a ostatOddíl Karate SKC Sokol Vamberk uspo-

cvičence ve věku od 6 do 13 let, Vambe-

ním členům oddílu, kteří pomohli s orga-

řádal v neděli dne 15. ledna ve spor-

recký Lvíček.

nizací soutěže.

tovní hale ve Vamberku již druhý roč-

Sjelo se na něj 130 závodníků nejen z ce-

Text a foto

ník soutěže v karate, pro děti – začínající

lého kraje, ale i oddíly ze Sadské, Něm-

Ladislav Lux

Národní házenkáři o Český pohár

• ilustrační foto

Poslední lednovou sobotu se v Náchodě

krkonošské Jiráskovy župy – Sokol Krčín.

né v moravské skupině. Ve Staré Vsi, kde

uskutečnilo další čtvrtfinálové kolo Čes-

Ten ve svých dalších vystoupeních pora-

se hrálo, si výborně vedl Sokol Svinov,

kého poháru mužů v národní házené.

zil Rokytnici 15:12 (7:8) i Podhorní Újezd

který porazil Vítkovice 13:10 (6:5), Brno

Postup si zde po zásluze vybojoval So-

16:7 (9:2). K postupu by býval Krčín po-

22:17 (11:9), domácí tým 14:10 (7:5)

kol Dobruška, který postupně zdolal Pod-

třeboval porazit v klíčovém utkání Brno

a ani smolná prohra 14:15 (7:8) se Stu-

horní Újezd 12:10 (5:5), Rokytnici 11:10

o 2 branky, avšak zápas skončil neroz-

dénkou mu nesebrala 1. místo se ziskem

(6:3) a Krčín 13:12 (8:5) a ani poráž-

hodně 8:8 (5:5), a tak brány postupu pro

6 bodů a skóre 63:52, které sokolskému

ka s Brnem 10:13 (4:7) ho nemohla při-

sokolský celek zůstaly uzavřeny.

zástupci zajistilo postup do semifinále,

pravit o postup do semifinále. O ten bo-

Tentýž víkend se konalo také čtvrtfiná-

které proběhne v únoru v Brně.

joval i další východočeský zástupce Pod-

lové kolo Českého poháru národní háze-

Pavel Souček
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oddíl stolního tenisu sokola Pražské Předměstí v Hradci králové se má
čím chlubit – podle stavu členské základny patří k největším v kraji, jeho
„a“družstvo mužů hraje extraligu. toho, čím se královéhradečtí stolní tenisté mohou pochlubit, je mnohem víc. a tak na následujících řádcích se
oddíl představuje jako úspěšný reprezentant české obce sokolské, i jako
oddíl s dlouhou, více než sedmdesátiletou historií.

dou st. v oddíle vyrůstá řada nadějných

SPORT

královÉHradečtí stolní tenistÉ „válí“ eXtraliGu

hráčů. Svoji výkonnost prokazují postavením na celostátních, evropských i světových žebříčcích i ziskem medailí na
mistrovství ČR jednotlivců v kategorii dorostenců, mladších a starších žáků. Michal
Lebeda ml., Martin Koblížek, Petr Brož
a Barbora Kapounová již startovali v dresu reprezentace ČR v kategorii juniorů
a kadetů.
Družstva dorostenců i starších žáků si
opakovaně vybojovala postup na mistrovství ČR. V silné konkurenci větších
a finančně lépe zabezpečených oddílů
se rozhodně neztratila. Nejlepšího umístění na mistrovství ČR dosáhlo družstvo
dorostenců v roce 2011, kdy obsadilo
3. místo. V roce 2011 získalo medaile na
mistrovství ČR i družstvo starších žáků.
Byly stříbrné a znamenaly titul vicemis-

V právě probíhající sezóně 2011/2012

třídy. V roce 1935 byl stolní tenis vyřa-

tra ČR.

je oddíl stolního tenisu Sokola Pražské

zen z tělovýchovy a zůstal členům jed-

V sezóně 2000/2001 poprvé hrálo ligo-

Předměstí Hradec Králové v dlouhodo-

noty pouze jako zábava. V roce 1948 při-

vou soutěž (3.ligu) i „A‟ družstvo mužů.

bých soutěžích zastoupen osmi družstvy

šli do jednoty členové TTK Racek Hradec

Členové oddílu získali i řadu titulů pře-

mužů – „A‟ družstvem mužů v extralize

Králové a obnovili práci oddílu. V celkové

borníků kraje v kategorii dospělých. Mi-

počínaje a „H” družstvem v regionálním

klasifikaci nově vytvořeného sokolského

loš Šlapák ml. se stal v 15 letech nej-

přeboru 2. třídy konče. Naše sokolovna

kraje Jiráskova obsadil oddíl 5. místo ze

mladším přeborníkem kategorie mužů

v Chelčického ulici zažívá v aktuální sezó-

41 soutěžících. Největších úspěchů doci-

v historii přeborů. Dosavadním vrcholem

ně nové věci, v historii jednoty (založené

loval člen oddílu Josef Rákosník (*1934),

v kategorii družstev mužů jsou poslední

v roce 1895) dosud nevídané, jako jsou

který zvítězil v okresním i krajském pře-

čtyři sezóny. Družstvo mužů „A‟ startova-

televizní přenosy za účasti početné obce

boru a na přeboru republiky jednotlivců

lo v ročníku 2008/2009 v extralize mužů.

diváků a sportovních redaktorů, hráči se

dorostu obsadil 2. místo. Koncem roku

V sezóně 2009/2010 startovalo družstvo

učí poskytovat interview atd.

1958 přešla převážná část členů oddí-

mužů „A‟ v 1. lize mužů, ve které obsa-

Členové oddílu působí ve významných

lu do TJ Slovan Hradec Králové. Chybou

dilo 1. místo po základní části soutěže.

funkcích v rámci svazových orgánů Čes-

bylo, že tehdejší vedení nevěnovalo do-

V play-off

ké asociace stolního tenisu i v rámci ČOS.

statečnou péči výchově mládeže.

podlehlo rezervnímu celku SKST El Niňo

Michal Lebeda st. je trenérem reprezen-

Nový impuls do práce oddílu přineslo

Praha. V sezóně 2010/2011 si družstvo

tace ČR v kategorii kadetek, další člen

v roce 1963 nové vedení v čele s Josefem

mužů „A‟ v 1. lize své umístění na 1. mís-

oddílu a zároveň hráč extraligového „A‟

Riedlem, který vykonával funkci předse-

tě po základní části soutěže zopakovalo.

družstva mužů Tomáš Demek je repre-

dy oddílu až do roku 1990. Tehdy ho ve

Postoupilo stejně jako v předchozí sezóně

zentačním trenérem družstva mužů ČR.

funkci vystřídal Jiří Zajíc, který byl před-

až do finále play-off. V souboji s dalším

Podle stavu členské základny patří oddíl

sedou oddílu až do roku 2011. Podařilo

sokolským oddílem, „B‟ družstvem So-

k největším v Královéhradeckém kraji.

se oživit práci oddílu a především promě-

kola Králův Dvůr, naše družstvo po ma-

Oddíl má řadu kvalifikovaných trené-

nit kvantitu práce minulých let ve vyš-

ximálně zodpovědném výkonu na hrani-

rů i rozhodčích. K propagaci velmi dobře

ší kvalitu.

ci sebeobětování zvítězilo v poměru 2:0

slouží oddílové webové stránky www.so-

Systematická práce s mládeží začala při-

a postoupilo opět do extraligy mužů.

kolhradeckralove.cz.

nášet své ovoce na přelomu 20. a 21.sto-

O postup se zasloužili hráči Andriy Sitak,

Stolní tenis byl v jednotě založen v roce

letí. Dalším impulsem ke zkvalitnění prá-

Miloš Šlapák ml., Michal Lebeda ml., Ma-

1930. V roce 1931 byl vedoucím stolního

ce s mládeží bylo udělení statutu vybra-

tas Skučas a Petr Novotný.

tenisu zvolen Václav Válek. Hrálo se pou-

ného oddílu mládeže ČOS v roce 2002

ze v zimních měsících. V roce 1934 druž-

a sportovní základny mládeže ČOS v roce

S použitím almanachů TJ a vlastních

stvo mužů vyhrálo přebor župy a v sou-

2011. Pod vedením trenérského kolekti-

archivních materiálů zpracoval

těžích jednotlivců obsadili členové od-

vu v čele s hlavním trenérem a součas-

Jiří Zajíc

dílu 1., 2. a 5. místo ve dvouhře první

ným předsedou oddílu Michalem Lebe-

postoupilo až do finále, kde

14

na mezinárodním turnaji mládeže v zápase ve volném stylu, který se
konal 28. ledna v bratislavě, nemohli chybět ani mladí zápasníci ze sokola vítkovice.
• zleva: Šimon Kopřiva, Omar Rakhmet, Vojta Piskoř

níkem z Ukrajiny. Třetí místo potom zís-

SPORT

vítkovičtí záPasníci boJovali v silnÉ konkurenci

kal v kategorii starších žáků ve váze do
46 kg Marek Petura a v kategorii ml. žáků
ve váze do 40 kg David Kopřiva, který
prohrál pouze se svým oddílovým kolegou Omarem Rakhmetem. Šestý byl ve
váze do 35 kg Matěj Mlčoch a devátý ve
váze do 62 kg Standa Hanák. Na začátek
roku jsme s výsledky a i s výkony, které kluci v Bratislavě předvedli, spokojeni.
O týden později, 4. února, bojovali mladí
zápasníci Sokola Vítkovice v havlíčkově
brodě, kde se uskutečnilo mistrovství
české republiky v zápase řecko-římském žáků a juniorů. Na mistrovství zápasilo 8 zápasníků z T.J. Sokol Vítkovice.
I když se v oddíle specializujeme na volný styl, jezdíme s kluky i na MČR v zápase řecko-římském. V těchto věkových
kategoriích je už specializace na zápas
řecko-římský a volný styl vidět, a proto jsme na turnaj odjížděli s tím, aby
zde kluci nabrali především zkušenosti, které se jim můžou hodit i při zápase ve volném stylu. Do Havlíčkova Bro-

Do slovenské metropole se v letošním

Kopřiva, který ve svých čtyřech utkáních

du jsme cestovali v sobotu a hned ráno

roce sjela silná konkurence 160 zápasní-

zvítězil před časovým limitem na lopatky.

se nám stala malá nepříjemnost, když se

ků ze Slovenska, Česka, Rakouska, Pol-

V kategorii mladších žáků roč. nar. 1999

nám nepodařilo nastartovat jedno z aut

ska a Ukrajiny. Mezi nimi i skupina osmi

a 2000 ve váze do 40 kg zvítězil Omar

a odjížděli jsme s půlhodinovým zpož-

vítkovických volnostylařů.

Rakhmet. V jeho kategorii se mezi sebou

děním. Na místo jsme dorazili 15 minut

Turnaj se protáhl až do večerních hodin

utkalo 14 zápasníků. V kategorii ml. žáků

před koncem vážení a dva z našich klu-

a zápasníci z Ostravy na turnaji zanecha-

ve váze do 48 kg zvítězil Vojtěch Piskoř,

ků měli 20 dkg přes váhu a již se jim ne-

li velmi dobrý dojem. Třem se podařilo

když se v jeho kategorii mezi sebou utka-

podařilo váhu upravit a museli zápasit ve

vyhrát své hmotnostní kategorie. V ka-

lo 11 zápasníků. Druhé místo vybojoval

vyšší váhové kategorii.

tegorii přípravek ročník narození 2001

v kategorii juniorů Marek Barva, který

Nakonec jedinou medaili získal v katego-

a mladší ve váze do 48 kg zvítězil Šimon

těsně prohrál pouze ve finále se zápas-

rii žáků ve váze do 42 kg Omar Rakhmet,

• Na fotograﬁi v modrém dresu Marek Barva, kterému chyběl
kousek a porazil by na lopatky pozdějšího vítěze Oldřicha
Vargu z Havlíčkova Brodu.

který

prohrál

pou-

ze ve finále se zápasníkem

z

Chomutova.

4. místo obsadil v kategorii žáků ve váze
do 47 kg Tomáš Segeč
a na pátém místě se
umístil v kategorii juniorů v nejlépe obsazené
hmotnostní kategorii do
74 kg Marek Barva. Matouš Vondál, Stanislav
Hanák,

Ludvík

Nález,

Honza Jasinský a Michal
Smieško se do šestého
místa neumístili.

Roman Piskoř,
T.J. Sokol Vítkovice
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