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jsme si předsevzali a určili. Slovo staros-

jímání předsevzetí a vytyčování si cílů

ta je od slova starat se. Vystihuje to po-

(a s nimi spojených úkolů), jichž chce-

měrně přesně úkoly, které přede mnou

me v novém roce dosáhnout. V Sokole se

stojí – starat se, aby příprava i samotné

letos tato předsevzetí upínají ke dvěma

významné akce příštího roku měly dosta-

událostem – k oslavám 150. výročí zalo-

tečné a kvalitní hmotné zázemí, abychom

žení Sokola a k XV. všesokolskému sle-

měli k dispozici potřebné finance.

tu. Mnozí z vás po novém roce začnou

V závěru chci popřát nám všem, aby-

s

sletových

chom se příští rok v červenci mohli v po-

skladeb, jiní budou finišovat s příprava-

intenzivnějším

nácvikem

sledních minutách posledního sletové-

mi a organizací jednotlivých akcí, jimiž si

ho dne ohlédnout zpět a říct si: podařilo

v župách i na celostátní úrovni připome-

se nám to, co jsme si předsevzali, každý

neme 150 let od založení první sokolské

z nás svým dílem – ať již cvičenci na aka-

Milé sestry, milí bratři,

jednoty. Své úkoly má i předsednictvo

demiích v jednotách či na ploše stadio-

poslední dny roku jsou již tradičně v so-

ČOS a sletový tým, které musí po ma-

nu při sletu, nebo sportovci svými výkony

kolovnách velmi pestré. Do některých za-

teriální i organizační stránce zajistit vše

či členové jednotlivých kulturních soubo-

vítá již počátkem prosince Mikuláš, v ji-

potřebné, aby úsilí vás všech v jednotách

rů – přispěl ke zdárnému průběhu oslav

ných se konají různé akademie, sportov-

a župách bylo zdárně zúročeno počát-

Sokola a XV. všesokolského sletu, každý

ní turnaje, jinde se konají silvestrovské

kem července na ploše stadionu či ještě

z nás svým dílem přispěl k šíření dobrého

zábavy a tam, kde působí loutkářské či

dříve při jednotlivých akcích oslav výro-

jména Sokola na veřejnosti.

divadelní soubory, vyplňuje sváteční dny

čí vzniku Sokola. Život samozřejmě při-

i jejich představení. Je to vždy hezké, dů-

náší tu menší, tu větší problémy či pře-

Přeji Vám všem hezké svátky vánoční

stojné a sváteční zakončení starého roku

kážky, které je třeba překonávat. Mohu

a mnoho úspěchů v novém roce.

a uvítání roku nového. Přeji vám všem,

ale konstatovat, že jak v předsednictvu,

aby se tyto akce vydařily a vlily do vás

tak ve sletovém týmu panuje atmosféra

Hana Moučková,

i tvůrčí optimismus a elán pro činnost ve

spolupráce a společné vůle postarat se

starostka ČOS

vaší jednotě příští rok.

o to, aby vše zdárně proběhlo tak, jak

zaSedal VýbOr ČOS
Letošní podzimní zasedání Výboru Čes-

o současném stadiu sletových příprav,

Závěr zasedání Výboru ČOS měl již tra-

ké obce sokolské, které se uskutečni-

stejně jako o výběru místa konání hlav-

diční slavnostní ráz – byly předány stří-

lo v Tyršově domě v Praze 26.–27. lis-

ních sletových dnů, jejichž dějištěm tento-

brné medaile ČOS bratřím a sestrám,

topadu, schválilo rozpočet na rok 2012

krát bude stadion Slavie v pražském Ede-

o jejichž ocenění rozhodl Výbor na svém

a vedle další agendy jednalo rovněž o pří-

nu. O propagaci hovořila sestra Helena

minulém, jarním zasedání. Podrobnější

pravách oslav 150. výročí vzniku Sokola

Rezková, starostka ČOS sestra Moučková

informace o předávání medailí naleznete

a přípravách XV. všesokolského sletu,

hovořila o správě majetku a změnách ma-

v samostatném článku.

který se stane vyvrcholením těchto oslav.

jetkoprávních vztahů v uplynulém období.

SLOVO ÚVODEM / ZPRAVODAJSTVÍ

Přelom roku je tradičně i obdobím při-

-redFoto H. Rezková

Jednání Výboru zahájila v páteční podvečer starostka ČOS sestra Hana Moučková, která také po úvodních procedurách informovala členy Výboru o ekonomické situaci ČOS. Poté Výbor projednal
a schválil rozpočet ČOS na rok 2012.
V následné rozpravě přednesli vrcholní
činovníci jednotlivých odborných útvarů
ČOS zprávy o činnosti v uplynulých měsících.
V sobotu Výbor projednal a schválil udělení sokolských vyznamenání sestrám
a bratrům za jejich zásluhy a aktivní činnost ve prospěch Sokola. V informacích
o přípravě oslav 150. výročí a XV. všesokolského sletu byl Výbor seznámen
s předpokládaným harmonogramem jednotlivých akcí, které jsou součástí oslav,
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II. třídy. Pomáhá organizovat cvičitelské srazy, školení cvičitelů, soutěže všestrannosti. Jako reprezentantka Sokola se v kroji
zúčastňuje slavnostních událostí ve městě.
Jako cvičitelka a organizátorka se zúčastnila
všech sletů po obnově Sokola.
Jitka Viktorinová, která je členkou Sokola

ZPRAVODAJSTVÍ

Stříbrné medaile České Obce Sokolské
za dlouholetou práci pro Sokol

Praha-Vršovice (Sokolská župa Jana Podlipného), jako žákyně cvičila v Sokole již před
rokem 1948. Po roce 1990 se stala členkou
obnoveného Sokola, je župní vzdělavatelkou,
členskou společenské a kulturní komise ČOS
vzdělavatelského odboru ČOS, dříve byla rovněž členkou předsednictva vzdělavatelského
•
•
•
•
•

sboru. Ve všech funkcích je aktivní, podíle-

Adolf Mistr
Blanka Zelingerová
Hana Moučková,
Jitka Viktorinová,
Vladimír Hula

la se na organizaci sletového průvodu v roce
2006, připravovala sokolský ples, organizovala výstavu k výročí založení župy. V součas-

Ve slavnostním prostředí historického Michno-

chvilovy, jejímž prvním starostou byl zvolen

nosti zabezpečuje pravidelnou činnost župní-

va paláce v Praze převzali v sobotu 27. lis-

v únoru 1991. Později se věnoval hlavně či-

ho vzdělavatelského odboru. V jednotě je ve-

topadu z rukou starostky ČOS sestry Hany

novnické práci ve výboru Sokola Přerov, kde

doucí Věrné gardy a organizačně zabezpečuje

Moučkové stříbrné medaile ČOS sestry a bra-

dosud vykonává funkci místostarosty, řídí čin-

činnost hudebního souboru Dolina.

tři, jejich dlouholetou obětavou a záslužnou

nost odboru Věrné gardy v Sokole Přerov. Od

Adolf Mistr ze Sokola Tišnov (Sokolská župa

práci pro Sokol touto formou ocenil Výbor

roku 1994 se podílí na nácviku sletových skla-

Pernštejnská) je členem Sokola již od roku

České obce sokolské.

deb v jednotě i župě, dbá na udržování so-

1937, cvičil na XI. všesokolském sletu. Po

Vyznamenaní byli tyto sestry a bratři:

kolských tradic. Slavnostního předání medai-

roce 1989 se významně zasloužil o obnovení

Bohumil Domanský ze Sokola Přerov, Sokol-

le v Michnově paláci se bohužel nemohl osob-

činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov a So-

ské župy Středomoravské-Kratochvilovy. Bra-

ně zúčastnit.

kolské župy Pernštejnské. Je jeho zásluhou,

tr Domanský je členem Sokola Přerov od roku

Blanka Zelingerová, která je rovněž ze Soko-

že sokolská jednota je nejpočetnější organi-

1946. Již jako dorostenec se věnoval sportov-

la Přerov, župy Středomoravské-Kratochvi-

zací ve městě. Zasloužil se rovněž o navráce-

ní gymnastice. Při obnově ČOS po listopadu

lovy, byla členkou Sokola jako mladší žáky-

ní sokolského majetku. V letech 1990–2003

1989 se 7. ledna 1990 zúčastnil jejího usta-

ně do roku 1948. Po obnově ČOS se stala

byl starostou jednoty a náčelníkem župy, od

vujícího sjezdu. V březnu 1990 se zúčastnil

členkou Sokola v roce 1991. Od roku 1995

roku 2000 starostou župy Pernštejnské, v le-

ustavující schůze Tělocvičné jednoty Sokol

do roku 2007 byla župní náčelnicí, v součas-

tech 1998–2003 byl vyslancem župy do Vý-

Přerov a stal se členem nového výboru jed-

nosti je místonáčelnicí. V jednotě je cvičitel-

boru ČOS. V jednotě se podílí na organizování

noty. V prosinci téhož roku se podílel na ob-

kou zdravotní tělesné výchovy. Dosáhla kvali-

mineralogických výstav, které patří k největ-

nově Sokolské župy Středomoravské-Krato-

fikace cvičitelky všestrannosti I. tř., v lyžování

ším v Evropě a přispívají k ekonomickému zajištění činnosti jednoty. Zasloužil se o vybudování víceúčelového hřiště u sokolovny.
Vladimír Hula je členem Sokola Troubelice (Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova)
od roku 1992. Po celou dobu svého působení v jednotě byl zaměřen na fotbal jako aktivní hráč, trenér i činovník, byl také předsedou
komise kopané odboru sportu ČOS. V současnosti je stále organizačním pracovníkem
ve výboru oddílu kopané, trenérem mládeže (přeborníků ČOS v halové kopané v roce
2010), členem předsednictva župního odboru sportu. V jednotě zastává funkci vzdělavatele. Cvičil na všech všesokolských sletech
po roce 1990, cvičil rovněž na gymnaestrádě
v Dornbirnu v roce 2007.

-redFoto H. Rezková
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Ve dnech 23.–24. listopadu 2011 na půdě univerzity obrany v brně uspořádaly Československá obec legionářská a ministerstvo obrany Čr mezinárodní vědecké sympozium na téma “přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky“. Českou obec sokolskou zde aktivně reprezentoval bratr Jarek
nešpor. záštitu nad akcí převzal rektor univerzity obrany brig. gen. v zál.
rudolf urban, který dvoudenní konferenci též zahájil a ve svém otevíracím
projevu zdůraznil význam vzdělání velitelských kádrů, kultivace vlasteneckých tradicí a historického povědomí příslušníků současné armády, studentů, mladé generace a širší veřejnosti vůbec.
Jako svědectví toho, že i v dnešní době se

dování armády v době meziválečné i za-

vence 1940), Petra Kopečného (Obrana

najdou školy a pedagogové, kteří si dů-

pojení legionářů, příslušníků českoslo-

národa a její postavení ve strukturách

ležitost a význam takových postojů dob-

venských ozbrojených sil, letců, studen-

domácího odboje ve 2. světové válce),

ře uvědomují, byly v úvodu prvního dne

tů atd. do odboje v letech druhé světové

Jozefa Leikerta (Českí a slovenskí štu-

sympozia předány ocenění hejtmana Ji-

války. Zvláště podnětnými byly referá-

denti v Československej zahraničnej ar-

homoravského kraje a ČsOL zástupcům

ty Jaroslava Nešpora (Sokol a jeho vliv

máde v rokoch 1939–1945), Mirosla-

několika základních a středních škol (Br-

na formování a život čs. legií), Františka

va Klusáka a Aleny Vrtákové (Přínos žen

no-Šaratice, Vyškov, Slavkov u Brna, Bu-

Hanzlíka (Pomoc krajanů z USA při bu-

v 1. čs. armádním sboru v SSSR k osvo-

čovice, Uherské Hradiště a jiné). Česká

dování čs. zahraničního vojska v letech

bození Československa a k aktivaci žen

obec sokolská ocenila zase činnost Jana

1917–1918), Jiřího N. Jaroše (Legioná-

v armádě) a mnohé další. Účastníci sym-

Kuxe a Víta Dorina v oblasti propagování

ři I. odboje a habsburská státní zrada),

pozia si se zájmem vyslechli také vzpo-

sokolských a legionářských tradic.

Emila Kulfánka (Důvody obsazení české-

mínky veterána plk. Jana Hronka, účast-

Přítomní, mezi kterými bylo i hodně mla-

ho pohraničí armádou v prosinci 1918),

níka bojů za osvobození Československa

dých lidí a studentů, si pak s velkým zá-

Vlastimila Němečka (Přínos dobrovolnic-

ve druhé světové válce o odboji na Mo-

jmem vyslechli celou řadu referátů po-

kých útvarů, zejména Slovácké brigády,

ravě a hlavně o spolupráci paravýsadku

krývajících

ozbrojených

při vzniku ČSR v letech 1918–1920), La-

Clay s partyzánskou brigádou Jana Žiž-

sil od první světové války, vzniku a pů-

problematiku

dislava Kudrny (Podíl československých

ky z Trocnova, jakož i zajímavý příspě-

sobení československých legií, přes bu-

letců na uznání prozatímní vlády 21. čer-

vek Miroslavy Polákové z Uherského Bro-

ZPRAVODAJSTVÍ

O přínOSu armády prO Vznik a rOzVOJ Čr
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na kterých zakladatelé Československa To-

též informace Františka Trávníčka o vo-

máš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Mi-

jenském posádkovém hřbitově v Užho-

lan Rastislav Štefánik tento stát budovali,

Výročí Sokola na
známce i minci

rodě a příspěvky Jana Kuxe o pátrání

bude vydán sborník příspěvků. Prostřed-

2006 mnozí litovali, že tuto událost ne-

po legionářských bojích a hrobech pad-

nictvím této publikace se s přednášenou

zaznamenala Česká pošta na známkách,

lých Čechů a Slováků v Rusku a na Ukra-

problematikou budou moci obeznámit i ti

jak bývalo v minulosti zvykem. V roce

jině, jakož i příspěvek k problematice

zájemci, kteří na sympoziu nemohli být

2012 se ale příznivci „sokolské filatelie”,

zločinů banderovců na území Českoslo-

přítomni, odborná veřejnost, novináři,

a nejen oni, dočkají – v únoru Česká poš-

venska a Polska a o zkreslování jejich

studenti a další čtenáři.

ta vydá známku, která sice nebude věno-

činnosti v pracích některých současných

Jak na to poukázalo více řečníků, historie

vána XV. všesokolskému sletu, ale připo-

autorů a publicistů.

československé, dnes české a slovenské

mene 150. výročí založení Sokola vydá-

Několik referujících se soustředilo i na

armády, je úzce spjata se vznikem Čes-

ním příležitostné poštovní známky. Pod-

málo známé nebo kontroverzně vnímané

koslovenska a s bojem našich národů za

le informací Kateřiny Hanákové z České

události a osobnosti. Pavol Kanis se zabý-

všelidské hodnoty: nezávislost, svobodu,

pošty bude vytištěna také obálka prvního

val tragickým letem generála Milana Ras-

demokracii, rovnoprávnost a lidská prá-

dne vydání, tzv. FDC, a nálepní list, který

tislava Štefánika 4. května 1919 se závě-

va. Také bylo zdůrazněno, že nic není tak

vyjde společně se známkou stejné emise.

rem, že to bylo letecké neštěstí, havárie;

často zkreslováno ve jménu moci, jako

Na něm budou kromě nalepené známky

Karel Kellner nastínil tragický osud gene-

právě historie. Tím větší význam mají ta-

a otisku razítka uvedena i jména autorů

rála Jana Syrového a jeho opakované po-

kové akce, které na nebezpečí deforma-

podílejících se na výrobě známky.

koření zvláště po roce 1945. Na pokračo-

ce či falšování národní historie poukazují

Poštovní známku v nominální hodnotě

vání legionářských tradic a na opravdové

a obeznamují hlavně mládež s tradičními

14 Kč, obálku prvního dne za 21 Kč

vlastenectví legionářů ve druhém odbo-

hodnotami, ke kterým se vždy naši nej-

a nálepní list za 12 Kč si bude možné od

ji poukázalo více příspěvků. Legionářské

lepší vlastenci hlásili a ve jménu kterých

15. února 2012 koupit také v sokolské

tradice v současné Hradní stráži rozebral

šli opakovaně do boje s nepřítelem. Nikdo

prodejně v Tyršově domě v Praze.

Martin Kunc (Hradní stráž jakožto nositel

nechce, aby se válečné konflikty v Evro-

Pozadu za Českou poštou nezůstává ani

legionářských tradic). Málo známou kapi-

pě opakovaly, ale musíme být připraveni

Česká národní banka. Po uzavření sou-

tolu o zapojení katolického Orla do odbo-

v případě potřeby svou vlast a naši svo-

těže na umělecký návrh pamětní stříbr-

je rozebral Vít Příkaský.

bodu hájit i se zbraní v ruce tak, jako na

né dvousetkorunové mince ke 150. výro-

Z konference, jež přispěla k připomenutí

to vždy poukazoval první československý

čí založení Sokola Bankovní rada 6. led-

historické pravdy o legiích, druhém odbo-

prezident T. G. Masaryk. Svoboda se ne-

na 2011 rozhodla o jejím vydání. Emise

ji i některých výrazných postavách pro-

dává darem, je třeba si ji i za cenu vel-

mince vyjde 22. února 2012 a od násle-

tifašistického odboje, našich skutečných

kých obětí vybojovat a pak i hájit.

dujícího dne bude v prodeji. Bude raženo

hrdinech, kteří věděli, kde je jejich mís-

Při minulém všesokolském sletu v roce

ZPRAVODAJSTVÍ

du o kpt. Josefu Pelantovi. Odezněly tak-

12 000 kusů mincí kvalita proof a 8000

to a bez ohledu i na oběti nejvyšší prokáza-

F. Vrábel,

kusů mincí běžné kvality. Cena v kvalitě

li věrnost zásadám svobody a demokracie,

člen Jednoty ČsOL Český Brod

proof bude 600 Kč za kus, v běžné kvalitě 500 Kč za kus.
Nákup mince je možný u prodejců, jejich
seznam najdete na www.sokol.eu. Do konce ledna 2012 je také možné si minci
objednat na tel. 224 413 038 (Kateřina
Račáková), prodejna České mincovny, Na
Příkopě 28 v Praze (budova České národní banky).

napište
nám
redakce.sokol@seznam.cz
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sportu bratr Josef Sosnovec, město Krá-

zprávy z žup

Sokol Králův Dvůr slavil stovku

Gratulace

lův Dvůr reprezentoval starosta Petr Vychodil, přijeli i zástupci spřátelených sokolských organizací z Černošic, Berouna,
Žebráku a Hudlic. Někteří z hostů pronesli zdravice, ve kterých oceňovali práci sokolské organizace ve městě a popřáli další úspěchy do let budoucích. Potom

Téměř celý listopad se v přerovské soko-

Králodvorská sokolovna se v listopa-

již v režii sestry Danuše Koláříkové začala

lovně táhly oslavy osmdesátých naroze-

du oblékla do slavnostního hávu, aby

vlastní akademie, kdy ukázky ze cvičení

nin bratra Bohumila Domanského. Nej-

ve svých prostorách přivítala příznivce,

a sportu střídaly kulturní vložky – své do-

prve slavil s výborem jednoty, poté s ko-

cvičence, cvičitele a sportovce u příležitos-

vednosti předvedly předškolní děti, slož-

legy ze souboru loutkového divadla a na-

ti Slavnostní akademie. A důvodů k osla-

ky aerobiku, sportovní gymnastiky, stol-

konec 30. listopadu s Věrnou gardou. Při-

vě bylo hned několik – v roce 2011 vzpo-

ního tenisu a zdravotního tělocviku.

tom jubilant nezapomněl ani na řadu

mínáme 150. výročí uzavření věrného

Za zmínku stojí, že přítomní mohli zhléd-

přátel, se kterými se pravidelně schá-

přátelství mezi Miroslavem Tyršem a Jin-

nout umění mistra republiky ve stolním

zí i mimo přerovskou sokolovnu. Náš ju-

dřichem Fügnerem, z kterého vzešla so-

bilant i po své osmdesátce zvládne na

kolská myšlenka, 100. výročí založení

hrazdě výmyk a toč vzad, jak tyto cvi-

Sokola Králův Dvůr, 85. výročí postavení

ky předvedl 2. prosince ostatním bratrům

místní sokolovny a v roce 2012 se usku-

při cvičení mužů. Desítky let se věnoval

teční XV. všesokolský slet.

i žactvu a dorostu jak v oddíle sportovní

Pro celou akci byl jmenován přípravný

gymnastiky, tak i sokolské všestrannosti.

výbor pod vedením sestry Danuše Kolá-

Dodnes pomáhá při župních soutěžích jako

říkové, která má bohaté zkušenosti s or-

tenisu Jana Urbánka. Mnohé z diváků za-

rozhodčí. Bratr B. Domanský vedle pravi-

ganizováním podobných akcí. Den D byl

ujaly i zajímavosti ze života Sokola z dob

delného cvičení nezapomíná ani na činnost

určen na úterý 8. 11. 2011. Okolo 17. ho-

dřívějších, když úryvky z kroniky četly

vzdělávací, která má v přerovském Sokole

diny proudily do králodvorské sokolovny

sestry Kája Mužíková a Květa Halasová.

dlouholetou tradici. Při jeho oslavě se čle-

davy lidí.

Celkovou situaci v Sokole zhodnotil ve

ny Věrné gardy se proto nesmělo zapome-

Ve vestibulu sokolovny si se zájmem pro-

svém příspěvku starosta Sokola. Přestáv-

nout ani na úkoly, které členové Věrné gar-

hlédly výstavku dobových krojů, písem-

ky mezi vystoupeními vyplňoval soubor

dy projednávají na svých pravidelných se-

ností a ostatních zajímavostí ke 100. vý-

Bonbon, který diváky zaujal šíří reperto-

tkáních. Navíc připravil pro své sokolské

ročí

áru i pěveckou kvalitou.

sestry a bratry promítání filmu a fotografií

museli do sálu dodatečně ještě nanosit

V závěru programu došlo i na vyhlášení

z nedávné oslavy další členky naší jednoty,

židle, aby si všichni diváci mohli sednout.

a odměnění nejlepších členů T.J. Sokol

stoleté sestry L. Chytilové. Není divu, že při

Celkem se sešlo 259 příznivců Sokola.

Králův Dvůr. Bronzové medaile ČOS ob-

všech aktivitách, které B. Domanský stíhá

V 17.30 hodin slavnost začala státní hym-

drželi sestry Jana Menclová za zdravot-

a ještě by stihnout chtěl, všechno zvládnout

nou v podání souboru Bonbon pod vede-

ní tělocvik, Simona Haladová za aerobik,

nemůže. Nemohl proto v Praze 26. listopa-

Liběna Hanzalová za sportovní gymnasti-

du 2011 převzít osobně stříbrnou medaili

ku a bratr Luboš Včelička z oddílu stolní-

ČOS za dlouholetou obětavou práci pro So-

ho tenisu. Dále byli oceněni za dlouho-

kol, kterou mu Česká obec sokolská udě-

letou činnost a přínos pro sokolské hnu-

lila na návrh mateřské jednoty. Na schůzi

tí Pamětním listem župy Jungmannovy

Věrně gardy mu ji předala náčelnice jednoty

sestry Kája Mužíková, Marie Zikmundová

sestra H. Sedláčková.

Sokola

Králův

Dvůr.

Pořadatelé

a bratři Oldřich Ježek, Jiří Kopřiva a Václav Hrachovina.

M. Rozkošný

rozloučení

ním sbormistryně Boh. Vokáčové. Úvod-

Večer moderovala mladá členka oddí-

Členové T.J. Sokol Králův Dvůr se v počet-

ní slovo pronesl starosta T.J. Sokol Králův

lu badmintonu sestra Lucie Krejčová. Na

ném zastoupení přišli v sobotu 26.11.2011

Dvůr bratr Oldřich Ježek. Přivítal všechny

závěr programu proběhlo defilé sportů

rozloučit se svou členkou sestrou Pavlou

přítomné včetně vzácných hostů.

a cvičení, které jsou v rámci Sokola reali-

Formánkovou, která naše řady opustila po

Za Českou obec sokolskou přijali pozvá-

zovány, a starosta bratr Ježek krásný ve-

krátké nemoci 20. listopadu 2011. Mnozí

ní starostka ČOS sestra Hana Moučko-

čer zakončil přáním zdaru do dalšího ob-

si ji pamatují z dlouholetého působení na

vá a vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk Mič-

dobí a pozval přítomné i na doprovodné

postu vždy usměvavé a vstřícné redak-

ka, župu Jungmannovu zastupovali sta-

sportovní akce.

torky v závodním časopise KŽ Nová ces-

rosta bratr Josef Cmíral a vedoucí odboru

Text a foto František Ondráček

ta. Čest její památce.

F. Ondráček
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Zprávy z žup

Sto pátý rok T.J. Sokol Nasavrky

Jedny z nejnáročnějších let ve 105leté

by, aerobiku, chi-toningu, ale též jógy

komentovaná pěší trasa. Velký dík patří

historii T.J. Sokol Nasavrky jsou úspěšně

a zdravotních cvičení. Sokolský areál pa-

členům o.s. Boii, kteří se průvodcovské

u konce. Život sokolské jednoty se koneč-

tří také seniorům. Kondici udržují nejen

role ochotně ujali.

ně vrací do normálu. Projekt „Rekonstruk-

seniorky při již zmíněných cvičeních, ale

Zdařilo se také cvičení Zumby na písku

ce sokolovny v Nasavrkách a přilehlého

ve formě se udržují i starší muži. V ne-

s brilantním vstupem br. starosty. Večer-

areálu‟ spolufinancovaný z ROP NUTS II

poslední řadě využívá areál k tréninkům

ní zcela zaplněný dvorek při „Sokolské

Severovýchod (24,1 mil. Kč), ČOS (1 mil.

také volejbalový oddíl.

veselici‟ byl skvělým vyvrcholením vy-

Kč), Městem Nasavrky (1,1 mil Kč), ve-

Pravidelnou

doplňu-

dařené akce. Druhou neméně povede-

řejnou sbírkou (0,8 mil Kč) a podpoře-

jí každoroční akce. Malým běžcům pa-

nou letní akcí byl tradiční turnaj „Svo-

ný PAAK jako pilotní projekt je oficiálně

třila neděle 8. května 2011. Sokolo-

bodní x ženatí, vdané x svobodné‟.

ukončen. Největší investiční akci nasa-

vé uspořádali již 36. ročník Malé ceny

A podzimní akce? Vedle pravidelných tré-

vrckého Sokola se podařilo zdárně uza-

Nasavrk – přespolního běhu dětí a mlá-

ninků a cvičení v sokolovně (cca 25 sku-

vřít. Jsme velmi rádi, že vyčerpávající

deže, 12. ročník Malého Nasavrckého

pin) proběhl tradiční lampionový průvod,

akce je ukončena a jednota se může vě-

triatlonu a řadu dalších akcí (výlety, po-

sokolský výlet, čertovské cvičení, šibřin-

novat své hlavní činnosti. Příštích pět let

sezení, petanquové turnaje, lampiono-

ky, cestovatelská diashow a řada dalších

bude činnost T.J. Sokol Nasavrky v sou-

vý průvod…). Mistrovské zápasy tří vo-

nejen sokolských akcí. Nácvik na XV. vše-

vislosti s projektem pravidelně monito-

lejbalových družstev lákají každý víkend

sokolský slet zahájila devítka „chlapá-

rována v rámci tzv. udržitelnosti.

desítky diváků do zrekonstruovaného

ků‟ Na závěr roku se opět sejdeme při

Sokolovna a přilehlý areál jsou každý

areálu. Pokud to slunce dovolilo, bylo

volejbalovém turnaji a tradičním vá-

den naplněny zájemci o zdravý pohyb.

plážové hřiště plné mladých i starších

nočním vejšlapu. Vše o aktivitách naší

Nejmenší si užívají dětské hřiště a učí

milovníků beach volejbalu. Velký úspěch

jednoty na www.sokol-nasavrky.wz.cz.

se prvním sportovním krůčkům při cvi-

měl 3. ročník župní akce „soKOLNÍ VÝ-

čeních v sokolovně. Žáci a žákyně sa-

LET KOLEM‟ konaný 8.–10. července

Jménem nasavrckých sokolů přeji celé-

mostatně sportují na asfaltovém hřišti,

v areálu naší sokolovny. Vlastní výlet

mu sokolstvu klidné, radostí a úsměvy

trénují volejbal na antuce, případně se

(3 cyklotrasy a pěší trasa) absolvova-

prozářené Vánoce a do sletového roku

všestranně rozvíjejí při pravidelných cvi-

lo cca 150 aktivních účastníků. Během

pevné zdraví a mnoho mladých nadše-

čebních hodinách. Dospívající hojně vy-

celého dne se však vystřídalo na sokol-

ných pro sokolskou myšlenku.

užívají venkovní posilovací areál a pod

ském hřišti dalších cca 100 návštěvní-

odborným vedením také posilovnu. Ne-

ků. Potěšila návštěva spřátelených bra-

Ondřej Pavlík,

jen ženám se zamlouvají hodiny Zum-

trů ze Slovenska. Velký úspěch měla

jednatel T.J. Sokol Nasavrky

činnost

jednoty
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jejich cvičitele, kteří ve svém

volnu věnují čas nejmladší
generaci sokolů. Mikulášská
se vydařila. Nyní se mohou

Zprávy z žup

Mikuláš přijel
Do Dvora Králové musel
Mikuláš nadvakrát v kočáru
malí sokolové těšit na Předvánoční karneval v Sokole.
V

rámci

Sokola

se

každé

úterý a středu schází v sokolovně

ti

úplně

nejmen-

ší cvičenci se svými rodiči, babičkami. Jsou to sice

T.J. Sokol Králův Dvůr uspořádala 7. pro-

Do Sokola Dvůr Králové se letos vypra-

malí, ale o to více nadšení sportovci,

since pro své mládežnické složky, ale

vil Mikuláš nadvakrát. Poprvé v pondělí

u kterých jsou vidět pokroky snad kaž-

i pro širokou veřejnost oslavu Mikulá-

28. listopadu, kdy se svou družinou za-

dou cvičební hodinu. Začátkem měsíce –

še. Okolo 17. hodiny už byl slyšet klapot

vítal do Sokola mezi malé cvičence. Ten-

6. a 7. prosince – mrňouskové zažili tro-

koňských kopyt. V zápětí se objevil ko-

tokrát doprovázel Mikuláše kromě čerta

chu jiné cvičení. Přišli se na ně podívat

čár s Mikulášem, čerty a andílky na ná-

také nebeský anděl. Nejprve vzácní po-

Mikuláš s Čertíkem. Děti jim předvedly,

dvoří sokolovny. Zde byly dětem rozdány

slové navštívili oddíl předškolního žac-

co se v Sokole naučily, zazpívaly a zatan-

balíčky. Čerti a andělé, kteří Mikuláše do-

tva, kde na ně čekala čtyřicítka sokolíků.

covaly. Někteří odvážlivci se dokonce ne-

provázeli, náležitě navodili správnou at-

Ti předvedli Mikulášovi tanečky, zazpíva-

chali od Čertíka očichat – prý se takto dá

mosféru při rozdávání balíčků a nejedno

li nebo zarecitovali. Poté Mikulášova dru-

zjistit, jak moc děti zlobí, ale to je umění

děcko se neubránilo slzám.

žina navštívila ještě oddíl všestrannosti

pouze čertovské. Protože se mezi dětmi

Sokol neustále zve do svých řad nové čle-

žactva a atletiky, kde se na nadílku těši-

žádní velcí zlobiči neobjevili, všechny od

ny, ať už mládež nebo i dospělé do všech

lo přes šedesát cvičenců. Přesto, že sem

Mikuláše dostaly nadílku. Při loučení ještě

sportovních i cvičebních oddílů.

tam ukápla někomu slzička, děti srdnatě

Mikuláš s Čertíkem dětem slíbil, že se za

Poděkování za zajištění bezpečného prů-

zarecitovaly nebo zazpívaly. Mikuláš po-

rok na ně přijdou opět podívat.

běhu celé akce patří místním hasičům.

daroval nejen malé sportovce, ale také

J. Kučerová, Foto Jirka Erben

Obnovená šibřinková tradice

František Ondráček

ta. Horké chvil-

čerty a čertice, vodníky a vodnice, čaro-

ky zažívali pořa-

dějnice a mnoho dalších zdařilých a ná-

datelé

paditých masek.

ve

obzvlášť
kdy

Do atmosféry maškarního plesu výborně

byl zahájen pro-

chvíli,

zapadlo vystoupení hořické skupiny mu-

dej lístků. Na-

žoretů Artróza, kteří vystoupili s deštníky

konec se všech-

a stuhami. Jejich vystoupení bylo přijato

na

úskalí

po-

s velkým ohlasem. Pěkné bylo i půlnoč-

překonat

ní vyhlášení nejlepší masky. Pan Pávek

díky nezměrné-

s Otíkem převzal cenu pro nejlepší mas-

mu

optimismu

ku - kolo s kempinkovou úpravou. Obě

a víře, že si lidi

masky společně absolvovaly první spo-

dobrou

lečnou jízdu.

dařilo

zábavu

najdou. A našli.

Královédvorské šibřinky pro dospělé se

Nápad obnovit šibřinky pro dospělé ve

Do sálu Zábavního centra Zálabí si našlo

vydařily. Dvoráci prokázali, že mají smysl

Dvoře Králové n. L. měly hned dvě or-

cestu 160 lidí, z velké většiny v maskách.

pro recesi a chuť se bavit. Pořadatelé byli

ganizace najednou. Sokolové, kteří pře-

K tanci hrála kapela EGO RETRO MUSIC

s akcí spokojeni a již nyní hovoří o příš-

mýšleli, že se pokusí navázat na tradici,

Hořice, večerem provázela baba Jaga

tích šibřinkách, které by byly potvrzením

kterou

následná

s čarodějnicí a návštěvníci se bavili.

toho, že se tradice obnovila. Máme radost

rekonstrukce sokolovny, se dohodli na

V sále jste mohli potkat růžového pan-

i z toho, že se v Sokole našla dobrá parta

spolupráci s Městským muzeem ve Dvo-

tera s komisařem Clouseau, pana Pávka

lidí, kteří dokážou ve svém volném čase

ře Králové n. L. A tak se obě organi-

s Otíkem, Ivánka s partou Marfušek, fa-

připravit takto náročnou akci.

zace pustily do přípravy akce, u které

raona s Kleopatrou a myšáka Mickey-

nevěděly, jak bude Královédvoráky přija-

ho, Bořka stavitele s Týnou, Šeherezádu,

přetrhla

povodeň

a

T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem
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u příležitosti každého výročí se ohlížíme za svou minulostí, do historie.
nejinak je tomu i v Sokolské župě beskydské Jana Čapka, která si letos
připomíná kulaté jubileum – 90 let od svého založení.

ním župy bylo koordinovat veškerou činnost v jednotách pomocí tzv. důvěrníků.
Byly to desítky obětavých a dobrovolných
činovníků.
Válečná léta poznamenala sokolstvo velmi krutě. Mnoho bratří a sester zaplatilo

zprávy z žup

župa beSkydSká Jana Čapka SlaVila

za svou věrnost vlasti a sokolským ideálům svými životy. Byli to letci, tankisté,
partyzáni a řada popravených a umučených členů. Po válce byl další osud župy
poznamenán chorobnou vášní komunistů
sjednocovat vše pod tzv. jediný prapor.
Činnost sokolských struktur včetně naší
organizace byla po Únoru 1948 ukončena
násilným sjednocením tělesné výchovy.
Až sametová revoluce přinesla znovuobnovení České obce sokolské, sokolských
jednot a sokolských žup.
Činnost naší obnovené župy vedl bratr
Zdeněk Gregor, který stojí v čele naší organizace dodnes.
V roce 2003 změna územního uspořádání
do krajů přinesla změnu uspořádání sokolských jednot.
Došlo k přejmenování naší župy na Sokolskou župu Beskydskou Jana Čapka.
V současné době je župa tvořena dvaceti dvěma jednotami. Členskou základnu tvoří přes tři tisíce členů z řad mládeže a dospělých. Sídlo župy je v sokolovně ve Frýdku-Místku, kde se každou
první středu v měsíci schází předsednictvo výboru.
Důstojné oslavy výročí župy proběhly v bohumínském kině, kde byla v říjnu
uspořádána Sokolská akademie. PředstaSokol vždy byl pokrokovou organiza-

významného sokolského činovníka, kte-

vili se zde sokolové ze Záblatí, Rychval-

cí stojící na pevných organizačních zá-

rý stál u zrodu mnoha sokolských jednot

du, Bohumína a Frenštátu pod Radhoš-

kladech, ideových zásadách a programu,

na Těšínsku.

těm, pozvání také přijaly delegace z pol-

které mu dali do vínku jeho zakladate-

Jan Čapek byl spoluzakladatelem dob-

ského Krakova a Ratiboře.

lé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner a kte-

rovolnického

Československých

Je třeba mít stále na mysli, že naší sna-

ré oslovily statisíce lidí nejen v Evropě.

legií

v Itálii v době první světové vál-

hou je nabídnout všem členům i široké

Základní organizační jednotkou České

ky. Padl na italské frontě, pochován byl

veřejnosti dostatečný prostor pro pest-

obce sokolské – Sokola jsou tělocvičné

se státními poctami v roce 1922 na or-

rou pohybovou aktivitu v novém moder-

jednoty, které jsou dnes sdruženy do čty-

lovském hřbitově. Jan byl vůdcem tisíců

ním pojetí, a to spolu s nabídkou kulturní

řiceti dvou sokolských žup. Jednou z nich

a padl jako prostý vojín.

a společenské činnosti.

je Sokolská župa Beskydská Jana Čap-

Jsme hrdí, že naše župa nese jeho jméno

Do roku 2012 vykročme aktivně a hrdě,

ka, která v letošním roce slaví úctyhodné

a největší jednota v Ostravě nazvala svůj

vždyť se ponese v duchu oslav 150. výro-

90. výročí.

stánek Čapkovou sokolovnou.

čí Sokola v naší republice s mottem ,,150

Byla založena v roce 1921 dvaceti deví-

Z dochovaných zpráv víme, že koncem

let v pohybu”.

ti tělocvičnými jednotami působícími na

roku 1922 už tvořilo župu třicet tři jednot

území dnešních okresů Ostrava, Karviná,

a třináct poboček.

Frýdek-Místek a okolních měst a obcí jako

Tento počet se stále zvyšoval a koncem

vzdělavatelka Sokolské

Sokolská župa Těšínská. V roce 1925 při-

třicátých let měla župa přes deset tisíc

župy Beskydské Jana Čapka

jala do svého názvu jméno Jana Čapka –

členů v šedesáti šesti jednotách. Poslá-

sboru,

Pavla Skokanová,
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rekreační středisko v městečku Sparwood v britské kolumbii se v neděli
9. října 2011 stalo svědkem ojedinělé a neopakovatelné slavnostní události. Sjeli se sem sokolové z celé kanady, aby zde oslavili 100. výročí založení Sokola v kanadě.

počátcích Sokola v Kanadě, jeho zásluhách o rozvoj krajanského hnutí a vyslovil naději v budoucí spolupráci vedoucí
k rozvoji všech kanadských krajanských

zAHrANIČÍ

Jak Se zaČaly pSát děJiny SOkOla V kanadě

organizací.
Bratr Tom Pajer, starosta Amerického So-

NAHLÉDNuTÍ DO HISTOrIE

kola, přiletěl z Chicaga. Jeho proslov zdů-

Paradoxně jednou z prapříčin této ra-

myslu michelského údolí vedly k úpadku

raznil význam sta let existence kanad-

dostné události je důlní neštěstí, nebo

města Michel, jehož obyvatelé se v pa-

ského Sokola a vyslovil své přesvědčení

přesněji největší sesuv půdy v dějinách

desátých letech minulého století přestě-

o další spolupráci obou organizací. Bratr

Severní Ameriky, ke kterému došlo v ne-

hovali do blízkého Sparwoodu. Obyvatelé

Josef Čermák, starosta kanadské sokol-

dalekém Franku 29. dubna 1903. Díky

Natalu zůstali v údolí až do dalšího důlní-

ské župy, se ve své řeči vrátil do 16. sto-

geologickým podmínkám a možná také

ho neštěstí 3. dubna 1967. To bylo krát-

letí k prvním Čechům a Slovákům v Ka-

kvůli důlní činnosti se ve 4.10 ráno utrh-

ce po velkém sesuvu půdy v Jižním Wa-

nadě, mluvil o Princi Ruprechtovi, o Mo-

la velká část Želví hory a 1 km široká ka-

lesu a s několika místními nehodami to

ravských bratřích, o již zmíněných míst-

menná lavina zasypala část spícího měs-

vedlo k odsunu zbytku obyvatelstva z ce-

ních havířích a o Baťovcích v Ontariu.

tečka 82 miliony tun vápence. Sesuv si

lého michelského údolí. Většina z nich se

Potom promluvil o posledních dvou vel-

vyžádal skoro 100 životů, mezi nimi také

také přestěhovala do Sparwoodu. Ovšem

kých vlnách přistěhovalců v letech 1948

Čechů a hlavně Slováků. Město Frank se

mezitím se Sokolové rozletěli po celé

a 1968 a skončil chválou Sokola a úspě-

brzy po neštěstí vrátilo ke své běžné prá-

Kanadě. Další jednoty byly založeny v Mar-

chů členů této organizace.

ci, ale nestabilnost hory vedla provinční

gu (1913), v Montrealu (1928), ve Win-

Následoval bratr Pavel Vidlák, který ob-

vládu k uzavření jižní části v roce 1911.

nipegu (1929), v Torontu (1931), v Gol-

jasnil, jak vznikl nápad oslavit sokolské

Nedostatek pracovních sil po neštěstí

dburgu (1932), v Regině (1933), ve Fort

jubileum. Zdůraznil, že s touto myšlen-

vedl k velkému náboru havířů v Rakous-

Williamu (1935), v Battawě (1940) a v Kit-

kou přišel bratr Jan Waldauf, dlouholetý

ko-Uhersku, zvláště ze severozápadních

cheneru (1949).

člen Sokola Toronto, který tuto oblast navštívil v roce 2004 v rámci svého pátrá-

Čech, severní a jižní Moravy a ze Slovenska.

OSLAVY

ní po stopách prvních sokolských jednot

Noví přistěhovalci z Čech a Moravy byli

A tak ve stejných místech, ve Sparwoodu

v Kanadě. Byl to on, kdo navrhl župnímu

soustředěni do nových těžních lokalit Mi-

(3765 obyvatel) v Britské Kolumbii, za-

výboru oslavit založení Sokola v Kanadě

chel a Natal a bylo to právě v obci Mi-

čala v neděli 9. října 2011 ve 14.00 ho-

i odhalit pamětní desku. Bratr Vidlák po-

chel v Britské Kolumbii, kde tito přistě-

din oslava 100. výročí založení Sokola

ukázal na smutnou ironii, že bratr Wal-

hovalci založili první sokolskou jednotu

v Kanadě.

dauf zemřel pouze jeden měsíc před

v Kanadě, a to 22. října 1911. Činovníky

V místnosti vyzdobené historickými so-

uskutečněním jeho návrhu. Připomenul

jednoty byli zvoleni František Trojánek,

kolskými fotografiemi a několika památ-

spolupráci Rosalie Fornasierové, před-

starosta; (Dave Jeremiah) Josef Beránek,

kami z minulosti se sešli potomci původ-

sedkyni Michel-Natal-Sparwood Heritage

místostarosta, a Václav Vohradský, ná-

ních sokolů a funkcionářů s dnešními

Society

čelník. Brzy nato byla založena druhá so-

sokoly a hosty. Oslavu zahájil ottawský

která spravuje zdejší muzeum, ve kte-

kolská jednota v obci Frank v Albertě,

župní vzdělavatel Pavel Vidlák, který uví-

rém je dnes umístěna pamětní deska

které se pomalu zotavilo ze zmíněné ka-

tal všechny přítomné. Poté účastníci vy-

s emblémem sokola a stručným popi-

tastrofy. Jejími členy se stali Češi a Slo-

slechli kanadskou státní hymnu v podá-

sem události zde oslavované. Tuto desku

váci, kteří přežili neštěstí, a také havíři

ní Kairy Lindley a reprodukované hymny

věnoval Sokol Kanada zmíněné pamět-

z okolních obcí Blairmore, Coleman a Hill-

ČR, SR a USA.

ní společnosti a kraji Sparwood a nyní je

crest. Sokol s velkou tradicí v našich ze-

David Wilks, parlamentní poslanec za

součástí již existující výstavy sokolských

mích se tak stal také první krajanskou or-

místní obvod, bývalý starosta Sparwoo-

dobových fotografií a pamětních předmě-

ganizací v Kanadě.

du, přednesl první pozdravný projev. Po

tů. V závěru svého projevu vyzval bra-

Po první světové válce (během obou svě-

něm pozdravila zúčastněné Sharon Fra-

tr Vidlák bratra Josefa Čermáka, aby pa-

tových válek členové Sokola sloužili dob-

serová, radní a úřadující starostka Spar-

mětní desku odhalil a ten tak učinil.

rovolně v kanadských a spojeneckých

woodu. Edward Brabec, místopředseda

Následovalo občerstvení s kávou, čajem,

armádách) vlivem nepříznivých hospo-

Výkonného výboru Českého a Slovenské-

ovocnými šťávami, dortem, jablečným

dářských poměrů činnost obou jednot

ho sdružení v Kanadě a předseda jeho

závinem a koláčky připravené místními

upadala a začátkem třicátých let zanik-

edmontonské pobočky a místopředseda

občany – a přirozeně bohatá diskuze.

la. Mnozí sokolové a jejich potomci pak

místní organizace Společnosti pro vědy

Petr Schubert,

také stáli u kolébky jiných krajanských

a umění, pozdravil setkání jménem těch-

ČSSK Edmonton

organizací. Později změny v hutním prů-

to organizací a promluvil o již zmíněných

(místní

pamětní společnosti),
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• Dvojice Petříčková–Valešová (zcela v pravo) obsadila třetí místo, bronzovou medaili

la dvojice Petříčková-Valešová a ve finále předvedla svou jízdu za 106,54 bodů

SPORT

medaile prO kraSOJezdce

a celkově obsadila třetí místo a pro Českou republiku bronzovou medaili. Na prvním i druhém místě se umístily závodnice Německa.
O den později se nejdříve do finále jako
čtvrtá výkonem 151,12 probojovala Nikola Lebánková, předvedla ještě lepší jízdu a výkonem 156,85 se umístila také na
třetím místě. Opět dvě přední místa patřila závodnicím Německa.
Další sokolský závodník Arnošt Pokorný
do finále postupoval na třetím místě výkonem 167,72 bodů, ale bohužel ve finále
obsadil čtvrté místo výkonem 159,5 bodů.

Pouze sportovci registrovaní v sokolských

ců žen Nikola Lebánková ze Sokola Horní

Vystoupení

oddílech reprezentovali Českou republiku

Heršpice a v krasojízdě jednotlivců mužů

musíme hodnotit jako velmi úspěšné, po

na mistrovství světa v krasojízdě. kte-

Arnošt Pokorný ze Sokola Horní Heršpice.

čtyřech letech krasojezdci opět přivezli

ré se konalo 4.–6. listopadu v japonské

Krasojezdci přivezli z tohoto mistrovství

z mistrovství světa medaile.

Kagoshimě. V krasojízdě dvojic

světa dvě bronzové medaile.

to byla

všech

našich

krasojezdců

Andrea Petříčková s Ivou Valešovou ze

Nejdříve se 5. 11. do finále třetím mís-

Text a foto Lea Petříčková,

Sokola Heršpice, v krasojízdě jednotliv-

tem a výkonem 100,87 bodů probojova-

trenérka krasojízdy

SVátek šermířSkých neStOrů

• Stále více šermířů se vrací ke sportu svého mládí.

Již delší dobu je známo, že ČOS je více

li ve fleretu, kordu i šavli, jak bývalo zvy-

kterému se podařilo vydobýt dva. Kromě

nakloněna k aktivitě starších šermířů než

kem v dobách jejich mladosti. To součas-

mužů mělo vlastní soutěže i osm žen. Tím

předsednictvo samotného Českého šer-

ní, úzce specializovaní závodníci, jen těž-

se stal tento turnaj skoro významnější

mířského svazu. Prokázal to 13. listo-

ko chápou. Vkusné poháry za první místa

než oblíbená Stará Garda, která je tradič-

padu i Sokol Praha Vršovice, který zor-

a diplomy dokázali, včetně perfektní or-

ně pořádána v Hradci Králové a považu-

ganizoval 1. ročník šermířského turnaje

ganizace, připravit pořadatelé kolem Zu-

je se za malé mistrovství republiky v šer-

Veteránská Vrš. Na šesti planších starto-

zany Cimlerové, ředitelky soutěže. Za své

mu veteránů. Za poznámku stojí, že dobrý

valo 55 mužů, včetně jednoho úspěšného

výkony si je pak rozebrali závodníci deví-

šerm předváděli ve Vršovicích nejen bý-

maďarského šavlisty.

ti oddílů z jednadvaceti účastněných. Ne-

valí závodníci a součastní trenéři mladých

Šermovalo se ve třech kategoriích podle

ztratily se mezi nimi ani oddíly Sokola Vr-

závodníků, ale také zájemci, kteří se šer-

věku a ve všech olympijských zbraních.

šovice a Sokola Dejvice Praha, které zís-

mem začali až v pozdním věku.

Někteří starší aktivní šermíři se objevi-

kaly po jednom poháru, a Sokola Brno 1,

Text a foto M. Peštá
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vala jako první župa Pražská-Scheinerova

la opakovaným startům, ale počty star-

padu bylo před vstupem do bazénu Tyr-

v celkovém čase 10:18,2 min. Na dru-

tujících byly k absolvování celého závo-

šova domu živo. Soustřeďovali se zde

hém místě se umístila župa Jana Podlip-

du dostatečné. V této souvislosti je nutné

plavci tří pražských žup, aby opět po

ného s časem 10:30,3 min. A to už stáli

vyzdvihnout účast našich seniorů, kteří se

roce bojovali o „Pohár starostů‟ v plavec-

všichni přítomní i ti, kteří právě dopla-

vrhali (mimo jiné) i ze startovních bloků

kých štafetách. Již od loňského roku má

vali, okolo bazénu a hlasitým povzbuzo-

do rozbouřených vod bazénu a s nasaze-

svůj samostatný závod i sokolské žac-

váním hnali do cíle šestici plavců pod-

ním finálového závodu na OH pospícha-

tvo v tzv. „Minipohárku‟. Bohužel, ten-

bělohorské župy (a záměrně nepíši dětí,

li do cíle svého úseku. Nejstarší aktivní

to závod na 25 x 25 m trpí malou účastí

protože to byl výkon a odhodlání špič-

účastnicí byla sestra Miloslava Vízková ze

plavců dětských kategorií, a tak je třeba,

kového sportovce). Zcela zmožené, ale

Sokola Pražského (89 let)!

aby ti zdatnější startovali i na více štafe-

šťastné, je celá hala uvítala v cíli v čase

A jak to všechno dopadlo? Všichni se umís-

tových úsecích. V letošním roce dopadla

16:02,2 min.

tili na medailových pozicích, a to takto:

nejhůře štafeta podbělohorců, kterých se

Všechny přítomné děti nás přesvědčily, že

1. Ž. Pražská-Scheinerova (19:40,5 min.)

sešlo pouze 6! Při poradě vedení soutěže

to hlavní nebylo jen uspět v závodě sa-

2. Ž. Podbělohorská (20:11,4 min.)

bylo štafetě nabídnuto, aby se přítomní

mém, ale také ve schopnosti podílet se

3. Ž. Jana Podlipného (22:13,2 min.)

závodníci účastnili závodu pro nízký počet

na úspěchu těch ostatních, třeba slab-

„Pohár starostů” i „Minipohárek” tedy pře-

startujících pouze mimo soutěž. Stateč-

ších, nebo jen méně početných.

zimují na župě Pražské-Scheinerově, ale

ná srdíčka ale bila odhodlaně s maximální

V poháru starostů dospělých, který ná-

příští rok se o ně opět s plným nasazením

snahou zaplavat regulérní závod se všemi

sledoval po dětské soutěži, se tradič-

utkáme. Vždyť máme k dispozici celý rok

25 úseky. A tak se startovalo.

ně plavalo na trati 50 x 25 m. I v tomto

na intenzivní trénink.

Pod pozornými zraky rozhodčích dopla-

závodě se soutěžící družstva nevyhnu-

hiStOrický ÚSpěch StOlních teniStů

K. Kovařovic,

náčelník župy Podbělohorské
fikačního pavouku se až do závěrečného

Stolní tenisté Sokola králův dvůr byli v závěru roku úspěšní ve dvou soutěžích – nejprve v okresním přeboru, jehož pořadatelem 19. a 20. listopadu tento sokolských oddíl byl a který se konal i na počest 100. výročí Sokola v králově dvoře, v prosinci pak dosáhli historického úspěchu v boji
o Český pohár.

finále probojovala hned dvě družstva od

Na okresním přeboru se v sobotu 19. lis-

domácí Jan Kroka skončil ve čtvrtfiná-

Po léta suverénní El Niňo Praha se ve

topadu utkali dospělí a sešel se hezký po-

le, takže se umístil na 5.–8. místě. Mezi

finále muselo sklonit před uměním spor-

čet závodníků – celkem 28. Domácí borci

dorostenci kraloval Daniel Lev, druhý byl

tovců ze Sokola Králův Dvůr A a podleh-

se netajili svými ambicemi na čelní příč-

Miroslav Břížďala z domácího Sokola a na

lo výsledkem 4:5. Naše rezerva nezkla-

ky, ale tentokrát byli hudličtí nad jejich

bronzovém stupni skončil rovněž domácí

mala, ale zatím její snažení nestačilo na

síly. Dvouhry se staly kořistí Martina Šul-

hráč Robert Sládek.

více než 4. místo. Přesto je to fantastic-

ce ze Sokola Hudlice, naši nejlepší Tomáš

SPORT

trOJžupní plaVání V tyršOVě dOmě

V podvečerních hodinách pátku 4. listo-

Litavky – A i B tým králodvorského Sokola. Do finálové čtveřice se ještě vešly
týmy El Niňo Praha a SK Kotlářka Praha. Urputné, ale korektní boje přinesly pro nezasvěcené překvapivý výsledek.

ký úspěch, protože toto družstvo bojuje

Kopřiva, Lubomír Včelička a Pavel Řej-

Elita českého stolního tenisu se v boji

ve druhé nejvyšší soutěži a ostatní účast-

ha nepřešli přes čtvrtfinále, takže na ně

o Český pohár sešla 3. prosince ve městě

níci finálového klání se utkávají v extrali-

v konečném zúčtování zůstala 5.–8. příčka.

s vinařskou tradicí – ve Valticích.

ze. Blahopřejeme našim stolním tenistům

Martin Šulc měl skutečně hlad po vítěz-

Zdejší podmínky a klima přály stolním

k historickému úspěchu.

ství, a tak si s kolegou Janem Stehlíkem

tenistům Sokola Králův Dvůr. Sítí kvali-

Text a foto František Ondráček

vyšlápli na všechny své soupeře ve čtyřhrách a odnesli si palmu vítězství. Nejlepší králodvorské páry ve složení Tomáš
Kopřiva, Pavel Řejha a David Rujder s Milanem Kovandou se nakonec také dostaly na bednu a svorně obsadily 3. místo.
V neděli patřila sokolovna omladině.
V kategorii mladší žáci dorazilo 12, ve
starších žácích 11 účastníků a dorostenců
se zúčastnilo celkem 10. Mezi mladšími
žáky byl nejlepší Zdeněk Nykl z Hořovic,
náš Tomáš Mysík skončil třetí. Ve starších
žácích zvítězil hořovický Michal Novák,

• Obě králodvorská družstva s realizačním týmem
po úspěšném vystoupení
ve Valticích.
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sport

Sportovní gymnastika
Rotrekl
v župě Palackého příjemně
překvapil
tyči. Všichni gymnasté bojovali ze všech
sil a na konci závodů je nejen čekal potlesk velkého obecenstva, ale také příjem-

Sokolovna v Kolíně se stala dějištěm

né potěšení z diplomů, medailí a dárkových

přeboru České republiky ve spor-

předmětů,

gymnastice

tovní gymnastice mužských složek.

darovala firma Irisa a město Vsetín, kte-

Zaplněné tělocvičně se představilo

rým touto cestou chceme poděkovat.

135 borců z 24 oddílů ČR, kteří si

Umístění ve sportovní gymnastice: Nej-

vybojovali postup v krajských pře-

Pět družstev s celkem sedmnácti závod-

mladší začínající žáci – 1. Václav Jakeš,

borech. Závodilo se v povinných

níky se 2. prosince zúčastnilo oblastního

2. Daniel Ščotka, 3. Ondřej Smital. Mlad-

sestavách a volných sestavách s pře-

přeboru župy Františka Palackého ve spor-

ší žák: 1. Filip Smital. Starší žák: 1. Ši-

depsanými prvky, a to v kompletním

tovní gymnastice. Závodili nejmladší za-

mon Ott. Mladší žákyně: 1. Jana Hrušková,

šestiboji. Náročný závod dokonale

čínající žáci, mladší a starší žáci a mladší

2. Natálie Kovalčíková, 3. Valérie Herdová.

prověřil formu všech startujících.

a starší žákyně, kteří absolvovali čtyřboj na

Starší žákyně: 1. Anna Kabeláčová, 2. Na-

Gymnasté Sokola Bučovice se v elit-

hrazdě, kruzích, kladině, akrobacii a pře-

tálie Müllen, 3. Adéla Dančáková.

ní konkurenci neztratili a vybojova-

skoku, výjimkou byl starší žák Šimon Ott,

Šplh vyhráli Maxmilián Vítek s časem

li některá cenná umístění. Už samot-

který byl hodnocen i na bradlech a koni na

12,4 sec. a 1. Natálie Müllen a Adéla Dan-

ný fakt, že se do Kolína kvalifikovalo

šíř. Na konci gymnastické soutěže byl vy-

čáková s časem 7 sec.

9 gymnastů Sokola Bučovice, stojí za

které

sportovní

-lv-

hlášen závod o nejlepší výkon ve šplhu na

Vánoční cena 2011

zmínku. Nakonec se na start postavilo 7 mladých bučovických gymnastů.
V kategorii VS1 dominoval David

Třetího ročníku taneční soutěže Vánoční

mohly zúčastnit vyšší věkové kategorie

Bix z KSG Znojmo před Lukášem

cena, konané dne 19. listopadu ve spor-

JUN I. a JUN II. Juniorské páry věkové ka-

Suchým (KG Šumperk) a domácím

tovní hale T.J. Sokola Bedřichov, se zú-

tegorie JUN I. se mohly zúčastnit i vyš-

Štěpánem

častnilo rekordních 39 párů z celého kraje

ší věkové kategorie JUN II. Dále taneční

kon podal talentovaný Pavel Rotrekl

Vysočina. Soutěž proběhla v klidné před-

páry JUN II. se mohly zúčastnit vyšší vě-

za Sokola Bučovice, z něhož vyrůstá

vánoční atmosféře slavnostně vyzdobené

kové kategorie dospělí.

výborný vícebojař. Jeho 12. místo je

tělocvičny. Díky obětavé práci všech členů

V latinsko-americké (LAT) části se tanči-

velmi cenné. Další umístění bučovic-

TK Chrisstar včetně rodinných příslušníků

la Samba, Cha-cha, Rumba a Jive, regis-

kých závodníků: 24. Miroslav Durák,

se podařilo vytvořit příjemné prostředí pro

trované páry tančily i Paso-Doble. V stan-

31. Lukáš Řezníček a 41. Lukáš Poul.

soutěžící z Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Pel-

dardní (STT) části se tančil Waltz, Tango,

Závod VS 2 měl velmi dobrou úroveň

hřimova a Žďáru nad Sázavou.

Valčík a Quickstep. Děti soutěží v kombi-

a podle očekávání se v něm prosadil

Taneční pár Richard Gardlo-Adéla Dubová

naci tanců Waltz, Cha-cha, Jive a národ-

čistě cvičící Ondřej Kalný (SK Hrad-

z TK Chrisstar Jihlava potvrdil svoji pozici

ní tanec polka.

čany Praha) před Jindřichem Šafra-

nejsilnějšího tanečního páru ve své věko-

Výsledky taneční soutěže Vánoční cena

nem z Prostějova a Milanem Andrlí-

vé kategorii JUN I. Latinsko-americké tan-

19. 11. 2011 pořádané TK Chrisstar při

kem (SK Hradčany Praha). Spolehli-

ce registrovaných párů v rámci českého

T.J. Sokol Bedřichov naleznete na webu.

vý a seriózní výkon odvedl bučovický

svazu tanečního sportu a zvítězili i ve vě-

www.chrisstar.cz

Radka Prokůpková

Voglem.

Vynikající

vý-

Pavel Marek, který 19. příčkou potvr-

kové kategorii vyšší, tedy JUN II.

dil svou příslušnost k širší české špič-

Překvapením soutěže bylo vítězství taneč-

ce v této kategorii. Umístění dalších

ního páru Vojtěch Novotný-Denisa Bláho-

dvou borců Sokola Bučovice: 42. To-

vá tančící za TK Chrisstar Jihlava ve vě-

máš Přichystal a 48. Ondřej Krejčí.

kové kategorii Děti II při své premiérové

-PeP-

účasti v juniorské soutěži, do které budou
věkově patřit po novém roce, předvedli
fantastický výkon a vyhráli nejen soutěž
JUN I Hobby LAT, ale i JUN II Hobby LAT.
Nejlepším standardním párem soutěže se

Sokolský kalendář 2012
K dostání v prodejně
v Tyršově domě v Praze!

stal Kamil Talpa-Martina Dvořáková z TS
Smyk Žďár nad Sázavou, který vyhrál nejen svoji věkovou soutěž JUN II STT, ale
i věkově vyšší Dospělí STT.
Taneční páry dětské věkové kategorie se

napište
nám
redakce.sokol@seznam.cz
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První řádný turnaj Supermini Tour vo-

byly rozděleny na 1. a 2. ligu podle vý-

bylo pak následně určeno pořadí. Ve

lejbalových přípravek se konal v neděli

sledků říjnové kvalifikace. V oranžovém

druhé lize nakonec dominovaly Pečky A

20. listopadu v hale BIOS v Mnichově

minivolejbale nastupovaly mladší děti

a Kralupy C, které pro další turnaj

Hradišti. Sjelo se na něj 27 týmů, kte-

z přípravek, po odehrání základních pěti-

postupují do 1. ligy a vystřídají týmy Be-

ré se utkaly v modrém a oranžovém mi-

členných skupin byly týmy přerozděleny

nátek D a Mn. Hradiště E, které sestou-

nivolejbale.

do finále a útěchy a znovu se hrály pě-

pily do ligy druhé. Konečné pořadí mod-

tičlenné skupiny se započtením výsledků

rého minivolejbalu pro první turnaj bylo

10 týmů složených z hráčů a hráček pře-

ze základních skupin.

nakonec toto:

vážně ročníku 2002 a mladších, které

Celkové pořadí týmů v oranžovém mini-

1. VK Benátky A, 2. Sokol Mn. Hradiště A,

mohly chytat míč před prvním a druhým

volejbale bylo po dohrání turnaje násle-

3. Sokol Mn. Hradiště B, 4. Kaučuk Kra-

odbitím a učili se tak základní údery pro

dující:

lupy A, 5. Sokol Mn. Hradiště D, 6. Kau-

volejbal dle pravidel, ale již ve třech hrá-

1.VK Benátky F, 2. Sokol Mn. Hradiště H,

čuk Kralupy B, 7. VK Benátky C, 8. So-

čích na hřišti. V modrém minivolejbale

3. Kaučuk Kralupy E, 4. VK Benátky E,

kol Mn. Hradiště C, 9. VK Benátky D,

hrály rovněž trojice, ale proti volejbalo-

5. Spartak Pečky C, 6. Sokol Brandýs C,

10. Sokol Mn. Hradiště E, 11. Spartak

vým pravidlům byl pouze navíc zakázán

7. VK Benátky G, 8. Kaučuk Kralupy F,

Pečky A, 12. Kaučuk Kralupy C, 13. VK

první míč hraný přes síť, takže děti mu-

9. Sokol Mn. Hradiště F, 10. Sokol Bran-

Benátky B, 14. Sokol Brandýs A, 15. Kau-

sely více odbíjet a učily se převážně pod

dýs D.

čuk Kralupy D, 16. Sokol Brandýs B, 17.

dohledem svých trenérů přesně odbíjet

V modrém minivolejbale se hrála 1. liga

Spartak Pečky B.

a spolupracovat pro dosažení vítězství.

na dvě pětičlenné skupiny s přerozdě-

Další

Všechny zápasy se hrály na čas, konkrét-

lením do finále útěchy obdobně jako

10. prosince Sokol Brandýs.

ně na 15 min. hrubého času, tedy včetně

oranžový minivolejbal a druhá liga byla

přípravy k utkání.

pak sedmičlenná a týmy hrály každý

Modrý minivolejbal čítal 17 týmů, které

s každým v jedné skupině a počtem bodů

V

oranžovém

minivolejbale

soutěžilo

Cyklobilance Sokola Jalůvčí

turnaj

Supermini

Tour

sport

Supermini Tour se rozjela v Mnichově Hradišti

pořádal

-js-

renci velice kvalitní bilance. Velkou událostí letošního roku byl bezesporu vstup
sponzora Good Time´s, který nám umožnil nákup nových dresů. Věříme, že se
bude spolupráce s tímto sponzorem nadále rozvíjet.
Nyní je členská základna závodního teamu tvořena 6 stabilními jezdci, kteří jsou
členy T.J. Sokol Jalůvčí. Naše úspěchy
na závodním poli byly letos bohužel vykoupeny nižším počtem pořádaných cyklovýletů pro veřejnost než v roce 2010,
i když více než 800 společných kilometrů není nejméně. V roce 2012 se opět budeme soustředit i na turistickou část Cyklo Děčín.
Rádi bychom v roce 2012 nebo 2013
uspořádali v našem okolí malý závod hor-

• Závodní tým T.J. Sokol Jalůvčí

ských kol a navrátili se tak k tradici, která

V roce 2011 cyklo oddíl T.J. Sokol Jalůvčí

vybojovali 4 zlaté a 4 stříbrné či bron-

tu již byla zaseta. Je to ale velmi zdlouha-

pod vedením Jana Kačírka dosáhl nema-

zové medaile v závodech horských kol

vý a po finanční stránce náročný proces.

lých úspěchů na závodech nejen v Ústec-

a duatlonech. Rovněž v kategorii žen do

Stěžejní bude propagace nejen cyklistiky

kém kraji (Cyklorájem Podralsko 50, Cyk-

35 let se nám dařilo, když naše členka

samotné, ale také myšlenky Sokola mezi

lomaratontour – Okolo Ústí, 50 Český ráj,

Ivana Kopecká „posbírala‟ 5 medailí.

mladými lidmi.

Okolo Šenova 2011, Malevil cup 2011,

Z mužů se podařilo letos vybojovat me-

Informace o činnosti oddílu a výsledcích

Janovský trhák 2011, Merida bike Vyso-

daili pouze Janu Kačírkovi, a to hned zla-

ze závodů na www.cyklodecin.cz.

čina 2011, Krušnohorský maraton 2011).

tou. Ostatní členové ovšem skončili buď

Největší úspěchy zaznamenali letos ju-

těsně pod stupni vítězů, nebo v prv-

Text a foto Jan Kačírek,

nioři Jana Boháčová a Jan Brňák, kteří

ních desítkách, což je při dnešní konku-

Sokol Jalůvčí
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Kategorie IV našla vítězku v Žofii Chlu-

výprava

Střídavých

výsledků

gymnastek

dosáhla

početná

vítěznou Hajdinovou (KSG Rosice). Dal-

páčkové ze Sokola Bedřichov. Trio spor-

Sokola

Bučovice

ší závodnice bučovického Sokola, Adéla

tovních gymnastek Sokola Bučovice Ve-

v Moravském Krumlově na tamním ob-

Řezníčková, se zařadila na 8. místo.

ronika Matulová, Jana Antlová a Tereza

líbeném Krumlovském zvonečku. Sluš-

Pozitivem je i velmi solidní 4. příčka Lu-

Tichá okupovalo 7.–9. příčku.

ná konkurence z Čech a Moravy závodila

cie Pospíšilové v kategorii II. Vítězkou se

U ročníku 97 vybojovala Ivana Pavésková

v pěti kategoriích. Pouze 5. kategorie (ta

stala Chmelová z Moravské Slávie Brno.

3. místo, povinnost favoritky splnila Sa-

nejvyšší) měla na programu kompletní

Kategorie III byla velmi kvalitně obsaze-

míra Dudová z GK Vítkovice.

čtyřboj. Ostatní kategorie měly jen dvoj-

na a palmu vítězství si odnesla domácí

Ročník 99 vyhrála Magdaléna Růžičková

boj – kladinu a prostná.

Jasmína Hnilicová. Bučovické duo Anna

ze Sokola Brno I. Závodnice Sokola Bu-

Výborného umístění dosáhla Kateřina Du-

Přichystalová a Lucie Křížová se seřadi-

čovice Eva Valentová a Lucie Krejčí byly

ráková, která obsadila krásné 2. místo za

lo na 12. a 13. místě.

5. a 6.

sport

Bučovičtí na Krumlovském zvonečku

-PeP-

Turnajové body gymnastek Sokola Napajedla
Dívky z SV GYM Napajedla se letos na

V listopadu, 12. 11., se napajedelské

ovkami. Starší dívky měly skladbu Tanec

podzim zúčastnily mnoha soutěží. Kon-

gymnastky zúčastnily 32. ročníku Poháru

v srdci a mladší Holčičí snění. Atmosféra

cem října, 29. 10., se v Uherském Os-

studenstva, který pořádal T.J. Sokol Bu-

byla jako vždy báječná a reprezentantky

trohu v místní sokolovně konal gym-

čovice. Byl to mezinárodní závod a účast-

Napajedel si odvezly cenný stříbrný kov.

nastický závod ve čtyřboji, nazvaný jako

nily se ho gymnastky ze Slovenska, Ra-

26. 11. 2011 vyjely opět na čtyřboj

Ostrožský plyšák. Tohoto závodu se zú-

kouska a České republiky. Sokol Napa-

v gymnastice. Tentokrát to byl krajský

častnily čtyři naše svěřenkyně. Veronika

jedla měl družstvo ve složení Kateřina

přebor a konal se ve Zlíně. Jely jsme

Polášková, která obsadila ve velké konku-

Polášková, Veronika Polášková, Zuzana

v zastoupení dvou gymnastek Marie Be-

renci krásné 3. místo. Anička Koželuho-

Škopíková. Dívky se moc snažily, a pro-

nešové a Šárky Poláškové. Požadavky

vá, Anička Maniaková a Viktorka Šulcová

to si ze soutěže družstev odvezly krás-

byly podle závodního programu. Byl to

byly na závodech úplně poprvé. Nervozi-

né 17. místo.

náročný závod, dívky však přípravu ne-

ta a tréma se podepsaly na jejich výsled-

19. 11. 2011 opustily gymnastiku a zú-

podcenily. V závodě se jim dařilo, pro-

cích, ale i tak se umístily skvěle – Anička

častnily se závodu Děti Fitness aneb

to se mohou obě pyšnit tím nejcenněj-

Koželuhová 11. místo, Viktorka Šulcová

sportem proti drogám, na který jely gym-

ším – zlatem.

12. místo, Anička Maniaková 16. místo.

nastky Sokola Napajedla se dvěma podi-

-red• Dívky z SV GYM Napajedla
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pardubiČtí karatiSté V lize druzí

Na závěr sezóny se karatisté z oddílu

karate MSK Sokola Pardubice zúčastnili
MČR, které se konalo 26.–27. listopadu
v Praze. V sobotu se začalo kvalifikačními koly forem (předepsaná soustava cviků představující boj s imaginárním nepřítelem) a pak se pokračovalo boji nižších
pasů sparingem a sportovním bojem vyšších pasů. V neděli se pokračovalo vyzařovacími sportovními boji absolutní kategorií žen a mužů. Oficiální část turnaje
začala v 10 hodin před diváky a sponzory.
První část se skládala z exhibiční ukázky
vítězů kategorií forem Prima, Secunda,
Tertia, Quarta a Quinta. Dále následova• Společná fotograﬁe Pardubického oddílu

lo finále sportovního boje vyšších pasů
a boje týmů. Po skončení oficiální čás-

Forma Prima – F1°, Brokl Jakub – 4. mís-

ce obsadil v lize ČR 2011 krásné 2. mís-

ti, proběhlo vyhodnocení turnaje a roz-

to; Forma Prima – F1°, Bydžovský Tomáš

to se 170 body. Na závěr bych chtěl po-

dání medailových a pohárových umístění.

– 5. místo; Boje žen modrých – FB, Krej-

děkovat sponzorům za naši podporu, a to

Úspěchy našich členů na Mistrovství ČR

zlová Kristýna – 2. místo; Boje žen ze-

společnosti ECOTEX, Mana – barvy, Par-

2011: Forma Quarta – F4°, Krejzlová

lených – FG, Záhorská Jana – 3. místo;

dubickému kraji, Magistrátu města Par-

Kristýna – 3. místo; Forma Tertia – F3°,

Boje žen žlutých – FY, Barboríková Jaro-

dubic, Odboru sportu ČOS, župnímu od-

Záhorská Jana – 6. místo; Forma Secun-

slava – 1. místo; Boje mužů žlutých – MY,

boru sportu a MŠMT.

da – F2°, Mrňávek Dalibor, 5. místo; For-

Michek Jiří – 2. místo.

ma Prima – F1°, Kučera Jan – 1. místo;

Celkově oddíl karate MSK Sokol Pardubi-

Text a foto A. Knajbl, zástupce
vedoucího oddílu MSK Sokol Pardubice

VítězStVí V lize i miStrOVSké tituly dO zlína
závěr roku byl pro vzpěrače Sokola Jižní svahy zlín úspěšný. Vyhráli
moravskoslezskou ligu a také vybojovali tituly na mistrovstvích republiky.

• Vítěz moravskoslezské ligy 2011 – zleva stojící O. Kužílek, J.Tkadlčík,
L. Hořák, J. Stuchlík, Zleva klečící M. Pliska, T. Kejik a L. Pliska. rok 2011. Závěreč-

ným zápěstím a i přes velké bolesti závod
úspěšně zvládl. Družstvo Zlína o postup
do EXTRALIGY ČR nemá z finančních důvodů zájem. Ze soutěže sestupuje TJ Ho-

ná tabulka soutěže:

lešov a z 2. Moravskoslezské ligy postu-

1. Sokol Jižní svahy

puje Lonka Příbor.

Zlín – 30 bodů,

V Havířově se uskutečnilo MČR junio-

2. TŽ Třinec – 25 bo-

rů do 17 let. Ještě žák (14) Lukáš Hof-

dů, 3. T.J. Nový Hro-

bauer ze Sokola Jižní svahy Zlín-5 svou

zenkov – 23 bodů,

výkonností splnil limit pro účast na tom-

4. SKV Baník Haví-

to mistrovství v hk. do 69 kg. Vedl si vel-

řov B – 22 bodů,

mi dobře, když při tělesné hmotnosti

5. S. Brno Obřany –

65,30 kg vytvořením čtyř osobních rekor-

20 bodů, 6. T.J. Ho-

dů dosáhl výkonu 162 kg. Tento vynika-

lešov – 15 bodů.

jící výkon mu mezi až o tři roky staršími

Nejlepšího výkonu

soupeři stačil na pěkné čtvrté místo. Další

309,63 bodu dosá-

závodník Sokola Jižní Svahy Zlín-5 Marek

hl zkušený Oldřich

Skřivánek (17) startující v té samé hmot-

Kužílek, trh 123,

nostní kategorii při th. 67,80 kg obětavě

nadhoz 135. Ve

nastoupil i po nemoci a výkon 141 kg mu

vynikající formě se

stačil na 7. místo. Oba elévové jsou svě-

představil teprve

řenci trenéra Jar. Janeby.

V Třinci se uskutečnilo závěrečné kolo mo-

osmnáctiletý junior Ladislav Hořák, kte-

Zlínští vzpěrači T.J. Sokol Jižní Svahy

ravskoslezské ligy mužů ve vzpírání druž-

rý si vytvořil tři osobní rekordy, když při

Zlín-5 mají i dalšího mistra ČR. Stal se

stev. A družstvo mužů Zlína splnilo svůj

th. 90 kg zvládl v trhu 109 a v nadhozu

jím svěřenec trenéra Jaroslava Janeby

cíl a zvítězilo. Toto třetí vítězství rozhod-

121 kg. Nutno vyzvednout Josefa Tkadlčí-

Pavel Jančík v kategorii mladších žáků.

lo také o celkovém vítězství v soutěži pro

ka ml., který obětavě nastoupil se zraně-

Text a foto Jaroslav Janeba
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Mnoho úspěchů ve
vaší činnosti
a v životě Vám
v novém roce přeje
redakce časopisu
eSokol.

