
„Se zvláštním pocitem jsem p ešel po most-
ku p es bývalou hranici a uv domil si jak je jed-
noduché, když se nemusím nikomu z prot jší
strany s n jakým dokumentem p edstavovat.
Pomník vybudovaný na polském území je sym-
bolem usmí ení dávné i nedávné doby. Jsem
rád, že jsem se dožil doby, kdy mohu jít tam,
kde se mi zalíbí. Zdejší kraj miluji, mohu jej te

procestovat a dohnat to, co jsem mnoho let tou-
žil navštívit. D kuji hronovským sokol m za
uspo ádání krásného setkání,“ vyznal se ze
svých pocit  ú astník setkání Zden k Pitaš
ze Sokola Úpice.

Shodou okolností v týdnu p ed setkáním
vysílala T po ad o život  lidí v této oblasti.
V po adu tv rci p iblížili p írodní krásy kraje
a zárove  bylo hovo eno o staletých strastech
místních obyvatel z pohledu na p íslušnost
k náboženským vyznáním, v minulém století
to pak byly útrapy spojené s národními a poli-
tickými událostmi.

Nakonec se umoud ilo i vrtkavé kv tnové po-
así a tak se v pozdním odpoledni po krásné

procházce polskými lázn mi Chudoba - Kudo-
wa Zdroj rozjížd li do všech kout  Náchodska
spokojení ú astníci tohoto tradi ního setkání. 

(je , rez, pit)

Starostka hronovského Sokola Mária Je e-
lová zavzpomínala na sokoly padlé nebo umu-
ené ve II. sv tové válce a návšt vník m krát-

ce p iblížila historii Hronova. Sraz rovn ž
pozdravil místostarosta m sta Josef Thér. 

Pr vodcovské služby se poté ujala Vlasta
Klapalová. Po položení kytic k pomníku padlých
ve II. sv tové válce a na hrob spisovatele Aloise
Jiráska p ipomn la, že Alois Jirásek byl
také estným lenem Sokola a je po n m
pojmenována celá župa Pokrkonošská
-Jiráskova. P i procházce Hronovem,
ur ené hlavn  návšt vník m z dalších
jednot i místní p ekvapila dávno zapome-
nutá pam tní deska manželky spisovate-
lovy (v nyní již zrušeném par íku). Násle-
dovala prohlídka rodného domu Aloise
Jiráska a velice zajímavého muzea
v Jiráskov  divadle.

Odpoledne se turisté vydali do polské
Czermné k Pomníku t í kultur, vybudova-
ném spole ným úsilím Polák , N mc
a ech . Spojovací oblouk p edstavuje
sjednocení všech t í národ , které ovlivni-
ly zdejší kraj. Kameny na stavbu pomníku
sbíraly školní d ti po obou stranách hra-
nice. Pomník byl slavnostn  odhalen 17. srpna
1999. Také o další historii ermné a celého

eského koutku tady poutav  vypráv la Vlasta
Klapalová, dozv d li jsme se i mnoho nového
o pam tihodnostech v polské Czermné.

Vážené sestry, vážení brat i,
poprvé k Vám promlouvám z funkce sta-
rostky župy Podkrkonošské-Jiráskovy
a tímto bych cht la ješt  jednou pod kovat
delegát m dubnové valné hromady župy
za d v ru, kterou mi dali a do ela župy m
zvolili. Vedení župy se zm nilo jen nepatr-
n  - Josef epelka, který stál v ele župy
po šest let a na tomto míst  mu za jeho
dob e odvedenou práci ješt  jednou d kuji,
náš osv d ený tandem neopustil a zastává
funkci 1. místostarosty. Ostatní z stalo
beze zm n, a tak bude ve funkci 2. místos-
tarostky župy pokra ovat Vít zslava Ný o-
vá, jednatelkou je Danuše Lipovská, hos-
podá kou Jarmila Raimanová, ná elníkem
Martin Just, ná elnicí Eva Trejbalová a žup-
ním vzd lavatelem Jaroslav Marek. 

eká nás nelehké, ale jist  i zajímavé
sokolské období. V p íštím roce za ne ná-
cvik na XV. všesokolský slet, kterým v roce
2012 zárove  uctíme i 150. výro í založení
Sokola. Záleží na každém z nás, na každé
jednot , jak se do bohatého sletového pro-
gramu zapojí a p isp je tak k ší ení dobré-
ho jména Sokola na ve ejnosti. V ím, že
se i v jednotách župy najde p es hektickou
dobu dostatek nadšených cvi itel  a naše
župa bude mít na sletu ješt  v tší zastou-
pení než v roce 2006. 

Zejména p i každoro ním sestavování
župních zpravodaj  si stále víc uv domuji,
že Sokol na rozdíl od ostatních sportovních
organizací není jen spolkem, kam si chodí-
me zasportovat, ale i organizací, kde máme
kamarády a p átele, zejména v malých ob-
cích jsou sokolské jednoty nositelkami spor-
tovního a spole enského života. Sokolská
všestrannost je navíc v dnešní p etechnizo-
vané dob  tím nejlepším cvi ením, které
m žeme nejmladší generaci nabídnout.

Je mi velkou ctí, že mohu po delší dob
v naší žup  p ivítat novou jednotu z Lib a-
tova, o jejímž založení se do tete na dal-
ších stránkách. Už na ustavující valné hro-
mad  vyza ovala ze zakládajících len  ta
správná dávka nadšení pro obnovení so-
kolské jednoty, založené v obci roku 1920.

Stálou potíží posledních let jsou finance.
Peníze na b žný provoz a innost by tak le-
tos m ly být ve výši lo ského roku, na in-
vestice však bohužel op t nezbývá. Musíme
v it, že se nové vlád , kterou jsme si zvoli-
li, poda í vrátit státní rozpo et do rozumných
mezí a budou v n m mít své místo i peníze
pro neziskové organizace, v posledních
letech zna n  opomíjené. Na podzim nás
ekají komunální volby a bylo by dob e, aby

i zástupci Sokola jako partne i m st a obcí
v zastupitelstvech našli své místo. 

Na záv r d kuji všem len m naší župy
za práci, kterou nezištn  odvád jí pro své
jednoty, a p eji nám všem do dalšího obdo-
bí nezbytný elán k sokolské práci.

Helena Rezková

T locvi ná jednota Sokol Hronov uspo ádala v sobotu 8. kv tna turistický sraz pro
župu Podkrkonošskou-Jiráskovu. Sešlo se 61 ú astník .

Tentokrát se závody konají v areálu novom st-
ské sokolovny, kde prob hne i letošní Spolkový
den.

V rámci t chto závod  se uskute ní závody do-
rostenc  na 4,5 m lan , závody žáky , dorostenek
a žen na 3 m lan  a závod pro p íchozí na 4,5 m
lan . Více informací na http://sokol-novemes-
tonm.webnode.cz/. P ij te povzbudit domácí
závodníky a vyzkoušet svoji obratnost na 4,5 m
dlouhém lan ! Martin Mach

Již VI. ro ník extrémních závod  ve šplhu
na 14 m lan  „Velká cena Nového M sta nad
Metují v olympijsko-athénském šplhu“ se
uskute ní v ned li 27. ervna od 12.30 hod. 

Sokolové u Pomníku t í kultur v Czermné.

Vlasta Klapalová p ed letním sídlem A. Jiráska.



Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova v Náchod  po ádá v sobotu 10. ervence od 10 hod. pietní setkání k uct ní památky ob -
tem Heidrichiády v Bohdašín  u školy. Od 14 hod. se pietní akt uskute ní také v Malých Svato ovicích u pomníku na koupališti.

Spole n  tak vzpomeneme 68. výro í bohašínské tragédie a uctíme památku popravených hrdin  sokolské odbojové skupiny
S 21 B, kterou vedl br. Josef Schejbal, ná elník 1. okrsku naší župy. Na setkání zveme nejen leny Sokola, ale i širokou ve ejnost.

Vzd lavatelský sbor župy Podkrkonošské-Jiráskovy
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Cvi itelky Sokola Dv r Králové n. L. I. Žit áková, L. Špatenková a S. Lokvencová byly no-
minovány na Den D.

Nov  zvolený výbor T.J. Sokol Lib atov - t etí zprava starosta jednoty Jan
Balcar, zcela vpravo starostka župy Helena Rezková.

Místní nadšenci se tak nyní znovu oficiáln  p ihlásili
k eské obci sokolské, navazující na p vodní Sokol založe-
ný roku 1862.

V sou asné dob  v obci pracují oddíly kopané (FC
Barchovan), tenisu a stolního tenisu. Lib atovské ženy jezdí
v hojném po tu cvi it do širokého okolí. lenové nov  zalo-
ženého Sokola by po získání právní subjektivity rádi pomohli
t mto skupinám vrátit jejich innost do obce a cht jí do d ní
jednoty zapojit i místní úsp šné divadelníky. Valná hromada
zvolila na svém prvním zasedání výbor jednoty. Starostou se
stal Jan Balcar, jednatelem Jan Kadaník, hospodá em Aleš
Kosina, vzd lavatelkou Kate ina Valdová, ná elníkem Jan
Kadaník a ná elnicí Lenka Teichmanová. Kontrolní komise
bude pracovat ve složení Jaroslav Pich ml. a Ji í Klement.

Mezi první aktivity naší jednoty bude pat it prezentace
obnovené t locvi né jednoty na srazu rodák  Lib atova
v sobotu 3. ervence 2010.

Chceme vše p ipravit tak, aby od zá í za al standardní
cvi ební rok. V íme, že se nám v nadcházejícím období
poda í získat do naší sokolské jednoty další leny, kte í na-
pomohou jejímu úsp šnému rozvoji.

Jan Balcar, starosta T.J.

Po p l roce vyjednávání a p íprav došlo tém  na den - 2. 5. 2010, ke znovuobnovení innosti Sokola v Lib atov . Poprvé byla
jednota založena 1. 5. 1920. V sedmdesátých letech minulého století pak cvi ební aktivita v obci zanikla.

Den D po ádala spole nost Terra nostra -
malebný kraj pod záštitou hejtman  Králo-
véhradeckého a Pardubického kraje, primá-
tora statutárního m sta Pardubice a poslan-
c  Parlamentu eské republiky Miloslava
Souška a Hany Orgoníkové.

Dobrovolník je každý, kdo v nuje sv j as
a schopnosti ve prosp ch lidí ve svém okolí.
Ve východo eském regionu jich p sobí tisíce
ve zdravotnictví, sociálních službách, sportu,
p i práci s mládeží i seniory. Letos m la ve-
ejnost možnost nominovat dobrovolníky ze

svého okolí již pošesté. 
Odborná porota nem la jednoduchý úkol,

protože se sešlo p es 50 nominací, ze kterých
musela vybrat 15 dobrovolník , kte í na gala-
ve eru p evezmou sošku and la. Svá pomy-
slná želízka v ohni m l také královédvorský
Sokol. Nominovány byly t i cvi itelky Sokola
Dv r Králové n. L. - Stá a Lokvencová, Lilian
Špatenková a Ilona Žitnáková.

P i slavnostním vyhlášení se všichni shod-
li, že je jedno, jestli se v nují d tem, postiže-
ným i sportovc m, podstatné je v novat se
této innosti s láskou. Mezi vyhlášenými
zazn la k naší radosti také jména cvi itelek
Sokola. Svého and la si odnesly cvi itelky
ze Sokola Dv r Králové Lilian Špatenková
a Ilona Žitnáková.

V pr b hu slavnostního ve era n kolikrát
vystoupili lenové hudební skupiny Musica
per legni z Jarom e, dobrovolník m zahrál
také P. Dobeš s M. Dvo á kem. Celý ve er
se stal d stojným pod kováním a vyjád e-
ním úcty všem nominovaným za jejich
nezištnou dobrovolnou práci.

Pavlína Špatenková

Galave er u p íležitosti vyhlášení dobrovolník  východních ech, kte í byli nomino-
váni v rámci Dne D 2010, se konal 14. b ezna ve Východo eském divadle v Pardubicích.
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LM Asistent, s.r.o., ale také M stskému ú adu
Nové M sto nad Metují, který dodate n
poskytl dotaci na opravu podlahy ve výši
50 tis. K .

Hlavní pod kovaní ale pat í všem sestrám
a brat ím, kte í se pod vedením našeho sta-
rosty Ji ího Škody aktivn  podíleli na „neod-
borných“ pracích, a to jak mládeži, která isti-
la staré parkety, aby se mohly znovu použít
a pomáhala s úklidem, tak dosp lým, kte í
se aktivn  podíleli na likvidaci p vodní pod-

Zdá se vám to jako špatný vtip? Bohužel
to nebyl vtip, ale krutá realita. Spojením
n kolika faktor  (zatékání st echou, nová
plastová okna, vlhkost ze sousedního par-
ku) došlo opravdu k tomu, že pod parketami
byla taková vlhkost, že se nejprve vyboulily,
a poté mezi nimi za ala pror stat d evo-
morka.

Naše t locvi ná jednota tedy stála p ed
nelehkým úkolem. Po prohlídkách odborníky
nezbylo nic jiného, než stávající podlahovou
krytinu (parkety) vytrhat a za ít kompletní
rekonstrukci s odizolováním jak samotné
podlahy, tak i zdí sousedících s parkem.
Ješt  v tší šok však nastal p i pohledu na
p edb žný rozpo et, který inil t žko uv itel-
ných cca 800 000 K .

Vzhledem k tomu, že tato situace nastala
v dob  t sn  p ed zahájením zimní p ípravy
a p edevším v dob  ekonomické krize (men-
ší zájem sponzor , menší p ísp vky jak od
župy, tak od m sta) zdála se tato ástka tak
vysoká, že jsme rozhodn  nepo ítali s tím, že
bychom mohli v nejbližší dob  v sále trénovat
a cvi it.

I p es popsané skute nosti se sestry a bra-
t i naší t locvi né jednoty nenechali odradit
a za p isp ní Župy Podkrkonošské-Jiráskovy
(ze svého rezervního fondu uvolnila 100 tis. K ),
našeho generálního sponzora a z vlastních
zdroj  se nám poda ilo sehnat pot ebné pe-
níze. Už v prvních m sících letošního roku
tak mohla specializovaná firma položit novou
podlahovou krytinu.

Velký díky tedy pat í za finan ní podporu
Žup  Podkrkonošské-Jiráskov , spole nosti Cvi ení rodi  s d tmi na nové podlaze v sokolovn .

V roce 2009 potkala T. J. Sokol Kr ín velmi nep íjemná v c. V sokolovn  totiž upro-
st ed t locvi ny vyrostly houby.

Byli to zejména poslankyn  Mgr. Zde ka
Horníková, která z rozpo tu Ministerstva fi-
nancí zajistila prost edky ve výši 3 mil. K .
Dále zástupci ú adu m styse v Novém
Hrádku, bez jehož finan ní a organiza ní
podpory bychom se neobešli, Aleš Kalhous
jednatel stavební firmy Alkstav s.r.o., kte-
rá realizaci provedla, projektant Jaroslav
Vond ejc, zástupci okresních ú ad  a spol-
k  a v neposlední ad  tehdy místostarost-
ka naší župy Helena Rezková, která nám
cennými radami pomohla zejména s „rozje-
tím“ celé akce.Bohužel se nemohl zú astnit
nikdo z eské bá ské nadace, jež nám po-
skytla dar ve výši 300 000 K , využitý na

První etapa rekonstrukce objektu sokolovny v Novém Hrádku byla završena slavnostním otev ením 1. února letošního roku.
Pozváni byli všichni, kte í se na rekonstrukci WC, výstavby isti ky odpadních vod a nouzového východu v zadním traktu bu-
dovy podíleli.

Sociální za ízení a chodba po rekonstrukci.

lahové krytiny, ale také na zajišt ní materiálu
a prací na p ípravu p ed položením parket
(vyvezení št rku, položení izolace, betonování,
p íprava d ev ných desek na lepení parket). 

Díky tomu, že se aktivn  zapojila velká ást
naší t locvi né jednoty, poda ilo se ástku za
celkovou rekonstrukci podlahy „stla it“ z p -
vodních 800 tis. K  na tém  450 tis. K !

VŠEM ZAINTERESOVANÝM PROTO JEŠ-
T  JEDNOU UP ÍMN  D KUJEME!!!

Martin Leugner 
p edseda oddílu národní házené

T.J. Sokol Kr ín

nutnou desetiprocentní spoluú ast jednoty.
Jmenovit  d kujeme hlavn lenu správní
rady Petru Pudilovi a místop edsedovi
správní rady Vasilu Bobelovi. Díky tomuto
daru a p isp ní m styse se T.J. Nový
Hrádek nemusela prozatím v této fázi
stavebních úprav sokolovny zadlužit.
P edm tem dalších etap rekonstrukce bude
zateplení objektu, zm na topného zdroje na
ekologické tepelné erpadlo a zkulturn ní
ostatních prostor v sokolovn .

D kujeme ješt  jednou všem, kte í nám
pomohli.

Za T. J. Nový Hrádek
starosta Jeroným Holý



V íme, že výstavba šaten pro sportovce p isp je ke zlepšení
zázemí sokolského h išt  a zvýší zájem o sportovní i kulturní vyžití
v obci. Na záv r bychom cht li pod kovat Obci Jasenná, eské
obci sokolské a Žup  Podkrkonošské-Jiráskov  za finan ní podpo-
ru, bez které by výstavba neprob hla. Velké díky pat í také všem
len m T.J. Sokol Jasenná, kte í ve svém volném ase neúnavn

pracovali na stavb , a tím snížili celkové finan ní náklady. 
Výstavba šaten byla spole nou investicí Obce Jasenná a T. J.

Sokol Jasenná. Celkové náklady na výstavbu inily 2 312 368 K ,
Sokol Jasenná na stavbu p isp l z vlastních zdroj , prost edk
župy Podkrkonošské a p edevším díky dotaci z eské obce sokol-
ské celkovou ástkou 919 700 K , obec Jasenná do stavby inve-
stovala 1 392 668 K . Majetkový podíl na stavb  se rozd lil dle
vložených prost edk , obec tedy vlastní 3/5 a T. J. Sokol Jasenná
2/5 nové stavby. 

Zuzana Polednová a Radek Plíška, T. J. Sokol Jasenná

Starosta jednoty Radek Plíška, jednatelka Zuzana Polednová a sta-
rostka obce Ing. Jitka Slezáková p ed slavnostním p est ižením pásky.

Oddíl silového trojboje v Sokole Kramolna.
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Akci zahájili starostka Jasenné Ing. Jitka Slezáková, starosta
T. J. Sokol Jasenná Radek Plíška a starostka Župy Podkrkonošské-
Jiráskovy Helena Rezková. Poté následovala prohlídka nových pro-
stor, kde mohli návšt vníci zhlédnout výstavu fotografií z celého
pr b hu stavby, ale i z innosti zdejší jednoty. Sportovn -kulturní
program zahájilo vystoupení dívek z oddílu sportovní gymnastiky
T.J. Sokol Jarom , následovala ukázka um ní b išních tane nic.
Nezahálelo ani sportovní h išt , kde prob hlo volejbalové a fotba-
lové utkání. Sportovní klání obohatily svým programem mažoretky
juniorky a kadetky SK Rubena Náchod. Záv re ným bodem pro-
gramu bylo vystoupení rockových kapel ARETIA Jasenná a Zp t na
Sv t, p i kterém všichni návšt vníci strávili p íjemné chvíle až do
pozdních ve erních hodin. 

Výstava úsp ch  jasennské sokolské jednoty v nových prostorách.

Slavnostní otev ení objektu šaten pro sportovce uspo ádaly
22. kv tna T locvi ná jednota Sokol Jasenná a Obec Jasenná.
Nová budova, jejíž výstavba byla v lo ském roce dokon ena,
zajiš uje hygienické zázemí pro sportovce a uživatele sokol-
ského h išt . Krom  bohatého ob erstvení byl v tento den p i-
praven také pestrý sportovní a kulturní program.

Dovolte mi p edstavit velice úsp šný
sportovní oddíl silového trojboje Sokola
Kramolna. Tento druh sportu je mezi ve ej-
ností mén  známý. Prostory posilovny byly

vybudovány v 90. letech a od té doby se
nám je poda ilo velmi dob e vybavit. Naši
reprezentanti se tak mohli dostat na vyso-
kou úrove  p i závodech doma i v Evrop .

Sta í vyslovit jméno Ji í Havrda, momen-
táln  nejlepší závodník v tlaku lehu na
lavi ce v republice, který vloni vyhrál vše, co
se vyhrát dalo.

Havrdovy výsledky jsou obdivuhodné:
1. místo na Mistrovství ech v Trutnov ;
1. místo na Mistrovství republiky v Praze;
1. místo v esko-slovenském poháru v No-
vém Brod , stal se mistrem v Hetzbergu.
Jeho vrchol p išel v Sait Avold ve Francii,
kde se výkonem 320 kg stal mistrem
sv ta.

Dalším nestorem tohoto sportu v okrese
je Luboš Maršík, který závodí jak za muže,
tak v kategorii Masters. Lo ským vrcholem
jeho úsilí bylo 4. místo na mistrovství
republiky mezi muži a v belgickém La Lou-
viere se stal výkonem 220 kg vicemistrem
Evropy, kde ho od zlata d lilo 2,5 kg.

Krom  parádních výsledk  obou závodní-
k  chci vyzvednout úsilí všech lidí, kte í
chodí cvi it na Kramolnu a svou finan ní
a brigádnickou inností pomáhají tento od-
díl udržovat a dále zlepšovat, bez nich by se
úsp chy nedostavily. Dob e spolupracuje-
me i s obecním ú adem, který se nám sna-
ží v rámci možností pomáhat. 

Pavel Jirásek



Nejrychlejší muži.
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Župa Podkrkonošská-Jiráskova uspo á-
dala 27. b ezna župní p ebor v plavání
v Trutnov , jehož se zú astnilo 127 závod-
ník  z 9 jednot. Organizace akce se i letos
ujala osv d ená T. J. Sokol Úpice.

VÝSLEDKY:
Žákyn  I:
1. Házová Klára Jarom
2. Rohanová Iveta Úpice
3. Hulíková Tereza Dv r Králové

Žáci I:
1. Mikyska Jakub Dv r Králové
2. Nývlt Matyáš Úpice
3. Holub Mikuláš Dv r Králové

Žákyn  II:
1. Špatenková Eva Dv r Králové
2. Janáková Barbora Dv r Králové
3. Dostálová Veronika Dv r Králové

Žáci II:
1. Kubí ek Tomáš eská Skalice
2. V tvi ka Tomáš Dv r Králové
3. Vonka Radek Žire

Žákyn  III:
1. Holubová Kate ina Dv r Králové
2. Hysková Dominika Dv r Králové
3. Kränková Anna Dv r Králové

Žáci III:
1. Fejfar Jakub Úpice
2. Šrámek Karel eská Skalice
3. Šrámek Jan eská Skalice

Žákyn  IV:
1. Holubová Antonie Dv r Králové 
2. Chaloupková Klára Dv r Králové
3. Gottsteinová Sára Úpice

Žáci IV:
1. R ži ka Jan eská Skalice
2. Nguyen Michal Vlkov

Dorostenky:
1. Maierová Markéta Žire
2. Maierová Anna Žire

Dorostenci:
1. Fatura Miloslav Police n. Met.
2. David Michal Police n. Met.
3. Lubina Filip Žire

Ženy:
1. Holubová Kamila Dv r Králové
2. Vo ková Lucie Žire
3. Grulichová Veronika Žire

Muži:
1. Vítek Jan Dv r Králové
2. Holub Roman Dv r Králové
3. Hanuš Ji í eská Skalice

KATEGORIE:

Nejmladší žákyn :
1. Holá Lucie Nový Hrádek

Nejmladší žáci:
1. Šr tek Ond ej Nový Hrádek
2. Holý Lukáš Nový Hrádek
3. Kom rka Josef Nový Hrádek

P edžákyn :
1. Va ková Kate ina Nový Hrádek
2. Machová Sára Nový Hrádek
3. Marešová Kate ina Nový Hrádek

P ebor župy ve sjezdovém lyžování se letos uskute nil 23. ledna na Novém Hrádku. Celkem se na start postavilo 44 zá-
vodník  ze ty  jednot, jeden z nich závod nedokon il.

P edžáci:
1. Poul Josef Nový Hrádek
2. Cepr Michal Rtyn  v Pod.

Mladší žákyn :
1. Holá Tereza Nový Hrádek
2. Postolyuk Ivanna eská Skalice

Mladší žáci:
1. Rýdl Ji í Hronov
2. R ži ka Marek eská Skalice

Starší žákyn :
1. Andršová Nikola Nový Hrádek
2. eháková Lucie eská Skalice

Nejstarší ú astník p eboru, Ladislav Hlava ze Žir e.Nejlepší v kategorii žákyn  IV.

Starší žáci:
1. Holý Tomáš Nový Hrádek
2. R ži ka Jan eská Skalice
3. Vašina Martin Hronov 

Juniorky a ženy:
1. Poulová Lucie Nový Hrádek
2. Ro ková Veronika Hronov
3. Strnadová Míla Hronov

Junio i a muži:
1. Svato  Ond ej Nový Hrádek
2. Mareš Lukáš Nový Hrádek 
3. Drašnar Josef Nový Hrádek



Šplh
P edškolní žákyn :
1. Holubcová Kate ina Dv r Králové
2. Chroboková Natálie Dv r Králové
3. Kubí ková Kate ina Dv r Králové
Žákyn  I-A:
1. Rohanová Iveta Úpice
2. Vejrková Pavlína Náchod
3. Drápalíková Nela Dv r Králové

P edváno ní as se stal i v roce 2009 již tradi n  dobou, kdy m í své síly gymnastky p i p ebo-
rech Team Gym. Všechna t i královédvorská družstva nejprve vystoupila se solidními výsledky na
p eboru Malé oblasti, kterou po ádala naše T.J. P i p ebo-
ru na Velké oblasti reprezentovala naši jednotu dv  druž-
stva. Mladšímu družstvu dívek do 11 let se poda ilo dosáh-
nout na st íbrné medaile a vybojovat si tak postup do
p eboru eské obce sokolské. Starším dívkám od 11 do
16 let se poda ilo vybojovat bronzové medaile, pouhých
0,15 bodu je d lilo od možnosti bojovat o postup na M R
v Team Gymu.

Na p eboru eské obce sokolské v Team Gymu skon ilo
družstvo mladších žáky  o 1,5 bodu na 4. míst  a družstvo
starších o 0,45 bodu na míst  t etím. D kujeme ob ma druž-
stv m za vzornou reprezentaci a p ejeme mnoho úsp ch
v dalším závod ní.                                      (pš)
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Šplh.

Bradla.

Nejmladší župní nad je na stupních vít z  v Náchod .

Kladina.

Muži:
1. Horák Martin Náchod
2. Kameník David Úpice
3. Falta Vít zslav Náchod

Sportovní gymnastika 
P edškolní žákyn :
1. Chroboková Natálie Dv r Králové
2. Holubcová Kate ina Dv r Králové
3. Rutrlová Adéla Úpice
Žákyn  I-A:
1. Vejrková Pavlína Náchod
2. Hulíková Tereza Dv r Králové
3. Páclová Anna Náchod
Žákyn  I-B:
1. Erbenová Sára Dv r Králové
2. Ji iová Nikola Náchod
3. Juklová Kristýna Jarom
Žákyn  II: 
1. Dostálová Veronika Dv r Králové
2. Vlachová Marie Police n. M.
3. Špatenková Eva Dv r Králové 
Žákyn  III:
1. Simonová Susan Náchod
2. Hysková Dominika Dv r Králové
3. Havlí ková Lucie Náchod
Žákyn  IV: 
1. Šturmová Kate ina Dv r Králové
2. Rutrlová Anna Dv r Králové
3. Macha ová Sabina Dv r Králové
Dorostenky:
1. Šedivá Andrea Dv r Králové
Ženy:
1. Kurová Ester Police n. M.

Sokol Police nad Metují po ádal 10. dubna 2010 župní p ebory sokolské všestrannosti ve
sportovní gymnastice a šplhu v Náchod . Od jednoduchých sestav p edškolních d tí se p i cvi-
ení dostalo i na p emety, salta a jiné akrobatické kousky starších kategorií. Nejlepší sportovci

byli posléze ocen ni diplomy, medailemi a cenami p i vystoupání na stupn  vít z .

P edškolní žáci: 
1. Grus Jakub Dv r Králové
2. Schreiber Ond ej Dv r Králové
3. Flégl Jakub Dv r Králové
Žáci I: 
1. Kube ek Patrik Úpice
2. Mikyska Jakub Dv r Králové
3. Luštinec Filip Úpice
Žáci II:
1. Bega David Police n. M.
2. Klimeš Daniel Police n. M.
3. Vl ek Pavel Dv r Králové
Žáci III:
1. Lucovi  Michal Police n. M.
2. Fejfar Jakub Úpice
3. Rausa Ond ej Dv r Králové
Žáci IV:
1. David Michal Police n. M.
Dorostenci:
1. David Michal Police n. M.
2. Fatura Miloslav Police n. M.
3. Koptík Michal Úpice
Muži:
1. Kameník David ÚpiceŽákyn  I-B:

1. Stratílková Ema Náchod
2. Ji iová Nikola Náchod
3. Kulangová Karolína Jarom
Žákyn  II:
1. Bezrová Veronika Dv r Králové
2. Dostálová Veronika Dv r Králové
3. Janáková Barbora Dv r Králové
Žákyn  III:
1. Hysková Dominika Dv r Králové
2. Havlí ková Lucie Náchod
3. Kränková Anna Dv r Králové
Žákyn  IV:
1. Rutrlová Anna Dv r Králové
2. Macha ová Sabina Dv r Králové
3. Šturmová Kate ina Dv r Králové
P edškolní žáci:
1. Schreiber Ond ej Dv r Králové
2. Flégl Jakub Dv r Králové
3. Grus Jakub Dv r Králové
Žáci I:
1. Mikyska Jakub Dv r Králové
2. Kube ek Patrik Úpice
3. Luštinec Filip Úpice
Žáci II:
1. Bega David Police n. M.
2. Vl ek Pavel Dv r Králové
3. Zajac Mikuláš Úpice
Žáci III:
1. Lucovi  Michal Police n. M.
2. Fejfar Jakub Úpice
3. Obst Vojt ch Dv r Králové
Dorostenci:
1. David Michal Police n. M.
2. Koptík Michal Úpice
3. Fatura Miloslav Police n. M.



Žákyn  II:
1. ernohubová Aneta Dv r Králové
2. Holubcová Jana Dv r Králové
3. Hypešová Natálie Jarom

Žáci II:
1. Voborník Jan Jarom
2. Petiška Vojt ch Jarom
3. Klimeš Daniel Police n. Met.

Žákyn  III:
1. Vítková Zuzana Dv r Králové
2. Holubová Kate ina Dv r Králové
3. Nývltová Kate ina Úpice

Žáci III:
1. Mojžíš Dominik Jarom
2. Fejfar Jakub Úpice
3. Svoboda Dominik Jarom

Žákyn  IV:
1. Chaloupková Karolína Dv r Králové
2. Holubová Antonie Dv r Králové
3. Macha ová Sabina Dv r Králové
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Závod v netradi ním p tiboji se o druhém lednovém víkendu konal v Náchod .
Cílem p tiboje je, aby se d ti pobavily a zasout žily si v netradi ních disciplínách jako

je házení na cíl pozadu, házení bažantím pérem, jedení špaget na as a zdolání p e-
kážkových drah.

P es noc napadlo hodn  sn hu, v médiích hlásili kalamitu, ale p esto jsme se rozhodli
cestu ze Dvora Králové do Náchoda neodvolat. Na sraz p išlo 26 závodník  a všichni
se velmi t šili nejen na závod, ale také do bazénu, kam jsme m li po závodu namí eno.

Cesta do místa závodu nebyla nejlepší, ale den prožitý v Náchod  stál za to. Naše vý-
prava byla op t nejpo etn jší. N které výpravy pro špatné po así ani nep icestovaly.
Závod se vyda il a naši závodníci získali mnoho medailí. Po skon ení závodu sout žili
cvi itelé, kdo oloupe delší jable nou slupku. Všechna t i místa pat ila našim cvi itel m.

Po vyhlášení jsme se p esunuli do bazénu, kde se všichni jaksepat í vy ádili. Zpáte ní
cesta již byla docela dobrá a my jsme opravdu nelitovali, že jsme si v tom hrozném po-
así vyrazili na výlet.                                                                  Pavlína Špatenková

P ebor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v atletice se konal v ned li 9. kv tna ve Dvo e
Králové n. L. Na stadionu pod Hankovým domem se sešlo rekordních 182 závodník  z osmi
sokolských jednot, kte í sout žili v šestnácti kategoriích od p edškolního žactva po dosp lé.

Atletický p ebor ukon il letošní sout ž sokolské všestrannosti, která zahrnuje sout že
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice, a tak mohli být vyhlášeni nejvšestran-
n jší závodníci, kte í budou reprezentovat Podkrkonošskou župu na p eborech eské
obce sokolské.                                                                                                    (pš)

Nejmladší ú astnice p eboru Eliška Machová.

Ocen ní nejlepších.

Sout ž cvi itel . P ekážková dráha.

VÝSLEDKY:
P edškolní d ti - dívky:
1. Holubcová Kate ina Dv r Králové
2. Sedlá ková Petra Dv r Králové
3. Chroboková Natálie Dv r Králové

P edškolní d ti - chlapci:
1. Prouza David Police n. Met.
2. Kade Tobiáš Dv r Králové
3. Schreiber Ond ej Dv r Králové

Žákyn  I (nar. 2003):
1. Jane ková Michaela Police n. Met.
2. Erbenová Sára Dv r Králové
3. Slezáková Hana Police n. Met.

Žáci IV:
1. Schejbal Jaroslav Jarom
2. Voborník Václav Jarom
3. Trdlikát Jan Jarom

Dorostenky:
1. Adamu Michaela Náchod
2. Maierová Markéta Žire
3. Maierová Anna Žire

Dorostenci:
1. Koptík Michal Úpice

Ženy:
1. Šilhánová Zuzana Police n. Met.
2. Vonková Lucie Žire
3. erná Jana Žire

Muži:
1. Pour Ji í Jarom
2. Kameník David Úpice
3. Petrásek Jan Žire

Žáci I (nar. 2003):
1. Vl ek Filip Dv r Králové
2.-3. erný Michal Úpice
2.-3. Hráský Kristián Dv r Králové

Žákyn  I:
1. Rohanová Iveta Úpice
2. Pourová Alžb ta Jarom
3. Hulíková Tereza Dv r Králové

Žáci I:
1. Kube ek Patrik Úpice
2. Mikyska Jakub Dv r Králové
3. Hovorka Vojt ch Jarom



Celkem se p edstavilo 68 závodnic
v 9 kategoriích a jejich výkony sledovalo
zapln né hledišt . Na správné hodnocení
rozhod ích dohlížela hlavní rozhod í
Yvonna Ronzová (mezinárodní rozhod í),
která byla Mezinárodní gymnastickou fe-
derací FIG nominovaná na olympijské hry
do Pekingu. Její ú ast posunula náš závod
o stupínek výš, její práce a pomoci našemu
oddílu si velmi vážíme. Na organizaci bez-
problémového a rychlého chodu závodu

dohlížela editelka závodu Vlasta Bajero-
vá. Do p íprav se aktivn  zapojili také n k-
te í rodi e našich d v at a spole n  se
nám všem poda ilo p ichystat sout ž s vy-
nikající atmosférou. K té p isp ly i výkony
a výsledky domácích závodnic. Hol i ky
narozené v roce 2004 a mladší se se zá-
vodní trémou vyrovnaly velmi dob e
a p edvedly poprvé své sestavi ky
p ed diváky. Vynikající 3. místo vybo-
jovala Markéta Chudá, 4. místo Eliška
Piskorová, 5. místo Sára Zamastilová,
6. místo Agáta Dyntarová. V kategorii
ro ník 2003 nám ud lalo radost vít z-
ství Julie Ka kové, 4. místo obsadila
Denisa tvrte ková, 6. místo pat í
Alžb t  Balcarové. V kategorii ro ník
2002 se na 2. míst  umístila Tereza
Polová, 4. místo obsadila Radka
Klu ková, 5. místo Markéta Sovinová.
V kategorii ro níku 2001 se na 6. p í -
ce umístila Natálie Sehnalová. 

Závodnice v kombinovaném progra-
mu p edvedly své závodní sestavy na
velmi dobré úrovni a za svou snahu si
st íbrnou medaili vybojovala Adriana
Krej ová, 4. místo obsadila Natálie
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Malá výprava atlet  z královédvorského Sokola se 10. dubna zú astnila
republikového p eboru eské obce sokolské v p espolním b hu v Kolín .

Na p ebor p ijelo v chladném po así zm it své síly 193 atletek a atlet
ze 14 sokolských oddíl  z celé republiky. 

Naši b žci tentokrát na stupn  vít z  nedosáhli, p esto se mezi ostatními
závodníky neztratili. V kategorii elév  2 dob hl Ond ej Vítek mezi 32 b žci
na 14. a Dominika Horníková na 16. míst . Jana Hynková skon ila mezi
16 nejmladšími žákyn mi na 11. míst  a Antonie Holubová se mezi 14 star-
šími žákyn mi umístila na 7. p í ce. Nejlepšího výsledku dosáhla
Z. Vítková, která si mezi 24 mladšími žákyn mi dob hla pro 6. místo.    (pš)

Medaile a ceny pro vít zky.

Jarom ští sokolové letos op t p ipravili
sout ž ve skoku vysokém, nazvanou
Jarom ský klokan. Mezi osmdesátkou zá-
vodník  sout žilo také šest zástupc
Sokola Dv r Králové n. L.

Mezi nejmladšími dívkami se da ilo Anet
ernohubové, která p i svém prvním startu

vybojovala st íbrnou medaili za 111 cm. V ka-
tegorii mladších žáky  kralovaly Zuzka
Vítková a Dominika Hysková. Z. Vítková
zvít zila v novém osobním rekordu 150 cm
a D. Hysková získala st íbro za 143 cm. Star-
ší žákyn  Karolína Chaloupková p idala do
naší sbírky krásné druhé místo za 138 cm.

Poslední b eznový víkend se konala dal-
ší sout ž ve skoku vysokém, Úpická la ka.

Barvy královédvorského Sokola hájily ten-
tokrát t i závodnice. S nap tím jsme o e-
kávali p edevším výsledek kategorie mlad-
ších žáky , kde byly výkony Z. Vítkové
p íslibem zajímavého závodu. Byli jsme
zv davi, zda Zuzka zdolá letitý rekord v ka-
tegorii mladších žáky . Sta ilo zvládnout
výšku 142 cm. Tentokrát se k ní však št s-
tí obrátilo zády. Úpickou la ku sice vyhrála,
ale pouze výkonem 138 cm. 

Ke zlatu Z. Vítkové p idaly st íbrnou me-
daili starší žákyn  Karolína Chaloupková
(143 cm) a také dorostenka Andrea Šedivá
(135 cm), a tak bylo vystoupení králové-
dvorských sokolek velmi úsp šné.

Pavlína Špatenková

První ro ník závodu moderní gymnastiky Dobrušské jaro se v nov  vznikající
sout ži nazvané Východo eská liga vyda il. Do Dobrušky p ijely gymnastky z od-
díl  v Chrudimi, Hradci Králové a z Vysokého nad Jizerou.

Bajerová, 5. Lenka Hor i ková. V další ka-
tegorii obsadila 2. místo Anita Melišová.
Všechny závodnice si díky mnoha sponzo-
r m našeho závodu, p edevším papírnictví
SOMIPO z Opo na, odvezly z Dobrušky
krásné ceny. 

Pod kování pat í všem, kte í se s vel-
kým elánem a zodpov dností pustili do
p ípravy závodu a naše snaha upo ádat
v Dobrušsce závod na velmi dobré úrovni
se nám vyda ila.                   Pavla Bajerová
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Reprezentanti župy.

Družstvo mladších žák  získalo titul p ebor-
ník OS.

Do tohoto prestižního závodu se kvalifikovali
ty i závodníci královédvorského Sokola - Te-

reza Hulíková, Veronika Dostálová, Eva Špa-
tenková a Jakub Mikyska, závodnice Sokola
Náchod Pavlína Vejrková, dva žáci ze Sokola
Police n. M. Daniel Klimeš a David Bega
a Patrik Kube ek ze Sokola Úpice. Z d vodu
nemoci závodníka Begy doplnil župní družstvo
Tomáš V tvi ka ze Sokola Dv r Králové.

Závod ve všestrannosti je pro sout žící
pom rn  náro ný, protože musí absolvovat
b hem 24 hodin všechny jeho ty i ásti.

V atletické ásti se nejlépe da ilo P. Ku-
be kovi, který mezi 22 borci zvít zil a také
J. Mikyskovi, který vybojoval bronzovou me-
daili. Mladší d v ata vybojovala v atletice
6. (P. Vejrková) a 7. (T. Hulíková) místo,
D. Klimeš skon il na p kném 8. míst .
V gymnastice nejlépe obstála P. Vejrková,
která vybojovala mezi 34 d v aty zlato
a T. Hulíková, která získala bronz. P. Kube-
ek skon il na solidním 5. a J. Mikyska na

7. míst . V. Dostálová skon ila 5. a E. Špa-
tenková 7. mezi 42 závodnicemi, D. Klimeš
získal mezi 30 žáky 9. místo.

O posledním kv tnovém víkendu se konal v Plzni p ebor eské obce sokolské
ve všestrannosti, závodu, který prov í dovednosti gymnastické, atletické, plavecké
a také šplh. 

Smola em výpravy byl J. Mikyska, který
obsadil t i tvrtá místa v plavání, šplhu
a v celkové všestrannosti. Mladší družstvo
naší župy ve složení P. Vejrková (Ná-
chod), P. Kube ek (Úpice), T. Hulíková
a J. Mikyska (oba DK), vybojovalo s vel-
kým náskokem titul p eborník OS
a zlaté medaile. P. Vejrková a P. Kube ek
získali st íbro a T. Hulíková p idala bronz za
všestrannost.

Družstvo starších závodník  ve složení
V. Dostálová, E. Špatenková, T. V tvi ka
(všichni DK) a D. Klimeš (Police n. M.) vy-
bojovalo mezi jedenácti družstvy výborné
4. místo se ztrátou 40 bod  na t etí místo.
V. Dostálová skon ila mezi 42 žákyn mi
celkov  na 5., E. Špatenková na 10.,
D. Klimeš mezi 30 žáky na 14. a T.
V tvi ka na 17. míst .

Na výsledky našich závodník  jsme velice
pyšní a doufáme, že se bude da it také na-
šim závodník m, kte í se nominovali do p e-
boru OS staršího žactva, dorostu a dosp -
lých. Ten se koná 12. - 13. ervna v Praze.    

Pavlína Špatenková

T.J. Sokol Kr ín m l koncem roku
2009 celkem 263 len , z toho oddíl ná-
rodní házené 123 a oddíl všestrannosti
140 len .

Nejaktivn jším oddílem v T.J. je oddíl ná-
rodní házené. Má 12 družstev, z toho muži A
a ženy A hrají 1. ligu, muži B 2. ligu a ostat-
ní Oblastní p ebor východo eského kraje.
V n m má oddíl dv  družstva starších žák
a starších žáky  a po jednom družstvu žen B,
dorostenc , dorostenek, mladších žák
a mladších žáky .

Jelikož se sout že v národní házené hrají
systémem podzim - jaro, tak nejd íve kone -
né umíst ní po jaru 2009. Nejv tších úsp -
ch  dosáhli muži A a ženy A, kte í v 1. lize
skon ili na shodném 4. míst . Pro ženy je to
historicky nejlepší umíst ní. Muži B jako no-
vá ek 2. ligy skon ili na 10. míst  a udrželi
se v této sout ži.

V mistrovských sout žích východo eského
kraje zvít zila družstva mladších žák  a mlad-
ších žáky . Vít zové mládežnických družstev

se zú astnili Mistrovství R, kde mladší žáci
byli st íbrní a mladší žákyn tvrté.

V zimním období se zú astnila mládežnic-
ká družstva Zimního halového poháru R
mládeže. Do finále této sout že se probo-
jovala družstva mladších žák  - 3. místo, do-
rostenek - 5. místo a mladších žáky  -
6. místo. V novém ro níku 1. ligy národní
házené v polovin  sout že jsou po podzimu
v 1. lize muži na 5. míst  a ženy sedmé.
Družstvo muž  B je ve 2. lize na 9. míst .

V oblastním p eboru vedou starší žákyn
A a mladší žáci, druzí jsou starší žáci A a do-
rostenky, t etí mladší žákyn .

Co se tý e organizací sportovních akcí,
po ádali jsme koncem ervna p ed televizní-
mi kamerami mezizemské utkání echy-Mo-
rava žen a muž . Dále jsme na ja e po á-
dali turnaj muž  O Podorlický pohár a na
podzim turnaj starých gard muž .

V oddíle všestrannosti probíhá cvi ení
žen, rodi  a d tí. V oddíle jsou i rekrea ní
tenisté, kte í v zimním období hrají stolní

tenis, dále rekrea ní volejbalistky. Jediným
sout žním družstvem jsou nohejbalisté,
kte í hrají okresní sout ž. Tento oddíl po-
ádal n kolik kulturních akcí, nap . d tský

karneval.
Krom  sportovní a kulturní innosti se le-

nové T.J. spolupodíleli na zlepšení, úpravách
a úklidu sportovního areálu a na t žb  d eva
na topení v místní sokolovn . Pro tuto in-
nost odpracovali bezplatn  stovky brigádnic-
kých hodin.

Nejv tší investi ní akcí na podzim 2009
a též úvodu roku 2010 je rekonstrukce pod-
lahy v sokolovn , která byla napadena hou-
bou. V letošním roce bychom cht li podle
množství získaných finan ních prost edk
pokra ovat s opravami sokolovny.

Záv rem bych cht l pod kovat jménem
T.J. Sokol Kr ín za podporu eské obci
sokolské, M stskému ú adu v Novém M st
n. M. a sponzor m z okolí našeho m sta.    

Pavel Krošlák,
T.J. Sokol Kr ín

P ísloví praví: „Co se v mládí nau íš,
k stáru jako bys našel“. K tomu v dec-
ké studie dokládají, že nejv tší vliv na
rozvoj t lesných i duševních schopnos-
tí d tí má období do jejich t í let. Proto
doc. Berdychová zavedla jako sv tové
unikum spole né cvi ení rodi  s d tmi
do 4 let, ve kterém pokra uje OS ve
svých jednotách. Výsledky úsp šn
prezentovali sokolové na svých sle-
tech, naposledy v roce 2006 ve skladb
pro rodi e a d ti s ervenými gymbaly
nazvané „Korálky“.

Také v naší žup  pracují oddíly nej-
mladších d tí v t chto jednotách: B lo-
ves, Dv r Králové, Hronov, Jarom ,
Josefov, Náchod, Nový Hrádek, Stud-
nice, Úpice a Vlkov. Jist  by se našly
a za aly cvi it ochotné a schopné ma-
minky, p ípad  i tatínkové i prarodi e,
také v dalších obcích, kde p sobí naše
jednoty. Jak dokládá p iložený snímek,
s d tmi lze cvi it, jakmile za nou samo-
statn  chodit. Nap íklad nejmladší len
náchodského Sokola, osmnáctim sí ní
Št pánek Ku átko, za al se svou ma-
minkou chodit do Sokola od 13 m síc .

Eva Trejbalová

Št pán Ku átko s maminkou.
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Náchodské reprezentantky po závod  v Jihlav .

Úpi tí na bronzovém stupínku.

Pavlína Vejrková p i cvi ení na hrazd .

Trenérka Míla Vejrková a trenérka T.J. Sokol Kolín sestra Blanka
Nejtková p i ocen ní za práci s mládeží. 

Úpi tí sokolové na sebe již podruhé vzali ve dnech 21. - 23. kv tna b ím
organizace p eboru eské obce sokolské v Zálesáckém závodu zdatnosti.
Pot šitelné je i umíst ní reprezentant  naší župy v obou kategoriích na stupních
vít z . Gratulujeme závodník m i organizátor m k úsp šnému zvládnutí celého
p eboru.

VÝSLEDKY P EBORU OS V ZZZ ZA ROK 2010:
Žactvo: Dorost:
1. Župa plk. Švece, T ebí 1. Župa plk. Švece, T ebí
2. Župa Podkrkonošská-Jiráskova, Hronov 2. Župa Prost jovská, P ekyslovice
3. Župa Pražská-Scheinerova 3. Župa Podkrkonošská-Jiráskova, Úpice

hry u í zpevn ní a správnému držení t la,
zdatn jší dívky se pozd ji u í i gymnastic-
kým dovednostem. Po dvou letech trp livé
práce se již dostavily první výsledky. Ze zá-
vod  sokolské všestrannosti si odvážejí
d v ata p kná umíst ní i medaile. V roce
2009 vybojovala d v ata T.J. Sokol Ná-
chod na r zných p ebornických i poháro-
vých sout žích 49 medailí - z toho 28 zla-
tých, 11 st íbrných a 10 bronzových.
Nejúsp šn jší byla osmiletá Pavlína
Vejrková, která vybojovala 15 zlatých,
4 st íbrné a 3 bronzové medaile. Stala
se p ebornicí OS ve sportovní gymna-
stice sokolské všestrannosti v Brn .

Oddíl sportovní gymnastiky T.J. So-
kol Náchod je pod vedením trenérky
Míly Vejrkové velice úsp šným oddílem
s dlouholetou tradicí. Sportovní gymna-
stika je však v dnešní dob  velmi ná-
ro ná a pro menší oddíly je problémem
nacvi it obtížné prvky výkonnostní
gymnastiky. Proto soub žn  s oddílem
sportovní gymnastiky je již t etím ro-
kem ást zam ená na sokolskou vše-
strannost.

Sokolská všestrannost se jeví jako nej-
lepší sm r k p íprav  d tí na jakýkoliv
sport, a  již výkonnostní nebo rekrea ní.
V náchodském oddíle se d v átka formou

V sobotu 1. kv tna se n která d v ata gymnastiky T.J. Sokol
Náchod rozjela na pohárový závod do T.J. Sokol Bed ichov
v Jihlav . Sout žilo se zde ve dvou disciplínách - cvi ení na kla-
din  a v akrobacii. 

Nikola Ji inová obsadila 10. místo, p ekvapením bylo umíst -
ní osmileté Pavlíny Vejrkové, která se doslova vklínila mezi dv
výborné gymnastky z Kolína a obsadila svým elegantním výko-
nem druhou p í ku.

P kn  zacvi ily i ostatní náchodské dívky, kdy v kategorii
starších žáky  skon ila Susan Simonová na druhém míst .
V kategorii juniorek, p esto, že pat í ješt  do kategorie ža ek,
obsadila Lucka Havlí ková 9. místo a v kategorii žen obsadila
Míša Adamu 3. místo. 

Díky tomu, že startovala Lucie ve starší kategorii, bylo hod-
noceno družstvo Sokola Náchod a obsadilo tak krásné 4. místo
ve složení: Vejrková, Havlí ková a Adamu. 

Trenérka sportovní gymnastiky T.J. Sokol Náchod Míla Vejrková
byla ocen na OV za dlouholetou práci s mládeží v t lovýchov .
Navržena byla eskou gymnastickou federací v Praze.

eský olympijský výbor uspo ádal v úterý 13. dubna setkání tre-
nérek a cvi itelek všech obor  a odv tví sport  a sportovní innos-
ti v t lovýchovných i t locvi ných jednotách i sportovních klubech
celé eské republiky. Vyhodnocené trenérky i cvi itelky byly navr-
hovány jak sportovními svazy tak i okresními i krajskými komisemi.

(vz)



N kdy se mi zdá, že to bylo v era, kdy
vznikl náš divadelní soubor Maska p i T. J.
Sokol eská Skalice. Sta í se však ohléd-
nout a pár let ute e jako voda. P esn  p t
let a já si troufám íci, že za toto období
jsme odvedli kus dobré a poctivé práce.
Jen pro p ipomenutí. Dosud jsme sehráli
na domovské scén  t i divadelní p edsta-
vení a ty i pohádky, p i emž již pravidel-
n  jezdíme hostovat i do jiných obcí a zú-
ast ujeme se p ehlídky amatérského

divadla v erveném Kostelci i dalších.
Každoro n  po ádáme pohádkový les,
d tský karneval a oblíbený maškarní ples.
Taky se nám poda ilo vylepšit hledišt  vel-
kého sálu novou oponou a nezbytnou
osv tlovací a ozvu ovací technikou, kte-
rou ješt  stále dopl ujeme.

Napadlo nás, že když už tady strašíme
p t let, mohli bychom letošní rok oslavit.
Za své jsme p ijali práv  motto: „Už tady
strašíme p t let!“. „Strašit“ jsme letos za-
ali 21. února na d tském karnevale.

Pokra ovali jsme v sobotu 20. b ezna na
maškarním plese. Vy ádila se tedy d tská
i dosp lá strašidla. Ob  akce m ly dobrou

návšt vnost a p edevším „dosp láci“ nás
p ekvapili svými nápaditými kostýmy. Na
29. kv tna jsme pro širokou ve ejnost p i-
pravili tradi ní pohádkový les. Po así nám
p álo a na akci p išlo 360 d tí se svými ro-
di i. Tentokrát jsme putovali za strašidly
v našem okolí. Krom  t chto tématicky
zam ených akcí jsme v lednu 2010 se-
hráli reprízu pohádky Vodník Ma enka,
která m la premiéru v prosinci 2009,
v únoru jsme uvedli reprízu divadelní hry
Prstýnek paní Bárnetové, jejíž první p ed-
stavení se uskute nilo v listopadu 2009.
S ob ma divadelními kusy jsme celé jaro
po ádali výjezdní zájezdy. Byli jsme po-
zvaní do He mánkovic (hrála se ob  p ed-
stavení), s hrou Prstýnek paní Bárnetová
jsme se zú astnili Východo eské p ehlíd-
ky amatérského inoherního a hudebního
divadla v erveném Kostelci. Pohádku
Vodník Ma enka mohli vid t diváci v Pro-
vodov  u Nového M sta nad Metují, v No-
vém Bydžov  a v Miletín , kde se konal
8. ro ník východo eské p ehlídky venkov-
ských divadelních soubor  s postupem na
národní p ehlídku Krakonoš v divadelní

Letos se zdálo, že již 28. ro ník tradi ního pochodu Hrádouská
va e ka proprší. V sobotu 15. kv tna ale bylo našt stí jen zamra-
eno. Ú ast tak p ed ila naše o ekávání - nakonec p išlo 488 lidí,

z toho 124 d tí do 15 let.
P ipravili jsme trasy 8, 15 km a pro nejmenší (i v ko árcích)

5 km. Delší trasa se mohla na kontrole zkrátit na 12 km a kratší
prodloužit na 10 km. Kontrola byla tentokrát v p írod  na lesním
rozcestí, místní hasi i sem zap j ili stan. U ob erstvení si po-
chodníci mohli vzít m kký chléb s máslem a va eným vají kem,
posypané pažitkou.

Všechny trasy vedly okolo hradu Frymburk, který byl v ten den
mimo ádn  otev ený. Dobrovolníci ze sdružení pro záchranu hra-
du m li p ipravený program pro d ti a prodávali propaga ní ma-
teriály o Frymburku.

V cíli ekala na každého tak jako každý rok va e ka s vypále-
ným letopo tem. Pod kování pat í po adatel m a hlavn  ú astní-
k m, kte í dodávají tomuto pochodu neopakovatelnou atmosféru.
T šíme se op t za rok.       Pavel Bohadlo

podzim ve Vysokém nad Jizerou. Porotci
ve složení František Laurin, Josef Císa ,
Jaromír Vosecký a Alexandr Gregar ohod-
notili pohádku jako zda ilou a ud lili jí
ty i estná uznání. Výborný úsp ch es-

koskalických ochotník  podtrhla nabídka
od divadelního souboru v Miletín , zda
bychom na podzim u nich ješt  jednou
pohádku zahráli. Po letních prázdninách
nás ekají ješt  další výjezdy s pohádkou
a p edstavením Prstýnek paní Bárnetové,
zárove  již p ipravujeme novou pohádku
Strašidýlko z Meterwillu a hru Rozmarný
duch, tak abychom neporušili motto letoš-
ního roku.

Již tak nabitý program, který náš divadel-
ní soubor absolvuje každoro n , jsme se
rozhodli jen pro letošní rok rozší it o akci
„Strašidelná tvrz pro dosp lé“ a oslavit tak
naši p tiletou existenci. „Strašidelná tvrz“
se konala na opravdovém tvrzišti v areálu
eskoskalických muzeí v sobotu 12. ervna

mezi 21. a 24. hodinou.
P ejeme všem našim p íznivc m a p íz-

nivc m Sokola hezké prázdniny!
Jana Mat nová, DS Maska
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T.J. SOKOL Borová uspo ádala 29. kv tna 2010 již 41. ro ník dálkového pochodu
Borovská padesátka Kladským pomezím, kterého se ú astnilo 641 startujících. Pro malé
ú astníky pochodu jsme p ipravili Pohádkový les, dlouhý 6 km. Na d ti zde ekaly po-
hádkové bytosti jako nap . ježibaby, Asterix a Obelix, Jení ek s Ma enkou v perníkové
chaloupce, erti, Dlouhý, Široký a Bystrozraký aj. B hem cesty d ti spolu s rodi i ešily
hádanky a rébusy. 
P ší turisté se mohli vydat na trasy v délce 15, 25 a 50 km. Pro milovníky výlet  na ko-
lech byly naplánované trasy v délce 25 a 50 km silni ní, navíc i 50 km MTB. 
T.J. Sokol Borová zárove  zve všechny p íznivce pohybu na 42. ro ník Borovské pade-
sátky, který se uskute ní tradi n  poslední sobotu v kv tnu roku 2011.

Dana Školníková Na trase pochodu jste mohli potkat i ježibaby.

Chléb s máslem, vají kem a pažitkou už pat í neodmysliteln  k pochodu.



Na sobotu 6. b ezna
p ipravili cvi itelé Soko-
la Dv r Králové n. L. pro
d ti zimní setkání sokol-
ských táborník . Z této
zimní akce se již stává
p kná tradice. Táborníci
si p išli zavzpomínat na
chvíle, které vloni prožili
na sokolském tábo išti
Ježkov, nová ci, kte í
v letošním roce okusí tá-
borový život poprvé, p i-
šli obhlédnout, co je
vlastn eká. Pro d ti
byly nejprve p ipraveny
hry, promítání filmu z tá-
bora znovu zavedlo d ti
do lo ského léta, kdy se

z nich stali lovci mamut . O p estávce mezi
promítáním p išel mezi d ti sám editel kou-
zelnické školy v Bradavicích Brumbál. Poz-
val d ti k nástupu do jeho kouzelnické školy.
Kone n  se d ti dozv d ly dlouho o ekáva-
né téma letošního ježkovského tábora, ano
eká je Harry Potter.  (pš)

Mistrovství eské republiky nejmladších minižák  v basketbalu se konalo ve dnech 30. 4.
- 2. 5. 2010 v Ostrav . Startovalo na n m 12 nejlepších družstev. Jedním z nich bylo i druž-
stvo Baske ák  T.J. Sokol Josefov, které si svou ú ast vybojovalo vít zstvím v oblastním p e-
boru. Josefovští nejd íve zvládli všechny zápasy ve skupin  a poté stejným zp sobem i vy-
azovací boje a záv re ný finálový zápas s Kondory z Liberce. Bronzové medaile získali

domácí Snakes Ostrava. Kluci z Josefova p edvád li krásnou kolektivní hru, kterou ohromo-
vali jak diváky, tak i soupe e. Tak jako po celou sezonu i na tomto turnaji neokusili ho kost
porážky a dokázali, že jsou v sou asnosti nejlepším týmem v republice. Dovršením úsp chu
bylo vyhlášení nejlepšího hrá e turnaje pro Jana Mráze a dv  místa v All Star týmu pro Filipa
Novotného a Vojtu Zají ka. P esto si myslím, že ocen ní by si zasloužili všichni hrá i.

Vít zný tým tvo ili: Plechá  Vojta, Zají ek Vojta, Novotný Filip, Semelka Lukáš, Mráz Jan,
Chroust Luboš, Martínek Alois, Šperling Ji í, Vojtíšek Šimon, Mestek David, Tomášek Michal,

Mráz Tomáš, Bureš Tomáš, Janowski David, Miler Adam. Trené i Zají ek Ji í, Zají ek Lukáš, Miler Ji í, vedoucí týmu Zají ek Ji í st.
Bližší informace na www.basketaci.cz.                                                                                          Lukáš Zají ek
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editel Brumbál
zve d ti na tábor

Ufounská rozcvi ka.
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Královédvorští sokolové p ipravili pro d ti sokolské šib inky, tentokrát na téma „Návšt -
va z vesmíru aneb prázdniny na Zemi“.

Do sokolovny se p išla pobavit stovka d tí v tšinou ve velmi nápaditých maskách. D ti
absolvovaly rozcvi ku s ufonkou Jitkou a také astronautský kurz agentury Muži v erném,
ve kterém se vyškolily na cestu do vesmíru. P ekážková dráha prov ila zdatnost, zru nost
a odvahu d tí. Sou ástí d tského odpoledne byly i ukázky cvi ení jako motivace pro ostat-
ní d ti. Pak již následovaly sout že o sladké ceny, a tak si malí mar ánci, vesmírní bojov-
níci, sluní ka, hv zdi ky, robotci a další obyvatelé vesmíru vyzkoušeli pr let ernou dírou,
vesmírnou ch zi, lunochod, ob žnou dráhu, hod na sluní ko, chytání meteorit , pr let ro-
jem asteroid , nakrmili si svého ufona, skládali souhv zdí a zaskákali si na trampolín . Na
šib inky dorazila také posádka vesmírné lodi Lajka, která ochotn  zap j ila sv j vesmírný
koráb d tem.

V záv ru vyda eného odpoledne si d ti za ádily na vesmírnou hudbu spole n  s mar-
ankami z gymnastického oddílu.                                                                                 (pš)

Sportovní akademie, v novaná Dni matek a 65. výro í ukon ení 2. sv tové války, se uskute nila
8. kv tna v eskoskalické sokolovn . Divák m se p edstavili lenové Sokola i jejich hosté. Pozvání
p ijal soubor aerobiku Stepík z Pohybového centra paní Michelové se skladbi kami V elka Mája
a Pastelky, tane ní skupina Marineta ze st ediska volného asu Bájo a Skupina bojových um ní,
která v sokolovn  trénuje. T.J. Sokol zastupovaly t i oddíly. Nejmladší žactvo vystoupilo se skladbi -
kou Datel, starší žáci cvi ili na švédské bedn , své dovednosti a úsp chy na akademii p edstavil také
oddíl juda.                                                                                                                    (cs)
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