ZPRAVODAJ
SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Slovo krize skloňují média i lidé kolem
nás nyní každodenně. Bohužel tvrdá realita
dopadá nejen na výrobní podniky, ale také
na neziskové organizace, mezi něž patří
i naše sokolské jednoty. Tok prostředků tak
v letošním roce citelně slábne a obáváme
se, že se rozesláním posledních došlých
peněz ze župy do jednot pro letošní rok definitivně zastaví. Co to pro nás všechny
znamená? Nezbývá než šetřit a nepříznivou dobu překonat. Mnozí se jistě budou
ptát, z čeho zaplatí energie, vodu, kde vzít
na běžný provoz sokoloven. Už v loňském
roce jedna z našich největších jednot zavedla v zimním období tvrdé, ale účinné
opatření. V lednu, v době největších mrazů,
kdy, přiznejme si, bývají sokolovny kvůli nemocem a slotě poloprázdné, se pár týdnů
necvičilo. Pro toho, kdo nemá v pokladně
jednoty pro tyto případy finanční rezervu, to
možná bude návod, jak krizi překonat.
Jsme však připraveni pomoci i půjčkou z rozpočtu župy. Od příštího roku se rozhodnutím výboru České obce sokolské zvýší
členské příspěvky z dosavadních 90 Kč na
100 Kč pro nevýdělečně činné a z 200 Kč
na 300 Kč pro ty, kteří vydělávají. Velká
část z těchto peněz zůstane u Vás, v jednotách, a tak věřím, že tento krok nebude
znamenat razantní snížení členské základny. Vždyť za 300 Kč si mnohde nepronajmete cvičební prostory ani na hodinu, natož
na rok…
Při sestavování zpravodaje mě těšilo číst,
že se v České Skalici složili členové oddílu
juda na podstatnou část nového tatami, ve
Vlkově nebylo problémem prodat další metry podlahy a získat tak pro cvičení malý sál
v podkroví objektu zrekonstruované sokolovny. Oslovení sponzorů i individuálních
dárců je jednou z cest, jak získat peníze do
jednot na konkrétní potřebnou věc. Z mnoha úst však slýchám - tady nám nikdo nic
nedá. Je-li však za sokolskou jednotou vidět poctivý kus dobrovolnické práce tak věřím, že by se donátoři našli všude.
I když se letos v rozpočtu ČOS v kolonce
investice objevila nula, na Novém Hrádku
se díky přímé třímilionové dotaci ze státního rozpočtu začíná s generální rekonstrukcí sokolovny. Hrádeckým držíme palce, aby
uspěli i v dalších grantových programech.
Věřím, že se v příštím roce podaří uskutečnit i investiční akce z prostředků ČOS, které
máte připravené.
Koncem září jsem se se starostou župy
Josefem Čepelkou zúčastnila otevření zrekonstruovaného, ještě před dvěma lety
sokolského, stadionu v Jaroměři. Ačkoliv
nejsem příznivcem dělení sokolského majetku, v tomto případě bylo rozhodnutí výboru jaroměřského Sokola darovat stadion
městu dobrým rozhodnutím. Získání 28 milionů korun by bylo pro Sokol opravdu jen
nereálným snem…
Helena Rezková

KRÁLOVÉDVORŠTÍ SOKOLÍCI ZA
ODMĚNU V PRAZE A NA PARNÍKU
Náčelnictvo České obce sokolské každoročně připravuje setkání sokolských závodníků s názvem Parník Vltava, které je určeno vždy pro čtyři vybrané cvičence každé ze
42 žup, sdružených v ČOS. Náčelnictvo župy Podkrkonošské-Jiráskovy rozhodlo, že
v letošním roce provede nominaci jejích reprezentantů jednota Sokol Dvůr Králové n. L.
polínách, vyzkoušet žonglování
a další nabízené aktivity.
Odpoledne se pak celá výprava
přesunula do přístavu, aby se nalodila na parník Vyšehrad. Plavba
po Vltavě za nádherného počasí,
to byl opravdu velký zážitek. Děti
zdravily okolní lodě, sledovaly památky. Pro kluky bylo velkým zážitkem zdymadlo, pro všechny
pak také večeře na parníku. Po
návratu do Tyršova domu mohly
děti navštívit plavecký bazén,
kde se osvěžily po namáhavém
dnu. Na závěr celého dne proběhla tombola.
A to nás ještě čekala třešnička
na dortu v podobě vystoupení
artistů ze Sokola Hradčany, kteří
připravili pro účastníky ohňovou
Čtveřice královédvorských závodníků položila květiny u pom- show. Děti sledovaly výkony dvou
níku zakladatele Sokola Miroslava Tyrše.
dívek a jednoho chlapce s úžasem. Vždyť také skákat přes hoCvičitelé nominovali do Prahy T. Hulíkovou, řící švihadlo, kroužit kolem těla hořící obručí,
E. Špatenkovou, J. Mikysku a V. Obsta, kteří žonglovat s hořícími předměty a další kousky,
dlouhodobě dobře reprezentují Sokol. Samot- to je umění.
ná návštěva Prahy je pro děti velkou událostí,
Setkání sokolského žactva bylo u konce,
a proto čtveřice přijala svou nominaci s velkou zůstaly nádherné zážitky a spokojené, zářící
radostí.
oči dětí - byla to odměna, jak se patří.
Již na slavnostním zahájení bylo znát, že
Pavlína Špatenková
představitelé ČOS přikládají akci velkou váhu.
Stošedesátku dětí z celé republiky
přivítal starosta ČOS bratr Jaroslav
Bernard a také náčelnice sestra Lenka Kocmichová s náčelníkem bratrem
Miroslavem Vránou.
Čtveřice královédvorských závodníků byla vybrána, aby jako zástupce
všech účastníků položila květiny u pomníku zakladatele Sokola M. Tyrše
a také u památníku sokolských obětí
prvního, druhého i třetího odboje. Terezka, Evička, Kuba a Vojta v doprovodu starosty, náčelnice a náčelníka ČOS
se této pocty zhostili se vší vážností.
Po tomto oficiálním zahájení začaly
sportovní hrátky. Děti si mohly do sytosti zaskákat na lodi Titanic a na tram- Sportovní hrátky.

DĚNÍ V ŽUPE SLEDUJTE
NA:

www.zupanachod.cz
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SOKOLSKÁ VÝROČÍ

W

Pietní setkání na Bohdašíně z Členové
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy
uspořádali 4. července již tradiční pietní
setkání k 67. výročí bohdašínsko-končinských tragických událostí, které se odehrály
v době heydrichiády v našem kraji. (jm)

W

Sedm vyznamenaných sester a bratří převzalo 18. dubna z rukou starosty ČOS Jaroslava
Bernarda a vzdělavatele Jiřího Soboty stříbrné a zlaté medaile ČOS. Mezi vyznamenanými byla i bývalá vzdělavatelka naší župy Vítězslava Zelená (na foto sedící druhá zleva), které byla udělena stříbrná
medaile. Za celou župu ještě jednou blahopřejeme.

Sokolské setkání letos u pěchotního srubu ve Rtyni

U pěchotního srubu na Odolově.

Tradice konání turistických srazů naší župy
sahá do dob, kdy byl Sokol zakázán. V té době se scházeli sokolové v tichosti na pověsti
opředeném vrchu Turově u Hronova. Vždy si
připomínali květen 1945 - konec 2. světové
války a její oběti.
V tradici těchto srazů pokračujeme, a to od
90. let minulého století, kdy byla činnost Sokola obnovena. Připomínáme si konec světové války vždy v některé sokolské jednotě
naší župy. V minulých létech to byl Dobrošov,
Ostaš, Zvičina, Kuks a v loňském roce Vlkov
a Josefov. V příštím roce připravujeme sraz
v Hronově, rodišti Aloise Jiráska, kdy uplyne
80 let od jeho úmrtí.
Letošní turistický sraz pořádala Tělocvičná
jednota Rtyně v Podkrkonoší, města, které
leží v podhůří Jestřebích hor. Jednota v letošním roce oslaví 115. výročí svého založení.
Po krátkém proslovu u pomníku svobody
byla položena kytice květů a byly vzpomenuty oběti 1. a 2. světové války. U pomníku
byl start.

Trasy byly připraveny v délce 4 - 12 km a vedly krásnou
přírodou s výhledy do kraje
i blízkých Krkonoš. Pro pěší
i cykloturisty byl cílem všech
tras dvoupatrový pěchotní
srub T-S 26 v Odolově. Tento srub je součásti linie opevnění, která se táhne od Orlických hor až do Krkonoš.
Linie byla vybudována naléhavou potřebou obrany proti
zvyšující se hrozbě agresora
ze strany mocného souseda
v třicátých letech minulého
století. Po vzoru výstavby francouzské „Maginotovy linie“.
V dvoupatrovém srubu je
vytvořena expozice věnována vojenské historii z 30. let
minulého století. Kromě návštěvy srubu mohli účastníZahájení setkání u pomníku svobody ve Rtyni.
ci navštívit městské muzeum ve Rtyni v PodkrkoTuristického srazu se zúčastnilo 91 lidí,
noší, kde jsou trvale instalovány expozice
věnované etnografii, selskému povstání v ro- kteří odcházeli do svých domovů plni dojmů
ce 1775 a dolování černého uhlí. Pod ze skvěle prožitého slunečného dne,
Jestřebími horami se těžilo kamenné uhlí nadšeni krásnou jarní přírodou.
Jaroslav Marek
400 let.
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DĚNÍ V JEDNOTÁCH

Sokolení v Náchodě a ve Vlkově
Do druhého ročníku celostátní akce „Sokolení“ se zapojilo také šest jednot z naší župy.
Ve středu 16. září odpoledne se sokolilo například v náchodské sokolovně.
Celkem sem přišlo 45 dětí a mládeže a 15 dos- vážné pětileté děti. Nejvíc legrace si mládež
pělých, kteří měli zájem hlavně o zdravotní užila v závěsné síti, kterou zvládli už i dvouletí
oblast - změření tlaku, tepu, váhy a stanovení caparti... Počasí přálo, kasička pro Světlušku BMI a aerobní zóny. Děti zase měly největší nadační fond Českého rozhlasu, který byl partnerem letošního sokolení, se utěšeně plnila,
zájem o trampolíny (velkou a odrazovou).
Při vstupu každý účastník dostal lístek, na vybrali jsme 1 252 Kč, bylo to pohodové odpokterý mu byly zaznamenány kromě výše uve- ledne. A komu řádění na lanech nestačilo,
dených zdravotních dat dosažené výkony ve mohl si u sokolovny ještě užít skoků na trampolíně nebo se jít občerstvit do příjemné hosčtyřech testech (pokud je absolvoval) a to:
(tr, rz)
1) test dynamické síly nohou - skok do dálky půdky.
z místa
2) test síly paží - počet shybů na
hrazdě (u PD výdrž ve shybu)
3) test rychlosti - člunkový běh
4) test obratnosti - počet provedení
sestavy s tyčí za min.
Akci nazvanou „Lanová náves“ pojali jako sokolení i pro ostatní jednoty
ze župy 19. září ve Vlkově. Lany protkanou vlkovskou náves doprovázelo
krásné slunečné počasí a tak sem
kromě veřejnosti dorazili i sokolové
z dalších sedmi jednot. Za odpoledne
se na šesti druzích lanových aktivit
vystřídalo na 130 lidí, největší zájem
byl o šest metrů vysokou lanovou
překážku, na kterou se vydaly i od- Do šesti metrů se ve Vlkově lezlo v řádných úvazech.

SOKOLOVÉ PŘI OSLAVÁCH
650 LET MĚSTA ÚPICE
Kulaté výročí - 650 let od založení města
Úpice si 13. června připomínali tamní občané
společně se sokoly. Vyvrcholením oslav byl
průvod spolků a organizací, následovala pódiová vystoupení a historii města si všichni
připomenuli celovečerní hrou „Úpický rytíř“.
Kompars tvořili občané města Úpice. Žactvo,
dorost a senioři Tělocvičné jednoty Sokol
Úpice předvedli ukázky svého cvičení.
Městský úřad vyzval úpické spolky a organizace k sestavení „Poselství pro příští generaci“, oznamující jejich počínání v současné
době. Všechna vypracovaná poselství, doplněná fotografiemi, byla součástí výstavy
v městském muzeu konané k tomuto výročí.
Poselství s dalšími dokumenty o životě v Úpici v roce 2009 byla uložena pod kořeny zasazovaného památného stromu jilmu v městském parku.
V rámci oslav byla členem předsednictva
České obce sokolské předána a připevněna
na historický prapor Sokola Úpice pamětní
stuha k 140. výročí trvání Sokola v Úpici. (zp)

Závěsná síť ve Vlkově.

Sokol v Náchodě už stočtyřicetiletý
Slovem v přednesu žákyně Barbory Svěcené a zpěvem žáka Jakuba Košty byla v neděli
17. května zahájena v náchodské sokolovně akademie k 140. výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol v Náchodě.
Tak jako celá obec sokolská byla i jednota
během své existence 3x zakázaná pro své
vlastenecké a demokratické myšlenky. Naposledy byla znovu obnovena v roce 1990. Nyní
má 16 oddílů a z nich se na akademii představili zástupci oddílu rodičů a dětí se skladbou
„Koně“ na dvě národní písně.
Předškolní děti cvičily skladbu „Elce, pelce“
na stejnojmennou hudbu. Pauzu přípravy rozmanitého nářadí pro skladbu žactva vyplnila píseň s pohybem, ve které již výše uvedení žáci
doplnění žákyní Petrou Honzerovou pozvali
přítomné do cvičení. Následovala show žactva,
ve které nechyběla střelba ani břišní tanec.
Poté nastoupila sportovní gymnastika s průpravou, rozcvičkou, cvičením na kladině a šplhem na laně bez přírazu. Následovalo představení východních cvičení, která se v jednotě
praktikují. První vystoupili zástupci karate, poté
reprezentantky jógy se skladbou na gymbalech. Po nich nastoupily taneční oddíly - rocken-

Vystoupení předškolních dětí na akademii v Náchodě.

rol a pak úspěšné taneční páry. Mezi ně se
vklínil Taneční klub, který představil klasické
a latinskoamerické tance v novodobém podání.
Konec akademie byl symbolicky zakončen předáním praporu do rukou žactva se zpěvem
staré sokolské písně, ale se slovy, která odpovídají současnosti: „Spějme dál, statně dál
za sokolským praporem, kdo stojí opodál, toho
mezi sebe zvem. Každý na místě svém čiň se
v díle společném, ať vzkvétá česká zem, která
je nám domovem.“
Sokol Náchod

Šplh na laně bez přírazu.
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Obecní oslavy na sokolské zahradě v Bohuslavicích

Letos slavil Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích 130 let od svého založení. Při ní chvíle probíhaly na sokolské zahradě opratéto příležitosti se poslední červnový víkend uskutečnily velké oslavy za účasti všech vy. Díky mnoha brigádám se nám podařilo
zrekonstruovat tribunu. Ta dostala novou
spolků v obci.
Ačkoliv počasí bylo nestálé, nakonec nám připravila sraz rodáků a společně s dobrovolný- střechu a byla kompletně natřena. Velký dík
přálo a pořádně zapršelo až večer. Na pří- mi hasiči si nechala požehnat praporu a obec- tak patří všem členům i nečlenům, kteří se
těchto akcí zúčastnili.
pravách se podílely všechny spolky z vesnice ním symbolům biskupem Dominikem Dukou.
Velkou fotogalerii nejenom z těchto oslav,
a i samotná obec, která při této příležitosti
Po celý den probíhaly ve vesnici různé akce
a dny otevřených dveří. Velkým lákadlem byla ale i z ostatní naší činnosti můžete najít na
představení dětí v místní škole, prohlídky našich internetových stránkách: www.sokolboškoly, školky a hasičské zbrojnice. V neposled- huslavice.com. Tady najdete aktuální informaní řadě lákalo i promítání filmů z historie obce ce i archiv z minulých let. Těšíme se na vaši
a výstava z historie sokolské jednoty. Velkou návštěvu nejenom na internetových stránkách,
ale i na nějaké naší příští akci.
Jan Forman
pozornost upoutal slavnostní průvod z kostela na sokolskou zahradu, ve kterém krom nezbytných
mažoretek šli hasiči, myslivci,
sokolové a ostatní spolky z obce.
Hlavní program dne se odehrával právě na naší sokolské zahradě uprostřed vesnice, kde krom
hudby, tanečního parketu, skákacího hradu bylo i bohaté občerstvení. Velký zájem byl o vysokozdvižnou hasičskou plošinu, střelbu ze vzduchovek, hasiči ukázali
mnoho druhů zásahů od pohádkového, přes historický, až po ten
současný. Během dne návštěvníky bavila také šermířská skupina
Novica, krásnou vsuvkou byla
ukázka drezury Jany Kosařové
a jejího koně Akima.
Dlouhodobé přípravy trvající
skoro rok přinesly své ovoce. Od
prvních jarních dnů až do posled- Drezura Jany Kosařové.
Jan Forman se sokolským praporem.

ÚPIČTÍ I ŽUPA
NÁCHODSKÝ PRAPOR OZDOBÍ PAMĚTNÍ STUHA
V rámci oslav významného výročí 140. let od založení náchodského Sokola uskuteční se
PŘISPĚLI NA SOCHU v den
státního svátku 28. října 2009 v 10 hod. dopoledne v náchodské sokolovně setkání, při
kterém bude na historický prapor Sokola připevněna stuha České obce sokolské.
MASARYKA
Tento prapor je druhým praporem náchod- žactvo. Shromažďovalo se pod vlajkou v sokoV roce 2008 s T. J. Sokol Úpice přihlásila
k celostátní veřejné sbírce, která má být
použita na zhotovení bronzové jezdecké
sochy T. G. Masaryka, prvního prezidenta
Československé republiky. Socha bude umístěna před Muzeem TGM v Lánech.
Sbírku vyhlásilo Muzeum TGM v Rakovníku, které má v Lánech svoji pobočku. Sbírka
má pokrýt náklady na zhotovení sochy, předpokládají se ve výši cca 2 miliony korun. Autorem sochy je sochař Petr Novák z Jaroměře, který je členem T. J. Sokol Josefov.
Sokolské župy, jejich tělocvičné jednoty,
jiné organizace a jednotlivci se k sbírce připojují pro zásluhy T. G. Masaryka na vzniku
a rozvoji Československé republiky. Seznam
dárců je průběžně zveřejňován na internetových stránkách: www.muzeumtgm.cz.
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Úpice se
jako první v Podkrkonošské-Jiráskově župě
připojili ke sbírce a 77 členů přispělo celkovou částkou 6 000 Kč. Uvedenou částkou nebyla zatížena pokladna Tělocvičné jednoty
Sokola v Úpici. Vybrané peníze byly odeslány
na č.ú. 214348 774/300 zavedeného k tomuto účelu.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Úpice
děkuje iniciátorovi akce br. Jiřímu Hofmanovi,
vzdělavateli T. J. a všem členům jednoty za
poskytnuté finanční příspěvky.
Příspěvek na zhotovení sochy T. G. Masaryka schválil v září 2009 také výbor župy
Podkrkonošské-Jiráskovy v Náchodě. Na
účet sbírky bylo odesláno 5 000 Kč. (zp, rz)

ského Sokola. První prapor jednoty dosloužil
po 80 letech a byl jako vzácná památka předán
do městského muzea. V roce 1948, pro XI. všesokolský slet, byl pořízen nový prapor. Zasloužily se o to hlavně sestry sokolky. Všechno členstvo vyvíjelo velké úsilí v radostných přípravách
sletu, který následoval po druhé světové válce.
Jednou z krásných a radostných chvil bylo právě rozvinutí nového praporu. Bylo spojeno se
slavností v sokolské zahradě na cvičišti. Po
vztyčení státní vlajky zahrál trubačský sbor fanfáry a všechny sokolské složky pochodovaly
před starým praporem. Promluvila k nim vzdělavatelka sestra Anna Adlerová, jednatel Jan
Drda a starosta Josef Škvorecký. Potom složilo
všechno členstvo hromadný slib na nový prapor. Žactvo, které mělo odjet na slet do Prahy
dříve, slibovalo věrnost sokolské zástavě jednotlivě. Potom už jsme byli na prahu XI. sletu.
20. června odjížděly naše nejmladší naděje -

T. J. Sokol Borová pořádala 20. června cyklo výlet do Polské republiky.
Ráno mrholilo, do 10 hod. se ale počasí umoudřilo a tak jsme vyrazili.
Nejdříve jsme navštívili krásnou japonskou zahradu v Jarkowě. Cestou jsme
měli jeden ošklivý pád na kole. Ale
díky cyklistické helmě vše skončilo jen
s odřeninami. Opravu píchlé duše naši
chlapi samozřejmě zvládli. Konec výletu byl v Pstružném pří chytání a ochutnávání výborných smažených pstruhů.
Na závěr lze jen doporučit návštěvu
našich sousedů.
(šk)

lovně a společně se ubíralo za doprovodu
rodičů a příznivců a za zpěvu sokolských písní
na nádraží, kde se s nimi rozloučili vzdělavatelka sestra Anna Adlerová a starosta bratr
Josef Škvorecký. Jako ubytovatelka jela dříve
sestra Ema Kačírková, která také tyto radostné
sletové události zapsala v sokolské kronice.
Právě tak máme zachycený celý průběh XI. sletu, na jehož slavných chvílích však už ležel
stín nepříznivých politických událostí, které se
neslučovaly se slavnou historií sokolské organizace.
Prapor se vrátil se členstvem ze sletu, ale potom již po čtyřicet let, s výjimkou ojedinělých
pokusů o vzkříšení Sokola, byl v opatrování
rodiny praporečníka bratra Josefa Plška.
V posledních dvaceti letech nás opět prapor
s hesly „Jen ruchem žijeme“ a „Stráž kladského
pomezí“ doprovází svobodně při všech sokolských setkáních.
(vz)
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Sokol Úpice uspěl v anketě Sportovec Úpice 2008
Tělocvičná jednota Sokol Úpice nominovala
do ankety Sportovec roku 2008 Jakuba Fejfara za výborné výkony v župním přeboru
a v celorepublikovém finále České obce sokolské v sokolské všestrannosti v kategorii mládeže narozené v roce 1989 a mladší. V disciplinách plavání, sportovní gymnastice, ve šplhu
a v lehké atletice obsadil ve finále ČOS 3. místo

Jakub Fejfar přebírá ocenění z rukou Šárky
Kašpárkové.

a podílel se na umístění družstva Podkrkonošské-Jiráskovy župy na 2. místě.
Za dlouholetou práci cvičitelky mládeže a za
práci ve výboru T. J. Sokol Úpice se dostalo ocenění sestře Libuši Rückerové, starostce místní jednoty v kategorii Osobnost sportu.
Do ankety Událost roku jsme přihlásili Zálesácký závod zdatnosti pořádaný jako přebor
České obce sokolské. Závodu na náročných
tratích v lokalitě Velbaby se zúčastnilo 92 závodníků, 50 trenérů, cvičitelů a rozhodčích. Doplňkový program umožnil účastníkům bližší seznámení
s městem Úpice a jeho okolím. V dobré spolupráci s orgány města Úpice a s dalšími místními
organizacemi se podařilo vytvořit výborné zázemí
přeboru ČOS. Přebor České obce sokolské
v Zálesáckém závodu zdatnosti se umístil
v kategorii Událost roku na 1. místě a úpická
sokolská Tělocvičná jednota obdržela finanční odměnu 10 000 Kč.
Další nominovaná akce - slavnostní akademie
k 140. výročí trvání Sokola v Úpici se v kategorii
Událost roku umístila na 4. místě.
Do Síně slávy byl za celoživotní sportovní
úspěchy umístěn bratr Karel Šklíba, taktéž
člen T. J. Sokol Úpice.
Blahopřejeme všem oceněným sportovcům
a osobnostem v anketě Sportovec Úpice 2008,
přejeme hodně sportovních úspěchů v roce
2009.
T. J. Sokol Úpice

Bratr Tyrš by měl
z hronovských sokolů radost
Fanfáry k 7. všesokolskému sletu ze skladby Josefa Suka „V nový život“, zazněly 19. května
v hronovské sokolovně a uvedly ukázku cvičební hodiny mládeže.
Začala zdánlivě obyčejná cvičební hodina. Sokolská mládež zde předvedla, co se naučila. Při
cvičení na žíněnkách a se švihadly jsme viděli
gymnastické vystoupení od vzorně provedených
kotoulů až po přemety napřed a salta. Děvčata si
složila pódiové vystoupení s třepetalkami. Dále
jsme sledovali cvičení na koberci, přeskoky přes
kozu a koně, cvičení na bradlech a na kruzích.
Velkým zážitkem pro diváky bylo sledovat výkony
dětí, jejich nadšení a radost z prováděného cvičení, které plně vyjadřovalo téma skladby „V nový
život“. Veřejnost doposud znala hronovský Sokol
převážně z pravidelných cvičení střední a starší
generace. Nyní se veřejnosti představila sokolská
mládež. Její vystoupení bylo krásné a zaslouženě
sklidilo potlesk od obecenstva. Říkáme naše mládež, protože ona je naše budoucnost. A takovou,

Z vystoupení sokolské mládeže v Hronově.

jakou jsme ji viděli v tento den, ji chceme mít, to je
náš program a cíl. Zakladatel Sokola Dr. Miroslav
Tyrš by měl určitě radost. Vždyť jeho sokolské
ideály vytyčené v programu „Náš úkol, směr a cíl“
žijí. Tyrš byl přesvědčen, že v soutěži národů si
uhájí přední místo jen ty národy, které o svou tělesnou, duševní i mravní zdatnost neustále pečují.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se cvičení
zúčastnili. Sami rodiče mohou posoudit, jak se jejich ratolesti za dobu po kterou pravidelně chodí
cvičit, zlepšili v obratnosti, držení těla, v celkovém
pohybovém projevu.
Cvičitelky Alena Vašinová a Alena Bohadlová
i výbor Sokola, který zajišťoval gymnastický koberec pro cvičení, mohou být s výkonem dětí i se
svou prací spokojeni. Gratulujeme jim.
Petr Bohadlo

Martin Just s dcerou převzali 1. cenu v kategorii Událost roku.

V Žirči mají novou kuželnu
Tak jako každým rokem žije i letos sokolským životem obec Žireč. V lednu se devět
dospělých a tři mládežníci vypravili na běžky do rakouského Ramsau, denně tady ušli
kolem 40 km. Koncem března jsme se již
tradičně zapojili do sbírání odpadků na
příkopech. Z brigády budou vítané peníze
do sokolské pokladny.
Na výlet jsme vyjeli koncem března vlakem do Jičína. Další parta se 11. dubna vydala na „Jarní pochod Podkrkonoším
a Českým rájem“. Každý ušel 20 km a šlapalo jich pět. Začátkem dubna jsme začali
s bouráním otvoru pro budoucí kuželkářskou dráhu. Nejdřív nás brzdil nedostatek peněz, ale žádost o grant z Fondu
T-Mobile byla nakonec úspěšná, dostali
jsme 30 000 Kč a tak už máme kuželnu,
která bude fungovat od jara do podzimu
(koulí se zvenku dovnitř), hotovou.
Koncem dubna se konal už 10. ročník
Házení vejci. Letos jsme měli mimořádné
startující - 2 vozíčkáře. Obdivuhodný byl
výkon Pepíka Wolfa, který přestože nevidí,
dostal se na krásných 20 metrů. Vítězná
dvojice hodila v regulérní soutěži 30 m, po
soutěži se dvojice různě uspořádaly a byl
z toho rekord 37 m.
Ani letos jsme nechyběli na přeboru župy v atletice, bohužel se nám tady nešťastně zranil Aleš Waigl. Osm našich členů se
vydalo i na župní setkání do Rtyně v Podkrkonoší. Koncem května jsme uspořádali
již 25. ročník turnaje ulic ve volejbalu,
následující den pak Dětské odpoledne pro
asi 60 dětí.
Již tradičně jsme si 18. července užili
Chlapský den, kde nechyběly parádní disciplíny jako hod sudem, skok do dálky
z místa, přenášení přepravek přes překážku, Pinglův běh, oblézání stolu a další
lahůdky pro opravdové chlapy.
Ladislav Hlava
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SOKOLSKÉ TÁBORY

Lovci mamutů na Ježkově
Také letos tábořili dvorští sokolové na svém tábořišti Ježkov u Doubravice. Letos sem přijelo rekordních 54 dětí a 14 dospělých.

Vlajková četa vztyčila vlajku a 17. tábor na Ježkově mohl začít. Po
zahájení zašli táborníci do Doubravice, kde položili květiny k pamětní
desce věnované zakladateli tábora K. Ježkovi, popravenému za heydrichiády pro odbojovou činnost.
Následovala hra Archeologický výzkum, při kterém se hledaly věci
po pravěkých lovcích. Při svém bádání jsme se sešli s opravdickým
pračlověkem. Jeho vyprávění o životě lovců mamutů děti i dospělé
velmi zaujalo. Následovalo šití pravěkých oděvů z kůží a kožešin
a také lov mamuta, kterého jsme si pak společně opekli na ohni.
Letošní etapová hra Lovci mamutů na motivy knihy E. Štorcha se
prolínala celým táborem, a tak si děti vyzkoušely boj o oheň, rozdělávání a udržování ohně, přepálení provázku, vyrábění zbraní, přepravu
ohnivého člunu vodou, modelování Ježkovské Venuše z hlíny, lov lumíka, a dále vymyslet a předvést válečný tanec, uspořádat hon na
zubry, vystopovat raněného kance. Úspěšný lov oslavili lovci mamutů
svým válečným tancem a opékáním kořisti na ohni. Lovci také putovali do nových lovišť, kde přespali pod širým nebem a poté malovali
ohořelými klacky na skálu nástěnné malby. Při velké noční etapě měli
táborníci prokázat získané dovednosti. Odměnou všem byl poklad

Lovci mamutů na Ježkově.

ukrytý pod vodní hladinou, označený chemickým světlem.
Krásný byl výlet do Bozkovských jeskyní.
Kromě etapové hry, která
přirozeně chytila malé i dospělé obyvatele tábora, takže
o zvířecí zuby a barevné kamínky bojovali všichni, měl tábor také další pestrou náplň.
Děti se učily tábornickou abecedu - uzlování, morseovku,
práci se sekerou a nožem, topografii a také sokolskou historii. Své znalosti využívali při
různých soutěžích. Jednou ze Válečný tanec s uloveným mamutem.
soutěží byl také závod Tyršovou stezkou, ve kterém měli závodníci najít na trase otázky spojené
se Sokolem. Táborníci absolvovali razítkový závod, soutěž Bába
kořenářka, při které poznávali stromy a byliny, šestiboj zručnosti
a paměti, hry SMS a MMS, lov barevných mamutů, pravěkou olympiádu, tučňáka, oblíbené Aktivity, hru na krále a další hry a soutěže.
Jeden den tábora připravovali „íčka“ - instruktoři. Na konci dne přiznali, že si nedokázali představit, jak těžké je zorganizovat několik her
a zabavit celý tábor.
Na táboře nechyběly ani táboráky, diskotéky, koupání, sběr borůvek
a další činnosti. Děti si vše zapisovaly do táborových deníčků, které
jim po skončení tábora budou připomínat prožité chvíle.
Na závěr se konal velký táborák, při kterém představili táborníci
svým rodičům a dalším hostům své válečné tance a také ukázky
z etapové hry, jejichž úkoly tentokrát plnili právě rodiče.
Tábor na Ježkově se vydařil a dojem z něj nezkazila ani vichřice,
která nás postihla poslední večer tábora a následně život bez elektřiny a vody, který nás doprovázel až do ukončení tábora.
Vzpomínky však budou patřit krásným dnům na tábořišti, které letos
nějak moc rychle utekly. Již nyní se těšíme na tábor v roce 2010.
P. Špatenková

Poklad Inků objeven u Jiráskových skal
Posledních čtrnáct dní letošních prázdnin se neslo ve znamení již 15. ročníku letního
sokolského tábora. Do malebné Studnice u Jívky u Jiráskových skal se vydalo 32 dětí
a 7 vedoucích. Pořadatelem tábora byla Tělocvičná jednota Sokol Úpice.
Po příchodu do tábora začal standardní program. Nové tváře bylo potřeba naučit základním
dovednostem, jako je práce s pilou a sekerou, orientování se v mapě, práce s busolou, základní
mapové značky. V této výuce nesmělo chybět ani
uzlování a používání Morseovy abecedy. Postupně se děti v těchto dovednostech procvičovaly,
aby byly schopny vše použít v soutěžích a v celotáborové hře.

Inkové ve Studnici u Jivky.

Letošní rok nás provázela hra s názvem Poklad
Inků. Pomocí jednotlivých etap se družstva měla
co nejrychleji dostat k informacím, které je dovedly k bájnému pokladu. Nejdříve bylo třeba postavit
loď, aby všichni mohli plout po moři do říše Inků.
K tomuto účelu nám posloužily modely lodí vycházející v časopise ABC. Lodě posléze sloužily
k postupu po hracím plánu. Dalším úkolem bylo
získat dekret od španělské královny. Pak již nic
nebránilo vyplutí. Cestou se
táborníci museli utkat s piráty
o pirátskou vlajku a boj to byl
opravdu nesnadný. Nejeden
bojovník utržil drobné zranění
či odřeninu. Cílem dalšího putováním byla svatyně starého
Svata, jenž poskytl informace
k cestě za Lesním duchem,
zjevujícím se pouze o půlnoci
za svitu blesku a zvuku hromu.
Proto bylo další výpravou noční putování k doupěti ducha.
Překonání strachu bylo výhrou
pro nejednoho táborníka.
V každé další etapě celotáborové hry se jednotlivá
družstva vydávala postupně
k chrámu Boha vody, Boha

ohně a Boha slunce. Bohové jim v překrásných
kostýmech předali vždy symbol sama sebe. Závěrečná etapa potom byla situována do romantického prostředí Jiráskových skal, přímo k jezírku.
Tady se družstvům postupně zjevily naposledy
všechny bájné bytosti, které je po celou dobu
putování k pokladu doprovázely. Vše bylo dokresleno tmou a svitem petrolejových lamp a loučí.
Všechna družstva se postupně dostala až na
konec a z jeskyně si odnesla část bájného pokladu Inků.
Kromě toho se na táboře provozovaly i jiné hry
a soutěže. Na jedno odpoledne se připravily vysoké lanové překážky, nechyběl ani přejezd pomocí
kladky nad částí tábora. Dalšími soutěžemi byly:
hra Pošta (každý si zahrál na poštovního doručovatele a roznášel psaníčka po celém táboře), závody ve střelbě, běhaný biatlon, závod v poznávání souhvězdí a mnoho dalších. Poslední den byl
již tradičně vyhrazen pro táborovou olympiádu.
Zakončení tábora proběhlo při slavnostním táboráku, kde se rozdaly poslední ceny a všichni
poděkovali osazenstvu kuchyně za perfektní péči.
Celý krásný program vznikl díky obětavým vedoucím, kteří vše dělají zdarma a ve svém osobním volnu či o dovolené. Velké poděkování patří
městu Úpici, které nám na pořádání tábora přispělo nemalou finanční částkou. Všichni doufáme,
že se vše podaří napřesrok zorganizovat znovu
a sejdeme se na 16. ročníku sokolského tábora.
Martin Just
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PŘEBORY A SOUTĚŽE

Přebor župy v obřím slalomu na Panské stráni
Celkem 50 závodníků se sjelo 24. ledna na Panskou stráň u Nového Hrádku, aby na značně rozmoklé až bahnité trati
změřilo své síly v obřím slalomu. Z důvodu malého množství sněhu nebylo možné odjet ani druhé kolo od kategorie
starších žáků. Snad bude po několika špatných letech župním závodům přát příště počasí o trochu víc.
KATEGORIE:
Nejmladší žákyně:
1. Marešová Kateřina
2. Andršová Krystýna
3. Holá Lucie

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

Nejmladší žáci:
1. Poul Josef
2. Holý Lukáš
3. Šrůtek Ondřej

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

Předžákyně:
1. Holá Tereza
2. Machová Sára
3. Vaňková Kateřina

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

Předžáci:
1. Kábrt Daniel
2. Růžička Marek

Studnice
Česká Skalice

Mladší žáci:
1. Vašina Martin
2. Rýdl Jiří

Hronov
Hronov

Starší žákyně:
1. Tomaščinová Adriana

Nový Hrádek

Starší žáci:
1. Poul Adam
2. Holý Tomáš
3. Strnad Jiří

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Hronov

Juniorky a ženy:
1. Svatoňová Petra
2. Drašnarová Jana
3. Poulová Lucie

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

Junioři a muži:
1. Sychrovský Václav
2. Mareš Lukáš
3. Holý Radim

Nový Hrádek
Nový Hrádek
Nový Hrádek

Juniorky a ženy na stupních vítězů.

Župní přebor v plavání v Trutnově
Župa Podkrkonošská-Jiráskova zahájila
rok župním přeborem v plavání v Trutnově,
jehož se 17. ledna zúčastnilo 99 závodníků
z 11 jednot.
Závodili závodníci od předškolního věku po
dospělé. Nejvíce závodníků startovalo v kategoriích mladšího žactva. Nejpočetněji byla
zastoupena jednota Sokol Dvůr Králové,
která postavila na start 23 závodníků.
Zlatým hřebem přeboru bylo vystoupení
77leté Irenky Basařové z Trutnova, bývalé
členky Sokola Jaroměř, která předvedla
závodníkům letku a salto vzad z třímetrového
můstku. Za svůj výkon sklidila obrovský
potlesk. Irena Basařová potvrdila, že právě
cvičení v Sokole jí pomohlo udržet si dobrou
kondici.
P. Špatenková

Irenka Basařová z Trutnova předvedla skoky z třímetrového můstku.

VÝSLEDKY:
Žákyně I:
1. Baliharová Eliška
2. Berkovcová Alžběta
3. Spielbergerová Caroly

Dvůr Kr.
Vlkov
Dvůr Kr.

Žáci I:
1. Mikyska Jakub
2. Duben Tomáš
3. Erben Nikolas

Dvůr Kr.
Jasenná
Dvůr. Kr.

Žákyně II:
1. Holubová Kateřina
2. Simonová Susan
3. Regnerová Tereza

Dvůr Kr.
Náchod
Studnice

Žáci II:
1. Kubíček Tomáš
2. Weigel Lukáš
3. Kinzl stanislav

Č. Skalice
Žireč
Studnice

Žákyně III:
1. Hysková Dominika
2. Vítková Zuzana
3. Gottsteinová Sára

Dvůr Kr.
Dvůr Kr.
Úpice

Žáci III:
1. Fejfar Jakub
2. Hanák Kamil
3. Nquyen Michal

Úpice
Studnice
Vlkov

Žákyně IV:
1. Sotonová Irena
2. Gottsteinová Natálie
3. Adamu Michaela

Vlkov
Úpice
Náchod

Žáci IV:
1. David Michal
2. Staněk Jan
3. Koptík Michal

Police n. M.
Č. Skalice
Úpice

Dorostenky:
1. Berkovcová Kateřina
2. Pilařová Veronika
3. Nquyenová Sabina

Vlkov
Vlkov
Vlkov

Dorostenci:
1. Hynek Kryštof
2. Horák Matěj
3. Brychta Petr

Vlkov
Jasenná
Č. Skalice

Ženy:
1. Hysková Andrea
2. Šilhánová Zuzana
3. Vondráčková Eliška

Dvůr. Kr.
Police n. M.
Náchod

Muži:
1. Hanuš Jiří
2. Vítek Jan
3. Kameník David

Č. Skalice
Dvůr. Kr.
Úpice

Nejlepší dorostenci.

Žákyně I na stupních vítězů.
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Župní přebor v gymnastice a šplhu
Sokol Police nad Metují (oddíl všestrannosti) pořádal 21. března 2009 župní přebory sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu. Do náchodské sokolovny přijela téměř
stovka závodníků a přes dvě desítky rozhodčích. Účastníci dorazili celkem z šesti jednot. Od
jednoduchých sestav předškolních dětí se při cvičení dostalo i na přemety, salta a jiné akrobatické kousky starších kategorií. Každé z dětí, které předvedlo své umění na kruzích či kladině, mělo možnost za odměnu a snahu ochutnat perník z perníkové chaloupky, kterou pořadatelé dostali jako sponzorský dar.
Nejlepší sportovci byli posléze oceněni diplomy, medailemi a cenami při vystoupání na stupně vítězů.
Kateřina Francová, ředitelka závodu
Šplh

Sportovní gymnastika

Předškolní žákyně:
1. Erbenová Sára
2. Skutová Nikola
3. Macková Kamila

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Úpice

Předškolní žákyně:
1. Erbenová Sára
2. Skutová Nikola
3. Mesnerová Eliška

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Úpice

Žákyně I-A:
1. Spielbergerová Carolyn
2. Vejrková Pavlína
3. Fišerová Magdaléna

Dvůr Král.
Náchod
Dvůr Král.

Žákyně I -A:
1. Vejrková Pavlína
2. Hulíková Tereza
3. Spielbergerová Carolyn

Náchod
Dvůr Král.
Dvůr Král.

Žákyně I-B:
1. Kesnerová Barbora
2. Fišerová Monika
3. Pácalová Anna

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Náchod

Žákyně I -B:
1. Juklová Kristýna
2. Fišerová Monika
3. Pácalová Anna

Jaroměř
Dvůr Král.
Náchod

Žákyně II:
1. Holubová Kateřina
2. Godárová Vanesa
3. Bezrová Veronika

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Dvůr Král.

Žákyně III:
1. Vítková Zuzana
2. Hysková Dominika
3. Gottsteinová Sára

Žákyně II:
1. Holubová Kateřina
2. Godárová Vanesa
3. Žibřidová Alena

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Náchod

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Úpice

Žákyně IV:
1. Gottsteinová Natálie
2. Machačová Sabina
3. Fousková Dominika

Žákyně III:
1. Hysková Dominika
2. Vítková Zuzana
3. Šturmová Kateřina

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Dvůr Král.

Úpice
Jaroměř
Police n. M.

Dorostenky:
1. Štichová Hedvika

Žákyně IV:
1. Fousková Dominika
2. Machačová Sabina
3. Vondráčková Andrea

Police n. M.
Jaroměř
Jaroměř

Police n. M.

Předškolní žáci:
1. Mistr Jakub
2. Vlček Filip

Dorostenky:
1. Štichová Hedvika

Police n. M.

Dvůr Král.
Dvůr Král.

Žáci I:
1. Bega David
2. Erben Nikolas
3. Kollert Josef

Police n. M.
Dvůr Král.
Police n. M.

Ženy:
1. Šilhánová Zuzana
2. Kurová Ester
3. Hovorková Andrea

Police n. M.
Police n. M.
Police n. M.

Žáci II:
1. Obst Vojtěch
2. Vlček Pavel
3. Rausa Ondřej

Předškolní žáci:
1. Vlček Filip
2. Mistr Jakub

Dvůr Král.
Dvůr Král.

Dvůr Král.
Dvůr Král.
Dvůr Král.

Žáci III:
1. Lucovič Adam
2. Fejfar Jakub

Žáci I:
1. Bega David
2. Kollert Josef
3. Kubeček Patrik

Police n. M.
Police n. M.
Úpice

Police n. M.
Úpice

Žáci IV:
1. David Michal

Police n. M.

Žáci II:
1. Klimeš Daniel
2. Lucovič Michal
3. Rausa Ondřej

Police n. M.
Police n. M.
Dvůr Král.

Dorostenci:
1. Fatura Miloslav

Police n. M.

Žáci III:
1. Lucovič Adam
2. Fejfar Jakub

Police n. M.
Úpice

Žáci IV:
1. David Michal

Police n. M.

Dorostenci:
1. Fatura Miloslav

Police n. M.

Muži:
1. Drábek Libor
2. Falta Vítězslav
3. Horák Martin

Č. Skalice
Náchod

Muži:
1. Drábek Libor
2. Kameník David

Č. Skalice
Úpice

Přeskok.

Kladina.

Šplh.

V kategorii žen obsadily všechny stupně
vítězů slečny z Police nad Metují.

Adam Lucovič přijímá gratulace od soupeře
na stupních vítězů.

W
Již tradičně se župní přebor ve vybíjené v kategoriích mladšího a staršího žactva uskutečnil 28. února v Úpici v tělocvičně na Blahovce. V kategorii mladších letos zvítězila Rtyně
v Podkrkonoší před družstvem domácí Úpice, v kategorii staršího žactva se stal přeborníkem župy Červený Kostelec před družstvem Vlkova a Dvora Králové nad Labem.
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Reprezentanti osmi jednot změřili své
síly v atletických disciplínách
Za krásného, ale větrného počasí, se 26. dubna konal ve Dvoře Králové n. L. přebor
župy Podkrkonošské - Jiráskovy v atletice. Zúčastnilo se celkem 169 závodníků z osmi
sokolských jednot. Rekordní počet, neuvěřitelných 69 závodníků, postavila na start
domácí jednota Sokol Dvůr Králové n. L.
Závodníci soutěžili v šestnácti vypsaných kategoriích, od předškolních dětí po dospělé.
S výjimkou předškoláků, kteří soutěžili v trojboji, závodili sokolové v atletickém čtyřboji,
kam kromě hodu nebo vrhu, skoku dalekého a sprintu je zařazen také běh na střední trať.
Zážitkem pro závodníky byl kromě samotného přeboru jistě i závěrečný ceremoniál,
kdy medaile nejlepším závodníkům předával župní náčelník Martin Just. Odměnu za svůj
výkon však převzali všichni účastníci.
P. Špatenková
Předškolní děti - dívky:
1. Erbenová Sára
2. Janečková Michaela
3. Tylšová Natálie

Žákyně III:
1. Vítková Zuzana
2. Chaloupková Karolína
3. Havlíčková Lucie
Žáci III:
1. Lucovič Adam
2. Fejfar Jakub
3. Lupínek Matěj

Dvůr Králové
Dvůr Králové
Náchod
Police n. M.
Úpice
Jaroměř

Žákyně IV:
1. Hurdálková Aneta
2. Holubová Antonie
3. Adamu Michaela

Dvůr Králové
Dvůr Králové
Náchod

Žákyně I:
1. Holubcová Jana
2. Benešová Laura
3. Rejmontová Denisa

Dvůr Králové
Dvůr Králové
Police n. M.

Žáci IV:
1. David Michal
2. Havel Ondřej

Police n. M.
Vlkov

Předškolní děti - chlapci:
1. Schreiber Ondřej
Dvůr Králové
2. Vlček Filip
Dvůr Králové
3. Smejkal Jakub
Dvůr Králové

Žáci I:
1. Kubeček Patrik
2. Kollert Josef
3. Zajac Mikoláš

Úpice
Police n. M.
Úpice

Dorostenky:
1. Zouharová Iveta
2. Štichová Hedvika
3. Havlová Pavlína

Vlkov
Police n. M.
Vlkov

Nejmladší žákyně:
1. Pourová Alžběta
2. Juklová Kristýna
3. Vognarová Karolína

Jaroměř
Jaroměř
Dvůr Králové

Žákyně II:
1. Holubová Kateřina
2. Simonová Susan
3. Godárová Vanesa

Dvůr Králové
Náchod
Dvůr Králové

Dorostenci:
1. Rausa Karel
2. Fatura Miloslav
3. Prokop Martin

Dvůr Králové
Police n. M.
Vlkov

Nejmladší žáci:
1. Vítek Ondřej
2. Nývlt Matyáš
3. Poličanský Matěj

Dvůr Králové
Úpice
Dvůr Králové

Žáci II:
1. Svoboda Dominik
2. Lupínek Viktor
3. Rausa Ondřej

Jaroměř
Jaroměř
Dvůr Králové

Ženy:
1. Hovorková Andrea
2. Kurová Ester

Police n. M.
Police n. M.

Muži:
1. Kameník David
2. Blažek Pavel

Úpice
Rtyně v Pod.

Dvůr Králové
Police n. M.
Studnice

Martin Just oceňuje nejmladší závodníky.

První zlatá medaile.

Skok z místa.

Žákyně I na stupních vítězů.

Hod kriketovým míčkem.

Dorostenky na trati.
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Netradiční pětiboj
cvičitelů v soutěži. V závodě šlo především
o to, aby se děti pobavily, a to se povedlo.
Naši závodníci vybojovali v Náchodě ve
třech vypsaných kategoriích celkem šest
medailí. Odměnou za vydařený závod byly
závodníkům dvě hodiny v krytém bazénu,
kde se děti dosyta vyřádily.
P. Špatenková
Hod bažantím brkem.

W

Poslední lednovou sobotu se zúčastnilo
přes 20 královédvorských závodníků župního přeboru v netradičním pětiboji, jehož
první ročník uspořádal Sokol Náchod.
Děti soutěžily v házení bažantím brkem
do dálky, v hodu na cíl pozadu, v pojídání
špaget na čas, v překážkové dráze s pingpongovým míčkem v ruce a ve slalomu
skákáním v pytli. Tento nový netradiční
závod se dětem líbil a ohlas měla i účast

Úspěch župních družstev na přeboru
ČOS v sokolské všestrannosti
Česká obec sokolská pořádala o posledním květnovém víkendu v Brně přebor republiky v sokolské všestrannosti mladšího žactva. Do závodu, který zahrnuje atletický čtyřboj, gymnastický čtyřboj, závod ve šplhu a plavání
se kvalifikovalo 150 děvčat a chlapců ze čtyřiceti sokolských žup.
Zatímco předchozí ročníky přeborů provázely tropy, tentokrát
ukázalo počasí svou odvrácenou tvář. Déšť vítal účastníky přeboru hned po příjezdu do Brna. Chlapci se však s nepřízní počasí
vypořádali dobře a vstoupili do přeboru se solidními výkony.
Děvčata zatím bojovala v gymnastice. Po obědě se obě skupiny
vyměnily. Hoši zahájili soutěž ve sportovní gymnastice a dívky
soutěžily, už bez deště, v atletice. Přeboru se zúčastnilo 24 mladších žáků I, 28 mladších žáků II, 44 mladších žákyň I a 46 mladších žákyň II.
V družstvu mladšího žactva I soutěžili David Bega (Police n. M.),
P. Kubeček (Úpice), P. Vejrková (Náchod) a Carolyn Spielbergerová (DK), družstvo mladšího žactva II tvořili závodníci Kateřina Holubová, Vanessa Godárová a Ondřej Rausa (všichni DK)
a D. Klimeš (Police n. M.).
Našim závodníkům se opět povedlo vybojovat pro župu cenné
kovy. K. Holubová zvítězila v atletice se ziskem 1 296 bodů,
vyhrála plavání (25 m uplavala za 15,72 s), byla stříbrná v gymnastice a 4. ve šplhu. Holubové se i letos podařilo získat titul
přebornice ČOS. V. Godárová zvítězila ve sportovní gymnastice
a díky solidním výkonům v ostatních sportovních soutěžích vybojovala výborné 6. místo. D. Klimeš získal stříbro za sportovní gymnastiku a 6. místo za atletiku a v celkovém hodnocení se dělili
s O. Rausou o 7. - 8. místo. O. Rausa se umisťoval ve všech
závodech v první desítce. Družstvo mladšího žactva II ve složení
Holubová, Godárová, Rausa a Klimeš vybojovalo stříbrné medaile. Od té zlaté je dělilo pouze 6,5 bodu.
P. Vejrková vyhrála závod v gymnastice a v celkovém pořadí se
zařadila na 12. místo, C. Spielbergerová dosáhla nejlepšího umístění v gymnastice, kde obsadila 7. místo. Dařilo se jí také v plavá-

ní, kde skončila 11. D. Bega vyhrál závod v gymnastice, stříbro za
šplh, skončil na 7. místě v atletice. V celkovém hodnocení skončil
na vynikajícím 2. místě. P. Kubeček získal stříbro za atletiku
a 10. místo za gymnastiku. Celkově obsadilo družstvo ml. žactva I
bronzovou medaili.
Děkujeme závodníkům za vzornou reprezentaci župy a přejeme
mnoho dalších závodních úspěchů.
P. Špatenková

Vítěz sportovní gymnastiky, druhy nejlepší ve šplhu, celkově na druhém
místě, David Bega.

Přebornice ČOS, vítězka plavecké a atletické soutěže K. Holubová.

Reprezentanti župy Podkrkonošské.
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Župní přebor mládeže ve stolním tenisu
Výsledková listina - Česká Skalice 4. dubna 2009
Mladší žáci:
1. Špelda Jiří
Sokol
2. Maršík Martin
Sokol
3. Huaman Mathias
Sokol
4. Konečný Jan
Sokol
Celkem 11 mladších žáků.

Č. Skalice
Č. Skalice
Č. Skalice
Vlkov

Starší žáci:
1. Vávrů Lukáš
2. Havel Ondřej
3. Nedomlel Lukáš
4. Vlček Petr

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Vlkov
Vlkov
Vlkov
Č. Skalice

Mladší žákyně:
1. Hamzová Klárka
2. Měšťanová Petra
3. Špaldová Kateřina
4. Paterová Lucie
5. Schejbalová Julie

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Č. Skalice
Č. Skalice
Č. Skalice
Č. Skalice
Josefov

Atletický čtyřboj
žactva v Nové Pace
Přebor ČOS v atletickém čtyřboji žactva se za krásného počasí uskutečnil 23. května v Nové Pace.
a družstvem Kolína B. V jednotlivcích vybojovala Karolína Chaloupková ze Dvora
Králové n. L.
Do soutěže zasáhlo také 8 starších
žákyň. První tři příčky v jednotlivcích obsadilo trio z Kolína a tak není divu, že družstvo Sokola Kolín zvítězilo nad družstvem
Sokola Dvůr Králové.
P. Špatenková

W

Na počtu zúčastněných závodníků (41)
se bohužel projevilo rozhodnutí ČOS
o účasti oddílů na přeborech na vlastní
náklady. Přeboru se tak zúčastnily pouze
oddíly z blízkého okolí - z Hradce Králové,
Dvora Králové n. L. a Kolína.
Závod byl velice dobře připraven a závodníci podávali pěkné výkony.
V kategorii mladších žákyň, nejpočetněji
obsazené kategorii, se představilo 15 žákyň. Své síly změřila čtyři družstva. Zvítězilo družstvo Sokola Hradec Králové před
družstvem Sokola Dvůr Králové n. L. (sestry Chaloupkovy, Z. Vítková a D. Hysková)

Přebor ČOS v atletice na snímku
bronzová Karolína Chaloupková.

Nový světový čas padl v Novém Městě nad Metují
Již V. ročník výjimečných závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně „Velká cena
Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu“ se konal v areálu zdejší
sokolovny 28. června. Záštitu nad tímto
závodem pořádaným Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Město nad Metují, převzalo město.

Vítězný Štěpán Muchka, T. J. Sokol Mladá
Boleslav, právě odstartoval.

Za oblačného, teplého počasí vidělo početné publikum úspěšné i neúspěšné pokusy závodníků vyšplhat po laně do výšky
14 m. Ze 13 přihlášených závodníků jich
devět vyšplhalo tuto extrémní výšku. Vítězství obhájil již několikanásobný vítěz těchto závodů Štěpán Muchka z T. J. Sokol
Mladá Boleslav v čase 14,61 s. Tímto časem vylepšil o 0,15 s dosavadní světový
rekord z roku 2006, jehož byl držitelem. Na
druhém místě se umístil závodník z T. J.
Sokol Šternberk Aleš Novák v čase 15,51
s. Na třetím místě skončil Martin Matěj
z T. J. Sokol Nové Město nad Metují s časem 16,28 s. Připomeňme, že na olympijských hrách v Athénách v roce 1896 zařadili organizátoři do sportovní gymnastiky
šplh na laně bez přírazu nohou ze sedu na
zemi do extrémní výšky 14 metrů. Vítěz,
řecký námořník Nicolaos Andriakopulos,
dosáhl času 23,40 vteřiny!
V dalším programu diváci viděli závody
příchozích do výšky 4,5 m, kde zvítězil Jiří
David z Police nad Metují časem 4,13 s
a závody dívek na třímetrovém laně, kde
byla nejrychlejší Michaela Adamu z Náchoda s časem 4,97 s.
V doprovodném programu diváci zhlédli
několik zdařilých tanečních vystoupení
žáků z krčínské základní školy a seznámili
se s činností novoměstských spolků, které
se zúčastnily Spolkového dne.

Tento unikátní závod by se nemohl konat
bez podpory dalších partnerů a sponzorů,
kterým všem děkujeme. Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Martin Mach,
starosta T. J. Sokol
Nové Město nad Metují

Stupně vítězů hlavní kategorie - zleva - Aleš
Novák, Štěpán Muchka, Martin Matěj.
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Královédvorské sokolky na European Kids Athletic Games
Již po čtvrté se v Brně konaly Evropské dětské atletické hry
(European Kids Athletic Games), které pro děti ve věku 11 - 15 let
opět uspořádal brněnský atlet Ctibor Nezdařil.
Mezinárodního závodu se zúčastnilo přes
osm stovek atletů z deseti států. Mladí
závodníci mohli změřit své síly s dětmi ze
Slovenska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Bulharska, Slovinska, Chorvatska, Německa
a Velké Británie. Závod je připraven na
vysoké úrovni, podobně jako dětské olympijské hry, s tím rozdílem, že se jej může přihlásit každý zájemce.
Sokol Dvůr Králové n. L. pravidelně vysílá na EKAG své nejlepší závodnice. Účast
je pro ně odměnou za celoroční dobrou
práci. V prvních dvou ročnících se podařilo
našim atletkám získat po jedné medaili.
V loňském roce se nám podařilo vybojovat
dokonce tři. Byli jsme velmi zvědavi, jak se
nám bude dařit letos. Pondělní slavnostní

Družstvo královédvorských sokolek.

zahájení ve večerních hodinách navodilo
nádhernou atmosféru. Poprvé v historii
EKAG byla vztyčena vlajka her a když na
závěr vypukl velkolepý ohňostroj, všem
bylo jasné, že nás čekají dva dny nabité
souboji o medaile.
V úterý ráno se rozpoutal maraton kvalifikací a osmistovka startujících předváděla
nádherné souboje, do kterých výrazně za-

Z.Vítková zdolává zlatou výšku 149 cm.

sáhla také šestice královédvorských sokolek. Nejprve se podařilo Kateřině Holubové
kvalifikovat ve skoku dalekém, mezi 34 závodnicemi postoupila do osmičlenného
finále ze čtvrtého místa. Poté nás čekal
velký nervák - soutěž děvčat ročníku 97 ve

skoku vysokém. Zuzana Vítková se mezi 24 závodnicemi probojovala do závěrečného boje o medaile. Na
úplném konci byl rozskok
závodnic o zlato na výšce
149 cm. Zuzka neztratila nervy a tuto výšku, svůj nový
osobní rekord, zdolala. V našem královédvorském táboře
propukla veliká radost. Dalším, kdo se kvalifikoval do Ze slavnostního zahájení.
finále, tentokrát v hodu krikeEvropské hry byly jedinečným zážitkem
tovým míčkem v kategorii ročníku 96, byla
Karolína Chaloupková, která poslala míček nejen pro závodníky, ale i jejich trenéry.
do vzdálenosti 50 m. Mezi 34 závodnicemi Pro medailistky je emotivní samozřejmě
se prosadila na 2. místo, stejně jako medailový ceremoniál. Zisk čtyř medailí je
K. Holubová, která ve své kate- pro nás opravdu obrovským úspěchem, ze
gorii ročníku 98 hodila 39,47 m. kterého se upřímně radujeme. BlahopřeVrhy koulí se nevydařily na- jeme všem závodnicím k dosaženým výšim závodnicím M. Hanzlíčkové sledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci Sokola.
P. Špatenková
a K. Malé.
Závěrečným během na 800 m
se uzavíral první soutěžní den.
Z. Vítkové se podařilo mezi patnáctkou dívek doběhnout na
skvělém 5. místě.
Druhý den čekaly naše závodnice další starty. Hned ráno
finále ve skoku dalekém, kde
vybojovala K. Holubová bronz
výkonem 404 cm. Následoval
skok vysoký, kde K. Chaloupková vyrovnala svoje maximum 142 cm
a skončila mezi 22 závodnicemi na 9. místě. M. Hanzlíčkové se nevydařil hod oštěpem. Nezopakovala své výkony z předchozích závodů a nepostoupila do finále.
Nedařilo se ani K. Malé, která si podprůměrným výkonem 137 cm ve skoku
vysokém zajistila 8. - 9. místo. Antonie
Holubová skončila v běhu na 300 m na
solidním 13. místě mezi 33 soupeřkami. Její sestra Kateřina nic Běh děvčat ročník 94 na 1 500 m.
neponechala náhodě a v hodu
kriketovým míčkem přidala k bronzu ze skoku ještě zlatou medaili
za hod dlouhý 41,29 m. A. Holubová pak v běhu na 1500 m
skončila mezi 14 soupeřkami na
skvělém 5. místě v osobním
rekordu 5:38,79. K. Chaloupková
ve finále míčku opět poslala kriketový míček do vzdálenosti
50,81 m, vybojovala stříbro, když
ji od zlaté medaile dělo 60 cm.
V závěru her ještě přidala K. Holubová 12. místo v běhu na 600 m,
ve kterém závodilo 54 děvčat.
Závěrečné štafety uzavřely
maraton soutěží. Bylo vytvořeno
10 nových rekordů her. Všechny oslnil anglický reprezentant Gypsy Black, který vytvořil
v kategorii třináctiletých neuvěřitelné rekordy
na 60 m 7,37 s a na 150 m 18,08 s a navíc
třetí zlatou medaili vybojoval v hodu míčkem
za 70 m.
K. Holubová, bronzová ve skoku dalekém.
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Stolní tenis v České Skalici v sezoně 2008/09
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Česká Skalice vstoupil do sportovní
sezony 2008/09 opět posílen o několik hráčů a hráček.
a 16 neregistrovaných hráčů v nejmladších
kategoriích - v přípravce chlapců a dívek.
Halu využívají i ostatní zájemci.
Zorganizovali jsme další ročník předsezonního Turnaje Platex CUP opět s rekordní účastí. V podzimní části jsme uspořádali regionální přebor starších žáků, přebor
oddílu a tradiční Silvestrovský turnaj. Halu
využívají i ostatní zájemci z České Skalice,
Náchoda a okolí.
Na počátku roku nás čeká premiéra v organizaci krajského bodovacího turnaje
mládeže, později pak také jeho
opakování. V přípravě je opět turnaj
neregistrovaných hráčů a tradiční
TOP SPIN liga družstev neregistrovaných. Připravujeme i Turnaj sponzorů, v diskuzi je i nově pořádání turnaje jako satelitu v již pořádaných
soutěžích různých sportů náchodského regionu, včetně turnaje organizátorů sportovních soutěží v rámci
ČSTV i mediální sféry.
Největší péči však zasluhují nejmladší kategorie. Profesionální péče
Josefa Jirmana, nesčíselně hodin
Jaroslava Oštádala a všech dalších
našich hráčů při trénincích mládeže
přinesla a přináší očekávané výJosef Jirman, hlavní trenér mládeže, zleva Klárka sledky. Dokladem toho jsou letošní
Bajzová, Petra Měšťanová, Lenka Schimmerová.
regionální přebory, kde naše mladší
žákyně Petra Měšťanová obsadila
účastní celorepublikových soutěží veterán- 1. místo i v kategorii starších žáků a Klárka
ských kategorií. Sportovní a technická Hamzová skončila druhá.
V krajském přeboru mladších žáků, koúroveň se po sérii postupů do vyšších
soutěží stabilizovala, o čemž svědčí čelní naného 3. ledna 2009 v Dobrém obsadila
postavení všech mužstev. Hráčská základ- Petra Měšťanová vynikající 2. místo. Pozana oddílu se dále rozrostla na 46 registro- du nezůstávají také další hráčky a hráči,
vaných hráčů, 16 hráčů neregistrovaných což je zárukou jejich dalšího sportovního
Jedná se hlavně o naše naděje vzešlé
z propracované práce s mládeží.
Do soutěží vstoupila čtyři družstva v kategorii mužů - od regionálního přeboru
2. třídy až po krajskou soutěž, dále dvě
družstva v kategorii žen v regionálním přeboru 3. třídy a v divizi žen. Naši nejmladší
pak zcela nově měří své síly se soupeři
v krajském přeboru.
Nově a úspěšně sbírají kvalifikační body
v krajských bodovacích turnajích mladší
žákyně. Naši čtyři hráči se pravidelně

Jaroslav Hrubeš blahopřeje regionální přebornici Petře Měšťanové.

vývoje. Jednou z možností zvýšení počtu
nejmladších kategorií je nákup dalšího tréninkového robota, který na letošní rok v případě dostatku financí plánujeme.
Přejeme si, aby stolní tenis v náchodském regionu nadále plnil svoji historickou
úlohu a proto touto formou chceme pozvat
na turnaje neregistrovaných co nejširší
okruh zájemců z celého širokého okolí.
Kontaktem mohou být naše webové stránky: www.pinec.ceskaskalice.cz, kde budeme tyty informace zveřejňovat a kde jsou
také e-mailové nebo telefonické kontakty na
pracovníky oddílu, kteří vám poskytnou
další informace.
Poděkovat musíme také všem sponzorům a přátelům, kteří nás v tomto sportu
podporují.
Stanislav Prosa,
předseda oddílu st. tenisu

Letní soustředění
gymnastek
Také letos se konalo tradiční gymnastické soustředění,
které pořádal gymnastický oddíl Lokomotivy Trutnov ve
spolupráci s oddíly Sokola Dvůr Králové n. L., Baníku Žacléř, Sokola Plzeň a ASPV Kamenice.
V předposledním srpnovém týdnu se jej v Hostinném zúčastnilo šedesát dětí ve věku od 4 do 16 let. Mezi nimi také dvacítka
královédvorských gymnastek a gymnastů pod vedením I. Žitnákové, A. Novákové a P. Špatenkové.
Děti absolvovaly každodenní dvoufázový trénink, jehož úkolem
bylo rozhýbat těla po prázdninové pauze. Součástí tréninku byla
pohybová průprava, posilování, akrobacie, přeskok, trampolína,
kladina, kruhy, hrazda i atletická průprava. Atletická část byla letos
intenzivnější, neboť jsme poprvé mohli zdarma využít nově vzniklé hřiště s umělým trávníkem a dráhami s umělým povrchem
a doskočištěm pro skok daleký.
Na večer připravovali trenéři zábavné hry a soutěže. Dětem se
líbila Volba Miss, ve které adeptky předvedly volnou disciplínu,
rozhovor a promenádu v plavkách. Líbil se Náhodný závod, tradiční karneval, cesta za pokladem, Galašou i závěrečný táborák.
Na výlet tentokrát zamířili malí sportovci do Kruhu u Jilemnice,
kde navštívili místní koupaliště.

Královédvorské gymnastky a gymnasté.

V závěru soustředění proběhl závod v šestiboji. Odměnu za
předvedené výkony získali vítězové i poražení. Soustředění se vydařilo. Gymnastky a gymnasty nyní čeká celoroční tréninková
příprava na závody a soutěže.
P. Špatenková
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Dobrušská gymnastika slavila patnácté narozeniny
Moderní gymnastika oslavovala koncem
roku 2008 v Dobrušce tak, jak se patří. Tento
sport totiž vyrostl v dobrušském Sokole z dětských střevíčků - oslavil 15 let své existence. Mezi gratulanty byli rodiče, bývalé členky
oddílu, fanoušci tohoto výhradně ženského
sportu i starosta dobrušské tělocvičné jednoty bratr Josef Urban. Divácký prostor v sokolovně byl zcela zaplněný.
Oddíl založila v roce 1993 paní Vlasta Bajerová a dodnes je jeho dobrou duší, organizátorkou i trenérkou. Má však již spolupracovnice, které jí s prací v oddíle pomáhají
- jsou to především její dcera Pavla, sama
bývalá výborná gymnastka, dále pak Lenka
Faitová a Ilona Sobotková. Svým dílem přispívají i obětaví rodiče děvčat.
Ze skromných začátků se oddíl postupně
rozrostl, dnes má 30 členek z řad cvičících

děvčat a pět dospělých. Cvičit nechodí jen
dobrušská děvčata, ale dojíždějí sem i dívky
z okolí, například z Dobřan, Českého Meziříčí, Mokrého a Pohoří. Oddíl spolupracuje se
základní školou v Pulické ulici, kde využívá
k tréninkům gymnastický sál.
Slavnostní výroční akademie se stala přehlídkou sportovního umění nejen členek závodního družstva, ale i malých děvčat z přípravky, které se představily v kompozici
nazvané Cibulenka a v akrobatické sestavě.
Své závodní sestavy - povinné i volné, pak
předvedly starší cvičenky.
Jako host vystoupila slečna Lucie Drábková,
která dnes jako vysokoškolská studentka
spolupracuje v Praze s Joe Alegadem, mezinárodně uznávaným učitelem a choreografem.
Hodně zdaru a sportovních úspěchů nejen
do další „patnáctky“!
(jf)

Dobrušské gymnastické naděje.

Dny se Sokolem v České Skalici
Na květnové dny již tradičně připravili sokolové z České Skalice Týden se Sokolem.
Předběhli tak celostátní Sokolení, které vyhlásila ČOS na měsíc září. Cílem této akce je
představit široké veřejnosti sokolskou činnost a přilákat nové členy, cvičence a sportovce. Vše začalo v sobotu 16. května akademií ve velkém sále sokolovny. Vystoupili
na ní členové T. J. Sokol Česká Skalice (nejmladší žactvo se skladbičkou My jsme muzikanti, žactvo na švédské bedně, stolní tenis, judo) a jejich hosté (gymnastika TJ ZŠ,

Sportovní den v sokolovně.

country tance ze SVČ Bájo, taneční kroužek
školní družiny a Policie ČR s ukázkou sebeobrany). V pondělí odpoledne se zaplnily
sály sokolovny znovu. Konal se sportovní
sedmiboj pro příchozí a všechny věkové kategorie. Během týdne si mohli návštěvníci
sokolovny také zahrát stolní tenis či zkusit
hmaty juda. V Bažantnici, která spojuje
město Česká Skalice s Ratibořicemi, uspořádal 23. května divadelní soubor Maska
pohádkový les. Putování s kohoutkem a slepičkou se zúčastnila spousta dětí i dospě-

lých. A hned další den se v Bažantnici opět
sportovalo. Byl připraven Běh Bažantnicí
doplněný soutěžemi v jízdě na kole, skoku
vysokém a střelbou ze vzduchovky. Vyvrcholením soutěžního dopoledne byla
návštěva příslušníků Policie ČR. Ti dětem
předvedli ukázky své práce a trpělivě odpovídali na všetečné dotazy.
Týden se Sokolem se vydařil. Stávajícím
členům byl odměnou za celoroční činnost
a možná přilákal do sokolských řad i členy
nové.
Sokol Česká Skalice

Střelba ze vzduchovky v Bažantnici.

Na tatami se složili členové oddílu a město Přebor České obce
Novou judistickou žíněnku - tatami si od
letošního roku užívají judisté Sokola Česká
Skalice.
Přestože celková cena tatami činí 183 855 Kč,
podařilo se ji zafinancovat bez zátěže pro sokolskou pokladnu. Největší částkou na nové vybavení klubu přispělo ze svého rozpočtu města
Česká Skalice, a to 117 000 Kč. Finanční dar
dospělých členů oddílu Judo Club činil 59 155 Kč
a samotný oddíl Judo Club pak už ze své pokladny doplatil pouhých 7 700 Kč. Počet členů oddílu Judo Club je 66, z toho dospělých členů 11.
Protože to není první případ, kdy si v České
Skalici dokázali poradit s nemalými investicemi
vlastními silami, patří vedení jednoty i oddílu
Judo Club poděkování a uznání. Jak je vidět,
když se chce, tak to jde.
Helena Rezková

sokolské v Team−Gym

Nové tatami v České Skalici.

V sobotu 24. ledna se konal přebor České
obce sokolské v Team-Gym. Do přeboru se
na základě výsledků na oblastních přeborech probojovala dvě družstva gymnastek
ze Sokola Dvůr Králové n. L. Obě byla oslabena zdravotními problémy svých členek,
a tak tentokrát na medaili nedosáhlo ani jedno družstvo. I když obzvláště družstvu
žákyň do 11 let chyběl k bronzové medaili
jenom krůček - 0,2 bodu a družstvu do 16 let
0,7 bodu.
Závodnicím děkujeme za vzornou reprezentaci jednoty a cvičitelkám za svědomitou
přípravu.
P. Špatenková
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Výlet na Grossglockner Hochalpenstrassen
aneb výjezd po vysokoalpské silnici
Jedním z cílů letošní cyklistické sezony
sokolských cyklistů z Nového Města nad
Metují byl výjezd po vysokoalpské silnici tzv.
Grossglockner Hochalpenstrassen od 17. do
21. června. Z původního počtu osmi pláno-

Na silnici pod Grossglocknerem.

vaných účastníků se na cestu vydalo pouze pršelo. Navštívili jsme tedy město Zell am
šest cyklistů. Bohužel dva museli cyklistický See. Odpoledne se naštěstí počasí umoudřilo, tak jsme opět sedli na kola, udělali si
výlet vzdát ze zdravotních důvodů.
Ve středu večer jsme vyrazili směr Rakous- výlet okolo jezera See a projížděli se po
ko, abychom ve čtvrtek ráno za nádherného krásných cyklistických stezkách vedoucích
počasí dojeli do apartmánů nedaleko městeč- okolo farem. V neděli jsme naši cyklistickou
ka Bruck. Při ubytovávání jsme byli paní do- výpravu završili objetím jezera Mondsee
mácí upozorněni, že se v pátek po obědě nedaleko Salzburku. Pozdě večer jsme se
pravděpodobně zkazí počasí a tak jsme unaveni, ale v pořádku vrátili domů. Pedálu
Martin Mach - účastník výpravy
změnili plány a ihned se vydali na cestu - směr zdar.
grossglocknerská silnice.
Postupně jsme vystoupali až do
výšky 2 428 m.n.m. do sedla Fuscher
Törl a překonali tak převýšení téměř
1 700 m na 30 km. Zde jsme se
rozdělili, neboť někteří chtěli dojet až
na oblíbenou vyhlídku Kaiser Franz
Josefs Höhe, kde je čekalo další
stoupání. Zbytek výpravy se kochal
nádhernými výhledy na vrchol Grossglockneru (3 798 m) a ostatní třítisícové vrcholy. Večer jsme se všichni
unaveni, ale šťastni opět setkali
v apartmánu.
Druhý den jsme vyrazili směr Krimmelské vodopády, ale na zpáteční
cestě nás zastihnul avizovaný déšť
a do rána jsme sušili mokré cyklistické vybavení. V sobotu se citelně
ochladilo a dopoledne ještě drobně Účastníci výpravy před novoměstskou sokolovnou.

Krčínské ohlédnutí
T. J. Sokol Krčín měl koncem roku 2008
247 členů, z toho oddíl národní házené 115
a oddíl všestrannosti 132.
Nejaktivnějším oddílem v jednotě je oddíl
národní házené. Oddíl má 13 družstev, z toho
muži A a ženy A hrají 1. ligu, muži B jako
nováček od podzimu 2. ligu a ostatní oblastní
přebor východočeského kraje. V něm má oddíl 2 družstva dorostenek a starších žáků
a po jednom družstvu mužů C, žen B, dorostenců, mladších žáků, starších a mladších
žákyň. Jelikož se soutěže v národní házené
hrají systémem podzim - jaro, tak nejdříve konečné umístění po jaru 2008. Největších
úspěchů dosáhli muži A, kteří v 1. lize skončili
na 3. místě a v Českém poháru na 4. místě.
Ženy A v 1. lize obsadily 9. místo.
V mistrovských soutěžích východočeského
kraje zvítězila družstva mužů B (postup do
2. ligy), dorostenek a mladších žákyň. Vítězové mládežnických družstev se zúčastnili
Mistrovství ČR, kde dorostenky byly zlaté
a mladší žákyně čtvrté. Druzí z oblastí se
zúčastnili Poháru ČR mládeže, kde starší
žákyně byly první a mladší žáci třetí.
V zimním období se zúčastnila mládežnická družstva soutěží ČOS, ve kterých se
do finále probojovala družstva dorostenek
a starších žákyň. Dorostenky byly druhé
a starší žákyně třetí. Do finále zimního
halového mistrovství ČR se probojovalo
též družstvo dorostenek, které obsadilo druhé místo.
V novém ročníku 1. ligy národní házené
v polovině soutěže jsou po podzimu v 1. lize
muži na 2. místě a ženy jsou šesté. Nováček
druhé ligy mužů, družstvo Sokola Krčín B,
skončili na 8. místě. Toto družstvo je posíleno

Tělocvičnou jednotu Sokol v Krčíně
postihla v srpnu 2009 velice nepříjemná
událost - podlahu v již velice pěkně zrekonstruované sokolovně napadla dřevomorka. Nezbývalo nic jiného než
všechny parkety vytrhat a část jich
spálit. Částka potřebná na novou podlahu však dosahuje stovek tisíc a letos
není opravdu kam pro peníze sáhnout.
Vše projednáme na župním výboru,
menší částkou bychom mohli přispět
z rozpočtu župy. Bez podlahy se nedá
nejen cvičit, ale ani pořádat kulturní akce, které jednotě přinášejí peníze.
Krčínským není co závidět - perou se
však s nepříznivou situací jako vždy
s velkým nasazením. Helena Rezková

bývalými hráči Sokola Nové Město n. Met.,
kteří na jaře spadli z 2. ligy.
V oblastním přeboru vedou muži C, mladší
žáci a žákyně. Co se týče organizací sportovních akcí, pořádali jsme turnaj mužů O podorlický pohár a turnaj starých gard.
V oddíle všestrannosti probíhá cvičení žen,
rodičů a dětí. V oddílu jsou i rekreační tenisté,
kteří v zimním období hrají stolní tenis, dále
rekreační volejbalistky. Jediným soutěžním
družstvem jsou nohejbalisté, kteří hrají okresní soutěž.
Kromě sportovní činnosti se členové T.J.
spolupodíleli na zlepšení, úpravách a úklidu
sportovního areálu a na těžbě dřeva na topení v místní sokolovně.
Pro tuto činnost odpracovali bezplatně 620 brigádnických hodin.
Největší investiční akcí na podzim
2008 byla rekonstrukce osvětlení
na venkovním hřišti. Dále postupná
výměna dveří a oken v sokolovně.
V příštím roce bychom chtěli
dle množství získaných finančních
prostředků pokračovat s opravami
sokolovny.
V roce 2009 jsme byli pořadateli
mezizemského utkání Čechy - Morava ve dnech 27. - 28. 6. - souboje
reprezentace Čech a Moravy mužů
a žen.
Závěrem bych chtěl poděkovat
za T. J. Sokol Krčín České obci
sokolské, MěÚ v Novém Městě
n. Met. a sponzorům. Všem přeji
mnoho zdraví a hodně sportovních
a osobních úspěchů.
To zbylo v Krčíně po dřevomorce...
Pavel Krošlák
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Hrádouská vařečka 2009 propršela,
ale pochodníci nezklamali…
Tak již po 27. Přípravu ovlivňuje vždy
počasí. Sledujeme předpovědi, vzájemně
se domlouváme, odhadujeme, zvyšujeme
nebo snižujeme počty objednávaných
surovin. Lidce Bohadlové nestačí nohy už
ani kmitat, používají s Pavlem všude kolo.
Nejprve teoretická příprava trasy, pak
prakticky vše projít nebo projet na kole,
přesvědčit se o všech ještě nenavštívených zákoutích. Dřevěné vařečky jako
odměna pro pochodníky musí být také
připraveny včas. Provrtat otvůrek pro navléknutí šnůrky, odjehlit třísky a navléknout, vypálit na rukojeť každé vařečky
účastnický rok. Tuto činnost znají všechny
děti Bohadlovy od svých dětských let.
Dále tisknout tvar vařečky na papírové
ukazatele směru, podle kterých většinou
děti své pochodnické rodiče vedou. A také
nějaké obrázky, podle kterých se nechá
po cestě třeba zpívat. To je vše k přípravě.
Snad jen ještě jestli půjdou všichni pořadatelé jako každý rok k registraci účast-

níků a na kontrolu? Když někdo nemůže,
sháníme nováčky. Také musí být včas
vytisknuté plánky trasy a také vyvěšené
plakáty v okolních vesnicích.
Letos 16. května v 5 hodin ráno Lidka
připravuje v sokolovně 100 litrů čaje na
kontrolu. Vajíčka nám uvařily kuchařky ve
speciálním kontejneru ve školní jídelně.
Pažitku na posypání chlebů máme nakrájenou od několika místních žen ze soukromých zahrádek. Ještě nezapomenout
úvodní tradiční foto před textilním poutačem na tuto již historickou akci. Vše
převézt osobními automobily na místo
kontroly pochodu. Bývá vždy originální.
Letos nám útočiště poskytla fa KOVAP
Nový Hrádek.
Počasí vyšlo podle předpovědi. V 7 hodin na začátku startu začalo mírně mrholit,
potom drobně přeháňkově pršet a v 9 hodin přímo lít jako z konve. Báli jsme se, že
našich 600 uvařených vajíček a nakoupených potravin budeme muset nějak rozpro-

Vajíčkové chleby s pažitkou chutnaly i v dešti.

dat po Hrádku. Ale účastníci pochodu nás
mile překvapili. Že nás v tom nemohou nechat, aby prý přišel alespoň někdo. Deštivého pochodu se zúčastnilo 547 účastníků.
Další, přesnější údaje a fotografie lze nalézt na internetové stránce obce Nový
Hrádek - Sokol.
Letošní ročník byl trochu výjimečný.
Anička Marková, která s námi chodí na
místa kontrol od roku 1982, oslavila krásné
životní jubileum, ke kterému jsme ji všichni
přáli hodně zdraví a neutuchající vitalitu. Na
start se také přišla podívat poslankyně
Mgr. Zdeňka Horníková, která nám pomohla k první finanční injekci na počátek rekonstrukce budovy sokolovny. Přinesla s sebou
drobné dárky, které rozdala dětem.
Z pohledu spolupořadatele mohu říci, že
to bylo zase nejen nádherné setkání s lidmi, které již léta z pochodů i občanského života známe, ale i s návštěvníky, kteří
vztah k Novému Hrádku teprve získávají.
Lidmila Martinková

Organizační tým roku 2009.

Borovská padesátka Kladským pomezím po čtyřicáté
T. J. Sokol Borová uspořádala 30. května 2009 jubilejní 40. ročník dálkového pochodu Borovská padesátka Kladským pomezím.
Pro malé účastníky pochodu jsme připravili Pohádkový les dlouhý
5 km. Na děti zde čekaly pohádkové bytosti jako např. Rumcajs
s Mankou, vodník a rusalky, ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou
v perníkové chaloupce, čerti, JÚ a HELE, Teletubbies aj. Během
cesty děti spolu s rodiči řešili hádanky a rébusy.
Pěší turisté se mohli vydat na trasy v délce 15, 25 a 50 km.
Pro milovníky výletů na kolech byly naplánované trasy v délce 25,
50 km silniční a 50 km MTB.
V letošním roce jsme při pochodu seznamovali s opevněním
z 2. světové války. Byly zajištěny prohlídky vojenských srubů v okolí obce Borová, které nejsou běžně pro veřejnost přístupné. Účastníci měli také volný vstup do muzea KAHAN III. Pořadatelé děkují
všem, kteří se i přes nepřízeň počasí tohoto pochodu zúčastnili.
T. J. Sokol Borová zároveň zve všechny příznivce pohybu na
41. ročník Borovské padesátky, který se uskuteční 29. 5. 2010.
Dana Školníková

Pohádkové bytosti oživily letošní trasu Borovské padesátky.
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Pohádkový les aneb putování
za kohoutkem a slepičkou
Divadelní soubor Maska při T. J. Sokol Česká Skalice uspořádal již čtvrtý
ročník pohádkového lesa.
Tato úspěšná akce se konala v sobotu
23. května v Babiččině údolí se startem
v České Skalici a koncem u ratibořického
zámku. Náš pohádkový les je specifický
tím, že si vždy vybíráme téma jedné pohádky nebo jednoho příběhu. První rok jsme
zvolili pohádku O Zlatovlásce, podruhé pu-

Prasátku děti přinášely mléko od kravičky.

Činnost starších žen Sokola
v České Skalici
Ráda bych vás seznámila s aktivitou starších žen v T. J. Sokol Česká Skalice.
Scházíme se pravidelně každé úterý vždy
v 15 hodin v naší sokolovně. Jsme skutečně
seniorkami, ale setkáváme se rády a téměř
se stoprocentní účastí. Je nás kolem dvaceti.
Jsme ženy důchodkyně od 60 do 85 let, ale
zdaleka nejsme na odpis. Krom pravidelného
kondičního cvičení, které trvá vždy hodinu
pod vedením sestry Röneforsové, se poté
sejdeme v kanceláři sokolovny, kde si uvaříme za mírný poplatek čaj nebo kávu a ještě
tak hodinku si posedíme a popovídáme. Nezapřu ani to, že sledujeme kulatá výročí
našich členek a to pak oslava trvá déle.
Mimo cvičení upravujeme v jarní době parky
kolem sokolovny, udržujeme pomníček padlých bratří a v neposlední řadě před prázdninami pomáháme při generálním úklidu sokolovny. A to není málo. Naše sokolovna je
veliká, jenom těch oken a parketových podlah je pro jednu placenou uklizečku příliš.
Proto se všechny zapojíme a každý rok to
zvládneme na jedničku. Dále využíváme ty
mladší a z blízkého okolí k pořadatelské
službě při sokolských akcích jako jsou taneční hodiny, služby v šatnách a pomocné
práce s občerstvením při akademiích a soutěžích. Když si platíme kávu nebo čaj, dáváme korunku ke korunce do krabičky a za to
si při ukončení cvičebního roku opékáme
buřtíky na zahradě u sokolovny, kde se
dobře pobavíme a těšíme se na září, kdy začne další cvičební rok. Lidmila Vernerová

tovaly děti s pejskem a kočičkou, třetí rok
procestovaly s Willy Fogem celý svět za
80 minut a letos jsme se rozhodli pro pohádku O kohoutkovi a slepičce.
V cíli - oboře ležel kohoutek s nožkami
nahoře. Slepička běžela ke studánce pro
vodu. Studánka nechtěla dát vodičku,
dokud jí slepička nedonese šátek od švadlenky,
švadlenka zase chtěla boty od ševce, švec štětiny
od prasátka, prasátko
mléko od kravičky, kráva
travičku od louky a louka
rosu od nebe. Nebe se
nad slepičkou smilovalo,
dalo jí vláhu pro louku
a slepička mohla běžet
nazpátek. Na našem pohádkovém lese běžely
nazpět ke kohoutkovi děti
a u jednotlivých stanovišť
plnily úkoly a získávaly za
to potřebné věci, které
měnily na dalších stanovištích, až doběhly ke ko-

Kohoutek už nemá nožky nahoře...

houtkovi. Toho vzkřísily vodičkou ze studánky a za odměnu získaly pamětní kartičku a drobný dárek
I letošní ročník se nám vydařil. Přálo
nám hlavně pěkné počasí. Za doprovodu svých rodičů, babiček a dědečků se
pohádkového lesa tentokrát zúčastnilo asi
280 dětí.
Jana Matěnová

Cirkusová hodina
Sokolíci z královédvorských oddílů předškoláků a rodičů s dětmi se těšili na pondělí
6. dubna. Cvičitelky jim totiž slíbily, že na ně
bude v sokolovně čekat překvapení. A také
čekalo. Sokolovna se proměnila v cirkusovou manéž a za dětmi přišli dokonce klauni
z cirkusu!
Manželé Jana a Pepa Kučerovi připravili
pro nejmladší sokolíky opravdický cirkus,
kterým provázeli dva klauni Bum a Bác. Klauniády a další artistické výstupy děti opravdu
zaujaly, děti i dospěláci se stali vděčným
a pozorným publikem od začátku až do posledního kouzla.
Veselou scénku s rádiem vystřídalo žonglování, které si mohli vyzkoušet úplně všich-

Cirkusová hodina s klaunem Bácem.

ni. Divákům se líbila také levitace a přetahování s klaunem Bácem. Následovalo provazochodecké vystoupení, které si mohly
vyzkoušet všechny děti. Potom si děti zařádily na překážkové dráze. Součástí dráhy byl
také nový desetimetrový strachový pytel.
Sokolíci si také s chutí pohráli s obrovským
nafukovacím kuželem, novým zajímavým náčiním, které si sokolové nedávno pořídili.
V závěru cirkusového představení si každý
mohl s pomocí klauna Báce vykouzlit malý
dáreček na památku. Všem dětem se kouzlo
povedlo, a tak si odnášely z hodiny kromě
krásných zážitků také malého klauníka.
Hodina se líbila nejen malým cvičencům, ale
i jejich rodičům a cvičitelkám. P. Špatenková
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Divadelní soubor Maska pod křídly
českoskalického Sokola
Na konci roku 2005 se začala v hlavách některých českoskalických občanů
rodit myšlenka na obnovení tradice ochotnického divadla v našem městě.
Krásná věc, ale… Kde budeme zkoušet a hrát? Už v lednu 2006 se všechno
vyřešilo a pod T. J. Sokol Česká Skalice vznikl nový oddíl - divadelní soubor
se členskou základnou dvaceti dospělých a mládežníků. Domovskou scénou
se nám tedy stala místní sokolovna.
Za krátkou dobu našeho působení jsme
uvedli divadelní představení - pohádku Dvě
Maryčky (2006), komedii Modré z nebe
(2007), pohádku Nevěsta pro čaroděje
(2007), divadelní hru Manželství na zkoušku
(2008) a pohádku Ženich pro čertici (2008).
Premiéry a reprízy našich představení si získaly u českoskalických diváků oblibu, proto
se od roku 2008 snažíme prosadit i na jiných
„prknech“ po okolních městech a vesnicích.
Zúčastnili jsme se také dvou ročníků Přehlídky amatérského činoherního divadla
v Červeném Kostelci. Ve velké konkurenci
již zkušených amatérských souborů jsme
získali v loňském roce (2008) čestné uznání
za výtvarnou složku k pohádce Nevěsta pro

Maškarní ples v sokolovně.

čaroděje a ke hře Modré z nebe (výtvarnice
Irena Vavřenová a Lída Kadaníková) a v letošním roce (2009) čestné uznání za herecký výkon v pohádce Ženich pro čertici
(role Vědělky - herečka Eva Schwarzová).
S touto pohádkou jsme se rovněž zúčastnili
Národní sokolské přehlídky v Lázních Toušeň. Porota naši práci ohodnotila velmi pozitivně, což nás motivuje do další práce. A jak
jsme zjistili, práce je to nepřetržitá. A pořád
do kolečka, do kola.
Ochotníci vždycky zastupovali kulturu ve
městě. Jenže kultura není jen divadlo a my ve
své činnosti chceme oslovit co nejširší veřejnost. Proto pořádáme v České Skalici každoročně velmi oblíbený maškarní ples, pohádkový les a dětský karneval.
Za téměř pětileté působení
v českoskalické sokolovně se
nám navíc podařilo vylepšit hlediště velkého sálu novou oponou
a nezbytnou osvětlovací a ozvučovací technikou, což by nešlo
bez příznivců, kteří nás podporují a kterým děkujeme.
Letošní sezónu 2009/2010 bychom rádi zahájili divadelní hrou
Prstýnek paní Bárnetové ještě na
konci listopadu. Na prosinec
připravujeme pohádku Vodník
Mařenka. Po novém roce nás
čekají reprízy divadelních představení a v zimě a na jaře další
naše tradiční akce, ozvláštněné
„nočním oživlým lesem“ v červnu

Ze hry Manželství na zkoušku.

Nová opona z roku 2008.
2010. Tato akce by byla jakousi oslavou pátého výročí existence divadelního souboru
Maska.
Jana Matěnová, DS Maska

Sokolové ze Rtyně zakončili cvičební rok v Polsku
Stalo se již tradicí, že je ve Rtyni v Podkrkonoší cvičební rok zakončen výletem a hodnocením. Zdejší tělocvičná jednota Sokol,
oddíl všestrannosti seniorů a seniorek, zorganizovala společný autobusový výlet do příhraniční oblasti Polska. V letošním roce byla
cílem polská Chudoba a okolí.
Na výletě nás doprovázel starosta župy Josef Čepelka. Jeho
znalosti této oblasti a výklad byly skutečným zážitkem. Na výslovné přání účastnic jsme navštívili tržnici na kraji Chudoby.
Dalším cílem bylo lázeňské město Chudoba s moderním kostelem
dostavěným v roce 2005 a následným předáním veřejnosti. Je to
skvělé architektonické dílo, které stojí za to vidět.
Také jsme navštívili loviště ryb s restaurací v tiché části města.
Čas potřebný pro úpravu ryb jsme využili k hodnocení naší činnosti v uplynulém cvičebním roce. Naše cesta pokračovala do polské Čermné, kde jsme si prohlédli kostel na návsi. Bratr starosta
nás upozornil na pamětihodnosti těchto míst. Na konci Čermné je
společný pomník tří kultur česko-německo-polské. Naproti pomníku je monument oslavující Annu Svídnickou, třetí manželku
našeho panovníka Karla IV. Lucemburského, který toto území získal sňatkem a připojil k české koruně. Po 2. světové válce připadlo Polsku.
Průvodce naše kroky směřoval do lázeňského parku kolem jezera s vodotryskem. Ten byl založen již v 17. století a je pečlivě
udržován. Flóra je odborně pěstovaná a lze tady najít řadu exemplářů cizokrajných dřevin. Ještě nám zbývalo navštívit „japonskou

zahradu“ v polském Jarkowě. Zahrada je úchvatná, ale bohužel
nám počasí nepřálo, spustil se silný liják. Deštníky zůstaly v autobuse suché a účastníci výletu byli celí promočení.
Odpoledne jsme se vraceli domů plni dojmů z krásně prožitého
dne. Tak zase někdy na shledanou!
Jarka MAREK

Rtynští sokolové v Polsku.
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Dvorské žactvo na tajném výletě
Na začátek května naplánovali cvičitelé
královédvorského Sokola pro malé i větší
sokolíky tajný výlet. Tentokrát zvolili jako
dopravní prostředek autobus, který všechny malé i velké turisty přepravoval. Jen šofér Jirka věděl, kde je cíl cesty.
Výletu se letos zúčastnil rekordní počet
malých i velkých milovníků sokolského
pobytu v přírodě. Nejmladší z 39 dětí byla
půlroční Anetka Erbenová a dále děti
z oddílů předškoláků, žactva, gymnastiky
i atletiky. Doprovod zabezpečovalo 9 dospěláků z řad cvičitelů a rodičů.
Naším prvním cílem byl zámek Častolovice. Děti si prohlédly nejen zámek, kde
se největšímu zájmu těšil dětský pokoj
s hračkami malých princezen a princů, ale
také zoo koutek a samozřejmě dětské
hřiště, které jsme při našem pobytu zcela
okupovali.
Cesta pokračovala do Vrbice. Vystoupili
jsme na nově vybudovanou rozhlednu.
Odměnou nám byl krásný pohled do okolí.

Naše nejmenší však nejvíc zaujal zvonec,
kterým mohli dát těm dole najevo, že jsou
u cíle.
Z Vrbice jsme pokračovali pěšky na hrad
Potštejn. Starší sokolíci se zašli podívat
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ještě na zbytky hradu Velešov. Cílem cesty
byl hrad Potštejn, kde jsme si kromě hradu
prohlédli také prosklený včelí úl.
Výlet se nám opravdu vydařil. Nemalou
měrou k tomu přispělo téměř letní počasí, a také ukázněnost malých turistů. Už se
těšíme na další společně prožité chvíle
v přírodě.
P. Špatenková

Dvorští sokolíci na Potštejně.

Žbluňk! Šibřinky pro děti letos ve znamení vody
V sobotu 7. března čekala královédvorské sokoly velká akce, kterou byly
dětské šibřinky. Tentokrát pod názvem
Žbluňk aneb rybičky a ploutvičky, škebličky a dušičky. Sokolovna se zaplnila
150 vodníky, rybkami, chobotnicemi,
mušlemi, piráty, námořníky a dalšími
maskami, které vytvořili s velkou fantazií rodiče.

Sokolíci předvedli defilé u moře.

Úvod patřil pochodovému reji na písničku Defilé
u moře, který předvedly
děti z oddílu všestrannosti, následovaly skoky na
malé i velké trampolíně
a pódiová skladba Team
- Gym.
Zlatým hřebem bylo vystoupení akvabel v podání cvičitelů Sokola.
Potom již následovaly
soutěže motivované životem v tůních, rybnících
a mořích. Děti absolvovaly disciplíny jako Ponorka, Plážový volejbal,
Most přes řeku, Lodní
stožár, Lodní zvon, Hod záchranným kruhem, Veslování na kajaku, Pirátská truhla
a další.
Velkou atrakcí bylo skákání na velké
i malé trampolíně. V závěru jsme předsta-

Družstvo Božkov Choustníkovo Hradiště se stalo vítězem letošního
nohejbalového turnaje v Kuksu.

vili dětem nové náčiní, kterým byl obrovský
nafukovací kužel, se kterým si mohly pinkat. Šibřinky se vydařily, již nyní si lámou
pořadatelé hlavu nad rázem příštích.
P. Špatenková

Sokolové z Kuksu se 22. srpna vydali na túru ze Sněžky. Trasa měřila 12 km a ušlo ji osm dospělých a tři děti.
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Bývalý sokolský stadion v Jaroměři září novotou

Nový atletický ovál.

Na závodech v Jaroměři běžely děti čestné kolečko s bývalými skvělými závodnicemi Jarmilou Kratochvílovou a Lídou Formanovou.

Na dráze lehkoatletického stadionu v Jaroměři už neleží škvára, ale nová tartanová dráha, novotou září sektory pro skok vysoký
a daleký, na ploše přibyla dvě hřiště s umělým povrchem. Zbývající plochu stadionu kryje travnatá plocha pro další atletické disciplíny.
Zdařilý projekt za 28 milionů korun financovalo město Jaroměř z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod. Stadion v srpnu 2007 darovala městu Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř, která na potřebnou opravu sportoviště marně
sháněla peníze po řadu let. „Ještě jednou děkujeme vrcholným orgánům České obce sokolské za rychlé projednání majetkových
záležitostí. Jaroměřská sokolská jednota bude mít podle smlouvy po dobu své existence vstup na sportoviště zdarma,“ říká Karel
Jirásek, starosta T. J. Sokol Jaroměř. Slavnostního otevření stadionu se o posledním zářijovém víkendu zúčastnily i bývalé vynikající
běžkyně Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová. Jarmila Kratochvílová odstartovala i první závody na nové tartanové dráze na
800 metrů, v závěru lehkoatletických závodů si pak společně s Lídou Formanovou zaběhla se všemi dětmi čestné kolečko.
Helena Rezková

Co se děje ve Vlkově

Čarodějnický rej na návsi.

Mateřský klub Beruška založený pod T. J.
Sokol Vlkov.

Otevření malého sálu v podkroví sokolovny.

Dětský den - Z pohádky do pohádky.

V kurzu STOB obezitě jsme zhubly 106 kg.

Na vlkovskou náves jsme pozvali ochotníky
s hrou Rozmarné léto.
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