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Vážené sestry, vážení bratĜi,
poprvé k Vám promlouvám z funkce starostky župy Podkrkonošské-Jiráskovy
a tímto bych chtČla ještČ jednou podČkovat
delegátĤm dubnové valné hromady župy
za dĤvČru, kterou mi dali a do þela župy mČ
zvolili. Vedení župy se zmČnilo jen nepatrnČ - Josef ýepelka, který stál v þele župy
po šest let a na tomto místČ mu za jeho
dobĜe odvedenou práci ještČ jednou dČkuji,
náš osvČdþený tandem neopustil a zastává
funkci 1. místostarosty. Ostatní zĤstalo
beze zmČn, a tak bude ve funkci 2. místostarostky župy pokraþovat VítČzslava Nýþová, jednatelkou je Danuše Lipovská, hospodáĜkou Jarmila Raimanová, náþelníkem
Martin Just, náþelnicí Eva Trejbalová a župním vzdČlavatelem Jaroslav Marek.
ýeká nás nelehké, ale jistČ i zajímavé
sokolské období. V pĜíštím roce zaþne nácvik na XV. všesokolský slet, kterým v roce
2012 zároveĖ uctíme i 150. výroþí založení
Sokola. Záleží na každém z nás, na každé
jednotČ, jak se do bohatého sletového programu zapojí a pĜispČje tak k šíĜení dobrého jména Sokola na veĜejnosti. VČĜím, že
se i v jednotách župy najde pĜes hektickou
dobu dostatek nadšených cviþitelĤ a naše
župa bude mít na sletu ještČ vČtší zastoupení než v roce 2006.
Zejména pĜi každoroþním sestavování
župních zpravodajĤ si stále víc uvČdomuji,
že Sokol na rozdíl od ostatních sportovních
organizací není jen spolkem, kam si chodíme zasportovat, ale i organizací, kde máme
kamarády a pĜátele, zejména v malých obcích jsou sokolské jednoty nositelkami sportovního a spoleþenského života. Sokolská
všestrannost je navíc v dnešní pĜetechnizované dobČ tím nejlepším cviþením, které
mĤžeme nejmladší generaci nabídnout.
Je mi velkou ctí, že mohu po delší dobČ
v naší župČ pĜivítat novou jednotu z LibĖatova, o jejímž založení se doþtete na dalších stránkách. Už na ustavující valné hromadČ vyzaĜovala ze zakládajících þlenĤ ta
správná dávka nadšení pro obnovení sokolské jednoty, založené v obci roku 1920.
Stálou potíží posledních let jsou finance.
Peníze na bČžný provoz a þinnost by tak letos mČly být ve výši loĖského roku, na investice však bohužel opČt nezbývá. Musíme
vČĜit, že se nové vládČ, kterou jsme si zvolili, podaĜí vrátit státní rozpoþet do rozumných
mezí a budou v nČm mít své místo i peníze
pro neziskové organizace, v posledních
letech znaþnČ opomíjené. Na podzim nás
þekají komunální volby a bylo by dobĜe, aby
i zástupci Sokola jako partneĜi mČst a obcí
v zastupitelstvech našli své místo.
Na závČr dČkuji všem þlenĤm naší župy
za práci, kterou nezištnČ odvádČjí pro své
jednoty, a pĜeji nám všem do dalšího období nezbytný elán k sokolské práci.
Helena Rezková
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TČlocviþná jednota Sokol Hronov uspoĜádala v sobotu 8. kvČtna turistický sraz pro
župu Podkrkonošskou-Jiráskovu. Sešlo se 61 úþastníkĤ.
„Se zvláštním pocitem jsem pĜešel po mostStarostka hronovského Sokola Mária JeĜelová zavzpomínala na sokoly padlé nebo umu- ku pĜes bývalou hranici a uvČdomil si jak je jedþené ve II. svČtové válce a návštČvníkĤm krát- noduché, když se nemusím nikomu z protČjší
ce pĜiblížila historii Hronova. Sraz rovnČž strany s nČjakým dokumentem pĜedstavovat.
Pomník vybudovaný na polském území je sympozdravil místostarosta mČsta Josef Thér.
PrĤvodcovské služby se poté ujala Vlasta bolem usmíĜení dávné i nedávné doby. Jsem
Klapalová. Po položení kytic k pomníku padlých rád, že jsem se dožil doby, kdy mohu jít tam,
ve II. svČtové válce a na hrob spisovatele Aloise kde se mi zalíbí. Zdejší kraj miluji, mohu jej teć
Jiráska pĜipomnČla, že Alois Jirásek byl
také þestným þlenem Sokola a je po nČm
pojmenována celá župa Pokrkonošská
-Jiráskova. PĜi procházce Hronovem,
urþené hlavnČ návštČvníkĤm z dalších
jednot i místní pĜekvapila dávno zapomenutá pamČtní deska manželky spisovatelovy (v nyní již zrušeném parþíku). Následovala prohlídka rodného domu Aloise
Jiráska a velice zajímavého muzea
v JiráskovČ divadle.
Odpoledne se turisté vydali do polské
Czermné k Pomníku tĜí kultur, vybudovaném spoleþným úsilím PolákĤ, NČmcĤ
a ýechĤ. Spojovací oblouk pĜedstavuje
sjednocení všech tĜí národĤ, které ovlivnily zdejší kraj. Kameny na stavbu pomníku Sokolové u Pomníku tĜí kultur v Czermné.
sbíraly školní dČti po obou stranách hranice. Pomník byl slavnostnČ odhalen 17. srpna procestovat a dohnat to, co jsem mnoho let tou1999. Také o další historii ýermné a celého žil navštívit. DČkuji hronovským sokolĤm za
ýeského koutku tady poutavČ vyprávČla Vlasta uspoĜádání krásného setkání,“ vyznal se ze
Klapalová, dozvČdČli jsme se i mnoho nového svých pocitĤ úþastník setkání ZdenČk Pitaš
ze Sokola Úpice.
o pamČtihodnostech v polské Czermné.
Shodou okolností v týdnu pĜed setkáním
vysílala ýT poĜad o životČ lidí v této oblasti.
V poĜadu tvĤrci pĜiblížili pĜírodní krásy kraje
a zároveĖ bylo hovoĜeno o staletých strastech
místních obyvatel z pohledu na pĜíslušnost
k náboženským vyznáním, v minulém století
to pak byly útrapy spojené s národními a politickými událostmi.
Nakonec se umoudĜilo i vrtkavé kvČtnové poþasí a tak se v pozdním odpoledni po krásné
procházce polskými láznČmi Chudoba - Kudowa Zdroj rozjíždČli do všech koutĤ Náchodska
spokojení úþastníci tohoto tradiþního setkání.
(jeĜ, rez, pit)
Vlasta Klapalová pĜed letním sídlem A. Jiráska.
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Již VI. roþník extrémních závodĤ ve šplhu
na 14 m lanČ „Velká cena Nového MČsta nad
Metují v olympijsko-athénském šplhu“ se
uskuteþní v nedČli 27. þervna od 12.30 hod.
Tentokrát se závody konají v areálu novomČstské sokolovny, kde probČhne i letošní Spolkový
den.
V rámci tČchto závodĤ se uskuteþní závody dorostencĤ na 4,5 m lanČ, závody žákyĖ, dorostenek
a žen na 3 m lanČ a závod pro pĜíchozí na 4,5 m
lanČ. Více informací na http://sokol-novemestonm.webnode.cz/. PĜijćte povzbudit domácí
závodníky a vyzkoušet svoji obratnost na 4,5 m
dlouhém lanČ!
Martin Mach
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Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova v NáchodČ poĜádá v sobotu 10. þervence od 10 hod. pietní setkání k uctČní památky obČtem Heidrichiády v BohdašínČ u školy. Od 14 hod. se pietní akt uskuteþní také v Malých SvatoĖovicích u pomníku na koupališti.
SpoleþnČ tak vzpomeneme 68. výroþí bohašínské tragédie a uctíme památku popravených hrdinĤ sokolské odbojové skupiny
S 21 B, kterou vedl br. Josef Schejbal, náþelník 1. okrsku naší župy. Na setkání zveme nejen þleny Sokola, ale i širokou veĜejnost.
VzdČlavatelský sbor župy Podkrkonošské-Jiráskovy
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Po pĤl roce vyjednávání a pĜíprav došlo témČĜ na den - 2. 5. 2010, ke znovuobnovení þinnosti Sokola v LibĖatovČ. Poprvé byla
jednota založena 1. 5. 1920. V sedmdesátých letech minulého století pak cviþební aktivita v obci zanikla.
Místní nadšenci se tak nyní znovu oficiálnČ pĜihlásili
k ýeské obci sokolské, navazující na pĤvodní Sokol založený roku 1862.
V souþasné dobČ v obci pracují oddíly kopané (FC
Barchovan), tenisu a stolního tenisu. LibĖatovské ženy jezdí
v hojném poþtu cviþit do širokého okolí. ýlenové novČ založeného Sokola by po získání právní subjektivity rádi pomohli
tČmto skupinám vrátit jejich þinnost do obce a chtČjí do dČní
jednoty zapojit i místní úspČšné divadelníky. Valná hromada
zvolila na svém prvním zasedání výbor jednoty. Starostou se
stal Jan Balcar, jednatelem Jan Kadaník, hospodáĜem Aleš
Kosina, vzdČlavatelkou KateĜina Valdová, náþelníkem Jan
Kadaník a náþelnicí Lenka Teichmanová. Kontrolní komise
bude pracovat ve složení Jaroslav Pich ml. a JiĜí Klement.
Mezi první aktivity naší jednoty bude patĜit prezentace
obnovené tČlocviþné jednoty na srazu rodákĤ LibĖatova
v sobotu 3. þervence 2010.
Chceme vše pĜipravit tak, aby od záĜí zaþal standardní
cviþební rok. VČĜíme, že se nám v nadcházejícím období
podaĜí získat do naší sokolské jednoty další þleny, kteĜí napomohou jejímu úspČšnému rozvoji.
Jan Balcar, starosta T.J.

NovČ zvolený výbor T.J. Sokol LibĖatov - tĜetí zprava starosta jednoty Jan
Balcar, zcela vpravo starostka župy Helena Rezková.
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Galaveþer u pĜíležitosti vyhlášení dobrovolníkĤ východních ýech, kteĜí byli nominováni v rámci Dne D 2010, se konal 14. bĜezna ve Východoþeském divadle v Pardubicích.

Cviþitelky Sokola DvĤr Králové n. L. I. ŽitĖáková, L. Špatenková a S. Lokvencová byly nominovány na Den D.

Den D poĜádala spoleþnost Terra nostra malebný kraj pod záštitou hejtmanĤ Královéhradeckého a Pardubického kraje, primátora statutárního mČsta Pardubice a poslancĤ Parlamentu ýeské republiky Miloslava
Souška a Hany Orgoníkové.
Dobrovolník je každý, kdo vČnuje svĤj þas
a schopnosti ve prospČch lidí ve svém okolí.
Ve východoþeském regionu jich pĤsobí tisíce
ve zdravotnictví, sociálních službách, sportu,
pĜi práci s mládeží i seniory. Letos mČla veĜejnost možnost nominovat dobrovolníky ze
svého okolí již pošesté.
Odborná porota nemČla jednoduchý úkol,
protože se sešlo pĜes 50 nominací, ze kterých
musela vybrat 15 dobrovolníkĤ, kteĜí na galaveþeru pĜevezmou sošku andČla. Svá pomyslná želízka v ohni mČl také královédvorský
Sokol. Nominovány byly tĜi cviþitelky Sokola
DvĤr Králové n. L. - StáĖa Lokvencová, Lilian
Špatenková a Ilona Žitnáková.
PĜi slavnostním vyhlášení se všichni shodli, že je jedno, jestli se vČnují dČtem, postiženým þi sportovcĤm, podstatné je vČnovat se
této þinnosti s láskou. Mezi vyhlášenými
zaznČla k naší radosti také jména cviþitelek
Sokola. Svého andČla si odnesly cviþitelky
ze Sokola DvĤr Králové Lilian Špatenková
a Ilona Žitnáková.
V prĤbČhu slavnostního veþera nČkolikrát
vystoupili þlenové hudební skupiny Musica
per legni z JaromČĜe, dobrovolníkĤm zahrál
také P. Dobeš s M. DvoĜáþkem. Celý veþer
se stal dĤstojným podČkováním a vyjádĜením úcty všem nominovaným za jejich
nezištnou dobrovolnou práci.
Pavlína Špatenková
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V roce 2009 potkala T. J. Sokol Krþín velmi nepĜíjemná vČc. V sokolovnČ totiž uprostĜed tČlocviþny vyrostly houby.
Zdá se vám to jako špatný vtip? Bohužel
to nebyl vtip, ale krutá realita. Spojením
nČkolika faktorĤ (zatékání stĜechou, nová
plastová okna, vlhkost ze sousedního parku) došlo opravdu k tomu, že pod parketami
byla taková vlhkost, že se nejprve vyboulily,
a poté mezi nimi zaþala prorĤstat dĜevomorka.
Naše tČlocviþná jednota tedy stála pĜed
nelehkým úkolem. Po prohlídkách odborníky
nezbylo nic jiného, než stávající podlahovou
krytinu (parkety) vytrhat a zaþít kompletní
rekonstrukci s odizolováním jak samotné
podlahy, tak i zdí sousedících s parkem.
JeštČ vČtší šok však nastal pĜi pohledu na
pĜedbČžný rozpoþet, který þinil tČžko uvČĜitelných cca 800 000 Kþ.
Vzhledem k tomu, že tato situace nastala
v dobČ tČsnČ pĜed zahájením zimní pĜípravy
a pĜedevším v dobČ ekonomické krize (menší zájem sponzorĤ, menší pĜíspČvky jak od
župy, tak od mČsta) zdála se tato þástka tak
vysoká, že jsme rozhodnČ nepoþítali s tím, že
bychom mohli v nejbližší dobČ v sále trénovat
a cviþit.
I pĜes popsané skuteþnosti se sestry a bratĜi naší tČlocviþné jednoty nenechali odradit
a za pĜispČní Župy Podkrkonošské-Jiráskovy
(ze svého rezervního fondu uvolnila 100 tis. Kþ),
našeho generálního sponzora a z vlastních
zdrojĤ se nám podaĜilo sehnat potĜebné peníze. Už v prvních mČsících letošního roku
tak mohla specializovaná firma položit novou
podlahovou krytinu.
Velký díky tedy patĜí za finanþní podporu
ŽupČ Podkrkonošské-JiráskovČ, spoleþnosti

LM Asistent, s.r.o., ale také MČstskému úĜadu
Nové MČsto nad Metují, který dodateþnČ
poskytl dotaci na opravu podlahy ve výši
50 tis. Kþ.
Hlavní podČkovaní ale patĜí všem sestrám
a bratĜím, kteĜí se pod vedením našeho starosty JiĜího Škody aktivnČ podíleli na „neodborných“ pracích, a to jak mládeži, která þistila staré parkety, aby se mohly znovu použít
a pomáhala s úklidem, tak dospČlým, kteĜí
se aktivnČ podíleli na likvidaci pĤvodní pod-

lahové krytiny, ale také na zajištČní materiálu
a prací na pĜípravu pĜed položením parket
(vyvezení štČrku, položení izolace, betonování,
pĜíprava dĜevČných desek na lepení parket).
Díky tomu, že se aktivnČ zapojila velká þást
naší tČlocviþné jednoty, podaĜilo se þástku za
celkovou rekonstrukci podlahy „stlaþit“ z pĤvodních 800 tis. Kþ na témČĜ 450 tis. Kþ!
VŠEM ZAINTERESOVANÝM PROTO JEŠTċ JEDNOU UPěÍMNċ DċKUJEME!!!
Martin Leugner
pĜedseda oddílu národní házené
T.J. Sokol Krþín

Cviþení rodiþĤ s dČtmi na nové podlaze v sokolovnČ.
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První etapa rekonstrukce objektu sokolovny v Novém Hrádku byla završena slavnostním otevĜením 1. února letošního roku.
Pozváni byli všichni, kteĜí se na rekonstrukci WC, výstavby þistiþky odpadních vod a nouzového východu v zadním traktu budovy podíleli.
DČkujeme ještČ jednou všem, kteĜí nám
Byli to zejména poslankynČ Mgr. ZdeĖka nutnou desetiprocentní spoluúþast jednoty.
Horníková, která z rozpoþtu Ministerstva fi- JmenovitČ dČkujeme hlavnČ þlenu správní pomohli.
Za T. J. Nový Hrádek
nancí zajistila prostĜedky ve výši 3 mil. Kþ. rady Petru Pudilovi a místopĜedsedovi
starosta Jeroným Holý
Dále zástupci úĜadu mČstyse v Novém správní rady Vasilu Bobelovi. Díky tomuto
Hrádku, bez jehož finanþní a organizaþní daru a pĜispČní mČstyse se T.J. Nový
podpory bychom se neobešli, Aleš Kalhous Hrádek nemusela prozatím v této fázi
jednatel stavební firmy Alkstav s.r.o., kte- stavebních úprav sokolovny zadlužit.
rá realizaci provedla, projektant Jaroslav PĜedmČtem dalších etap rekonstrukce bude
VondĜejc, zástupci okresních úĜadĤ a spol- zateplení objektu, zmČna topného zdroje na
kĤ a v neposlední ĜadČ tehdy místostarost- ekologické tepelné þerpadlo a zkulturnČní
ka naší župy Helena Rezková, která nám ostatních prostor v sokolovnČ.
cennými radami pomohla zejména s „rozjetím“ celé akce.Bohužel se nemohl zúþastnit
nikdo z ýeské báĖské nadace, jež nám poskytla dar ve výši 300 000 Kþ, využitý na

Sociální zaĜízení a chodba po rekonstrukci.
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Slavnostní otevĜení objektu šaten pro sportovce uspoĜádaly
22. kvČtna TČlocviþná jednota Sokol Jasenná a Obec Jasenná.
Nová budova, jejíž výstavba byla v loĖském roce dokonþena,
zajišĢuje hygienické zázemí pro sportovce a uživatele sokolského hĜištČ. KromČ bohatého obþerstvení byl v tento den pĜipraven také pestrý sportovní a kulturní program.
Akci zahájili starostka Jasenné Ing. Jitka Slezáková, starosta
T. J. Sokol Jasenná Radek Plíška a starostka Župy PodkrkonošskéJiráskovy Helena Rezková. Poté následovala prohlídka nových prostor, kde mohli návštČvníci zhlédnout výstavu fotografií z celého
prĤbČhu stavby, ale i z þinnosti zdejší jednoty. SportovnČ-kulturní
program zahájilo vystoupení dívek z oddílu sportovní gymnastiky
T.J. Sokol JaromČĜ, následovala ukázka umČní bĜišních taneþnic.
Nezahálelo ani sportovní hĜištČ, kde probČhlo volejbalové a fotbalové utkání. Sportovní klání obohatily svým programem mažoretky
juniorky a kadetky SK Rubena Náchod. ZávČreþným bodem programu bylo vystoupení rockových kapel ARETIA Jasenná a ZpČt na
SvČt, pĜi kterém všichni návštČvníci strávili pĜíjemné chvíle až do
pozdních veþerních hodin.

Starosta jednoty Radek Plíška, jednatelka Zuzana Polednová a starostka obce Ing. Jitka Slezáková pĜed slavnostním pĜestĜižením pásky.

Výstava úspČchĤ jasennské sokolské jednoty v nových prostorách.

VČĜíme, že výstavba šaten pro sportovce pĜispČje ke zlepšení
zázemí sokolského hĜištČ a zvýší zájem o sportovní i kulturní vyžití
v obci. Na závČr bychom chtČli podČkovat Obci Jasenná, ýeské
obci sokolské a ŽupČ Podkrkonošské-JiráskovČ za finanþní podporu, bez které by výstavba neprobČhla. Velké díky patĜí také všem
þlenĤm T.J. Sokol Jasenná, kteĜí ve svém volném þase neúnavnČ
pracovali na stavbČ, a tím snížili celkové finanþní náklady.
Výstavba šaten byla spoleþnou investicí Obce Jasenná a T. J.
Sokol Jasenná. Celkové náklady na výstavbu þinily 2 312 368 Kþ,
Sokol Jasenná na stavbu pĜispČl z vlastních zdrojĤ, prostĜedkĤ
župy Podkrkonošské a pĜedevším díky dotaci z ýeské obce sokolské celkovou þástkou 919 700 Kþ, obec Jasenná do stavby investovala 1 392 668 Kþ. Majetkový podíl na stavbČ se rozdČlil dle
vložených prostĜedkĤ, obec tedy vlastní 3/5 a T. J. Sokol Jasenná
2/5 nové stavby.
Zuzana Polednová a Radek Plíška, T. J. Sokol Jasenná

0,67569¨7$96,/29¥0752-%2-,-(=(62.2/$.5$02/1$
Dovolte mi pĜedstavit velice úspČšný
sportovní oddíl silového trojboje Sokola
Kramolna. Tento druh sportu je mezi veĜejností ménČ známý. Prostory posilovny byly

Oddíl silového trojboje v Sokole Kramolna.

vybudovány v 90. letech a od té doby se
nám je podaĜilo velmi dobĜe vybavit. Naši
reprezentanti se tak mohli dostat na vysokou úroveĖ pĜi závodech doma i v EvropČ.

Staþí vyslovit jméno JiĜí Havrda, momentálnČ nejlepší závodník v tlaku lehu na
laviþce v republice, který vloni vyhrál vše, co
se vyhrát dalo.
Havrdovy výsledky jsou obdivuhodné:
1. místo na Mistrovství ýech v TrutnovČ;
1. místo na Mistrovství republiky v Praze;
1. místo v ýesko-slovenském poháru v Novém BrodČ, stal se mistrem v Hetzbergu.
Jeho vrchol pĜišel v Sait Avold ve Francii,
kde se výkonem 320 kg stal mistrem
svČta.
Dalším nestorem tohoto sportu v okrese
je Luboš Maršík, který závodí jak za muže,
tak v kategorii Masters. LoĖským vrcholem
jeho úsilí bylo 4. místo na mistrovství
republiky mezi muži a v belgickém La Louviere se stal výkonem 220 kg vicemistrem
Evropy, kde ho od zlata dČlilo 2,5 kg.
KromČ parádních výsledkĤ obou závodníkĤ chci vyzvednout úsilí všech lidí, kteĜí
chodí cviþit na Kramolnu a svou finanþní
a brigádnickou þinností pomáhají tento oddíl udržovat a dále zlepšovat, bez nich by se
úspČchy nedostavily. DobĜe spolupracujeme i s obecním úĜadem, který se nám snaží v rámci možností pomáhat.
Pavel Jirásek
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PĜebor župy ve sjezdovém lyžování se letos uskuteþnil 23. ledna na Novém Hrádku. Celkem se na start postavilo 44 závodníkĤ ze þtyĜ jednot, jeden z nich závod nedokonþil.
KATEGORIE:
Nejmladší žákynČ:
1. Holá Lucie

Nový Hrádek

Nejmladší žáci:
1. ŠrĤtek OndĜej
2. Holý Lukáš
3. KomĤrka Josef

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

PĜedžákynČ:
1. VaĖková KateĜina
2. Machová Sára
3. Marešová KateĜina

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

PĜedžáci:
1. Poul Josef
2. Cepr Michal

Nový Hrádek
RtynČ v Pod.

Mladší žákynČ:
1. Holá Tereza
2. Postolyuk Ivanna

Nový Hrádek
ýeská Skalice

Mladší žáci:
1. Rýdl JiĜí
2. RĤžiþka Marek

Hronov
ýeská Skalice

Starší žákynČ:
1. Andršová Nikola
2. ěeháková Lucie

Nový Hrádek
ýeská Skalice

Starší žáci:
1. Holý Tomáš
2. RĤžiþka Jan
3. Vašina Martin

Nový Hrádek
ýeská Skalice
Hronov

Juniorky a ženy:
1. Poulová Lucie
2. Roþková Veronika
3. Strnadová Míla

Nový Hrádek
Hronov
Hronov

JunioĜi a muži:
1. SvatoĖ OndĜej
2. Mareš Lukáš
3. Drašnar Josef

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

mXSQÊSÕHERUYSODY¾QÊRSÉWY7UXWQRYÉ
VÝSLEDKY:

Župa Podkrkonošská-Jiráskova uspoĜádala 27. bĜezna župní pĜebor v plavání
v TrutnovČ, jehož se zúþastnilo 127 závodníkĤ z 9 jednot. Organizace akce se i letos
ujala osvČdþená T. J. Sokol Úpice.

Nejlepší v kategorii žákynČ IV.

ŽákynČ I:
1. Házová Klára
2. Rohanová Iveta
3. Hulíková Tereza

JaromČĜ
Úpice
DvĤr Králové

Žáci I:
1. Mikyska Jakub
2. Nývlt Matyáš
3. Holub Mikuláš

DvĤr Králové
Úpice
DvĤr Králové

ŽákynČ II:
1. Špatenková Eva
2. Janáková Barbora
3. Dostálová Veronika

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

Žáci II:
1. Kubíþek Tomáš
2. VČtviþka Tomáš
3. Vonka Radek

ýeská Skalice
DvĤr Králové
Žireþ

ŽákynČ III:
1. Holubová KateĜina
2. Hysková Dominika
3. Kränková Anna

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

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

Úpice
ýeská Skalice
ýeská Skalice

ŽákynČ IV:
1. Holubová Antonie
2. Chaloupková Klára
3. Gottsteinová Sára

DvĤr Králové
DvĤr Králové
Úpice

Nejstarší úþastník pĜeboru, Ladislav Hlava ze Žirþe.

Žáci IV:
1. RĤžiþka Jan
2. Nguyen Michal

ýeská Skalice
Vlkov

Dorostenky:
1. Maierová Markéta
2. Maierová Anna

Žireþ
Žireþ

Dorostenci:
1. Fatura Miloslav
2. David Michal
3. Lubina Filip

Police n. Met.
Police n. Met.
Žireþ

Ženy:
1. Holubová Kamila
2. VoĖková Lucie
3. Grulichová Veronika

DvĤr Králové
Žireþ
Žireþ

Muži:
1. Vítek Jan
2. Holub Roman
3. Hanuš JiĜí

DvĤr Králové
DvĤr Králové
ýeská Skalice

Nejrychlejší muži.
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Sokol Police nad Metují poĜádal 10. dubna 2010 župní pĜebory sokolské všestrannosti ve
sportovní gymnastice a šplhu v NáchodČ. Od jednoduchých sestav pĜedškolních dČtí se pĜi cviþení dostalo i na pĜemety, salta a jiné akrobatické kousky starších kategorií. Nejlepší sportovci
byli posléze ocenČni diplomy, medailemi a cenami pĜi vystoupání na stupnČ vítČzĤ.
Šplh
PĜedškolní žákynČ:
1. Holubcová KateĜina
2. Chroboková Natálie
3. Kubíþková KateĜina

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

ŽákynČ I-A:
1. Rohanová Iveta
2. Vejrková Pavlína
3. Drápalíková Nela

Úpice
Náchod
DvĤr Králové

Šplh.
ŽákynČ I-B:
1. Stratílková Ema
2. JiĜiová Nikola
3. Kulangová Karolína

Náchod
Náchod
JaromČĜ

ŽákynČ II:
1. Bezrová Veronika
2. Dostálová Veronika
3. Janáková Barbora

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

ŽákynČ III:
1. Hysková Dominika
2. Havlíþková Lucie
3. Kränková Anna

DvĤr Králové
Náchod
DvĤr Králové

ŽákynČ IV:
1. Rutrlová Anna
2. Machaþová Sabina
3. Šturmová KateĜina

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

PĜedškolní žáci:
1. Schreiber OndĜej
2. Flégl Jakub
3. Grus Jakub

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

Žáci I:
1. Mikyska Jakub
2. Kubeþek Patrik
3. Luštinec Filip

DvĤr Králové
Úpice
Úpice

Žáci II:
1. Bega David
2. Vlþek Pavel
3. Zajac Mikuláš

Police n. M.
DvĤr Králové
Úpice

Žáci III:
1. Lucoviþ Michal
2. Fejfar Jakub
3. Obst VojtČch

Police n. M.
Úpice
DvĤr Králové

Dorostenci:
1. David Michal
2. Koptík Michal
3. Fatura Miloslav

Police n. M.
Úpice
Police n. M.

Muži:
1. Horák Martin
2. Kameník David
3. Falta VítČzslav

Náchod
Úpice
Náchod

Sportovní gymnastika
PĜedškolní žákynČ:
1. Chroboková Natálie
2. Holubcová KateĜina
3. Rutrlová Adéla

DvĤr Králové
DvĤr Králové
Úpice

ŽákynČ I-A:
1. Vejrková Pavlína
2. Hulíková Tereza
3. Páclová Anna

Náchod
DvĤr Králové
Náchod

PĜedškolní žáci:
1. Grus Jakub
2. Schreiber OndĜej
3. Flégl Jakub

ŽákynČ I-B:
1. Erbenová Sára
2. JiĜiová Nikola
3. Juklová Kristýna

DvĤr Králové
Náchod
JaromČĜ

Žáci I:
1. Kubeþek Patrik
2. Mikyska Jakub
3. Luštinec Filip

Úpice
DvĤr Králové
Úpice

ŽákynČ II:
1. Dostálová Veronika
2. Vlachová Marie
3. Špatenková Eva

DvĤr Králové
Police n. M.
DvĤr Králové

Žáci II:
1. Bega David
2. Klimeš Daniel
3. Vlþek Pavel

Police n. M.
Police n. M.
DvĤr Králové

ŽákynČ III:
1. Simonová Susan
2. Hysková Dominika
3. Havlíþková Lucie

Náchod
DvĤr Králové
Náchod

Žáci III:
1. Lucoviþ Michal
2. Fejfar Jakub
3. Rausa OndĜej

Police n. M.
Úpice
DvĤr Králové

ŽákynČ IV:
1. Šturmová KateĜina
2. Rutrlová Anna
3. Machaþová Sabina

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

Žáci IV:
1. David Michal

Police n. M.

Dorostenky:
1. Šedivá Andrea

DvĤr Králové

Dorostenci:
1. David Michal
2. Fatura Miloslav
3. Koptík Michal

Police n. M.
Police n. M.
Úpice

Ženy:
1. Kurová Ester

Police n. M.

Muži:
1. Kameník David

Úpice

Kladina.

Bradla.

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

Nejmladší župní nadČje na stupních vítČzĤ v NáchodČ.

*\PQDVWN\QDSÕHERUX¥26
PĜedvánoþní þas se stal i v roce 2009 již tradiþnČ dobou, kdy mČĜí své síly gymnastky pĜi pĜeborech Team Gym. Všechna tĜi královédvorská družstva nejprve vystoupila se solidními výsledky na
pĜeboru Malé oblasti, kterou poĜádala naše T.J. PĜi pĜeboru na Velké oblasti reprezentovala naši jednotu dvČ družstva. Mladšímu družstvu dívek do 11 let se podaĜilo dosáhnout na stĜíbrné medaile a vybojovat si tak postup do
pĜeboru ýeské obce sokolské. Starším dívkám od 11 do
16 let se podaĜilo vybojovat bronzové medaile, pouhých
0,15 bodu je dČlilo od možnosti bojovat o postup na MýR
v Team Gymu.
Na pĜeboru ýeské obce sokolské v Team Gymu skonþilo
družstvo mladších žákyĖ o 1,5 bodu na 4. místČ a družstvo
starších o 0,45 bodu na místČ tĜetím. DČkujeme obČma družstvĤm za vzornou reprezentaci a pĜejeme mnoho úspČchĤ
v dalším závodČní.
(pš)
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PĜebor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v atletice se konal v nedČli 9. kvČtna ve DvoĜe
Králové n. L. Na stadionu pod Hankovým domem se sešlo rekordních 182 závodníkĤ z osmi
sokolských jednot, kteĜí soutČžili v šestnácti kategoriích od pĜedškolního žactva po dospČlé.
Atletický pĜebor ukonþil letošní soutČž sokolské všestrannosti, která zahrnuje soutČže
v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice, a tak mohli být vyhlášeni nejvšestrannČjší závodníci, kteĜí budou reprezentovat Podkrkonošskou župu na pĜeborech ýeské
obce sokolské.
(pš)

Nejmladší úþastnice pĜeboru Eliška Machová.

Žáci I (nar. 2003):
1. Vlþek Filip
2.-3. ýerný Michal
2.-3. Hráský Kristián

DvĤr Králové
Úpice
DvĤr Králové

ŽákynČ I:
1. Rohanová Iveta
2. Pourová AlžbČta
3. Hulíková Tereza

Úpice
JaromČĜ
DvĤr Králové

Žáci I:
1. Kubeþek Patrik
2. Mikyska Jakub
3. Hovorka VojtČch

Úpice
DvĤr Králové
JaromČĜ

VÝSLEDKY:
PĜedškolní dČti - dívky:
1. Holubcová KateĜina
2. Sedláþková Petra
3. Chroboková Natálie

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

PĜedškolní dČti - chlapci:
1. Prouza David
Police n. Met.
2. Kade Tobiáš
DvĤr Králové
3. Schreiber OndĜej
DvĤr Králové
ŽákynČ I (nar. 2003):
1. Janeþková Michaela
2. Erbenová Sára
3. Slezáková Hana

Police n. Met.
DvĤr Králové
Police n. Met.

ŽákynČ II:
1. ýernohubová Aneta
2. Holubcová Jana
3. Hypešová Natálie

DvĤr Králové
DvĤr Králové
JaromČĜ

Žáci II:
1. Voborník Jan
2. Petiška VojtČch
3. Klimeš Daniel

JaromČĜ
JaromČĜ
Police n. Met.

ŽákynČ III:
1. Vítková Zuzana
2. Holubová KateĜina
3. Nývltová KateĜina

DvĤr Králové
DvĤr Králové
Úpice

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

JaromČĜ
Úpice
JaromČĜ

ŽákynČ IV:
1. Chaloupková Karolína
2. Holubová Antonie
3. Machaþová Sabina

DvĤr Králové
DvĤr Králové
DvĤr Králové

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

JaromČĜ
JaromČĜ
JaromČĜ

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

Náchod
Žireþ
Žireþ

Dorostenci:
1. Koptík Michal

Úpice

Ženy:
1. Šilhánová Zuzana
2. Vonková Lucie
3. ýerná Jana

Police n. Met.
Žireþ
Žireþ

Muži:
1. Pour JiĜí
2. Kameník David
3. Petrásek Jan

JaromČĜ
Úpice
Žireþ

OcenČní nejlepších.

1HWUDGLÅQÊSÉWLERMY]DVQÉ{HQÆP1¾FKRGÉ
Závod v netradiþním pČtiboji se o druhém lednovém víkendu konal v NáchodČ.

SoutČž cviþitelĤ.

Cílem pČtiboje je, aby se dČti pobavily a zasoutČžily si v netradiþních disciplínách jako
je házení na cíl pozadu, házení bažantím pérem, jedení špaget na þas a zdolání pĜekážkových drah.
PĜes noc napadlo hodnČ snČhu, v médiích hlásili kalamitu, ale pĜesto jsme se rozhodli
cestu ze Dvora Králové do Náchoda neodvolat. Na sraz pĜišlo 26 závodníkĤ a všichni
se velmi tČšili nejen na závod, ale také do bazénu, kam jsme mČli po závodu namíĜeno.
Cesta do místa závodu nebyla nejlepší, ale den prožitý v NáchodČ stál za to. Naše výprava byla opČt nejpoþetnČjší. NČkteré výpravy pro špatné poþasí ani nepĜicestovaly.
Závod se vydaĜil a naši závodníci získali mnoho medailí. Po skonþení závodu soutČžili
cviþitelé, kdo oloupe delší jableþnou slupku. Všechna tĜi místa patĜila našim cviþitelĤm.
Po vyhlášení jsme se pĜesunuli do bazénu, kde se všichni jaksepatĜí vyĜádili. Zpáteþní
cesta již byla docela dobrá a my jsme opravdu nelitovali, že jsme si v tom hrozném poþasí vyrazili na výlet.
Pavlína Špatenková PĜekážková dráha.
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Malá výprava atletĤ z královédvorského Sokola se 10. dubna zúþastnila
republikového pĜeboru ýeské obce sokolské v pĜespolním bČhu v KolínČ.
Na pĜebor pĜijelo v chladném poþasí zmČĜit své síly 193 atletek a atletĤ
ze 14 sokolských oddílĤ z celé republiky.
Naši bČžci tentokrát na stupnČ vítČzĤ nedosáhli, pĜesto se mezi ostatními
závodníky neztratili. V kategorii elévĤ 2 dobČhl OndĜej Vítek mezi 32 bČžci
na 14. a Dominika Horníková na 16. místČ. Jana Hynková skonþila mezi
16 nejmladšími žákynČmi na 11. místČ a Antonie Holubová se mezi 14 staršími žákynČmi umístila na 7. pĜíþce. Nejlepšího výsledku dosáhla
Z. Vítková, která si mezi 24 mladšími žákynČmi dobČhla pro 6. místo. (pš)

'2%58i6.¦*<01$67,&.¦-$5232359¦
První roþník závodu moderní gymnastiky Dobrušské jaro se v novČ vznikající
soutČži nazvané Východoþeská liga vydaĜil. Do Dobrušky pĜijely gymnastky z oddílĤ v Chrudimi, Hradci Králové a z Vysokého nad Jizerou.

Celkem se pĜedstavilo 68 závodnic
v 9 kategoriích a jejich výkony sledovalo
zaplnČné hledištČ. Na správné hodnocení
rozhodþích dohlížela hlavní rozhodþí
Yvonna Ronzová (mezinárodní rozhodþí),
která byla Mezinárodní gymnastickou federací FIG nominovaná na olympijské hry
do Pekingu. Její úþast posunula náš závod
o stupínek výš, její práce a pomoci našemu
oddílu si velmi vážíme. Na organizaci bezproblémového a rychlého chodu závodu

Bajerová, 5. Lenka Horþiþková. V další kategorii obsadila 2. místo Anita Melišová.
Všechny závodnice si díky mnoha sponzorĤm našeho závodu, pĜedevším papírnictví
SOMIPO z Opoþna, odvezly z Dobrušky
krásné ceny.
PodČkování patĜí všem, kteĜí se s velkým elánem a zodpovČdností pustili do
pĜípravy závodu a naše snaha upoĜádat
v Dobrušsce závod na velmi dobré úrovni
se nám vydaĜila.
Pavla Bajerová

dohlížela Ĝeditelka závodu Vlasta Bajerová. Do pĜíprav se aktivnČ zapojili také nČkteĜí rodiþe našich dČvþat a spoleþnČ se
nám všem podaĜilo pĜichystat soutČž s vynikající atmosférou. K té pĜispČly i výkony
a výsledky domácích závodnic. Holþiþky
narozené v roce 2004 a mladší se se závodní trémou vyrovnaly velmi dobĜe
a pĜedvedly poprvé své sestaviþky
pĜed diváky. Vynikající 3. místo vybojovala Markéta Chudá, 4. místo Eliška
Piskorová, 5. místo Sára Zamastilová,
6. místo Agáta Dyntarová. V kategorii
roþník 2003 nám udČlalo radost vítČzství Julie KaĖkové, 4. místo obsadila
Denisa ýtvrteþková, 6. místo patĜí
AlžbČtČ Balcarové. V kategorii roþník
2002 se na 2. místČ umístila Tereza
Polová, 4. místo obsadila Radka
Kluþková, 5. místo Markéta Sovinová.
V kategorii roþníku 2001 se na 6. pĜíþce umístila Natálie Sehnalová.
Závodnice v kombinovaném programu pĜedvedly své závodní sestavy na
velmi dobré úrovni a za svou snahu si
stĜíbrnou medaili vybojovala Adriana
Krejþová, 4. místo obsadila Natálie Medaile a ceny pro vítČzky.
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JaromČĜští sokolové letos opČt pĜipravili
soutČž ve skoku vysokém, nazvanou
JaromČĜský klokan. Mezi osmdesátkou závodníkĤ soutČžilo také šest zástupcĤ
Sokola DvĤr Králové n. L.
Mezi nejmladšími dívkami se daĜilo AnetČ
ýernohubové, která pĜi svém prvním startu
vybojovala stĜíbrnou medaili za 111 cm. V kategorii mladších žákyĖ kralovaly Zuzka
Vítková a Dominika Hysková. Z. Vítková
zvítČzila v novém osobním rekordu 150 cm
a D. Hysková získala stĜíbro za 143 cm. Starší žákynČ Karolína Chaloupková pĜidala do
naší sbírky krásné druhé místo za 138 cm.
Poslední bĜeznový víkend se konala další soutČž ve skoku vysokém, Úpická laĢka.

Barvy královédvorského Sokola hájily tentokrát tĜi závodnice. S napČtím jsme oþekávali pĜedevším výsledek kategorie mladších žákyĖ, kde byly výkony Z. Vítkové
pĜíslibem zajímavého závodu. Byli jsme
zvČdavi, zda Zuzka zdolá letitý rekord v kategorii mladších žákyĖ. Staþilo zvládnout
výšku 142 cm. Tentokrát se k ní však štČstí obrátilo zády. Úpickou laĢku sice vyhrála,
ale pouze výkonem 138 cm.
Ke zlatu Z. Vítkové pĜidaly stĜíbrnou medaili starší žákynČ Karolína Chaloupková
(143 cm) a také dorostenka Andrea Šedivá
(135 cm), a tak bylo vystoupení královédvorských sokolek velmi úspČšné.
Pavlína Špatenková
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O posledním kvČtnovém víkendu se konal v Plzni pĜebor ýeské obce sokolské
ve všestrannosti, závodu, který provČĜí dovednosti gymnastické, atletické, plavecké
a také šplh.

Družstvo mladších žákĤ získalo titul pĜeborníkĤ ýOS.

Do tohoto prestižního závodu se kvalifikovali
þtyĜi závodníci královédvorského Sokola - Tereza Hulíková, Veronika Dostálová, Eva Špatenková a Jakub Mikyska, závodnice Sokola
Náchod Pavlína Vejrková, dva žáci ze Sokola
Police n. M. Daniel Klimeš a David Bega
a Patrik Kubeþek ze Sokola Úpice. Z dĤvodu
nemoci závodníka Begy doplnil župní družstvo
Tomáš VČtviþka ze Sokola DvĤr Králové.
Závod ve všestrannosti je pro soutČžící
pomČrnČ nároþný, protože musí absolvovat
bČhem 24 hodin všechny jeho þtyĜi þásti.
V atletické þásti se nejlépe daĜilo P. Kubeþkovi, který mezi 22 borci zvítČzil a také
J. Mikyskovi, který vybojoval bronzovou medaili. Mladší dČvþata vybojovala v atletice
6. (P. Vejrková) a 7. (T. Hulíková) místo,
D. Klimeš skonþil na pČkném 8. místČ.
V gymnastice nejlépe obstála P. Vejrková,
která vybojovala mezi 34 dČvþaty zlato
a T. Hulíková, která získala bronz. P. Kubeþek skonþil na solidním 5. a J. Mikyska na
7. místČ. V. Dostálová skonþila 5. a E. Špatenková 7. mezi 42 závodnicemi, D. Klimeš
získal mezi 30 žáky 9. místo.

SmolaĜem výpravy byl J. Mikyska, který
obsadil tĜi þtvrtá místa v plavání, šplhu
a v celkové všestrannosti. Mladší družstvo
naší župy ve složení P. Vejrková (Náchod), P. Kubeþek (Úpice), T. Hulíková
a J. Mikyska (oba DK), vybojovalo s velkým náskokem titul pĜeborníkĤ ýOS
a zlaté medaile. P. Vejrková a P. Kubeþek
získali stĜíbro a T. Hulíková pĜidala bronz za
všestrannost.
Družstvo starších závodníkĤ ve složení
V. Dostálová, E. Špatenková, T. VČtviþka
(všichni DK) a D. Klimeš (Police n. M.) vybojovalo mezi jedenácti družstvy výborné
4. místo se ztrátou 40 bodĤ na tĜetí místo.
V. Dostálová skonþila mezi 42 žákynČmi
celkovČ na 5., E. Špatenková na 10.,
D. Klimeš mezi 30 žáky na 14. a T.
VČtviþka na 17. místČ.
Na výsledky našich závodníkĤ jsme velice
pyšní a doufáme, že se bude daĜit také našim závodníkĤm, kteĜí se nominovali do pĜeboru ýOS staršího žactva, dorostu a dospČlých. Ten se koná 12. - 13. þervna v Praze.
Pavlína Špatenková
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PĜísloví praví: „Co se v mládí nauþíš,
k stáru jako bys našel“. K tomu vČdecké studie dokládají, že nejvČtší vliv na
rozvoj tČlesných i duševních schopností dČtí má období do jejich tĜí let. Proto
doc. Berdychová zavedla jako svČtové
unikum spoleþné cviþení rodiþĤ s dČtmi
do 4 let, ve kterém pokraþuje ýOS ve
svých jednotách. Výsledky úspČšnČ
prezentovali sokolové na svých sletech, naposledy v roce 2006 ve skladbČ
pro rodiþe a dČti s þervenými gymbaly
nazvané „Korálky“.

ŠtČpán KuĜátko s maminkou.

Také v naší župČ pracují oddíly nejmladších dČtí v tČchto jednotách: BČloves, DvĤr Králové, Hronov, JaromČĜ,
Josefov, Náchod, Nový Hrádek, Studnice, Úpice a Vlkov. JistČ by se našly
a zaþaly cviþit ochotné a schopné maminky, pĜípadČ i tatínkové þi prarodiþe,
také v dalších obcích, kde pĤsobí naše
jednoty. Jak dokládá pĜiložený snímek,
s dČtmi lze cviþit, jakmile zaþnou samostatnČ chodit. NapĜíklad nejmladší þlen
náchodského Sokola, osmnáctimČsíþní
ŠtČpánek KuĜátko, zaþal se svou maminkou chodit do Sokola od 13 mČsícĤ.
Eva Trejbalová

Reprezentanti župy.
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T.J. Sokol Krþín mČl koncem roku
2009 celkem 263 þlenĤ, z toho oddíl národní házené 123 a oddíl všestrannosti
140 þlenĤ.
NejaktivnČjším oddílem v T.J. je oddíl národní házené. Má 12 družstev, z toho muži A
a ženy A hrají 1. ligu, muži B 2. ligu a ostatní Oblastní pĜebor východoþeského kraje.
V nČm má oddíl dvČ družstva starších žákĤ
a starších žákyĖ a po jednom družstvu žen B,
dorostencĤ, dorostenek, mladších žákĤ
a mladších žákyĖ.
Jelikož se soutČže v národní házené hrají
systémem podzim - jaro, tak nejdĜíve koneþné umístČní po jaru 2009. NejvČtších úspČchĤ dosáhli muži A a ženy A, kteĜí v 1. lize
skonþili na shodném 4. místČ. Pro ženy je to
historicky nejlepší umístČní. Muži B jako nováþek 2. ligy skonþili na 10. místČ a udrželi
se v této soutČži.
V mistrovských soutČžích východoþeského
kraje zvítČzila družstva mladších žákĤ a mladších žákyĖ. VítČzové mládežnických družstev

se zúþastnili Mistrovství ýR, kde mladší žáci
byli stĜíbrní a mladší žákynČ þtvrté.
V zimním období se zúþastnila mládežnická družstva Zimního halového poháru ýR
mládeže. Do finále této soutČže se probojovala družstva mladších žákĤ - 3. místo, dorostenek - 5. místo a mladších žákyĖ 6. místo. V novém roþníku 1. ligy národní
házené v polovinČ soutČže jsou po podzimu
v 1. lize muži na 5. místČ a ženy sedmé.
Družstvo mužĤ B je ve 2. lize na 9. místČ.
V oblastním pĜeboru vedou starší žákynČ
A a mladší žáci, druzí jsou starší žáci A a dorostenky, tĜetí mladší žákynČ.
Co se týþe organizací sportovních akcí,
poĜádali jsme koncem þervna pĜed televizními kamerami mezizemské utkání ýechy-Morava žen a mužĤ. Dále jsme na jaĜe poĜádali turnaj mužĤ O Podorlický pohár a na
podzim turnaj starých gard mužĤ.
V oddíle všestrannosti probíhá cviþení
žen, rodiþĤ a dČtí. V oddíle jsou i rekreaþní
tenisté, kteĜí v zimním období hrají stolní

tenis, dále rekreaþní volejbalistky. Jediným
soutČžním družstvem jsou nohejbalisté,
kteĜí hrají okresní soutČž. Tento oddíl poĜádal nČkolik kulturních akcí, napĜ. dČtský
karneval.
KromČ sportovní a kulturní þinnosti se þlenové T.J. spolupodíleli na zlepšení, úpravách
a úklidu sportovního areálu a na tČžbČ dĜeva
na topení v místní sokolovnČ. Pro tuto þinnost odpracovali bezplatnČ stovky brigádnických hodin.
NejvČtší investiþní akcí na podzim 2009
a též úvodu roku 2010 je rekonstrukce podlahy v sokolovnČ, která byla napadena houbou. V letošním roce bychom chtČli podle
množství získaných finanþních prostĜedkĤ
pokraþovat s opravami sokolovny.
ZávČrem bych chtČl podČkovat jménem
T.J. Sokol Krþín za podporu ýeské obci
sokolské, MČstskému úĜadu v Novém MČstČ
n. M. a sponzorĤm z okolí našeho mČsta.
Pavel Krošlák,
T.J. Sokol Krþín
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Úpiþtí sokolové na sebe již podruhé vzali ve dnech 21. - 23. kvČtna bĜímČ
organizace pĜeboru ýeské obce sokolské v Zálesáckém závodu zdatnosti.
PotČšitelné je i umístČní reprezentantĤ naší župy v obou kategoriích na stupních
vítČzĤ. Gratulujeme závodníkĤm i organizátorĤm k úspČšnému zvládnutí celého
pĜeboru.
VÝSLEDKY PěEBORU ýOS V ZZZ ZA ROK
Žactvo:
1. Župa plk. Švece, TĜebíþ
2. Župa Podkrkonošská-Jiráskova, Hronov
3. Župa Pražská-Scheinerova

2010:
Dorost:
1. Župa plk. Švece, TĜebíþ
2. Župa ProstČjovská, PĜekyslovice
3. Župa Podkrkonošská-Jiráskova, Úpice

Úpiþtí na bronzovém stupínku.
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Oddíl sportovní gymnastiky T.J. Sokol Náchod je pod vedením trenérky
Míly Vejrkové velice úspČšným oddílem
s dlouholetou tradicí. Sportovní gymnastika je však v dnešní dobČ velmi nároþná a pro menší oddíly je problémem
nacviþit obtížné prvky výkonnostní
gymnastiky. Proto soubČžnČ s oddílem
sportovní gymnastiky je již tĜetím rokem þást zamČĜená na sokolskou všestrannost.
Sokolská všestrannost se jeví jako nejlepší smČr k pĜípravČ dČtí na jakýkoliv
sport, aĢ již výkonnostní nebo rekreaþní.
V náchodském oddíle se dČvþátka formou

Pavlína Vejrková pĜi cviþení na hrazdČ.

hry uþí zpevnČní a správnému držení tČla,
zdatnČjší dívky se pozdČji uþí i gymnastickým dovednostem. Po dvou letech trpČlivé
práce se již dostavily první výsledky. Ze závodĤ sokolské všestrannosti si odvážejí
dČvþata pČkná umístČní i medaile. V roce
2009 vybojovala dČvþata T.J. Sokol Náchod na rĤzných pĜebornických i pohárových soutČžích 49 medailí - z toho 28 zlatých, 11 stĜíbrných a 10 bronzových.
NejúspČšnČjší byla osmiletá Pavlína
Vejrková, která vybojovala 15 zlatých,
4 stĜíbrné a 3 bronzové medaile. Stala
se pĜebornicí ýOS ve sportovní gymnastice sokolské všestrannosti v BrnČ.

*\PQDVWN\Y-LKODYÈRSÈWÖVSÈvQÅ
V sobotu 1. kvČtna se nČkterá dČvþata gymnastiky T.J. Sokol
Náchod rozjela na pohárový závod do T.J. Sokol BedĜichov
v JihlavČ. SoutČžilo se zde ve dvou disciplínách - cviþení na kladinČ a v akrobacii.
Nikola JiĜinová obsadila 10. místo, pĜekvapením bylo umístČní osmileté Pavlíny Vejrkové, která se doslova vklínila mezi dvČ
výborné gymnastky z Kolína a obsadila svým elegantním výkonem druhou pĜíþku.
PČknČ zacviþily i ostatní náchodské dívky, kdy v kategorii
starších žákyĖ skonþila Susan Simonová na druhém místČ.
V kategorii juniorek, pĜesto, že patĜí ještČ do kategorie žaþek,
obsadila Lucka Havlíþková 9. místo a v kategorii žen obsadila
Míša Adamu 3. místo.
Díky tomu, že startovala Lucie ve starší kategorii, bylo hodnoceno družstvo Sokola Náchod a obsadilo tak krásné 4. místo
ve složení: Vejrková, Havlíþková a Adamu.

W

Náchodské reprezentantky po závodČ v JihlavČ.

W
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Trenérka sportovní gymnastiky T.J. Sokol Náchod Míla Vejrková
byla ocenČna ýOV za dlouholetou práci s mládeží v tČlovýchovČ.
Navržena byla ýeskou gymnastickou federací v Praze.
ýeský olympijský výbor uspoĜádal v úterý 13. dubna setkání trenérek a cviþitelek všech oborĤ a odvČtví sportĤ a sportovní þinnosti v tČlovýchovných i tČlocviþných jednotách i sportovních klubech
celé ýeské republiky. Vyhodnocené trenérky i cviþitelky byly navrhovány jak sportovními svazy tak i okresními i krajskými komisemi.
(vz)

Trenérka Míla Vejrková a trenérka T.J. Sokol Kolín sestra Blanka
Nejtková pĜi ocenČní za práci s mládeží.
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T.J. SOKOL Borová uspoĜádala 29. kvČtna 2010 již 41. roþník dálkového pochodu
Borovská padesátka Kladským pomezím, kterého se úþastnilo 641 startujících. Pro malé
úþastníky pochodu jsme pĜipravili Pohádkový les, dlouhý 6 km. Na dČti zde þekaly pohádkové bytosti jako napĜ. ježibaby, Asterix a Obelix, Jeníþek s MaĜenkou v perníkové
chaloupce, þerti, Dlouhý, Široký a Bystrozraký aj. BČhem cesty dČti spolu s rodiþi Ĝešily
hádanky a rébusy.
PČší turisté se mohli vydat na trasy v délce 15, 25 a 50 km. Pro milovníky výletĤ na kolech byly naplánované trasy v délce 25 a 50 km silniþní, navíc i 50 km MTB.
T.J. Sokol Borová zároveĖ zve všechny pĜíznivce pohybu na 42. roþník Borovské padesátky, který se uskuteþní tradiþnČ poslední sobotu v kvČtnu roku 2011.
Dana Školníková

Na trase pochodu jste mohli potkat i ježibaby.
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Chléb s máslem, vajíþkem a pažitkou už patĜí neodmyslitelnČ k pochodu.

Letos se zdálo, že již 28. roþník tradiþního pochodu Hrádouská
vaĜeþka proprší. V sobotu 15. kvČtna ale bylo naštČstí jen zamraþeno. Úþast tak pĜedþila naše oþekávání - nakonec pĜišlo 488 lidí,
z toho 124 dČtí do 15 let.
PĜipravili jsme trasy 8, 15 km a pro nejmenší (i v koþárcích)
5 km. Delší trasa se mohla na kontrole zkrátit na 12 km a kratší
prodloužit na 10 km. Kontrola byla tentokrát v pĜírodČ na lesním
rozcestí, místní hasiþi sem zapĤjþili stan. U obþerstvení si pochodníci mohli vzít mČkký chléb s máslem a vaĜeným vajíþkem,
posypané pažitkou.
Všechny trasy vedly okolo hradu Frymburk, který byl v ten den
mimoĜádnČ otevĜený. Dobrovolníci ze sdružení pro záchranu hradu mČli pĜipravený program pro dČti a prodávali propagaþní materiály o Frymburku.
V cíli þekala na každého tak jako každý rok vaĜeþka s vypáleným letopoþtem. PodČkování patĜí poĜadatelĤm a hlavnČ úþastníkĤm, kteĜí dodávají tomuto pochodu neopakovatelnou atmosféru.
TČšíme se opČt za rok.
Pavel Bohadlo
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NČkdy se mi zdá, že to bylo vþera, kdy
vznikl náš divadelní soubor Maska pĜi T. J.
Sokol ýeská Skalice. Staþí se však ohlédnout a pár let uteþe jako voda. PĜesnČ pČt
let a já si troufám Ĝíci, že za toto období
jsme odvedli kus dobré a poctivé práce.
Jen pro pĜipomenutí. Dosud jsme sehráli
na domovské scénČ tĜi divadelní pĜedstavení a þtyĜi pohádky, pĜiþemž již pravidelnČ jezdíme hostovat i do jiných obcí a zúþastĖujeme se pĜehlídky amatérského
divadla v ýerveném Kostelci i dalších.
KaždoroþnČ poĜádáme pohádkový les,
dČtský karneval a oblíbený maškarní ples.
Taky se nám podaĜilo vylepšit hledištČ velkého sálu novou oponou a nezbytnou
osvČtlovací a ozvuþovací technikou, kterou ještČ stále doplĖujeme.
Napadlo nás, že když už tady strašíme
pČt let, mohli bychom letošní rok oslavit.
Za své jsme pĜijali právČ motto: „Už tady
strašíme pČt let!“. „Strašit“ jsme letos zaþali 21. února na dČtském karnevale.
Pokraþovali jsme v sobotu 20. bĜezna na
maškarním plese. VyĜádila se tedy dČtská
i dospČlá strašidla. ObČ akce mČly dobrou

návštČvnost a pĜedevším „dospČláci“ nás
pĜekvapili svými nápaditými kostýmy. Na
29. kvČtna jsme pro širokou veĜejnost pĜipravili tradiþní pohádkový les. Poþasí nám
pĜálo a na akci pĜišlo 360 dČtí se svými rodiþi. Tentokrát jsme putovali za strašidly
v našem okolí. KromČ tČchto tématicky
zamČĜených akcí jsme v lednu 2010 sehráli reprízu pohádky Vodník MaĜenka,
která mČla premiéru v prosinci 2009,
v únoru jsme uvedli reprízu divadelní hry
Prstýnek paní Bárnetové, jejíž první pĜedstavení se uskuteþnilo v listopadu 2009.
S obČma divadelními kusy jsme celé jaro
poĜádali výjezdní zájezdy. Byli jsme pozvaní do HeĜmánkovic (hrála se obČ pĜedstavení), s hrou Prstýnek paní Bárnetová
jsme se zúþastnili Východoþeské pĜehlídky amatérského þinoherního a hudebního
divadla v ýerveném Kostelci. Pohádku
Vodník MaĜenka mohli vidČt diváci v ProvodovČ u Nového MČsta nad Metují, v Novém BydžovČ a v MiletínČ, kde se konal
8. roþník východoþeské pĜehlídky venkovských divadelních souborĤ s postupem na
národní pĜehlídku KrakonošĤv divadelní

podzim ve Vysokém nad Jizerou. Porotci
ve složení František Laurin, Josef CísaĜ,
Jaromír Vosecký a Alexandr Gregar ohodnotili pohádku jako zdaĜilou a udČlili jí
þtyĜi þestná uznání. Výborný úspČch þeskoskalických ochotníkĤ podtrhla nabídka
od divadelního souboru v MiletínČ, zda
bychom na podzim u nich ještČ jednou
pohádku zahráli. Po letních prázdninách
nás þekají ještČ další výjezdy s pohádkou
a pĜedstavením Prstýnek paní Bárnetové,
zároveĖ již pĜipravujeme novou pohádku
Strašidýlko z Meterwillu a hru Rozmarný
duch, tak abychom neporušili motto letošního roku.
Již tak nabitý program, který náš divadelní soubor absolvuje každoroþnČ, jsme se
rozhodli jen pro letošní rok rozšíĜit o akci
„Strašidelná tvrz pro dospČlé“ a oslavit tak
naši pČtiletou existenci. „Strašidelná tvrz“
se konala na opravdovém tvrzišti v areálu
þeskoskalických muzeí v sobotu 12. þervna
mezi 21. a 24. hodinou.
PĜejeme všem našim pĜíznivcĤm a pĜíznivcĤm Sokola hezké prázdniny!
Jana MatČnová, DS Maska
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%DVNHz¾FL]H6RNROD-RVHIRYPLVWU\UHSXEOLN\
Mistrovství ýeské republiky nejmladších minižákĤ v basketbalu se konalo ve dnech 30. 4.
- 2. 5. 2010 v OstravČ. Startovalo na nČm 12 nejlepších družstev. Jedním z nich bylo i družstvo BaskeĢákĤ T.J. Sokol Josefov, které si svou úþast vybojovalo vítČzstvím v oblastním pĜeboru. Josefovští nejdĜíve zvládli všechny zápasy ve skupinČ a poté stejným zpĤsobem i vyĜazovací boje a závČreþný finálový zápas s Kondory z Liberce. Bronzové medaile získali
domácí Snakes Ostrava. Kluci z Josefova pĜedvádČli krásnou kolektivní hru, kterou ohromovali jak diváky, tak i soupeĜe. Tak jako po celou sezonu i na tomto turnaji neokusili hoĜkost
porážky a dokázali, že jsou v souþasnosti nejlepším týmem v republice. Dovršením úspČchu
bylo vyhlášení nejlepšího hráþe turnaje pro Jana Mráze a dvČ místa v All Star týmu pro Filipa
Novotného a Vojtu Zajíþka. PĜesto si myslím, že ocenČní by si zasloužili všichni hráþi.
VítČzný tým tvoĜili: Plecháþ Vojta, Zajíþek Vojta, Novotný Filip, Semelka Lukáš, Mráz Jan,
Chroust Luboš, Martínek Alois, Šperling JiĜí, Vojtíšek Šimon, Mestek David, Tomášek Michal,
Mráz Tomáš, Bureš Tomáš, Janowski David, Miler Adam. TrenéĜi Zajíþek JiĜí, Zajíþek Lukáš, Miler JiĜí, vedoucí týmu Zajíþek JiĜí st.
Bližší informace na www.basketaci.cz.
Lukáš Zajíþek

¥HVNRVNDOLFN¾VRNROVN¾DNDGHPLH
Sportovní akademie, vČnovaná Dni matek a 65. výroþí ukonþení 2. svČtové války, se uskuteþnila
8. kvČtna v þeskoskalické sokolovnČ. DivákĤm se pĜedstavili þlenové Sokola i jejich hosté. Pozvání
pĜijal soubor aerobiku Stepík z Pohybového centra paní Michelové se skladbiþkami Vþelka Mája
a Pastelky, taneþní skupina Marineta ze stĜediska volného þasu Bájo a Skupina bojových umČní,
která v sokolovnČ trénuje. T.J. Sokol zastupovaly tĜi oddíly. Nejmladší žactvo vystoupilo se skladbiþkou Datel, starší žáci cviþili na švédské bednČ, své dovednosti a úspČchy na akademii pĜedstavil také
oddíl juda.
(cs)

=LPQÊVHWN¾QÊ hLEÔLQN\NU½ORYÅGYRUVNÅKR6RNROD
W¾ERUQÊNÖ
Na sobotu 6. bĜezna
pĜipravili cviþitelé Sokola DvĤr Králové n. L. pro
dČti zimní setkání sokolských táborníkĤ. Z této
zimní akce se již stává
pČkná tradice. Táborníci
si pĜišli zavzpomínat na
chvíle, které vloni prožili
na sokolském táboĜišti
Ježkov, nováþci, kteĜí
v letošním roce okusí táborový život poprvé, pĜišli obhlédnout, co je
vlastnČ þeká. Pro dČti
byly nejprve pĜipraveny
hry, promítání filmu z táěeditel Brumbál
bora znovu zavedlo dČti
zve dČti na tábor
do loĖského léta, kdy se
z nich stali lovci mamutĤ. O pĜestávce mezi
promítáním pĜišel mezi dČti sám Ĝeditel kouzelnické školy v Bradavicích Brumbál. Pozval dČti k nástupu do jeho kouzelnické školy.
KoneþnČ se dČti dozvČdČly dlouho oþekávané téma letošního ježkovského tábora, ano
þeká je Harry Potter.
(pš)

DċNÍ V ŽUPċ SLEDUJTE
NA:
www.zupanachod.cz

Královédvorští sokolové pĜipravili pro dČti sokolské šibĜinky, tentokrát na téma „NávštČva z vesmíru aneb prázdniny na Zemi“.
Do sokolovny se pĜišla pobavit stovka dČtí vČtšinou ve velmi nápaditých maskách. DČti
absolvovaly rozcviþku s ufonkou Jitkou a také astronautský kurz agentury Muži v þerném,
ve kterém se vyškolily na cestu do vesmíru. PĜekážková dráha provČĜila zdatnost, zruþnost
a odvahu dČtí. Souþástí dČtského odpoledne byly i ukázky cviþení jako motivace pro ostatní dČti. Pak již následovaly soutČže o sladké ceny, a tak si malí marĢánci, vesmírní bojovníci, sluníþka, hvČzdiþky, robotci a další obyvatelé vesmíru vyzkoušeli prĤlet þernou dírou,
vesmírnou chĤzi, lunochod, obČžnou dráhu, hod na sluníþko, chytání meteoritĤ, prĤlet rojem asteroidĤ, nakrmili si svého ufona, skládali souhvČzdí a zaskákali si na trampolínČ. Na
šibĜinky dorazila také posádka vesmírné lodi Lajka, která ochotnČ zapĤjþila svĤj vesmírný
koráb dČtem.
V závČru vydaĜeného odpoledne si dČti zaĜádily na vesmírnou hudbu spoleþnČ s marĢankami z gymnastického oddílu.
(pš)

Ufounská rozcviþka.
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