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ganizací v Evropě. Již nyní je zřejmé, že

nastice, turnaje v házené a basketbalu

na londýnské olympiádě budou bojovat

a atletická soutěž družstev.

o co nejlepší umístění judista Jaromír

Sokol Gala jako slavnostní zahájení sle-

Ježek ze Sokola Praha Vršovice, vzpěrač

tu a zároveň jako prezentace sportů za-

Jiří Orság ze Sokola Karolinka, sportov-

stoupených v Sokole a sportovních úspě-

ní gymnastka Kristýna Pálešová ze So-

chů sokolů byl při minulém sletu v roce

kola Brno I., kladivářka Kateřina Šafrán-

2006 přijat velice pozitivně. To je pro nás

ková ze Sokola Kolín – atletika. O no-

všechny, kteří se na tvorbě programu

minaci na olympijské hry kanoistky Jany

a organizaci podílíme, velká výzva a zá-

Blahové ze Sokola Hradec Králové a plá-

roveň závazek připravit vše tak, aby to

žových

Milé sestry, vážení bratři,

bylo organizačně perfektní a diváci byli

a Lenky Háječkové ze Sokola Brno I ještě

od XV. všesokolského sletu, který bude

se skladbou a obsahem programu nanej-

není definitivně rozhodnuto.

zároveň vyvrcholením oslav 150. výročí

výš spokojeni a odnášeli si ze Sokol Gala

Jsme hrdi na to, že i v dnešní době

Sokola, nás dělí již jen pár týdnů. Jeho

zážitky, na které se nezapomíná. Chci

připravuje Sokol olympijské reprezen-

nedílnou součástí jsou i sletové sportovní

tedy na tomto místě popřát všem účast-

tanty. Všem, kteří do Londýna pojedou,

soutěže a slavnostní zahájení sletu pod

níkům, kteří v programu Sokol Gala vy-

přeji

názvem Sokol Gala.

stoupí, aby se jim vše dařilo, a zároveň

a zároveň jim chci již nyní poděkovat,

Obliba a úspěšnost sletových sportov-

jim již nyní poděkovat za zodpovědnost

že v britské metropoli budou důstojně

ních soutěží má svůj historický počátek

a pečlivost, s níž k přípravě na své vy-

reprezentovat Českou republiku a vy-

již v roce 1882, kdy byly do programu

stoupení přistupují. Divákům pak přeji co

stupovat v duchu sokolských ideálů.

sletu zařazeny tehdy moderní soutě-

nejhezčí zážitky.

Žádní jiní z tisíců sportovců v Londýně

že v atletice, šermu, ve vrhu břemenem

V letošním roce se vedle sletu koná i dal-

nemohou být hrdí na to, že jsou repre-

a zápasu. Od té doby jsou sportovní sou-

ší velký sportovní svátek – olympijské

zentanty

těže nedílnou součástí všesokolských sle-

hry, které se konají v Londýně. Velice po-

150 let. Ještě jednou tedy přání moje,

tů. Je tomu tak i nyní. Některé soutě-

těšující je, že na nich budou i sportovci

a jistě i 180 tisíc sokolů v našich jedno-

že formou sletových pohárů se již usku-

z našich jednot, kteří tak budou repre-

tách: Hodně zdaru, sokolští olympionici!

tečnily, jako například v národní házené,

zentovat nejen Českou republiku, ale

Jan Ulrych,

těsně před sletem či na jeho začátku se

také jednu z nejstarších sportovních or-

předseda odboru sportu ČOS

co

volejbalistek

nejlepší

sportovní

Hany

Klapalové

sportovní

SlOVO ÚVODeM / ZPRAVODAJSTVÍ

budou konat závody ve sportovní gym-

úspěchy

organizace

staré

vyznamenání PrO bratra bubníka in memOriam

U příležitosti oslav Dne
vítězství udělil 8. května v pražském chrámu
sv. Cyrila a Metoděje ministr obrany Alexandr Vondra

Kříže

obrany

státu

a vyznamenání Zlaté lípy.
Vyznamenání bylo uděleno šestadvaceti významným osobnostem. Vyznamenání Zlaté lípy ministra
obrany České republiky za
zásluhy o ochranu lidských
práv, svobod a za rozvoj
základních principů demokratického a právního státu obdržel in memoriam
Ing. Bohuslav Bubník, dlouholetý starosta T.J. Sokol na Mělníce a Sokolské
župy Barákovy. Vyznamenání převzala sestra Taťana Bubníková.

-red-
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ložili věnce k památníku a minutou ticha si připomněli mnohamilionové oběti poslední války. Za všechny sokoly
položila k památníku věnec starostka
České obce sokolské sestra Hana Moučková, hold hrdinům rovněž vzdali sokol-

ZPRAVODAJSTVÍ

ku smutečního chorálu Pax vobis po-

Oslavy Dne vítězství

ští praporečníci.
Po položení věnců předal prezident republiky Václav Klaus čtyřem velitelům
a jejich útvarům bojové prapory, které
jim ke Dni vítězství propůjčil. Této cti
se dostalo 74. lehkému motorizovanému praporu z Bučovic, 153. ženijnímu
praporu z Olomouce, 251. a 252. protiletadlovým oddílům z jihočeských Strakonic.
Den vítězství si naše republika připo-

druhé světové války se uskutečnil v Ná-

Prezident republiky spolu s hosty poté

mněla v úterý 8. května. Toto význam-

rodním památníku na pražském Vítkově.

položil kytice ke katafalku s ostatky ne-

né datum v našich novodobých dějinách

Spolu s občany si připomněl vítězný ko-

známých vojínů v kolumbáriu památní-

a památku padlých za svobodu ucti-

nec války položením věnců prezident re-

ku.

li nejvyšší státní představitelé, stejně

publiky Václav Klaus, předseda Senátu

Odpoledne slavnostní den 67. výro-

jako občané po celé republice. Ústřed-

Parlamentu ČR Milan Štěch, předsedky-

čí ukončení druhé světové války pokra-

ních vzpomínkových akcí se účastni-

ně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

čoval pietní vzpomínkou u památníku

li představitelé České obce sokolské,

Miroslava Němcová, předseda vlády Petr

II. odboje v Praze na Klárově.

sokolové pak byli aktivními účastníky

Nečas a další představitelé politického

vzpomínkových akcí po celé republice.

a veřejného života.

Slavnostní pietní akt k 67. výročí konce

Vedoucí

představitelé

Text a foto
Bohuslav Bubník

státu

za

zvu-

Otevření nového Tyršova mostu v Přerově

zkumné skupinky rudoarmějců a právě u zničeného mostu a před sokolovnou byl jeden z jejich důstojníků uvítán náčelníkem
Sokola Přerov a členem
Obrany národa Richardem
Bzdinkou. Ten po tříletém
pobytu v německé káznici
za svou účast ve druhém
odboji byl již opět na svobodě.
Pozornost

četných

divá-

ků sklidil krátký průvod
sokolů, v němž zaujaly
hlavně historické prapory,
Město Přerov se rozhodlo otevřít prá-

Olomouckého kraje, který se uskuteční

krojované členstvo, nechyběli ani cvičen-

vě dostavěný nový Tyršův most v Přerově

rovněž v Přerově, a to 16. června 2012.

ci z řad žactva i dospělých v nových sle-

na Den vítězství 8. května 2012 a povýšit

V úvodních proslovech se našla chvíle

tových úborech. Byla to současně malá

tuto událost na hlavní součást květnových

i pro sokolské okénko, v němž se přítom-

generálka pro průvod více jak patnácti

oslav. Sokolové z přerovské jednoty i z dal-

ní diváci dozvěděli, že původní Tyršův

set cvičenců, který má v den krajského

ších jednot Sokolské župy Středomorav-

most byl vyhozen do vzduchu ustupují-

sletu směřovat z náměstí TGM přes nový

ské-Kratochvilovy využili tuto událost ke

cí německou armádou v brzkých ranních

Tyršův most na stadion Spartaku Přerov,

své náležité prezentaci a současně k pro-

hodinách právě před 67 lety. O několik

kde sletová cvičení proběhnou.

pagaci krajského sletu sokolských žup

hodin později dorazily do Přerova prů-

Text a foto Jaroslav Skopal
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v aule tyršova domu v Praze byli v pondělí 14. května slavnostně vyhlášeni nejlepší
sportovci a trenéři české obce sokolské za rok 2011.
• Předseda ČOV Milan Jirásek předává ocenění nejlepším jednotlivcům kategorie Mládež. Zleva: Natálie Moravcová, Helena Jiranová, Miloslava Sterziková, Marek Andrýsek,Zdeněk Musil (předseda
svazu badmintonu, přebíral cenu za Lucii Havlovou).

pijského výboru pozdravil
sokolské sportovce Milan

ZPRAVODAJSTVÍ

Ocenění neJlePších sOkOlských sPOrtOvců
Jirásek, který mimo jiné
připomenul, že díky Sokolu byli Češi u vzniku novodobých olympijských her.
Náměstek ministra školství Jan Kocourek pogratuloval České obci sokolské ke 150. výročí založení Sokola, oceněným sportovcům k úspěchu a poděkoval těm, kteří se o ně starali – trenérům, rodičům.
Ocenění v jednotlivých kategoriích předávali starostka ČOS ses. H. Moučková, předseda odboru sportu
ČOS br. Jan Ulrych a již zmínění hosté – Milan Jirásek
a Jan Kocourek.
Na vyhlášení výsledků přijela většina

sportovcům za výsledky, jichž dosahu-

O doprovodný program se postarali so-

oceněných sportovců a trenérů, někteří

jí, i za reprezentaci celé České obce so-

kolové z Prahy. Mezi vyhlašováním jed-

se, bohužel, z tréninkových důvodů ne-

kolské. Význam této akce podtrhla účast

notlivých kategorií diváci sledovali exhi-

mohli dostavit. V důstojném a příjem-

předsedy Českého olympijského výboru

bici pětinásobného mistra světa ve foot-

ném prostředí zaplněného sálu přivítala

Milana Jiráska, náměstka ministra škol-

bagu Jana Webera, taneční vystoupení

přítomné starostka České obce sokolské

ství Jana Kocourka a dalších hostů. Mo-

dvou párů akrobatického rokenrolu So-

sestra Hana Moučková, která ve svém

derátory slavnosti byli Jana Havrdová

kola Pražského a svojí hudbou a zpěvem

úvodním slovu poděkovala sokolským

a Jakub Bažant. Jménem Českého olym-

program zpestřila muzika Vycpálkovci.

• Tři nejlepší v kategorii Mládež. Zleva: Tereza Kubíčková,
Dagmar Banszelová (převzala cenu za Davida Pulkrábka),
Alexandr Choupenitch, předseda ČOV Milan Jirásek.

• Starostka ČOS Hana Moučková
předává cenu za třetí místo zástupkyni házenkářského týmu mladších
dorostenek Sokola Písek.
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• O zpestření programu se starala muzika Vycpálkovců

• Miroslava Sterziková ze
Sokola Hnidousy - Motyčín
přebírá cenu z rukou předsedy ČOV Milana Jiráska

Výsledky podle

Handicapovaní

jednotlivých kategorií:

Dospělí

Jiří Ježek – cyklistika, Sokol Dejvice I.

Mládež

1. Anna Zástěrová – kanoistika, Sokol

Kolektivní sporty

1. Alexander Choupenitch – šerm, Sokol

Písek, 2. Kateřina Šafránková – atletika,

Mládež

Brno I, 2. David Pulkrábek – judo, Sokol

Sokol Kolín – atletika, 3. Jaromír Ježek

1. Mladší dorostenky, basketbal, So-

Žďár nad Sázavou, 3. Tereza Kubíčková

– judo, Sokol Praha Vršovice, 4. Hana

kol Hradec Králové, 2. starší dorosten-

– rychl. kanoistika, Sokol Hradec Králo-

Klapalová a Lenka Háječková – plážový

ky, basketbal, Sokol Hradec Králové, 3.

vé, 4. Hynek Chroust – rychl. kanoisti-

volejbal, Sokol Brno I, 5. Jana Blahová –

mladší dorostenky, házená, Sokol Písek.

ka, Sokol Hradec Králové, 5. Lucie Hav-

rychl. kanoistika, Sokol Hradec Králové,

Dospělí

lová – badminton, Sokol Plzeň – Doub-

6. Jiří Orság – vzpírání, Sokol Karolin-

1. Ženy, házená, Sokol Písek, 2. muži,

ravka, 6. Marek Andrýsek – box, Sokol

ka, 7. Kristýna Pálešová sportovní gym-

florbal, Sokol Mladá Boleslav, 3. ženy,

Kroměříž, 7. Miloslava Sterziková – zá-

nastika, Sokol Brno I, 8. Jana Šikulová

volejbal, Sokol Frýdek Místek.

pas, Sokol Hnidousy – Motyčín, 8. Hele-

– sportovní gymnastika, Sokol Brno I,

Trenéři roku

na Jiranová – atletika, Sokol Kolín – at-

9. Martina Bonnerová – Barbora Her-

R. Ptáčková (basketbal, Sokol Hradec

letika, 9. Šimon Pokorný a Natálie Mo-

mannová – plážový volejbal, Sokol Brno

Králové), V. Romankov (šerm, Sokol

ravcová – rokenrol, Sokol Pražský, 10.

I, 10. Vratislav Chotaš – zápas, Sokol

Brno I), T. Zástěra (rychlostní kanoisti-

David Levý – bojová umění, Sokol Písek.

Vítkovice.

ka, Sokol Písek).

-red-

• Předseda ČOV Milan Jirásek

• Vítězka kategorie Dospělí, kanoistka Anna
Zástěrová ze Sokola Písek přebírá cenu z rukou předsedy odboru sportu Jana Ulrycha
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SleT

slet sOkOlských Plakátů 1901–1948

sletOvý POhár
v nárODní
házené

Sletová soutěž dorostenek – Sletový pohár v národní házené, se hrála
8. května v Tymákově. Turnaje se zúčastnila celá republiková špička této
kategorie,

reprezentovaná

přede-

vším týmy Dobrušky, Svinova, Krčína a hlavně domácích děvčat. K vidění byla velmi pěkná utkání vedená v rytířském duchu. Ceny vítězným kolektivům i vyhodnoceným jednotlivcům předal metodik komise národní házené odboru sportu ČOS Petr
Syrový.
V rámci letošního 150. výročí založe-

ho sletu. Patronkou výstavy je Jana Kán-

Po zajímavých bojích byla konečná ta-

ní Sokola proběhne mimořádný výstav-

ská, dcera Milady Horákové.

bulka následující: 1. Tymákov (10 b),

ní projekt, na němž bude vůbec poprvé

Exponáty na výstavu zapůjčili Národní

2. Dobruška (8 b), 3. Svinov (6 b), 4. Kr-

k

výtvarné

muzeum, Moravská galerie v Brně, Mo-

čín (4), 5. Bílovice (2), 6. Bakov (0 b).

a grafické tvorby k všesokolským sletům

ravský zemský archiv, Státní okresní ar-

Na závěr turnaje byly vyhlášeny nej-

z let 1901–1948 od předních českých vý-

chiv v Uherském Hradišti, Ne boltai! Col-

lepší hráčky – všechny jsou z T.J. Sokol

tvarných umělců, jakými byli Mikoláš

lection a Sokol Brno I.

Tymákov: nejlepší střelkyní se stala

Aleš, Jakub Obrovský, Alfons Mucha, Max

více info na:

Pavla Šmídlová se 33 vstřelenými bran-

vidění

komplexní

soubor

150let.tjsokolbrno1.cz,

kami, nejlepší obránkyní Jitka Protivo-

Výstava, jejíž vernisáž bude 30. května

www.moravska-galerie.cz/moravska-ga-

vá, nejlepší útočnicí Pavla Šmídlová

v 18.00 hodin a potrvá do 24. června,

lerie/vystavy-a-program/aktualni-vysta-

a nejlepší brankářkou Vivien Gnändi-

je přidruženým programem 25. Bienále

vy/2012/bb_sokol.aspx?lang=cs&alt-

Brno 2012 a součástí krajského sokolské-

template=VystavaBienale

Švabinský nebo Karel Svolinský.

gerová.

-red-

OJeDinělé eDice ke 150 letům sOkOla

V polovině května učinila Agentura LE-

ské radnice za přítomnosti primátora

řatky, Maxmiliána Kodeta, Jana Brandej-

MAN, která zajišťuje marketingovou a me-

hl. m. Prahy Bohuslava Svobody, dalších

se, Františka Drtikola a dalších. Autorem

diální podporu oslav 150. výročí zalo-

významných hostů, médií a kamer České

textu o historii Sokola je Marek Waic, pu-

žení Sokola a XV. všesokolského sletu,

televize. Kniha „Byli jsme a budem‟ ob-

blikace obsahuje i anglický překlad.

dva výrazné ediční počiny: ve spolupráci

sahuje exkluzivní výběr nejlepších umě-

Hned druhý den po křtu byla kniha dána

s Národním muzeem vydala ke 150 letům

leckých děl a artefaktů z kulturního dě-

do prodeje. Do konce května platí časově

Sokola certifikované zlaté a stříbrné pa-

dictví 150leté historie Sokola. Jsou zde

omezená nabídka zvýhodněné ceny, kdy

mětní medaile s jedinečným motivem,

artefakty, které po dlouhá desetiletí ne-

místo původních 850 Kč je možné ji pořídit

představující

sběratelskou

byly zveřejňovány. Obsahuje mimo jiné

za 650 Kč. Objednat si ji je možné, stej-

příležitost, a současně vyšla exkluzivní

výjimečnou

jedinečná umělecká díla Josefa Mánesa,

ně jako certifikované medaile, přes inter-

obrazová publikace v česko-anglické ver-

Alfonse Muchy, Mikoláše Alše, Františka

net, a to na adresách: www.vsesokolsky

zi „Byli jsme a budem‟.

Ženíška, Luďka Marolda, Maxe Švabin-

slet2012.eu nebo na www.lemanagency.

Křest této knihy a prezentace medailí se

ského, Karla Svolinského, Aloise Kalvody,

cz. Telefonicky je možné si knihu objed-

odehrály 15. května v reprezentačních

Josefa Václava Myslbeka, Ladislava Ša-

nat na čísle +420 244 463 478.

prostorách Brožíkového sálu Staroměst-

louna, Stanislava Suchardy, Josefa Ma-

-red-
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Okrskový slet ve Dvoře Králové se vydařil

Sokolové ze Dvora Králové n. L. připra-

pory, ženám a dětem v sokolských kro-

písnička. Malí cvičenci cvičili s chutí a do-

vili pro své příznivce na sobotu 28. dub-

jích a dále zástupcům jednotlivých sleto-

stalo se jim zaslouženého potlesku. Jako

na velkou událost. Na zimním stadionu se

vých skladeb.

další se nahrnuli na plochu „Návštěvní-

konal Okrskový sokolský slet, kde se čty-

Moderátor Jiří Hotový přivítal diváky i cvi-

ci”, chlapci a děvčata, kteří cvičí na hud-

řem stovkám diváků představilo pět set

čence a připomněl, že Sokol oslavuje 150

bu ze stejnojmenného seriálu. Návštěv-

cvičenců ze 14 sokolských jednot. Nej-

let od svého vzniku. Za královédvorskou

níky vystřídaly dorostenky a ženy, které

více, téměř sto cvičenců, bylo z domácí

jednotu přivítala všechny náčelnice sest-

předvedly náročnou skladbu s dlouhými

jednoty. Cvičenci vystoupili v devíti sle-

ra Jitka Karešová. Zástupce města, mís-

švihadly. Jako hosté vystoupily dvě sku-

tových skladbách, které nacvičují pro

tostarosta Dušan Kubica, pod jehož zášti-

piny mažoretek z místní ZUŠ. A již byla

XV. všesokolský slet.

tou se slet konal, vyzdvihl úlohu Sokola

na řadě koedukovaná skladba pro muže

Před samotným zahájením položila sku-

ve městě a poznamenal, že město Dvůr

a ženy s názvem Kontrasty. V této sklad-

pina sokolů v historických krojích květiny

Králové si práce sokolů váží a podporu-

bě cvičí páry a dále i samostatné cvičen-

k pomníku sokolů, kteří zahynuli za dru-

je ji. Za župu Podkrkonošskou pozdravi-

ky. Skladba je určená pro velkou choreo-

hé světové války. Připomněli si také, že

la přítomné starostka župy sestra Hele-

grafii, která vynikne až při větších cvi-

v květnu uplyne již 70 let od nejkrvavěj-

na Rezková.

čebních celcích. Kontrasty vystřídalo nej-

šího období v naší historii, heydrichiády.

Potom již následovala první skladba v po-

mladší žactvo se skladbou Člověče, nezlob

Přesně ve 14 hodin zahájily fanfáry ze

dání Věrné gardy. Cvičení starších cvičen-

se. Po člobrdících na plochu napochodo-

Sukova pochodu „V nový život‟ sokol-

ců vzbudilo obdiv, u některých dříve na-

valy žákyně s velikými psy Jonatany, dal-

ský slet. Na plochu napochodovala Věr-

rozených diváků snad i lítost, že už necvi-

ší skladbou byla totiž skladba Jonatan. Po

ná garda, která utvořila špalír vlajkono-

čí v jejich řadách. Věrnou gardu vystřída-

děvčatech patřila plocha mužům a jejich

šům se státní vlajkou a historickými pra-

li rodiče s dětmi ve skladbě Muzikantova

skladbě Chlapáci III. Závěr sletu patřil
nejpočetněji obsazené skladbě s názvem
Ať žijí duchové. Zde cvičí rodiče s dětmi
společně se žactvem na melodie stejnojmenného filmu.
V závěru sletu přišel ještě pozdravit cvičence i diváky starosta královédvorského Sokola Jiří Damianidis, který předal
květiny jednatelce Anně Motalové za práci, kterou odvedla na přípravách sletu,
a poté popřál náčelnici J. Karešové k jejím kulatým narozeninám.
Sletové vystoupení skončilo, diváci nešetřili slovy chvály, a tak cvičenci měli
pěkný pocit z dobře odvedené práce.

Text a foto
Pavlína Špatenková
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Župní akademie v Říčanech a Radošovicích
• 1939

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Ra-

dále oddíl tance Jiřího Boháčka s pěkný-

došovice uspořádala 21. dubna v měst-

mi ukázkami skladeb, ve kterých taneč-

ské sportovní hale v Říčanech župní aka-

níci získali ocenění na mistrovství Evro-

demii. Zúčastnili se jí 1. místonáčelnice

py i světa. Dva oddíly atletiky si připravi-

ČOS a místonáčelnice župy Barákovy ses.

ly perfektní ukázky sportovního zápolení.

Lída Raková, místostarostka župy Bará-

Členky jednoty a děti v úborech ze sle-

kovy ses. Michaela Papírníková-Jureč-

tů 1926, 1932, 1938, 1948, 1994, 2000

ková, župní vedoucí sportů br. Ladislav

a 2006 (samozřejmě nechyběla slavnost-

Papírník, místostarostky města Říčany

ní „Libuše‟) předvedly „módní přehlídku”,

H. Špačková a K. Egidová a další vý-

aby pak společně vytvořily sletovou čís-

znamní hosté.

lici „XV”.

V sobotním odpoledni vystoupili členo-

Diváky doslova přeplněná hala kromě

vé místní jednoty spolu s hosty ze So-

cvičebních vystoupení potleskem oceni-

kola Český Brod, Domašín, Krásná Lípa

la i výtvarné práce dětí na téma „Sokol

a Lysá nad Labem, povětšinou s ukázka-

a slet‟.

mi skladeb blížícího se XV. všesokolské-

Jarka Tůmová,

ho sletu. Vystoupily i čtyři oddíly R+D,

vzdělavatelka

150 let Sokola a župní slet v benátecké hale
děti, Nebe nad hlavou (MB) – skladba pro
mladší ženy, a Jen pro ten dnešní den.
Touto skladbou akademii zakončila věrná garda z Benátek a Mladé Boleslavi.
Akce, trvající více než dvě hodiny, se vydařila, o čemž svědčil zájem a potlesk diváků, kteří zaplnili celé hlediště.
Akademie současně byla pozváním na
župní slet dne 5. května, kde v Benátkách n. Jizerou diváci zhlédli skladby
v plném provedení.

Jan Tichý

K letošním oslavám založení Sokola se

V

první

části

připojila i benátecká jednota dvěma spe-

ší cvičenci ze Sokola Mladá Boleslav

ciálními akcemi. Tou první byla Akademie

se

k výročí, pořádaná 1. dubna ve sportovní

Dále již následovaly ukázky cvičení –

hale při 2. základní škole. Akce byla za-

rodiče s dětmi, cvičení Pilates ženy,

hájena ve 13 hodin úvodní zdravicí sta-

ukázky cvičení gymnastek, cvičení na

rosty Sokola br. Jana Tichého, dále počet-

zdravotních míčích, ukázky bojového

né diváky pozdravil místostarosta Pavel

umění oddílů Aikijujitsu a Taekwondo,

Štifter a pak se ujal slova hlavní organi-

ukázka cvičení Zumby. První část ukončilo

zátor a moderátor programu br. Jiří Lho-

vystoupení hostů z Boleslavi: taneční

ťan, náčelník jednoty a župy.

skupiny Epidemic a bojového umění Ca-

Pestrý program byl rozdělen do dvou čás-

poeira.

tí, v první proběhly ukázky cvičení, kte-

Po přestávce vyplněné zápasem florba-

rá provozujeme v benátecké sokolovně,

listů následovala ukázka šesti sletových

a také vystoupení hostů ze Sokola Mladá

skladeb: Jonatán (Benátky) – skladba

Boleslav. V druhé části byly předvedeny

pro mladší žáky, Kontrasty (MB) – jed-

ukázky vybraných sletových skladeb v po-

na ze skladeb pro ženy, Ať žijí duchové

dání cvičenců z Benátek a Mladé Boleslavi.

(Benátky) – skladba pro rodiče a malé

skladbou

vystoupili

Muzikantova

nejmenpísnička.
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bratr JarOslav kOzlík Oslavil 105. narOzeniny
„Jeho život připomíná Járu cimrmana, tedy pokud by se ten někdy věnoval tělocviku.
Jaroslav kozlík zavedl povinné lyžařské kurzy, předběhl dobu o desítky let, prosazoval projektovou pedagogiku, bezpečnostní cvičení a jazykové kurzy. v úterý 22. května
2012 oslavil 105. narozeniny.“
• J. Kozlík (zadní řada uprostřed), Sokol Kroměříž

Těmito slovy uvedly ve čtvrtek 24. květ-

Popsat na jedné stránce aktivity, životní

ální, myšlenky přesně formulované a ar-

na Lidové noviny rozsáhlý článek o brat-

filozofii a také cíle, které bratr Kozlík ve

gumentované – a vždy jsem si ho dával

ru Jaroslavu Kozlíkovi. A dále píší: „Vedle

svých 105 letech má, je zhola nemožné.

do kontrastu s řadou třiceti či čtyřicetile-

zmíněných zásluh se Jaroslav Kozlík stal

A tak jen pro připomínku stručně z jeho

tých starců – starců myšlení, které svým

ještě vícenásobným mistrem republiky

životopisu. Ještě předtím je však potřeba

přístupem „strčil do kapsy”. Zkrátka – Ja-

ve volejbalu, propagátorem škol v příro-

bratru Kozlíkovi nejen poblahopřát k jeho

roslav Kozlík se stal přirozeným vzorem

dě, šiřitelem hygieny, zasloužilým soko-

životnímu jubileu, ale také poděkovat za

a autoritou (a těch, bohužel, v dnešní

lem či spoluzakladatelem odznaku zdat-

to, co svému okolí a společnosti dával

době příliš není).

nosti – tedy jakési zdravotně, pohybově

a dává. Vždy, když do redakce časopisu

Za redakci časopisu

mravní výchovy žáků po druhé světové

Sokol přišel článek z jeho pera, uvědomil

SOKOL Zdeněk Kubín

válce.”

jsem si, jak jeho myšlení je pružné, aktu-

STruČNĚ zE žIvOTOpISu
Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc. je
významným českým pedagogem, odborníkem na školní tělesnou výchovu
a

zastáncem přirozených výchov-

ných principů. Největší pedagogické
zkušenosti získal na Baťově pokusné škole měšťanské ve Zlíně (1933–1945). Za
války byl členem ilegální skupiny, připravující perspektivní školský program pro
poválečné Československo. V roce 1945
byl povolán do Prahy, aby tento program
pomohl realizovat. Stal se jedním z prvních pracovníků nově ustaveného Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP),
• Bratr Jaroslav Kozlík s prezidentem Václavem Klausem

ve kterém pracoval 27 let jako vedoucí

9

zprávy z žup
oddělení a později jako vedoucí výzkum-

tážních obrazů a filmů. Dokumenty z jeho

rozenin mu Česká obec sokolská udělila

né skupiny, zabývající se teorií a praxí

publikační činnosti jsou uloženy v odděle-

titul „Sokolská sportovní legenda”.

tělesné výchovy na školách. Jeho záslu-

ní Dějin českého školství muzea J. A. Ko-

V časopisu SOKOL 1/2007 v rubrice

hou byly do školské praxe zavedeny v ce-

menského v Přerově pod č. 1951/96.

Osobnost vyšel o bratru Kozlíkovi článek,

lostátním rozsahu mj. institut školního

Bratr Jaroslav Kozlík byl i významným

jeho názory a diskuzní náměty k sokol-

lékaře a zdravotní karty žáků, nápravná

sokolským sportovcem a reprezentan-

ské práci byly otištěny v číslech 2/2007

tělesná výchova, bezpečnostní a branná

tem. Patří k průkopníkům volejbalu (hrál

a 6–7/2007.

výchova, školy v přírodě, výcvikové ly-

závodně v letech 1924–1942). S týmem

žařské kursy, kurzy plavání aj. Je auto-

Sokola Kroměříž vybojoval tři tituly volej-

Zmíněný článek v Lidových novinách na-

rem přes 30 knižních publikací z teorie

balového mistra ČSR, 10 titulů Přeborní-

leznete na webové adrese: http://www.

a metodiky tělesné výchovy na školách,

ka ČOS a tři tituly Přeborníka Svazu slo-

lidovky.cz/vy-rozumite-botam-ja-telocvi-

v našich a zahraničních odborných časo-

vanského sokolstva. Za sportovní činnost

ku-vycetl-batovi-nyni-je-mu-pjn-/lide.

pisech bylo publikováno více než 300 sta-

a dosažené úspěchy získal doc. J. Kozlík

asp?c=A120522_095101_lide_mpr

tí a článků. Podílel se na tvorbě instruk-

mnohá ocenění, u příležitosti jeho 100. na-

-red-
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kl reakci divadelníka Petra

Rozloučení

V neděli 20. květ-

Vaňka, principála a režišéra

na

souboru Duha Polná, který

František

zemřel

v souvislosti s tímto sokol-

(10. ledna 1940–

ským představením hovo-

–20. května 2012),

řil doslova o národním svát-

dlouholetý vedoucí

ku, když mj. řekl: „Velmi to

zahraničního

bratr
Kovář

úse-

na mě zapůsobilo, měl jsem

ku ČOS a sekre-

úžasný dojem z toho, že se

tář Světového svazu sokolstva. Celý svůj

více než šedesát ochotníků

aktivní život trénoval mládežnické oddí-

spojí a pustí do Prodanky.”

ly basketbalu, především žákyň a doros-

Zejména ocenil, že předsta-

tenek, a vychoval řadu vynikajících hrá-

Inscenaci Smetanovy Prodané nevěs-

vení bylo odehráno s pokorou, ale i se

ček, které svým charakterem a životním

ty, jak ji připravila čtveřice českých so-

srdcem na dlani: „Prodanka je především

přístupem pozitivně ovlivnil. František

kolských ochotnických divadelních sou-

komická opera – a ta komika z toho před-

Kovář trénoval například mladé basket-

borů, měli možnost vidět i diváci v Ji-

stavení úplně srší. Bylo z toho cítit au-

balistky Sokola Kampa, Sokola Jinonice,

hlavě. Zorganizovala ji T.J. Sokol Brtni-

tentický venkov, bylo to velmi příjemné

výrazně je spjat s basketbalovým oddí-

ce a hrálo se v sále Divadla Na Kopeč-

a jsem přesvědčen, že na všesokolském

lem SK Aritma Praha, jehož byl do konce

ku. Po představení aplaudovali někteří

sletu to bude mít obrovský úspěch.”

svého života čestným předsedou.

-red-

Vedle basketbalu miloval i folklor, nechy-

Sokolská Prodaná nevěsta byla
velkým zážitkem

běl snad na žádném vystoupení muzi-

Na loňském jarním zasedání Vzdělavatel-

v rakouském Oetzu, nechyběl na mnoha

ského odboru ČOS bylo s nadšením vy-

dalších sokolských akcích.

zvedáno nastudování známé Smetanovy

Všichni, kteří jsme ho znali, na něj bude-

opery Prodaná nevěsta čtyřmi sokolský-

me s láskou a úctou vzpomínat.

mi ochotnickými soubory v režii br. Bo-

Čest jeho památce!

diváci i vestoje. Místní jihlavský tisk otis-

zprávy z žup

Prodanka slavila úspěch i v Jihlavě

ky Vycpálkovců, patřil k pravidelným návštěvníků sokolských vzpomínkových dní

-red-

huslava Gondíka. Představení bylo nastudováno v rámci XV. všesokolského sletu,

Pozvánka na
výstavu

který se bude konat začátkem července
v Praze. Ověřit si, zda slova chvály nepřehání, jsem jel v sobotu 21. dubna

Výstavní sál Státního okresního archivu

spolu i s dalšími zájemci, většinou členy

Pochvalu

pořadate-

v Pardubicích hostí od 14. do 31. květ-

naší sokolské Věrné gardy, do Valašského

lé z T.J. Sokol Valašské Meziříčí, kte-

si

také

zaslouží

na sokolskou výstavu jednot východních

Meziříčí, kde tamní jednota toto předsta-

ří na sebe vzali odpovědnost za pří-

Čech, nazvanou „150 let v pohybu‟, kte-

vení pořádala. Nebyli jsme zklamáni, ur-

padný neúspěch při malém zájmu di-

rá je věnována 150. výročí založení So-

čitě naopak. Po předehře k opeře, kterou

váků. Ten se naštěstí nekonal, protože

kola. Vystavují zde sokolské tělocvičné

zahrál malý hudební soubor v českých

mimo nás přijeli podpořit pořadatele svo-

jednoty východních Čech, z jejichž histo-

národních krojích, se postupně na jeviš-

jí účastí i sokoli z Veselí na M. a dal-

rie, ale i současného života, je zde možné

ti začaly objevovat známé postavy z Pro-

ších míst. Valaši z Meziříčí se ukázali

vidět řadu zajímavých exponátů – histo-

dané nevěsty. Úloha Kecala svému před-

také jako pohostinní přátelé.

rické sokolské publikace, sokolské kroje

staviteli skutečně seděla, Vašek dokázal

Kdo toto představení neviděl, má ješ-

a prapory, fotografie z dávné i nedávné

hrát už jen očima a dueta Jeníka a Ma-

tě možnost. Jak mi o přestávce sdělil br.

minulosti, doklady o úspěších sportov-

řenky až dojímala. Vedle nich se neztrá-

Gondík, termíny jejich představení jsou až

ních oddílů jednot, představuje se zde

cel ani výkon pěveckého a tanečního sbo-

do prázdnin zadané. Většinou však hrají

aktivní sport od předškolního do senior-

ru a dalších postav této ve zvláštní sokol-

v Čechách. Na Moravě budou hrát v Kyjově.

ského věku. Ve výstavním sále se bu-

ské úpravě provedené Prodané nevěstě.

Návštěvníci XV. všesokolského sletu v Praze

dou v době výstavy promítat filmy o bo-

„Jsme nadšení,” řekla představiteli Keca-

mohou rovněž toto představení zhlédnout.

jích českých legionářů v 1. světové válce

la po odchodu ze sokolovny, kde se před-

V Divadle ABC jej budou sokolští ochotní-

v Rusku, filmové záměry ze sletů od roku

stavení konalo, naše nejstarší účastnice

ci hrát dvakrát.

1882 do roku 1948, film o XIV. všesokol-

ses. Krestýnová, a tak stručně a výstižně

Miroslav Rozkošný,

vyjádřila pocity nás všech patnácti Přero-

foto Marie Kolaříková,

vanů na tomto představení.

Sokol Přerov

ském sletu 2006.
Adresa: Státní okresní archiv, Bělobranské náměstí č. 1, Pardubice.

11

zprAvy z žup

Pražské sOkOlské slavnOsti
Pražské sokolské slavnosti měly vskutku slavnostní ráz včetně úvodu
v sokolovně sokola Pražského, které se odehrálo v podvečer v pátek
11. května. slavnosti společně se starostkou čOs sestrou hanou moučkovou a starostkou sokola Pražského sestrou martinou schořovou zahájil primátor hl. m. Prahy bohuslav svoboda. slavnosti se konaly po tři dny – od
pátku 11. do neděle 13. května a každý den byla hostitelem, zajišťujícím
také program, jedna ze tří pražských žup. a protože Pražské sokolské slavnosti byly součástí oslav 150. výročí založení sokola, logicky začínaly tam,
kde je „sokolská kolébka“ – v sokole Pražském. První den tedy patřil župě
scheinerově.

• Slavnostní zahájení v Sokole
Pražském

„Sokolem prošla řada generací Čechů.

Třetí den „patřil” župě Jana Podlipného

lečně připravily zajímavý a bohatý pro-

Změny po únoru 1948 se tvrdě dotkly

a slavnostní akademii v Sokole Vinohra-

gram, kterým důstojně oslavily letošní

i sokolského hnutí a přes 40 let nemohli

dy, kde diváci zhlédli ukázky sletových

významné sokolské výročí. A na jedničku

sokolové v Československu svobodně pů-

skladeb.

byla také jejich vzájemná spolupráce při

sobit. Buďme proto vděční za dobu, kdy

Vše bylo po celé tři dny vzorně připrave-

skladbě programu i jeho zajištění.

je Sokol znovu aktivní a šíří mezi lidmi

no a nálada účastníků i diváků byla vý-

-red-

všech generací své ušlechtilé myšlenky

borná (což vystihují i naše fotografie).

foto: Marie Brunerová

a ideály. Přeji České obci sokolské vyda-

Pražské sokolské slavnosti

řenou oslavu letošního kulatého jubilea

a jejich jednotlivé akce na-

a mnoho mladých následovníků,‟ popřál

vštívila i řada osobností – zú-

ve svém vystoupení v Sokole Pražském

častnili se jich nejen již zmí-

primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda

něný primátor hl. m. Prahy,

sokolské obci. Dále také uvedl, že jeho

členové předsednictva České

rodina cvičila v Sokole Spořilov a on jako

obce sokolské a starostové

žák cvičil v roce 1948 na XI. všesokol-

sokolských žup Scheinero-

ském sletu.

vy, Podbělohorské, Podlipné-

O sobotní program se 12. května starala

ho a Barákovy, starosta Pra-

župa Podbělohorská, která připravila bo-

hy 1 a zároveň místostarosta

hatý program do Tyršova domu – prohlíd-

ČOS bratr Oldřich Lomecký,

ku Tyršova domu, při níž se o odborný

starostka Prahy 2 Jana Čer-

výklad postaral bratr Zdeněk Bartůněk,

nochová, zástupkyně staros-

loutkové divadlo, ukázku šermu, vystou-

ty Prahy 10 Radmila Kleslo-

pení muziky Souboru písní a tanců Jose-

vá, senátor Jaromír Štětina

fa Vycpálka a také plavání téměř po celý

a další významné osobnosti.

den v bazénu Tyršova domu.

Pražské sokolské župy spo-
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zprávy z žup

Pražské sokolské slavnosti v obraze

• V sobotu v Tyršově domě hráli Vycpálkovci...            ... diváci rovněž mohli sledovat ukázky šermu

• Na nedělní akademii v Sokole Vinohrady zhlédli diváci ukázky sletových skladeb
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Mistrovské boje nejmladších volejbalistů

• Lubomír Vašina s mladými volejbalisty Sokola Česká Třebová II

V České Třebové se sešla žákovská špič-

Pro nás je však největší odměnou obrov-

DIŠTĚ. V neděli pokračoval turnaj mis-

ka minivolejbalu

a mladších žáků vo-

ský úspěch našich nejmladších volejbalo-

trovstvím ČR ČOS v mladším žactvu. Den

lejbalu z celé České republiky. Celkem

vých nadějí, které se pohybují v absolut-

byl opět teplý a slunečný, ale vítr, který

52 družstev sehrálo na kurtech Na Ská-

ní špičce mládežnického volejbalu v ČR.

dul i na uzavřené Skále, byl silný a hrá-

le neuvěřitelných 134 zápasů. Mladší žáci

Připomeňme si, jaká družstva o víkendu

či se museli poprat mimo hru i s ním. Nic

a minižáci nemají své mistrovství, a tak

reprezentovala naše město: minižáci roč-

však nezabránilo opět výborným a zají-

jsme využili příležitosti, kdy se konalo

ník narození 2000 a mladší, minižáci roč-

mavým utkáním. V turnaji mladších žáků

mistrovství ČOS a turnaj jsme pořáda-

ník 1998 a mladší a mladší žáci.

skončila na stupních vítězů družstva:

li po dohodě s vedením sokolů jako ote-

V sobotu hráli minižáci ročník 1998 a mi-

1. VK PEGAS ZNOJMO, 2. T.J. SOKOL

vřené a jako Memoriál Emila Vydry a Bo-

nižáci ročník 2000. Pořadí družstev mini-

ČESKÁ TŘEBOVÁ II., 3. ČZU PRAHA.

huslava Berana. A vyplatilo se. Vyšlo pa-

žáků ročník 1998 na stupních vítězů bylo:

V turnaji mladších žákyň bylo pořadí:

rádně počasí (i když v neděli foukalo více

1. VK PEGAS ZNOJMO „A”, 2. T.J. SOKOL

1. T.J. SOKOL BEDŘICHOV, 2. VK PEGAS

než je zdrávo) a organizačně vše vyšlo

ČESKÁ TŘEBOVÁ II. „A”, 3. VK DHL OS-

ZNOJMO, 3. BRNO.

na výbornou. Potěšitelné je, že jsme jako

TRAVA „A”. V minižácích ročník 2000 bylo

Lubomír Vašina,

organizátoři sklidili úctu a obdiv k bez-

pořadí 1.BRNO „A”, 2. T.J. SOKOL BED-

ředitel turnajů

problémovému průběhu vedení turnajů.

ŘICHOV, 3. T.J. SOKOL MNICHOVO HRA-
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rům, protože podle jeho zkušeností patří
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Capoeira v Mladé Boleslavi

české děti v celosvětovém srovnání k naprosté špičce.
Příkladným vzorem se letos stal Liberecký kraj, který v čele s libereckým oddílem
vybojoval téměř všechny finálové příčky.
Na medailové pozice se, bohužel, tentokrát z Mladé Boleslavi nikomu nepodařilo probojovat. Hlavní trenér místního oddílu Karel Popovič to komentoval: „Porota
to letos neměla vůbec jednoduché. Současná úroveň našich nejmladších sokolíků je, řekl bych, až na výjimečné úrovni a rozdíly mezi závodníky jsou každým
rokem menší. Je to vůbec první rok, kdy
se nám nepodařilo získat žádnou meO vrchol dubnových kulturně-sportovních

Prostory pro soutěž poskytla tělocvičná

daili a vůbec to nevnímám jako prohru.

akcí na Mladoboleslavsku se postaral od-

jednota Sokol Mladá Boleslav, která je od

Naopak zde vidím velký prostor pro mo-

díl Vem Camará Capoeira Mladá Bole-

roku 2003 hlavním centrem místního od-

tivaci na příští rok. Obrovský kus práce

slav a T.J. Sokol Mladá Boleslav. V neděli

dílu tohoto brazilského bojového umění.

odvedly děti z Liberce a Jablonce a k je-

22. dubna proběhlo závěrečné kolo mezi-

Moderní vybavení a technika ve spojení

jich úspěchům bych jim ještě jednou rád

národní soutěže Jogos Tchecos de Crian-

s historickou architekturou budovy vy-

poblahopřál.”

cas 2012. Finále již šestého ročníku toho-

tvořila výjimečnou atmosféru, která pod-

Podle

to otevřeného mistrovství České repub-

pořila závodníky k nejlepším výkonům.

ce Capoeiry Tomáše Zummera šlo o za-

liky pro střední Evropu bylo vyústěním

Soutěže se kromě závodníků samot-

tím vůbec nejpodařenější ročník soutěže,

celoročních příprav nejlepších dětských

ných zúčastnila i většina trenérů z Čes-

jak z hlediska organizace a zázemí, tak

závodníků z Rakouska, Maďarska, Slo-

ké Asociace Capoeiry. Do poroty přijelo

z hlediska jedinečné atmosféry a úrov-

venska a České republiky. Nominovaní

několik vážených hostů z Brazílie. Pro-

ně připravenosti závodníků. Další soutě-

závodníci se probojovávali několika sou-

fessor Batata, Mestre Capoeira a patron

ží v pořadí je mistrovství Evropy dospě-

těžními koly, která se odehrávala po celý

soutěže Contra Mestre Paçoca. Všichni

lých, které se bude konat koncem tohoto

víkend. Do nedělního semifinálového a fi-

hosté vyjádřili dětem svůj velký obdiv.

roku. Jedním z mnoha významných hos-

nálového kola postoupilo dvanáct nejlep-

Contra Mestre Paçoca, který pravidel-

tů, kteří potvrdili účast, je Mestre Capi-

ších ve třech základních věkových kate-

ně cestuje po celém světě, vyjádřil své

xaba, prezident asociace Acapoeira. Kro-

goriích – A, B, C.

poděkování přítomným rodičům a trené-

mě očekávané velmi vysoké účasti bude

slov

prezidenta

České

Asocia-

i řada změn. Bude
oficiálně

zaveden

nový systém hodnocení
který

závodníků,
byl

úspěš-

ně odzkoušen právě na výše zmíněném dubnovém mistrovství ČR dětí.
Na základě zkušeností s organizačním týmem vyjádřila Česká Asociace
Capoeiry přání, aby
se mistovství Evropy pořádalo právě
v Mladé Boleslavi.

Martin Kolář,
foto Bohumil
Rosenkranz

15

Přebor ČOS všech kategorií – nejmlad-

Mužů byla 3 družstva, 9 jednotlivců. Nej-

ších, mladších a starších žáků, kadetů, do-

kvalitnější výkon podal z celého startovní-

rostenců, juniorů a mužů ve víceboji spor-

ho pole junior Ondřej Janeczko, závodník

tovní gymnastiky družstev a jednotlivců

Sokola Kolín připravující se na květnové

se uskutečnil v neděli 13. května. V letoš-

mistrovství Evropy juniorů. Výsledky byly

ním ročníku komise SG opět umožnila start

vyhlašovány po ukončení příslušné kate-

závodníkům z nesokolských oddílů z dů-

gorie. Medailisté obdrželi medaile s logem

vodu

možnosti

150. výročí založení Sokola a diplomy ČOS.

vícenásobné konfrontace závodníků na

zvýšení

konkurence

a

Největší zastoupení sportovců z deseti

kvalitních soutěžích v průběhu celého

tělocvičných jednot měly oddíly ze Soko-

roku. Program soutěží byl předepsán pod-

la Praha Vršovice – 24, Brna – 19, Kolí-

le Závodního programu ČGF pro rok 2012

na – 12, nejmenší z Rokycan – 1 závodník.

s možností startu o rok starších žákov-

Přebor opět prokázal životaschopnost i do

ských závodníků v kategorii, pokud nejsou

příštích let a jistě byl pro všechny startu-

registrovanými závodníky ČGF. Organizací

jící dobrou prověrkou připravenosti a mo-

byl komisí SG tak jako v předcházejících

tivací před nadcházejícími jarními ligovými

letech již od roku 2003 pověřen oddíl SG

a mistrovskými soutěžemi v krajích i ČR.

Sokola Brno I. Závod proběhl v domácí

výsledky:

vhodně upravené tréninkové tělocvičně.

Vítězové jednotlivých kategorií: Kade-

Závod byl dle rozpisu původně naplánován

ti – Jiří Hampel, Sokol Praha Vršovice,

na čtyři sledy, ale vzhledem k menšímu

junioři – Ondřej Janeczko, Sokol Kolín,

Koncem dubna, 25. 4., byl v Kongre-

počtu závodníků byl zredukován na tři sle-

dorostenci – Martin Jílek, Sokol Praha

sovém centru ve Zlíně vyhlášen Nej-

dy. Ve všech kategoriích startovalo celkem

Vršovice, muži – Miroslav Zmeškal, So-

lepší sportovec Zlínského kraje roku

104, z toho sokolských 86 jednotlivců v 36

kol Poděbrady, družstva kadeti – So-

2011. Mezi nominovanými byl i vzpě-

družstvech (sokolských 31). Tradičně nej-

kol Kolín, družstva junioři – Sokol Ko-

rač Jiří Orság z T.J. Sokol Zlín. Ten také

více byly obsazeny žákovské kategorie –

lín, družstva muži – Sokol Poděbrady,

v konkurenci dalších zlínských spor-

nejmladší žáci 12 družstev, 34 jednotlivců,

starší žáci – Daniel Ponížil, TJ Prostějov

tovců zvítězil. Jirkovi blahopřejeme.

mladší žáci rovněž 12 družstev, 37 jednot-

A, družstva starší žáci – TJ Prostějov,

livců, starší žáci 6 družstev, 18 jednotlivců,

mladší žáci – Vojtěch Šácha, Sokol Brno

dorostenci žádné družstvo a pouze 2 jed-

I A, družstva mladší žáci –Sokol Brno I

notlivci, 2 družstva kadetů, 10 jednotlivců,

A, nejmladší žáci – Miroslav Durák, So-

1 družstvo juniorů, 4 jednotlivci (tato ka-

kol Bučovice, družstva nejmladší žáci

tegorie je hodnocena podle pravidel FIG).

– Sokol Praha Vršovice A.

-ps-
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PřebOr čOs ve sPOrtOvní Gymnastice neJlePší
SPORTOVEC
zlínskéhO kraJe

Jaroslav Janeba

naPište
nám
reDakce.sOkOl@seznam.cz

šlaPanický kOniklec Patří Janě antlOvé

skoku vyhrála Jana Antlová ze Sokola
Bučovice a udělala tím radost kolektivu trenérek a trenéra Radomíra Tichého. Pěkné 3. místo obsadila další gymnastka z Bučovic Veronika Matulová.
I ostatní děvčata Sokola Bučovice si
vedla dobře: 4. Lucie Křížová, 5. Tereza
Tichá, 6. Lucie Pospíšilová, 9. Anna Přichystalová.
Další radost prožila bučovická výprava v závodě žen, když za vítěznou Ko-

Velmi úspěšně si vedly mladé sportov-

Nováková ze Sokola Znojmo. Nepopulár-

nečnou vystoupilo na stupně vítězů bu-

ní gymnastiky T.J. Sokola Bučovice ve

ní 4. místo obsadila Kateřina Duráková ze

čovické duo Kristýna Borovská a Ivana

Šlapanicích, kde domácí oddíl uspořádal

Sokola Bučovice. Další bučovická umístě-

Pavésková (2. a 3. místo).

další ročník závodu Šlapanický koniklec.

ní: 5. Veronika Vlachová, 7. Adéla Řez-

Pěkné výsledky jsou pro gymnastky So-

V pěti kategoriích se divákům předsta-

níčková.

kola Bučovice tou nejlepší motivací do

vilo 36 gymnastek z pěti oddílů, převáž-

Nejkvalitnější konkurence (17 startují-

dalších závodů.

ně z Jihomoravského kraje.

cích) se sešla v soutěži mladších žákyň,

V kategorii přípravka zvítězila Barbora

kde zejména zásluhou zdařilého pře-

-PeP-
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v druhé polovině dubna a počátkem května měli zápasníci z t.J. sokol vítkovice bohatý program – v i. lize bojovali o umístění v čele tabulky, vráťa
chotaš usiloval vybojovat olympijskou kvaliﬁkaci, mladí zápasníci se zúčastnili několika turnajů.

uskutečnil malý regionální turnaj v zápa-

SPORT

vítkOvičtí záPasníci JsOu v lize úsPěšní

se řecko-římském. Do Jablunkova odcestovalo s trenérem Jiřím Bystroněm devět
našich dětí. Zápasilo zde 48 dětí z pěti
oddílů. V jednotlivých vahách byli většinou tři až čtyři zápasníci. První místa obsadili ve váze do 20 kg Max Bystroň, ve
váze do 25 kg Samuel Bystroň, ve váze
do 27 kg Dominik Kaliský, ve váze do
35 kg Tomáš Foldyna. Druhá místa obsadili ve váze do 25 kg Dalibor Šebesta, ve
váze do 33 kg Matěj Mlčoch a třetí místa obsadili ve váze do 27 kg Jiřík Foldyna,
ve váze do 31 kg Robin Pustka.

STArá LuBOvŇA
Mladí vítkovičtí zápasníci zápasili v sobotu 28. dubna ve slovenské Staré Ľubovni, kde se konal malý regionální turnaj
v zápase ve volném stylu žáků ročník narození 1997–1998 a přípravek ročník narození 2001–2002. Turnaje se zúčastnili zápasnici z Košic, Sniny, Rimavské Soboty, Previdzy, Staré Ľubovni a náš oddíl T.J. Sokol Vítkovice. My jsme na Slovensko odcestovali se sedmi zápasníky. Nejvíce se ve Staré Ľubovni dařilo
V sobotu 21. dubna se v Ostravě v Čap-

bOJ O OlyMPiJSkOu

v přípravce ve váze do 25 kg Jiřímu Duš-

kově sokolovně uskutečnilo 2. kolo I. ligy

kVAliFikAci

kovi, který zvítězil. Na druhých místech

v zápase ve volném stylu mužů. Volno-

Ve dnech 18.–23. dubna se v bulharské

se v přípravce umístili ve váze do 29 kg

stylaři T.J. Sokol Vítkovice chtěli na do-

Sofii uskutečnil první kvalifikační turnaj

Lukáš Dušek a ve váze do 42 kg Šimon

mácích žíněnkách napravit malé zaváhání

o postup na Olympijské hry v Londýně.

Kopřiva, třetí byl ve váze do 39 kg Tomáš

z prvního kola, všechny své soupeře po-

Do Sofie odcestoval i náš zápasník Vrati-

Foldyna. V kategorii žáků se na druhých

razit a dostat se tak na 1. místo předběž-

slav Chotaš, který se jel pokusit vybojovat

místech umístili ve váze do 50 kg Vojta

né tabulky. Hned na úvod druhého kola

jedno ze dvou postupových míst. Vraťa

Piskoř, ve váze do 59 kg Matouš Vondál

však podlehli zápasníkům z Teplic. Tep-

zápasil ve váhové kategorii do 96 kg, kde

a ve váze do 66 kg Ludvík Nález.

ličtí zápasníci poté prohráli s brněnskými

bojovalo 15 zápasníků. V prvním kole se

zápasníky, vítkovickým se v posledním

utkal s arménským zápasníkem a prohrál

RiMAVSká SObOTA

utkání dne podařilo zápasníky z Brna po-

ve dvou periodách 5:7 a 1:3. Arménský

Mezinárodní turnaj v zápase ve volném

razit. Celkově vítkovičtí zápasníci v tom-

zápasník poté ve druhém kole zápasil

stylu v kategorii starších žáků a juniorů

to kole obsadili díky lepšímu skóre prv-

s německým a prohrál těsně před kon-

o Gemerský pohár se konal 12. května

ní místo před Teplicemi a Brnem. V cel-

cem utkání na lopatky, když celou dobu

v Rimavské Sobotě na Slovensku. Turnaje

kové tabulce jsou však pořád o skóre za

vedl na body. Pro Vraťu tak turnaj skon-

se zúčastnilo 76 zápasníků ze Slovenska,

vedoucími Teplicemi. V Ostravě se zápas-

čil. O kvalifikaci na olympijské hry se

Maďarska a České republiky. Do Rimavské

níci Sokola Vítkovice spoléhali na košické

pokusil znovu na třetím kvalifikačním

Soboty odcestovali dva starší žáci Stani-

posily Davida Berdise, Slavomíra Štofíka,

turnaji ve finských Helsinkách začát-

slav Hanák a Matouš Vondál a dva junioři

Matěje Deáka a Mariána Hutňana a vlast-

kem května. Vraťa v prvním kole pro-

Jan Jasinský a Michal Smieško. Nejvíce se

ní odchovance Pavla Sztwiertniu a Aleše

hrál s litevským zápasníkem na body 3:1

dařilo ve váze do 74 kg Michalovi Smieš-

Kolaříka. Dále na žíněnkách zápasili Petr

a 6:0 a protože litevský zápasník v dal-

kovi, který všechna svá čtyři utkání vyhrál

Krejčí, Marek Bešťák, Jiří Kopecký a vít-

ším kole prohrál, pro Vraťu tak turnaj

a ovládl tak svou váhovou kategorii. Tře-

kovičtí nadějní junioři Honza Jasinský,

skončil. Celkově se umístil na 15. místě.

tí místa obsadili ve váze do 66 kg Honza

Michal Smieško a Marek Barva. Druhé-

Jasinský a ve starších žácích ve váze do

ho kola se nezúčastnili zápasníci z Prahy,

JAblunkOV

kteří se z technických důvodů omluvili.

V sobotu 21. dubna se v Jablunkově

59 kg Matouš Vondál.

Roman Piskoř, Sokol Vítkovice
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Pavel vavrys k 150. výrOčí
SOKOLA
Akademický malíř Pavel Vavrys uspořádá v prostorách Michnova paláce v Praze ke 150. výročí založení Sokola přehlídku své obrazové tvorby, která se svým
obsahem volně vztahuje k tomuto slavnému výročí. Kolekce obrazů se dotýká důležitých epizod, kterými náš stát
v minulém století procházel (doznívající
doba Rakouska-Uherska, doba první republiky, nástup fašismu, doba poúnorová, Pražské jaro se vstupem vojsk Varšavské smlouvy, události 1989 apod.).
Jmenovaná témata tvoří součást jednoho z autorových obrazových cyklů, který
se vyznačuje svou konkrétní obsahovostí
a dějem. Budou zde velkou měrou zastoupeny i obrazy s tematikou čs. legií,
sokolů a jejich podílu na vzniku samostatného československého státu.
Tomuto cyklu se autor věnuje téměř ce-

Peinture v Can-

Pavel Vavrys se

lou svou uměleckou kariéru. Podobné ob-

nes sur Mer ve Fran-

razy byly s úspěchem vystavovány doma

cii v roce 1982. Do dnešní-

i v zahraničí, kde získaly mnohá ocenění.

ho dne uspořádal doma i v zahraničí té-

tech 1967 až 1973 studoval Akademii

Za všechny například 1. cenu Zlatá pa-

měř 100 samostatných výstav a více než

výtvarných umění v Praze u prof. Karla

leta na XIV. Festival Internationale de la

60 účastí měl na výstavách kolektivních.

Součka. Patří k silné generaci výtvarných

narodil 18. prosince
1947 v Mikulčicích. V le-

umělců formující se v polovině sedmdesátých let minulého století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým
hodnotám malby, je kompozičně nápaditá, má výrazné koloristické kvality a bohatě strukturovaný rukopis. Tyto výrazové prostředky mají stejně hodnotný ekvivalent v duchovním obsahu obrazu. Mají
obvykle celou řadu významných rovin
a obsahových souvislostí, vyznačují se
velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Jejich humanistické vyznění odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života. Svým uměleckým i lidským postojem v roli člověka-malíře dokázal ovlivnit i řadu svých
současných profesních kolegů. Zájem
o jeho tvorbu ve většině zemí kulturního světa, podložený velkou řadou výstav
a uměleckých ocenění, mu zajistil nezastupitelné místo v mozaice současného
světového výtvarného umění.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
20. června v 17.00 hod. v Michnově paláci (Újezd 450, Praha 1 – Malá Strana).
Více info o Pavlu Vavrysovi můžete získat
na na www.galerievavrys.cz.

Zdeněk Bartůněk
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ve sportovním areálu Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška

ubytování

UBYTOVÁNÍ
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška nabízí ubytování ve svém sportovním areálu s kapacitou 58 lůžek v sedmi pokojích v budově
sokolovny a 40 lůžek v 10 chatičkách. Nabídka je určena zejména na období květen - září pro letní soustředění, konání seminářů,
školení sportovních oddílů, ale i pro cyklo i pěší turistiku základních škol i jiných organizací a spolků s možností využití přednáškového sálu, jídelny s kuchyňským zařízením, cvičebních prostor velkého (400 m²) a malého (120 m²) sálu. Ubytování je vhodné
i pro pracovní skupiny firem během celého roku. Pro příznivce cyklistiky je v prostorech sokolovny připravena úschovna jízdních kol.
V areálu je možné parkování automobilu. Pro aktivní vyžití slouží víceúčelové hřiště – národní házená, volejbal, tenis, nohejbal nebo
florbal s umělým travnatým povrchem; hřiště s přírodním trávníkem pro malou kopanou (20 x 40 m), hřiště pro kubb, velká tělocvična pro míčové sporty. Dále je v areálu možné pronajmout 2 kuželkářské dráhy. Areál se nachází cca 300 m od centra města, ve
stejné vzdálenosti je krytý i venkovní bazén, na autobusové a vlakové nádraží je to 100 m od sokolovny. Možnost zajištění obědů.

Zajímavosti regionu Dobrušky, Podorlicka a Orlických hor:
Dobruška
- renesanční radnice ze 16. století a rodný dům F. L. Heka-Věka
- kostel sv. Ducha a sv. Václava, židovský hřbitov
- 3D kino, knihovna, bowling
Nové Město nad Metují (8 km)
- zámek a velmi krásné historické náměstí; úžasná procházka podél řeky Metuje do Pekla (cca 5 km)
Opočno (5 km)
- jeden z nejkrásnějších zámků v České republice s bohatou sbírkou zbraní, zámecký park
- 50 m koupaliště s tenisovými kurty, projížďky na lodičkách po rybníku Broumar
Rychnov nad Kněžnou (18 km)
-b
 arokní zámek s obrazárnou se 400 obrazy, kolekcí zbraní, zámecký park; v prostorách zámku je muzeum Orlických
hor a Orlická galerie
-k
 ostel Nejsvětější trojice a zvonice s obrovským zvonem Kryštof (třetí největší zvon v Čechách)
Dále se v okolí nacházejí zámky Častolovice, Doudleby, Kostelec n. Orl. a Náchod; zříceniny hradů Potštejn, Litice
a Žampach.
Deštné v Orlických horách (15 km)
- Velká a Malá Deštná, mnoho turistických tras pro pěší
- z Dobrušky jezdí do této obce každý den cyklobus, mnoho zajímavých cyklostezek.

Další skvělé výlety:
Krkonoše (70 km), lázeňské městečko Kudowa-Zdrój (Polsko, 20 km), Adršpašsko-teplické skály (60 km), ZOO Dvůr Králové (30
km), Třebechovice p. Orebem (20 km, dřevěný světoznámý pohyblivý betlém); obranné betonové tvrze Hanička, Adam, Dobrošov,
Bouda a celá linie předválečného opevnění.

Kontakty:
Tělocvičná jednota Sokol Dobruška, Opočenská 585,
518 01 Dobruška
Jana Švábová
tel.:731 182 772
e-mail: jsvabova@seznam.cz
e-mail: jana.svabova@ujop.cuni.cz
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