




Milé sestry a brat i,
vzhledem k tomu, že jsem sama cvi itelka, znám až moc dob e t žkosti, se kterými se ve své cvi itelské innosti setkáváte. Proto Vám chci

p edevším za všechnu Vaši práci pro Sokol moc a moc pod kovat. V józe se íká, že lov k nejvíce obohacuje sám sebe (karmu), když pracuje
pro druhé bez vidiny zisku. P ipomíná Vám to sokolské heslo: „Ni zisk, ni slávu?“ Ano, je to výstižné vyjád ení stejné myšlenky. Bohužel dnešní
doba tomuto pojetí smyslu života nep eje. Proto tím v tší obdiv zaslouží všichni, kte í odolávají honb  jen za hmotnými statky a uchovávají si v -
domí, že št stí nespo ívá v hromad ní majetku, ale v um ní najít si as pro sebe i pro druhé. P eji Vám tedy hodn  št stí! Do innosti v roce 2013
pak p eji vytrvalost a v domí prosp šnosti pro druhé.

Eva Trejbalová, župní ná elnice
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Vážené sestry, vážení brat i,
dovolte, abych Vám v první ad  pod kovala za práci pro Sokol v celém roce 2012 a pop ála pevné zdraví a neutuchající elán v roce 2013.
Máme za sebou rok, kdy Sokol slavil významné kulatiny, 150. výro í svého založení. Oslavy sokolové zahájili 16. února slavnostním za-
sedáním v pražském Karolinu. V naší žup  pak Sokol Jarom , založený 2. ervna 1862 jako první po Praze, p ipravil také d stojné osla-
vy této významné události. Naše župa se p ihlásila i do natá ení po adu „Sokol, síla tradice“, který v dubnu odvysílala eská televize.
Zapojily se do n ho tyto sokolské jednoty: Lib atov, Úpice, Dv r Králové nad Labem, Jarom , Vlkov a eská Skalice.
V kombinaci s po ádáním XV. všesokolského sletu to byl rok opravdu hektický a náro ný p edevším pro ty z nás, kte í se aktivn  zapojili
i do organizace nácviku sletových skladeb. V naší žup  to byly jednoty Dv r Králové nad Labem, Náchod, Jarom , eská Skalice, Úpi-
ce, Hronov, Police nad Metují, Lib atov, Vlkov, Rtyn  v Podkrkonoší, Studnice, ervený Kostelec, Žire  a Nový Hrádek. P esto, že ješt
za átkem roku nebylo jasné, zda eská obec sokolská finan n  podpo í po ádání župních a okrskových slet , pustily se jednoty ve Dvo e
Králové nad Labem, v Novém Hrádku, Úpici a Polici nad Metují do jejich p íprav. Jsem ráda, že jsme mezi n  nakonec mohli rozd lit
i menší finan ní ástky a na tomto míst  bych cht la ob tavým organizátor m ješt  jednou pod kovat. Díky podpo e Královéhradeckého
kraje a m sta Hradce Králové jsme Vám pak uhradili náklady spojené se cvi ením na krajském sletu v Hradci Králové. Z výt žku ze sle-
tových známek, v jejichž prodeji jsme byli v rámci OS také na špici, jsme Vám p isp li i na dopravu do Prahy. 
Naši župu na stadionu v Edenu nakonec reprezentovalo 366 cvi enc  a pat ili jsme k nejpo etn ji zastoupeným župám. Mezi našimi cvi-
enci bych vyzdvihla u itelky a d ti z mate ských škol z nov  založeného Sokola v Lib atov , p ed nimiž nezbývá než smeknout – i p ed-

školáci perfektn  zvládli celou skladbu „A  žijí duchové“ a bez rodi  si s doprovodem užili p ekrásný sletový týden. A cvi ila jich celá
dvaat icítka. Další cvi enci pak v žup  také sletové skladby nacvi ili, ale p edvedli je pouze na menších sletech. Sletové zážitky z nejmo-
dern jšího stadionu v republice v pražském Edenu, a  už ze cvi ení ve ve erním dešti (obdiv pat í V rné gard  a dalším skladbám, kte-
ré zkráp ly proudy vody) nebo cvi ení druhý den 6. ervence už na sluní ku, si jist  uchovává v srdcích každý z nás...
Nejen sletem žil ale Sokol v roce 2012. Tak jako každoro n  jste se zapojovali do sportovních sout ží a sout ží ve všestrannosti. Jsem
hrdá na to, že naše družstva „všestra ák “ byla op t nejlepší a d ti za odm nu odjely na sokolský tábor do Rakouska. T ší m  úsp chy
dobrušských mistry  republiky v národní házené, handicapovaného sportovce Josefa Wolfa i každá ú ast len  naší župy v jakékoliv sou-
t ži, kdy ší í dobré jméno Sokola i za hranicemi naší oblasti. Podrobnosti o našich reprezentantech se do tete na následujících stránkách. 
Po letech trp livého žádání o dotace se do kali p ísp vku na generální rekonstrukci sokolovny v Novém Hrádku, díky vlastní iniciativ  se
t ší z nového víceú elového h išt  sokolové v Dobrušce. P ed sebou máme nemén  významný sokolský rok, který bude rokem voleb-
ním. Rozhlédn te se ve svých adách a delegujte na nadcházejících valných hromadách schopné lidi do vedení župy, potažmo i vrchol-
ných orgán eské obce sokolské. Vím, že v tšina z nás má starostí a práce až nad hlavu, ale i práce v neziskovém sektoru mnohým
z nás p ináší to, co náš život napl uje nejen z materiální stránky.
Brat i a sestry, tužme se i v nadcházejícím roce 2013.                                                                           Helena Rezková, starostka župy



torka knihy Helena Rezková, sou asn  také
starostka Sokolské župy Podkrkonošské-
Jiráskovy se sídlem v Náchod , pod kterou
jarom ský Sokol pat í. Kniha má 160 stran
(z toho 32 barevných), formát A4, pevnou vaz-
bu. Na titulní stran  je fotografie ze sokolské-
ho pr vodu v roce 1931, kdy lenové jednoty
vytvo ili alegorický v z v podob  „sokolského“
hnízda (na snímku je i tatínek a sestra bývalé
župní vzd lavatelky Vít zky Zelené). 

V knize najdete i zmínky a fotografie z hi-
storie mnoha jednot naší župy. Koupit si ji
m žete za zvýhodn nou cenu 300 K  na
žup  v Náchod  nebo p ímo v jednot  v Ja-
rom i u Pavly Komorové.

Kulaté výro í oslavil jarom ský Sokol nejen
slavnostní akademií, kde mimo jiné vystoupila

nap íklad akrobatická skupina kolínského
Sokola Flying Boys (ú astníci sout že esko
má talent) a sportovní um ní p edvedli spor-
tovci nejen z jarom ské jednoty, ale z celé
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
Koncert rock-country skupiny Creedence ná-
sledoval na venkovním pódiu po skon ení
akademie. Na ned li 3. 6. pak sokolové p i-
pravili od 9 hod. na stadionu otev enou spor-
tovní akci „Atletika pro všechny“ – kdokoliv si
mohl p ijít vyzkoušet atletické disciplíny, v sou-
sední sportovní hale se uskute nil turnaj ve
florbalu muž  a žen.

T.J. Sokol Jarom

ale nedokázalo v jeho úctyhod-
né historii nic zlomit a pokra u-
je i po 150 letech. A práv  tuto
dlouhou cestu mapuje kniha
vydaná v roce kulatého jubilea,
kterou z historických podklad
sestavila Helena Rezková.

„Jarom  tak má další knihu
ze své bohaté historie, slože-
nou p evážn  z dokument , kte-
ré se poda ilo uchovat v m st-
ském muzeu a v n kolika
jarom ských sokolských rodi-
nách, za což jim pat í velký dík.
Není to publikace v decká, ale
historie zmapovaná z dostup-
ných pramen , dopln ná stov-
kami fotografií z historie i sou-
asnosti,“ íká k vydání knihy

starosta sokolské jednoty v Ja-
rom i  bratr Jakub Kubina.

„Zdejší sokolové se mají za
ím ohlédnout  a v ím, že te-

ná e vezme knížka za srdce stejn  jako m  p i
práci na ní. Mnozí tam na stovkách fotografií
i v textech jist  najdou své rodi e a prap edky.
Jak se íká – historie, která není sdílená, je
ztracená. Jsem ráda, že tohle v p ípad  jaro-
m ského Sokola platit nebude,“ dodává au-

Sokol – jedna z nejstarších sportovních or-
ganizací na sv t  oslavila 16. února 2012 už
150 let od svého založení. Práv  v tento den
se sešli eští vlastenci v ele s dr. Miroslavem
Tyršem a založili první eskou t locvi nou
organizaci na našem území – p vodn  T lo-
cvi nou jednotu Pražskou. Nedlouho po nich
ud lali stejný krok i nadšenci vedení
Josefem Janem Kolá ským v Jarom i
a 2. ervna 1862 tady vznikla druhá sokol-
ská jednota – první po Praze.

Celý vývoj sokolské organizace se prakticky
nelišil od d ní v Jarom i. Také tady se jeho
historie odvíjela od obrovského nadšení a do-
brovolné práce tisíc len  jednoty i jejich
p íznivc . Vždy  nap íklad stavba sokolského
domu – Fügnerovy sokolovny, dokon ené
v roce 1903 (nyní m stské divadlo), vznikala
za podpory celé Jarom e, zejména finan ní.
Se stejným nadšením si pak sokolové vysta-
v li v roce 1926 další sportovní stánek – Tyr-
šovu sokolovnu a stadion. Sokolovna slouží
jednot  dodnes. Jarom ští sokolové pat ili
vždy k zapáleným vlastenc m, n kolik z nich
položilo své životy za národní myšlenku ve
sv tových válkách, perzekuce se jim nevyhnu-
la ani v roce 1948, kdy bylo z jarom ského
Sokola vylou eno 32 len . innost jednoty
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„Sokol Jarom  – první po Praze 1862-2012“ je název knihy mapující 150 let historie
Sokola v Jarom i. V sobotu 2. ervna ji v m stském divadle v Jarom i pok tili na slav-
nostní akademii starosta m sta Jarom e Ji í Klepsa a Hana Mou ková, starostka es-
ké obce sokolské. 

Držitelé bronzových medailí OS se starostkou župy H. Rez-
kovou (vlevo) a starostou jednoty J. Kubinou (vpravo).

Výstava z historie jarom ského Sokola.

Akrobatická skupina „Flying Boys“ z Kolína.

Novou knihu k tí starosta m sta Ji í Klepsa spo-
le n  se starostkou OS Hanou Mou kovou.



e níci p ipomn li, že lenové skupiny S-21-B svým inem, snahou pomoci radistovi z paraskupiny
Silver A Ji ímu Pot kovi, prom nili slova o lásce k vlasti v iny. P estože dob e v d li, co eká kaž-
dého, kdo pom že nep íteli íše, znali osud Lidic i Ležák , poskytli mu úto išt .

Po skon ení pietní akce na Bohdašín  se p išli ú astníci poklonit památce rodiny Burdychovy do
Kon in. V odpoledních hodinách se konala v Malých Svato ovicích vzpomínka na vedoucího odbojá-

, u itele Josefa Schejbala. Také zde si p ítomní p i-
pomn li, že to byla práv  láska k vlasti a k národu,
která dovedla odbojá e na smrt.

V pond lí 9. ervence si p ipomn li obyvatelé obce
Doubravice a zástupci Sokola památku dalšího lena
S-21-B, ídícího u itele z Doubravice Karla Ježka.
Pietního aktu se zú astnila rovn ž dcera K. Ježka,
paní Ji ina Jarošová, která zavzpomínala na p kné
i smutné chvíle, které za války prožila.

V Doubravici byla p ipomenuta myšlenka, že ná-
rod, který nezná své d jiny, si je musí zopakovat.
Nezapomínejme na hrdiny odboje, darovali našemu
národu to nejcenn jší, sv j život.                               

Pavlína Špatenková

lenem Sokola byl od roku 1946, jako starší dorostenec se ú astnil už XI. všesokolského
sletu v roce 1948, na XII. všesokolském sletu v roce 1994 cvi il za V rnou gardu stejn  jako na
a XIII. sletu v roce 2000. 

P edevším ale stál p i znovuobnovení jednoty ve Rtyni v roce 1991. Pro obnovu Sokola zís-
kal bývalé sokoly a spole n  vytvo ili zdravé jádro. Požadoval navrácení sokolského majetku
a navázal úzkou spolupráci s p edstaviteli m sta. Využíval každé p íležitosti ke zviditeln ní so-
kolského života. Sokol se pro n ho stal prvo adou záležitostí a v rodin  a ve svém okolí našel
dobré zázemí pro sokolskou práci.

V novém výboru jednoty zastával funkci pokladníka – hospodá e po t i volební období, dále
po dv  volební období vykonával funkci starosty v jednot . Jeho vášní však byla historie, tradi-
ce, kulturní a spole enský život v Sokole, což jej napl ovalo ve funkci vzd lavatele. Ze župní-
ho vzd lavatele to „dotáhl“ až do vzd lavatelského sboru eské obce sokolské. V roce 2004 ab-
solvoval seminá  vzd lavatel  po ádaný Úst ední školou OS. Jeho zásluhy byly odm n ny
bronzovou medailí OS ud lenou 27. zá í 2007. 

To, jak nám, rty ským cvi enc m, držel palce p i p íprav  na XV. všesokolský slet a prožíval
naše hromadná vystoupení na nemocni ním l žku, mu dává nesmrtelnost v našich srdcích.
Pietní akt na Bohdašín  a d stojná vzpomínka na ob ti heydrichiády nese také jeho stopu, ale
v ervenci 2012 už nemohl být jeho p ímým ú astníkem. V kv tnu nám však bylo ješt  umož-
n no ve ejn  p edat Jarkovi p i Dni obce Rtyn  pam tní medaili OS, kterou mu ud lila župa
Podkrkonošská-Jiráskova.

Po celý sv j život byl estný, spolehlivý, kamarádský, spole enský se smyslem pro humor
a byl sou ástí spole enského života ve Rtyni v Podkrkonoší i v sokolském hnutí. Vždy dokázal
pomoci a poradit. Byl osobností, která nám bude chyb t.

T.J. Sokol Rtyn  v Podkrkonoší

V sobotu 7. ervence se sešli na Bohdašín  zástupci eského sva-
zu bojovník  za svobodu, sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy,
obyvatelé a poslední žijící p ímí ú astníci a p íbuzní len  sokolské
odbojové skupiny S-21-B, aby si p ipomn li události, které dovedly
p ed poprav í etu 15 lidí.
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V letošním roce si p ipomínáme tragické události roku 1942,
kdy také náš region zasáhly d sledky heydrichiády, která ot ás-
la naší zemí p ed 70 lety.

Ve v ku nedožitých 80ti let nás v ervenci 2012 opustil po dlouhé nemoci bratr Ja-
roslav Marek – župní vzd lavatel, místostarosta a vzd lavatel jednoty ve Rtyni v Pod-
krkonoší. Odešel ale p edevším kamarád, p ítel a bratr sokol t lem i duší.

Fotografie rodiny Burdychových.

Na Kon inách. Na Kon inách.

Pietní akt na Bohdašín .



Zahrani ní sokolové vystoupili na mnoha
místech ve sv t . Všichni jsme se pak sešli
v Praze na XV. všesokolském sletu a prožili
týden, na který se nezapomíná.

Byl to rok plný úsilí a snahy k d stojné osla-
v  150. výro í založení t lovýchovy v echách.
Oslavy vyvrcholily na ve ejných vystoupeních
sokol  na mnoha místech v eské republice.

Také v letošním roce nezapomn l Mikuláš se svým doprovodem na
nejmladší sokolíky a p išel se podívat, jak se jim v Sokole da í.

V pond lí 3. prosince navštívili Mikuláš, and l a ert oddíl p edškolních d tí
ve Dvo e Králové nad Labem. Malí cvi enci svým host  nejen zarecitovali
a zazpívali, ale také zatan ili a zazpívali. Mikuláš je pak odm nil za jejich sna-
žení dobrotami. U p edškolák  se projevila nemocnost a nadílky se zú astni-
lo pouze n co málo p es 20 d tí, v hodin  všestrannosti a atletiky se sešlo
p es šedesát cvi enc . Nejprve ert všechny okouzlil akrobacií s pochodní,
potom už následovaly básni ky a písni ky. Odvahu si nakonec dodali všichni,
takže bez nadílky nez stal nikdo.

Také v oddílech všestrannosti rodi  s d tmi se konaly Mikulášské hodiny.
Cvi itelkám se v minulosti osv d ilo použití ma ásk  místo opravdických
ert  a Mikuláš . Také letos ert a Mikuláš, co by ma ásci, navštívili naše

nejmladší cvi ence, povídali si s nimi, vyslechli básni ky a písni ky v podání
našich nejmenších.

Pavlína Špatenková
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„Byli jsme a budem!“ je název knihy vydané p ed XV. všesokolským sletem 2012.
První dv  slova názvu „Byli jsme...“ vypovídají o našem bohatém sokolském život
v minulých asech. Sletový rok 2012 skon il, již pat í do minulosti. 

Mikulaš s ertíkem mezi nejmenšími sokolíky.

Nová skladba „Waldemariána“.Skladba „Návšt vníci“.

V Úpici se sokolové z celé župy Podkrko-
nošské-Jiráskovy sešli 28. listopadu 2012
k uct ní 150. výro í s úpickými ob any na be-
sed  k slavnostnímu zakon ení sletového
roku 2012 po ádané místní t locvi nou jedno-
tou. V úvodu se p edstavili žáci a žákyn .
Jsou to naše nad je k pokra ování sokolské-
ho života. Na spole né besed  se sd lovaly
stále živé zážitky ze sletu.

Záv r setkání pat il seniorkám T.J. Sokol
Úpice. Zacvi ily první v tu nové ve ejné hro-
madné skladby „Waldemariána“. Možná, že to
byla její premiéra. Skladba se líbila. Potlesk
p ítomných ú astník  besedy byl posledním
potleskem k naší sokolské minulosti.

P edvedená skladba oznámila, že jsme otev-
eli novou kapitolu života v Sokole. Zahaju-

jeme další šestileté mezisletové období. Bude
se cvi it, sout žit, budeme využívat každé
p íležitosti ke zlepšování etiky v naší spole -
nosti. Záv re ný ú et p edložíme na XVI. vše-
sokolském sletu 2018 p i oslavách 100. výro-
í založení eskoslovenské republiky. Název

knihy „Byli jsme a budem!“ tak jist  naplníme!

Zden k Pitaš, T.J. Sokol Úpice



Obnovené šib inky pro dosp lé se konaly 17. listopadu 2012
v Zábavním centru Zálabí. Již podruhé je p ipravilo M stské mu-
zeum ve Dvo e Králové spole n  s T locvi nou jednotou Sokol
Dv r Králové.

Do sálu, lad ného op t do fialovomodra, se letos p išlo pobavit
150 lidí. Tém  všichni dorazili v maskách. Ty byly nápadit jší a kvalit-
n jší než v lo ském roce, mohli jste potkat Asterixe a Obelixe i s vojá-
ky, kulhavého Silvera s bandou pirát , všechny z Ka erova, Adamsovi,
pieroty, faraony, uklíze ky, trpaslíky, hipies, Berušky, Macha s Šebe-
stovou, a tak porotu ekala p i volb  nejlepší masky t žká úloha.

Ve erem provázel tentokrát Charlie Chaplin se svou spole nicí,
paní Arazimovou, k tanci hrála kapela Dynamic z Opo na. Po ada-
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Velmi oblíbenou výstavu amatérských
rukod lných prací s váno ní tématikou
„Šikovné ruce“ zorganizovaly v sobotu
1. prosince 2012 sokolky T.J. Sokol
Žire .

Když p ed lety na pravidelném cvi-
ení žire ských žen p išel n kdo s ná-

vrhem ud lat p edváno ní výstavu, byl
to pokus pod lit se o své nápady ve
váno ní výzdob  domácnosti. Tehdy
jsme netušili, jaký zájem výstava vyvo-
lá nejen mezi místními ob any, ale
i mezi p espolními. Letos již prob hl
6. ro ník tohoto setkání zajímavých
nápad  a šikovných rukou. Ve stísn -
ných prostorách klubovny chovatel
v Žir i se obdivovalo více než 200 ná-
všt vník  výrobk m 25 vystavovatel .
Svou dovednost zde p edvád ly také
d ti ZŠ a klienti Domova sv. Josefa.
Vystavené výrobky z tradi ních i netra-

di ních materiál  bylo možno si zakoupit.
Každoro n  zde vítáme každého stého ob a-
na, velmi populární je také bohatá tombola.

A co sem každý rok návšt vníky tolik láká?
P edevším skv lá a p átelská p edváno ní
atmosféra. Každý si b hem prohlídky m že

na chvíli sednout, dát si n co dobrého
do žaludku, ochutnat cukroví a hlavn
prohodit n kolik p átelských slov ne-
jen se sousedy, ale i s úpln  cizími
návšt vníky. A to vše v p íjemném
prost edí plném váno ních sví ek, v -
ní a hudby.

Nezanedbatelným pozitivem je také
p ínos do sokolské pokladny. Proto
pat í velký dík všem žire ským sokol-
kám, které tuto organiza n  náro nou
akci zajiš ují. V íme, že i p íští rok
obohatíme naši výstavu „Šikovné ru-
ce“ o nové, neot elé nápady. Zárove
tímto zveme všechny tená e na p íš-
tí, již 7. ro ník. Více informací z výsta-
vy a fotografie najdete na www.sokol
zirec.eu.

Josef Wolf  

tel m ud lala velkou radost p ítomnost starostky sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy Heleny Rezkové.

P edtan ení obstaralo družstvo nejstarších gymnastek Sokola, kte-
ré p edstavilo svou novou pódiovou skladbu TeamGym. Nechyb la
samoz ejm  tombola a p lno ní losování, ale také veselé sout že
s názvem Sokolské kratochvíle. Vyhlášena byla také nejlepší maska.
Letos zvít zil Váno ní strome ek a Dáre ek. Dvojice si ze šib inek
odvezla p ekrásnou t íkolku, ale také poukaz na let letadlem.

Letošní šib inky se opravdu vyda ily. Dvoráci prokázali, že mají
smysl pro humor a tradice šib inek se pomalu stává skute ností.

D kujeme všem sponzor m, kte í p isp li do tomboly, ú astník m,
že na šib inky dorazili a samoz ejm  také všem organizátor m.   

Pavlína Špatenková



botní sm nu v Infocentru a všem dosp lým za p ípravu a zorganizo-
vání tohoto velkého podniku!!! Všem ú astník m pak za vytvo ení pri-
ma atmosféry, skv lé tane ní kreace a p edevším výbornou celoro -
ní reprezentaci Sokola.

Pavlína Špatenková

je Sokol postaven, jako je smysl pro fair
play, vlastenectví nebo hrdost na sokolskou
historii.

Pavlína Špatenková

žilo pod sokolskou vlajkou deset dní v ra-
kouských Alpách. Po así tentokrát p álo,
a tak i táborníci v Rakousku užili vysokohor-
ské túry, koupání, táborové dovednosti, hry
a sout že i mezinárodní p átelství.

Záv r prázdnin pat il sportovním soust e-
d ním. Nejprve m li své soust ed ní cvi enci
sokolské všestrannosti, kte í m li své trénin-
ky rozd leny na t i ásti – atletickou, gymna-
stickou a plaveckou. Soust ed ní, kterého se
zú astnilo 30 d tí, se konalo v domácím pro-
st edí královédvorské sokolovny, atletického
stadionu a Tyršova koupališt . Krom  tréno-
vání, které bylo motivováno nedávnou olym-
piádou, sportovci sout žili, hráli hry a také se
vypravili na Zvi inu.

Poslední prázdninovou akcí bylo soust e-
d ní florbalist . Také oni p ipravovali na no-
vou herní sezonu. P ipraveny byly tréninky
zam ené na kondi ní p ípravu, zdokonalení

herních dovedností a samoz ejm
také dopl kové hry a sout že.

Prázdninových aktivit p ipravil krá-
lovédvorský Sokol pro své sv ence
úctyhodné množství.
Jist  je na míst  p ipo-
menout, že dosp lí, kte-
í zajiš ují tyto prázd-

ninové akce, v nují na
jejich p ípravu i pr -
b h sv j volný as
a vybírají si na n  do-
volenou. Tito nadšenci
si zaslouží velký dík
a také uznání, protože
zajiš ují smysluplnou
prázdninovou nápl  de-
sítkám d tí, které si
jist  krom  krásných
zážitk  odnesly také
n co z idejí, na nichž

V letošním roce byl prázdninový program královédvorských sokol  velmi nabitý,
n které d ti prožily o prázdninách se Sokolem i více než m síc.

Cvi enci a sportovci Sokola Dv r Králové n. L. absolvovali
také v letošním roce velké množství sout ží, závod , ale také sle-
tových vystoupení.

Prvních sedm prázdninových dní pat ilo
XV. všesokolskému sletu, kterého se zú ast-
nilo více než šedesát královédvorských soko-
lík . Prožili spole n  nádherné dny sokolské
sounáležitosti v Praze p i sletovém pr vodu,
zkouškách i vystoupeních. P i setkáních se
zahrani ními sokoly zjistili, že Sokol nezná
hranice.

Bezprost edn  po sletu se osm malých so-
kol  v historických krojích zú astnilo pietních
vzpomínek na Bohdašín , Kon inách, Malých
Svato ovicích i v Doubravici. Všude výborn
reprezentovali Sokol vzorným chováním. 

Následovalo 14 dobrodružných dní na so-
kolském tábo išti Ježkov, které si nenechalo
ujít 60 táborník  ve v ku od 4 do 17 let.
Cestování po sv t  s agenturou Kudykam se
za adilo mezi nezapomenutelné vzpomínky. 

Šest královédvorských d tí odcestovalo
v srpnu do rakouského Bürserbergu, aby pro-
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Raut pro malé reprezentanty.

Sportovní soust ed ní.

Sokolský tábor v rakouských Alpách. Ú astníci sportovního soust ed ní.

Cvi itelé z oddíl  všestrannosti, atletiky a sportovní gymnastiky si
proto dlouho lámali hlavu, jak odm nit své aktivní cvi ence, kte í re-
prezentují Sokol a vytvá ejí jeho dobré jméno nejen ve m st , ale i na
žup  a vlastn  i v republice. Proto p ipravili pro všechny d ti, které na-
cvi ovaly na slet, ú astnily se celé ady sletových vystoupení, nebo se
letos zú astnily alespo  t í závod , víkendovou akci nazvanou „Za
odm nu“.

Pozvání prožít zábavný víkend se Sokolem p ijalo p es padesát
sportovc  od 6 do 16 let. Nejprve byla p ipravena sout ž pro družstva
s názvem „Znáš svoje m sto?“, v níž m la družstva prokázat znalost
m sta a také schopnost orientovat se v plánu m sta. Sout žící zjiš-
ovali r zné údaje na informa ních tabulích, po ítali schody v kostele,

okna u Šindelá ské v že, hledali pomní ky i pam tní desky. Mezi
šestnácti družstvy zvít zilo družstvo Vanessy Godárové, které doká-
zalo jako jediné získat plný po et bod . Po této h e následovaly hry
a sout že v sokolovn  a dále velký raut. 

Vrcholem ve era byla velká diskotéka, kterou p ipravil DJ Vojta se
Šárkou a Michalem. I ti nejmenší dokázali vydržet tan it do ranních
hodin. Ráno prob hlo ješt  vyhodnocení celé akce a vyhlášení vý-
sledk  sout že a spokojení ú astníci se rozešli do svých domov .

Na záv r ješt  dík Vojtovi za uspo ádání diskotéky, panu J. Lang-
felnerovi za zp ístupn ní v že kostela, J. Mikyskové za odpolední so-
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Záv r letošních prázdnin se nesl ve znamení již 18. ro níku letního sokolského tábora. Do malebného koutu naší republiky,
Studnice u Jívky v blízkosti Jiráskových skal, se vydalo z Úpice 24 d tí a 7 vedoucích a praktikant .

Na táborové základn  pionýrské organizace Podskalák z Trutnova
strávily d ti pohodových trnáct dní. První den se táborníci zabydleli
a další den za al standardní program sokolských tábor . Nové tvá e
bylo t eba nau it základním táborovým dovednostem, jako je práce
s pilou a sekerou, orientování se v map , práce s buzolou, základní
mapové zna ky. V t chto výukových dovednostech, které probíhaly
v rámci jednotlivých sout ží, nesm lo chyb t uzlování a používání
Morseovy abecedy. Postupn  se d ti v t chto dovednostech procvi-
ovaly, aby byly schopny vše použít v jednotlivých sout žích a hlavn

v celotáborové h e.
Letošní rok nás provázela celým táborem hra nazvaná „Divoký zá-

pad“. Na úvod p išel do tábora šerif, který všechny zasv til do za át-
k  osídlování Divokého západu. Zárove  se setkali s domorodým in-
diánem, který všem slíbil zabrání místa v prérii, pro výstavbu m sta.
Tím za ala honi ka za získáváním pen z a stav ní jednotlivých m st.
V rámci sout ží d ti získávaly finan ní prost edky na nákup r zných
druh  staveb (sallon, kostel, obchod, d evorubec atd.). K tomuto ú e-
lu si každé družstvo postupn  za alo vyráb t sv j vlastní model m s-
ta. Na p edem získanou desku se p ipravila 3D krajina a po nákupu
budovy se tato do modelu zapracovala a vybarvila. Na konci tábora
byly jednotlivé modely tak úžasné, že se nedaly ani dob e ohodnotit,
který je nejlepší.

Krom  této hry se samoz ejm  v rámci jednotlivých dopoledních
a odpoledních zam stnání, provozovaly i jiné hry a sout že. Na jed-
no celé odpoledne se p ipravily lanové p ekážky a každý si mohl, po
d kladném proškolení o jišt ní, všechny vyzkoušet. Dalšími sout že-
mi, které na tábo e probíhaly, byly: hra Pošta – každý si zahrál na poš-
tovního doru ovatele a roznášel psaní ka po celém tábo e, závody ve
st elb , b haný biatlon, závod v poznávání souhv zdí a mnoho dal-
ších her na h išti a v tábo e. Poslední den byl již tradi n  vyhrazen pro
táborovou olympiádu. Po vzty ení olympijské vlajky se již všichni za

sebe utkali v šestnácti p ipravených disciplínách. Rozlou ení s tábo-
rem prob hlo p i slavnostním táboráku, kde se rozdaly poslední ceny,
pod kovali jsme táborovým kucha kám, které se o všechny perfektn
staraly. A za zvuk  kytar a zp vu všech tábor kon il...

Tento nabitý program by se samoz ejm  nepoda ilo uskute nit, kdy-
by k tomu nebyla chu  ze strany vedoucích, kte í vše d lají zdarma
a ve svém osobní volnu i o dovolené. Dalším, nemálo významným
aspektem pro úsp šné po ádání tábora, byla finan ní pomoc ve for-
m  grantu, který poskytlo M sto Úpice, za což mu pat í pod kování.
Podle písemného vyjád ení d tí se tábor povedl, nikdo se nenudil,
nikomu se necht lo dom . Všichni doufáme, že se vše poda í
nap esrok znovu a sejdeme se p i po ádání již 19. ro níku letního
sokolského tábora.

Martin Just, hlavní vedoucí tábora



dobývali severní pól. Poslední zemí, kterou
naši cestovatelé navštívili, bylo Rusko. Zde
se seznámili s kdysi populární hrou gorodky
a vyzkoušeli si i ruské kuželky. V záv re né
etap  nazvané „Cesta dom “ využily d ti
nov  nabyté v domosti i dovednosti a cesta
je dovedla zp t   do ech, kde je p ivítaly ku-
cha ky tradi n  chlebem a solí a sloganem
všude dob e, doma nejlépe. 

Etapová hra zabrala táborník m pom rn
hodn asu, p esto jim zbyl as i na drobné
hry, tábornické dovednosti, výlet do Holic, ro-
dišt  velkého eského cestovatele dr. Emila
Holuba, na besedu s cestovatelem V. Pet í -
kem, koupání, vyráb ní suvenýr  z tábora,
táboráky i vyhlášené ježkovské diskotéky. 

Tábor na Ježkov  se vyda il, d tem i do-
sp lým se na n m líbilo. Autorkám Andree
s Janou se etapová hra velmi vyda ila.
P ejme si, abychom se zde sešli i nap esrok!

Pavlína Špatenková

fikovat samotného kmotra mafiánského gan-
gu a zasout žili si v pojídání špaget na as.
V Japonsku si vyzkoušeli národní sport su-
mo, v ín  sout žila družstva, kdo postaví
nejdelší a nejlepší ínskou ze . Velký úsp ch
m la beseda o ín  a í anech, kterou pro
táborníky p ipravil Petr Havlík. Nau il d ti
ínsky pod kovat, po ítat, napsat n kolik

znak  a také jíst tradi ními h lkami. D ti byly
nad-šené. V ecku se zú astnily olympij-
ských her a seznámily se s n kolika starými
eckými  bájemi. V Indii si turisté zahráli hru

Kabadi, nahlédli na indické tržišt  a v Tibetu
vytvá eli mandaly z p írodnin. V Austrálii lovi-
li p emnožené králíky a pásli ovce, nau ili se
i maurské bojové tance. V Africe zakusili
hlad, když dostali p i somálské snídani t i
kosti ky chleba na celý den. V Brazílii sehrá-
la družstva turnaj ve fotbale a navštívila ne-
falšovaný karneval  v Riu. Na Aljašce si vy-
zkoušeli závod psích sp ežení a na lyžích

První zastávkou na cest  kolem sv ta byla
Amerika. D ti prožily první a ást druhého
dne na sokolském tábo išti na Americe ve
Starobuckém Debrné. Zde byla pro n  p ipra-
vena první etapa hry Cesta kolem sv ta, pu-
tování po Americe. Táborníci poznávali nejen
zajímavosti Ameriky, ale také život indián
a mohli se svézt bry kou nebo na koni. První
táborovou noc d ti prožily pod širým nebem
plným hv zd. Dopoledne následoval výlet na
Slu í kameny a poté p esun na Ježkov.  

Odpoledne se kone n  mohli všichni zabyd-
let ve svých stanech. Na slavnostním nástupu
byla vzty ena sokolská vlajka. Ve er byly vy-
hodnoceny první hry. Družstva si mohla vybrat
barvu tri ek, cestovatelé dostali pasy. Ve er si
všichni spole n  posed li u táborového ohn .

Pozvání na tábor p ijal bratr Kleander, aby
zavzpomínal na sokolské tábory, které vedl
Karel Ježek, zakladatel tábo išt  na Ježkov .
D ti se zájmem naslouchaly vypráv ní o zvy-
cích na p edvále ných táborech, o první
hlídce, a také post ehy k osob  K. Ježka.
Dozv d ly se o hrdinství sokol , kte í v dob
okupace byli zapojeni do odboje a v dob
heydrichiády byli popraveni. Po besed  zašli
táborníci spole n  s L. Kleanderem do Dou-
bravice, aby uctili památku ídícího u itele
Karla Ježka, od jehož smrti uplynulo v er-
venci práv  70 let. 

B hem tábora navštívili cestovatelé adu
zemí, ve kterých poznávali místní zvyky, e
a také hry, které se v t chto zemích hrají.
V Anglii absolvovali nap íklad závod osmives-
lic a v noci pomáhali ešit Sherlocku Holme-
sovi záhadu vraždy lorda Baskerwilla. V Itálii
si zahráli hru Mafie, p i které se snažili identi-
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Královédvorští sokolové op t p ipravili
pro žactvo a dorost tábor na Ježkov .
Tentokrát se jej zú astnilo 59 táborník .
Tábor byl zahájen netradi n , u sokolov-
ny. To aby mohly d ti ihned odcestovat na
cestu kolem sv ta s cestovní agenturou
Kudykam. Odbavení prob hlo bez vážn j-
ších problém , a tak mohli všichni odjet. 



Cvi ení p edškolních d tí, mladšího
žactva a rodi  p ilákalo do sokolovny
tolik zájemc , že jsme rozší ili po et na-
cvi ujících z p vodních 8 na 16. Velkou
zásluhu na úsp šném zvládnutí skladby
m la p edevším cvi itelka Katka Fran-
cová, která k nám ob tav  dojížd la
z Jarom e. V Praze jsme pak tvo ili celek
spole n  s Novým Hrádkem. I ve Vlkov
máme na co vzpomínat...

Krom  nácviku na jubilejní všesokolský
slet ale neustaly další aktivity tém  dvou
stovek len  této t locvi né jednoty.
Krom  pravidelného cvi ení se staráme
o také rozvoj spolkového života v obci.
D ti a týmy  dosp lých se po celý rok
ú astnily r zných sout ží a p ebor  župy
i mimo ni. Krom  sálu sokolovny využívá-
me i malého sálu v podkroví obecního
ú adu, kde se každou st edu schází rodi-
ovský klub Beruška pod vedením Moniky

Krej í. Stálý zájem je o cvi ení jógy,
cvi ení na gymbalech, mí ové sporty
a cvi ení všestrannosti, ím dál víc se
hraje i tenis a badminton. Velice nás t ší,
že vlkovští stolní tenisté za ali hrát po n -
kolika letech od zá í okresní sout ž, zatím
se pohybují ve st edu tabulky, což je vel-
kým p íslibem pro jarní ást.

Tak jako každoro n  jsme 3. b ezna
uspo ádali Sokolské šib inky a sokolovna
se již tradi n  zaplnila druhý den 250 ma-
lými i dosp lými návšt vníky p i d tském

karnevalu. Plný sál sokolovny byl také 6. íjna p i tradi ním Vinobraní. Po tvrté se d ti i dosp lí sešli
8. dubna na oblíbené Velikono ní návsi, kde se d ti vydaly s koší ky hledat vají ka a další dobroty.

Koncem srpna jsme již pošesté vyjeli na spole nou dovolenou do Chorvatska, tentokrát bylo
naším cílem letovisko Biograd na Moru. Odjelo nás 43, vraceli jsme se opálení a zrekreovaní

z krásn  teplého mo e. Zá-
jem o Chorvatsko neupadá,
a tak v roce 2013 od 9. srpna
pojedeme do st ediska Du e
a plánujeme výlet na raftech
po ece Cetin .

Sokolské ženy uspo ádaly
na ja e i na podzim velmi ús-
p šné burzy oble ení. D ti
a maminky z rodi ovského
klubu Beruška vyrobily a roz-
nesly, tak jako v roce 2011,
v p edváno ním ase p ání
pro všechny vlkovské senio-
ry. Na 22. prosince jsme p i-
pravili tradi ní „Putování k Bet-
lému“ na návsi, které bylo
milým zastavením v p edvá-
no ním shonu.

Ji í Fišera, 
T.J. Sokol Vlkov

Vlkovští sokolové u sochy dr. M. Tyrše v Praze.
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Moderáto i d tského karnevalu.

Putování k Betlému.

Sokolské šib inky.

D tský karneval.

Sokolové z Vlkova si po 64 letech zacvi ili na sokolském sletu v Praze,
a to skladbu pro celou rodinu „A  žijí duchové“. 



Hlavní odm nou pro malé sokoly byl pobyt
na mezinárodním sokolském tábo e v rakous-
kých Alpách, kam je za odm nu vyslala OS.

První ervnový víkend pat il v Praze p ebo-
ru OS staršího žactva, dorostu a dosp lých.
Naši župu zde zastupovali ty i starší žáci
a ty i starší žákyn , t i dorostenky a jeden
muž. Dominika Hysková ze Sokola Dv r
Králové vybojovala t i zlaté medaile za gym-
nastiku, plavání a atletiku, Lucie Havlí ková
ze Sokola Náchod získala st íbro za šplh
a bronz za gymnastiku, Michaela Adamu ze

Sokola Náchod vybojovala zlato za gymnasti-
ku, Eva Špatenková vybojovala st íbro za
gymnastiku, J. Fejfar vybojoval zlato za plavá-
ní a st íbro za gymnastiku, šplh a atletiku,

O posledním kv tnovém víkendu se konal
v Brn  p ebor eské obce sokolské v sokol-
ské všestrannosti mladšího žactva. Do dvou
ty lenných družstev župy Podkrkonošské

byli na základ  výsledk  župních p ebor  no-
minováni – družstvo I: Sára Erbenová a Filip
Vl ek ze Sokola Dv r Králové n. L., Michaela
Jane ková a Josef N mec ze Sokola Police
n. M.; družstvo II: Tereza Hulíková a Jakub
Mikyska ze Sokola Dv r Králové n. L., P. Vejr-
ková ze Sokola Náchod a Patrik Kube ek ze
Sokola Úpice. 

Závodníci ve dvou dnech zm ili síly v de-
seti disciplínách – plavání, šplhu, sprintu na
50 m, hodu kriketovým mí kem, skoku dale-
kém a b hu na 300 m a v gymnastickém ty -
boji – akrobacie, hrazda, p eskok, dívky la-
vi ka nebo kladina a hoši kruhy.

Našim závodník m se republikový p ebor
opravdu vyda il. Díky výborným výkon m
vybojovali dev t medailí v jednotlivých dis-
ciplínách – P. Vejrková dv  zlaté za plavání
a gymnastiku a st íbrnou za šplh, J. Mikyska
dv  zlaté za plavání a šplh a bronzovou za
gymnastiku, P. Kube ek si odnesl dv  zlaté
medaile z atletiky a gymnastiky, F. Vl ek
zlatou za plavání a dv  st íbrné za atletiku
a šplh, T. Hulíková dv  bronzové za gym-
nastiku a plavání a S. Erbenová zlatou
a M. Jane ková st íbrnou za gymnastiku,
J. Hlavá ek dosáhl nejlepšího umíst ní
v gymnastice, když skon il t sn  pod stupni
vít z  na 4. míst . P. Kube ek a P. Vejrko-
vá vybojovali zlaté, J. Mikyska st íbrnou
a F. Vl ek bronzovou medaili za všestran-
nost. S. Erbenové unikl bronz za všestran-
nost o jediný bod a také T. Hulíková skon ila
na nepopulárním 4. míst , M. Jane ková pak
skon ila pátá. 

Ob  družstva vybojovala stejn  jako v lo -
ském roce tituly p eborník eské obce so-
kolské.

N. Erben ze Sokola Dv r Králové získal bronz
za plavání, Libor Drábek z eské Skalice vy-
bojoval dv  st íbrné medaile za atletiku a gym-
nastiku a bronz za šplh. T sn  za medailový-
mi pozicemi z stali Daniel Klimeš ze Sokola
Police n. M, když skon il v gymnastice na
4. míst  a Ond ej Rausa, který obsadil za šplh
a gymnastiku pátá místa. V záv ru všichni
o ekávali s nap tím vyhlášení celkových vý-
sledk . P eborníky OS se ve svých kategori-
ích stali D. Hysková, M. Adamu a J. Fejfar.
L. Drábek obsadil bronzový stupínek. E. Špa-
tenková, L. Havlí ková a D. Klimeš obsadili
nepopulární tvrtá místa, která jsou ovšem
také obrovským úsp chem našich závodník .

Naši závodníci op t dokázali, že „všestra-
áci“ ze župy Podkrkonošské pat í k republi-

kové špi ce.
Blahop ejeme úsp šným závodník m a d -

kujeme za vzornou reprezentaci župy!      
Pavlína Špatenková
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P ebornice OS v sokolské všestrannosti
D. Hysková.

Reprezentanti župy Podkrkonošské na p eboru OS staršího žactva, dorostu a dosp lých.

Radost naší župní výpravy na p eboru OS ve všestrannosti mladšího žactva.



rovskému pat í srde né blahop ání a velké
uznání.

Spln ný sen

Náš tým pat í mnoho let ke špi ce v I. lize,
n kolik druhých a t etích míst vloni vyst ídalo
smutné tvrté. V minulosti byl titul vždy velmi
blízko, ale okolnosti tomu nepomohly, jednou
to bylo zran ní naší nejlepší úto nice, jindy
t eba nebylo št stí nablízku. Až letos vše

klaplo, jak m lo, i když cesta ke sláv  nebyla
také bezproblémová. Zran ní naší nejlepší
st elkyn  a reprezentantky výb ru ech
Petry Laštovi kové v pr b hu play off p išlo
v nevhodnou chvíli, ale p esto se našim
ženám poda ilo mnohaletý sen všech do-
brušských házenká  uskute nit. Poslední
titul jsme v Dobrušce slavili v roce 1994,
tehdy družstvo vedl v lednu zesnulý Josef
Laštovi ka.

Pozitivní na zisku tohoto titulu je, že druž-
stvo je složeno z mladých hrá ek, které spo-
le n  vytvo ily kompaktní tým, ve kterém
vznikla skv lá parta s touhou vít zit. Na další
titul by se tak dlouho ekat nemuselo.

Vít zství našich žen bylo velmi krásným
p ísp vkem k oslavám 150. výro í založení
Sokola v eské republice.

O zisk mistrovského titulu se v celé sezo-
n  2011-12 zasloužily tyto hrá ky:

Branká ky:
Lenka Kubcová, Veronika Kosinová, Michae-
la Martinková

Obránkyn :
Markéta Št pánová – kapitánka družstva,
Ivana Molnárová, Dagmar Pe inová, Dagmar
Sazimová, Lucie Prátová, Michaela Krej íko-
vá, Dominika Flídrová

Úto nice:
Petra Laštovi ková, Veronika ervinská,
Kate ina Valí ková, Nela Henclová, Andrea
Henclová, Lenka Králí ková, Jitka Kade áv-
ková, Kate ina N mcová

Trené i:
Božena Laštovi ková, Ji í Sychrovský

Úsp chy slaví i mládežnická družstva oddí-
lu národní házené Sokola Dobruška. Mladší
žáci a dorostenky obsadili na Mistrovství R
shodn druhá místa a získali st íbrné medaile.

Oddíl národní házené
T. J. Sokol Dobruška

ZPRAVODAJ 2012 – Sokolské župy Podkrkonošské -Jiráskovy Náchod 11

Úsp šná cesta

Do finále se naše družstvo žen probojo-
valo z druhého místa v základní sestav
a v play off se postupn  dostalo p es hrá ky
T.J. Sokol Rokytnice u P erova ( tvrtfinále:
19:20 a 18:7), SK Chomutova NH (semifiná-
le: 18:15 a 18:12). První finálové utkání se
odehrálo na domácím h išti v sobotu 10. 6.
2012, soupe em našich žen bylo družstvo
z Tymákova (vít zky základní ásti). Naše

hrá ky v tomto souboji zvít zily
23:18.

Druhé finálové utkání se hrálo v so-
botu 16. ervna na h išti Tymákova
za velkého vedra, p ed výbornou di-
váckou kulisou, protože Tymákov
hostil Mistrovství eské republiky
dorostenek. Naše hrá ky od za át-
ku utkání vedly a po celý zápas si
udržovaly mírný náskok. Hrá kám
Tymákova se neda ilo v útoku, a tak
naše ženy ve druhém finálovém
utkání zvít zily 16:12. K t etímu fi-
nálovému utkání tedy nemuselo do-
jít (hrálo se na dv  vít zná utkání).
Po záv re ném hvizdu rozhod-
ího nastal obrovský gejzír radosti

a št stí. Po osmnácti letech Do-
bruška získala v nejvyšší sout ži
žen v národní házené titul Mistryn

eské republiky. 
Tento obrovský úsp ch je o to vý-

razn jší, že ženy získaly v této se-
zon  tzv. double, nebo  se na konci
b ezna ve finále 38. ro níku eské-
ho poháru umístily na 1. míst .

Všem hrá kám a trenér m Bo-
žen  Laštovi kové a Jirkovi Sych-

Dne 16. erven 2012 bude navždy zapsán u oddílu národní házené T.J. Sokol
Dobruška zlatým písmem. Po dlouhých 18 letech se p íznivci tohoto sportu
v Dobrušce do kali, družstvo žen v I. lize vyhrálo play off a získalo zlaté medaile
a titul Mistry eské republiky.

Vít zky 1. ligy žen v národní házené 2011 – 2012 jsou z Dobrušky.

St íbrné dobrušské dorostenky na Mistrovství R 2012 v národní házené.



Družstvo mladších žáky  ve složení J. Holubcová, J. Hynková,
E. Špatenková a M. Fišerová získalo st íbrné medaile a družstvo
nejmladších žák  ve složení J. Mikyska, D. Hojný a J. Grus skon i-
lo rovn ž na 2. p í ce. Družstva nejmladších žáky  a mladších žák
skon ila na 4. míst .

Pavlína Špatenková

ZPRAVODAJ 2012 – Sokolské župy Podkrkonošské -Jiráskovy Náchod12

Družstva královédvorských závodník  se zú astnila p eboru
OS v atletickém ty boji žactva, který se konal 2. zá í v Nové

Pace.
Královédvorským závodník m se poda ilo získat dv  individuální

medaile, když Jana Holubcová vyhrála kategorii mladších žáky
a stala se p ebornicí OS a Jakub Mikyska vybojoval v kategorii nej-
mladšího žactva bronzovou medaili. 

Sokol Staré M sto nabídl nov  zájemc m cvi ení pro d ti. První
spole né setkání prob hlo 5. zá í. Organizáto i byli mile p ekvapeni
po tem p íchozích. Do cvi ení tak dochází p es 30 d tí. Cvi í se ve
dvou kategoriích. Mladší d ti od dvou do ty  let jsou doprovázeny ro-
di i, kte í jim pomáhají. Starší d ti ve v ku šest až osm let – zvládají
sportování pod vedením cvi itelek.

Program je p izp soben v ku d tí a jejich možnostem. U mladších
se cvi í formou hry. Starší trénují základy r zných sport , aktivity
s mí em, rychlostní sout že. Nejv tší oblib  se však t ší cvi ení na
ná adí.

D ti plní všechny aktivity se zápalem a nadšením. Nenásilnou for-
mou se tak u í novým dovednostem, získávají pozitivní vztah k pohy-
bu a užijí si spoustu legrace. Spole né setkávání je velmi p íjemné
pro všechny zú astn né. O tom jist  sv d í plná t locvi na rodi
a d tí.

T.J. Sokol Staré M sto Náchod

Královédvorští sokolové na p eboru OS v atletice.



St íbrný medailista Jakub Mikyska.
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O p edposledním zá ijovém víkendu dosáhl královédvorský
závodník Jakub Mikyska skv lého sportovního výsledku, když
vybojoval v republikovém finále sportovní sout že OVOV výbor-
né druhé místo pro barvy ZŠ Schulzovy sady. 

OVOV je zkratka projektu, jehož autory jsou naši desetiboja i, olym-
pijští vít zové Roman Šebrle a Robert Zm lík, kte í p ipravili a p evza-
li záštitu nad sout ží Odznak všestrannosti olympijských vít z . Jde
o sout ž pro všechny, kte í cht jí vyzkoušet svoji zdatnost. Sout ž ob-
sahuje deset disciplín – b h na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem,
shyby, plavání nebo skoky p es švihadlo, trojskok, kliky, sedy lehy, hod
mí kem a b h na 1 000 m nebo dribling. Každý, kdo se zapojí do zmí-
n ného projektu, plní po celý rok p edepsané disciplíny, své výkony si
zapisuje a hodnotí podle bodovacích tabulek. Nejlepší výkony pak
doplní a pošle na adresu týmu OVOV. Ti nejlepší mohou získat bron-
zový, st íbrný, zlatý, nebo dokonce diamantový odznak zdatnosti.
Do projektu se v lo ském roce zapojily také t ídy prvního stupn  ZŠ
Schulzovy sady a Jakub Mikyska postoupil díky svým výsledk m do
republikového finále. To se konalo v Praze na Strahov .

Zápolení malých desetiboja  provázela skv lá atmosféra a váhu
sout ži dodala i ú ast desítek bývalých olympionik . Krom  patron
projektu R. Šebrle, R. Zm líka a Š. Kašpárkové to byly takové osob-
nosti jako V ra áslavská, Jarmila Kratochvílová, V ra R ži ková,
Imrich Bugár, Jan Kudli ka, David Svoboda a šest desítek dalších
sportovc , dále také ministr národní obrany Alexander Vondra, politi-
kové a další osobnosti ve ejného života. D ti po dva dny zápolily v de-
setiboji. Jakubovi se závod velmi vyda il, a tak jsme s nap tím o e-
kávali vyhlášení výsledk , které p išlo až po záv re né exhibici
v hodinovém desetiboji, do kterého se zapojilo dvanáct sportovc ,
mezi nimi i R. Šebrle a R. Zm lík. Vyhlášení nám p ineslo obrovskou
radost, protože J. Mikyska obsadil mezi jedenáctiletými sportovci vý-
borné druhé místo a obdržel z rukou Romana Šebrleho st íbrnou me-
daili. Získal zlatý odznak zdatnosti, když mu k dosažení diamantové-
ho chyb ly pouze t i body! Potvrdil tak svoji pozici všestranného
sportovce. V letošním roce se mu totiž povedlo vybojovat na republi-
kovém p eboru eské obce sokolské druhé místo v sokolské všestran-
nosti (gymnastika 3. místo, atletika 5. místo, plavání a šplh 1. místo).
Jakub svými výsledky dokázal, že heslo, které zvolili pro odznak vše-
strannosti olympijských vít z  jeho auto i „Všestrannost je cesta k ví-
t zství“, je správné. Do projektu OVOV se zapojila také naše jednota.
Už v lét  plnili disciplíny OVOV ú astníci sportovního soust ed ní.
V letošním roce se hodláme pln ní odznaku zdatnosti v novat v od-
dílech sokolské všestrannosti, atletiky i sportovní gymnastiky.

Pavlína Špatenková

V íjnu 2012 se 13 lenek T.J. Sokol Nové M sto nad Metují zú-
astnilo již VI. ro níku akce „Rotoped-tours a P ško-tours“, cílem kte-

ré je ud lat n co pro zdraví. Za íjen sokolky – seniorky nachodily
1 168,5 km. Rotoped-tours a P ško-tours je tradi ní dárek senior  se-
nior m k jejich svátku, mezinárodnímu Dni senior  1. íjna, protože ví-
t zem je každý ú astník – zlepší se mu kondice a zjistí, že v k neroz-
hoduje, když chce n co ud lat pro své zdraví! Senio i a seniorky
z Nového M sta nad Metují v etn  našich sokolek nachodili nejvíce
kilometr  ze všech p ihlášených skupin v rámci eské republiky. Akci
organizuje Národní sí  podpory zdraví, o. s.

V roce 2012 zaznamenal cyklista Aleš Balcar, len sokolského cyk-
listického oddílu, významné úsp chy. Vyhrál ve své kategorii Malého
Sudetomana, jedná se o výsledky z kombinace dvou závod  – erv-
nového silni ního závodu Sudety tour road a zá ijového MTB závodu
Rallye Sudety MTB, po ádaných v Teplicích nad Metují. Dále vyjezdil
2. místo v kategorii MastersI v seriálu XC horských kol St ede ního
poháru Bike4u Cup 2012 a v závod  DeVOSS MTB dvouhodinovka
dvojic v Rychnov  nad Kn žnou byl se svým par ákem na 3. míst .

Všem sportovc m blahop ejeme.
Martin Mach

starosta T.J. Sokol Nové M sto nad Metují



V ned li 9. prosince se konal v Praze na Královských Vinohradech
P ebor velké oblasti Západ v sout ži TeamGym. Do tohoto p eboru
se kvalifikovala všechna t i družstva gymnastek Sokola Dv r Králové
n. L. V každé kategorii nastoupilo k závodu šest družstev,  která po-
stoupila ze sout ží na malých oblastech. Všechna družstva p ijela
s ambicemi na postup do p eboru eské obce sokolské. Postoupit
však mohly, v kategoriích Junior I. a Junior II., pouze dva týmy a v ka-
tegorii Junior III. t i týmy.

Našim družstv m se da ilo a již v pr b hu závodu bylo vid t, že bo-
dová hodnocení jednotlivých disciplín, slibují možnost postupu.
Vybojovat postup se nakonec poda ilo všem t em družstv m. Družstvo
Junior I. vybojovalo st íbrné medaile, když bylo poraženo pouze druž-

stvem Sokola eporyje, družstvo
Junior II. dosáhlo na st íbro, když se
našel jediný p emožitel v podob
Sokola Královské Vinohrady a druž-
stvo Junior III. dosáhlo na bronzové
medaile, když p ed našimi d v aty
skon ily týmy Sokola Vyšehrad
a Královské Vinohrady.

Postup do p eboru OS pova-
žujeme za výborný úsp ch pro
královédvorské sokolky, protože zá-
vodnice p estoupily do starších ka-
tegorií a jsou mezi soupe kami nej-
mladší. Družstvo Junior III. vzniklo
teprve na p elomu léta a podzimu
z d v at, která se do gymnastiky
vracejí po delší pauze, v mnohých
p ípadech po létech oprašují své
gymnastické dovednosti, které na-
byly v žactvu.

Blahop ejeme všem d v at m ke
skv lému výsledku a p ejeme jim,
aby se všem podobn  da ilo i na
p eboru OS. Zde se již bude bo-
jovat o postup na Mistrovství R
v TeamGym.

Uznání pat í samoz ejm  také
trenérkám, které svá družstva k vý-
borným výsledk m dovedly.   

Pavlína Špatenková

V pátek 16. listopadu odcestovaly do Písku, aby zde pom ily síly
s dalšími družstvy TeamGym. Následující den se konal v písecké so-
kolovn  závod v TeamGymu. Sokol Dv r Králové zastupovalo druž-
stvo gymnastek do 11 let a družstvo od 11 do 16 let. Byl to první zá-
vod v letošním cvi ebním roce a vlastn  prov rka p ed Oblastním
p eborem v TG. Družstvo mlad-
ších dívek skon ilo na druhém
míst  a družstvo do 16 let vybo-
jovalo prvenství. 

Dále družstva absolvovala Ob-
lastní p ebor v TeamGym ve
Dvo e Králové. Zde se sešlo
10 družstev, aby zm ila síly ve
ty ech kategoriích. Závodu se

zú astnila hned ty i králové-
dvorská družstva. Další sout žící
p ijeli z nedalekého Trutnova
a z Kamenice u Prahy. 

Družstvo mini vybojovalo mezi
p ti družstvy t etí místo. Žákyn
v kategorii Junior I. skon ily
bronzové. První místa si odnesla
družstva Junior II. a Junior III. 

Hned následující den odcesto-
vala družstva do Prahy, kde sou-
t žila s družstvy pražské oblasti.
Zde se nejvíc da ilo d v at m
Junior I., která vybojovala mezi
devíti družstvy bronzové medai-
le, když za sebou nechala i své
p íbramské p emožitele ze sou-
t že, kterou absolvovala minulý
týden v Písku. 

Družstvo Junior II. skon ilo
mezi osmi družstvy na 4. míst ,
když jim na t etí místo chyb lo
0,05 bodu. Družstvo Junior III., které vzniklo teprve na podzim, si od-
bylo tento týden svoji závodní premiéru. Nakonec skon ila d v ata
v Praze mezi osmi družstvy na šestém míst  se ztrátou 0,2 bodu na
t etí místo. 
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Na podzim se rozb hly sout že TeamGym. Královédvorské
gymnastky m ly napilno. 

Oblastní p ebor v TeamGym ve Dvo e Králové n. L.

Oblastní p ebor v TeamGym ve Dvo e Králové n. L.
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Letošní rok nebyl pro hrá e z oddílu bad-
mintonu Sokola Dv r Králové n. L. tak úsp š-
ný jako ty p edchozí. lenové oddílu se
zú astnili celkem 10 turnaj , p evážn  ve vý-
chodních echách (Rychnov nad Kn žnou,
Malé Svato ovice, Hradec Králové, Pardu-
bice, Svitavy). Do vzdálen jších konc  re-
publiky jsme zavítali pouze jednou, a to do
Ústí nad Labem. Bohužel krom  po tu turna-
j  má klesající tendenci i po et našich hrá
na jednotlivých turnajích. Prozatím nenávrat-
n  pry  jsou doby, kdy soupe i p i pohledu na
výpravu z našeho oddílu, používali výstižné
ozna ení „Hujerovi“. Letošních turnaj  jsme
se ú astnili v pr m rném po tu p ti hrá .

První turnaj, kterého se naši hrá i v letoš-
ním roce zú astnili, se konal v Pardubicích.
Premiérová ú ast našich hrá  na tomto tur-
naji zvaném TCV Badminton Amateur Open
byla velmi úsp šná, ze tve ice našich hrá
se dva umístili do 5. místa. Michal Hroch v sil-

I když v mládežnických kategoriích o výsledky až zas tak úpln  ne-
jde, tak to, že po t ech odehraných turnajích se m že naše nejmladší
družstvo pochlubit bilanci 4-0-2 je mimo jiné zúro ení zkušeností, kte-
ré n kte í hrá i nasbírali minulý rok v sout ži elév .

Sout že elév  se ú astníme i tuto sezonu a je velmi znát další rok
práce, který trené i hrá m v novali. Minulý rok jsme touto dobou m li
odehráno 12 zápas  s bilancí 1 remíza a 11 proher, a to n kdy i po-
m rn  vysokým výsledkem. Nyní mají vzhledem ke zm n  formátu
sout že odehrané pouze ty i zápasy, ale za to s bilancí 4-0-0 a vel-
mi aktivním skóre.

Jako každý rok se koncem zá í rozeb hnul koloto  ligových
zápas  pro naše sokolská družstva. Premiérov  se sout že
ú astní družstvo p ípravky a nevede si v bec špatn .

U obou mládežnických kategorií se poda ilo „šéftrenérovi“ J. Da-
mianidisovi zapojit do trénování rodi e a dokonce máme nové oficiál-
n  vyškolené trenéry (J. Flégl, M. Flégl, J. Tomáš). 

Dorostenci hrají svoji sout ž druhým rokem, po šesti odehraných
zápasech mají bilanci 3-0-3 a drží 4. místo v tabulce a jeho udržení
asi bude cílem pro jarní ást. Trenér R. Suk ale jist  nebude mít snad-
nou práci, jelikož sout ž je mezi 4. a 9. místem velmi vyrovnaná.

Pokud byla u dorostu nedostate ná letní p íprava, tak je bohužel
t eba poznamenat, že u muž  neprob hla žádná a výsledky po pod-
zimní ásti tomu odpovídají. Z jedenácti odehraných zápas  mají
bilanci 6-0-5 a šesté místo v tabulce, což je sice lepší než minulý pod-
zim (4-1-5), ale ur it  to neodpovídá kvalit  kádru a nezbývá než dou-
fat, že pod vedením trenéra R. Suka p edvedou tradi n  silné jaro
(8-0-2 minulý rok).                                                                                          (R)

né konkurenci obsadil 3. místo, když ve vy a-
zovacích bojích prohrál jen s vít zem celého
turnaje M. Sá kou. Nejlepší p tku pak uzaví-
ral J. Imlauf.

Co do po tu ú astník  z našeho oddílu, tak
i z oddíl  ostatních, jsou nejpo etn ji obsa-
zeny turnaje v Hradci Králové. Únorového
a b eznového turnaje se zú astnilo 10, resp.
9 zástupc  našeho oddílu. Nejúsp šn jší naší
hrá kou na t chto turnajích byla Alena Haaso-
vá. Na obou turnajích vyhrála dvouhru žen.
Spole n  s Janou Veverkovou obsadila 1. a 2.
místo ve ty h e žen. Další medailová umíst -
ní p idala s J. Imlaufem ve smíšené ty h e
(1. a 3. místo). Muži ve svých disciplínách
zaostali hluboko za ženami i za o ekáváním.

Dobrých výsledk  dosahují zástupci naše-
ho oddílu na turnaji ve Svitavách. Letošního
ro níku se zú astnila p tice našich hrá . Ve
vyrovnaném startovním poli se v nejlepší for-
m  p edvedl M. Imlauf, který obsadil 2. místo.

Na 4. míst  se umístil O. Veverka, který ten-
to turnaj vyhrál již v roce 2010.

Za átkem b ezna se konal v Pardubicích
tradi ní Velký amatérský turnaj. Pom it síly
s kvalitní konkurencí se vypravila i p tice na-
šich badmintonist . Celkem se turnaje zú ast-
nilo 39 hrá  a všichni naši hrá i se umístili
v první polovin  výsledkové listiny. Nejlep-
šího umístn ní dosáhli J. Imlauf (3. místo)
a M. Hroch (4. místo).

Po prázdninové pauze se tve ice našich
hrá  zú astnila prvního turnaje v Hradci
Králové (ze série turnaj  sezony 2012/2013).
Tento první turnaj z stal daleko za naším
o ekáváním. Ve dvouhrách postoupil do lep-
šího pavouka pouze M. Hroch.

Po tem odehraných turnaj  i získaných
umíst ní byl letošní rok horší než roky p ed-
chozí. Doufejme, že p íští badmintonová se-
zóna bude pro nás lepší a úsp šn jší než
letošní.                                            O. Veverka



V královédvorské sokolovn  se v sobotu 10. listopadu konal P ebor
župy Podkrkonošské v desetiboji, kterého se zú astnilo 128 závodní-
k  ze šesti sokolských jednot. Nejvíce závodník  postavila na start do-
mácí jednota. V barvách Sokola Dv r Králové závodilo 61 závodník
od ty  do t inácti let.

Desetiboj prov il p ipravenost závodník . Museli prokázat sílu, rychlost
i obratnost ve skocích p es švihladlo, šplhu, skoku z místa, lunkovém b hu,
p ekážkové dráze, shybech, motorickém testu s ty kou, hodu na cíl a zve-
dání nohou a hodu plným mí em.

D ti podávaly výborné výkony. Skoro dvacet závodník  p evedlo 15 shy-
b , nejdelší skok z místa p edvedla J. Holubcová ze Dvora Králové, když
sko ila 208 cm, dorostenka A. Zákravská z Náchoda dokázala naskákat
snožmo p es švihadlo 96 skok  za p l minuty.

V záv ru byli vyhlášeni župní p eborníci, vít z m byly p edány medaile.
Sokol Dv r Králové se m že pyšnit tím, že pro letošní  rok má v desetiboji
7 župních p eborník , 6 závodník  vybojovalo st íbro a 4 závodníci získali
bronz.

V letošním roce jsme zaznamenali nejvyšší ú ast v historii desetiboj .
V kategorii mladších žáky  sout žilo 33 d v at, v dalších kategoriích sou-
t žila vždy dvacítka závodník .

Desetiboj se vyda il. D kujeme m stu Dv r Králové za poskytnutí upo-
mínkových p edm t  jako odm ny pro závodníky.

Pavlína Špatenková
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Sokolský desetiboj se ve Dvo e Králové nad Labem uskute nil 10. listopadu 2012. Z náchodského Sokola se ho zú astnilo úcty-
hodných 36 závodník  ze dvou oddíl . Oddíl všestrannosti pod vedením Martina Horáka a cvi itelek Ivy Krat nové a Nikoly
Erberové reprezentovalo 26 d tí.

Nejmladším závodník m bylo teprve p t let a nejstarším sle nám 15 rok . Sout žilo se nap . v lunkovém b hu, šplhu na lan ,
skoku do dálky, ve skoku p es švihadlo na as. Za všechny mohu íci, že jsme si závody užili a žádné z menších d tí nem lo pro-
blém jít do každé z disciplín s nejv tším nasazením. Cht l bych vyzvednout i ochotu rodi , kte í své ratolesti nejen dovezli do
Dvora Králové, ale stali se také dobrými fanoušky. Náš oddíl vybojoval i jednu st íbrnou medaili.

Z oddílu gymnastiky se desetiboje ú astnilo 11 d v at. Tyto závodnice reprezentují sv j oddíl na závodech po celé republice.
Není proto divu, že na t chto závodech vybojovaly ty i cenné kovy. D v ata pod p ísným, ale spravedlivým vedením Míly Vejrkové
dokázala, že sokolský sport není jenom o výkonnostním drilu, ale také o radosti z pohybu.

Pro sokolské d ti chystáme závody v plavání, atletice, netradi ním p tiboji, p ebory v gymnastice, šib inky, mikulášskou besídku
a jiné akce. Závodit v Sokole mohou i „dosp láci“, díky Klubu silných muž  a žen po ádáme p ebory v benchpresu a mrtvém tahu.

Martin Horák, T. J. Sokol Náchod



P EHLED PO TU CVI ITEL  V JEDNOTÁCH
po et cvi . v TJ jednoty celkem TJ celkem cvi . z toho cv. 4 t .

0 Ho enice, Kramolna, Lib atov, Rokytník, V. Petrovice, Ž ár 6 0 0

1 B loves, Bohuslavice, Borová, Bukovice, Jasenná, Kr ín, 8 8 2
Staré M sto, Lhota u . Kostelce

2 Dobruška 1 2 1

3 eská Skalice, Nové M sto 2 6 1

4 Josefov 1 4 2

5 Police n. M, Studnice 2 10 3

8 Náchod, Nový Hrádek, Rtyn  v P., Žire 4 32 10

12 Hronov, Jarom 2 24 4

14 Úpice 1 14 3

18 Vlkov 1 18 11

19 ervený Kostelec 1 19 0

28 Dv r Králové 1 28 6

30 165 43/26%
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PLÁN INNOSTI OV ŽUPY PODKRKONOŠSKÉ NA I. POLOLETÍ 2013
Datum: Akce místo konání (organizátor za župu)

LEDEN:

26. So Župní p ebor ve sjezdovém lyžování Nový Hrádek

P ebor OS v TEAMGYM JUNIOR Praha TD (Dv r Králové)

ÚNOR:

17. Ne Doškolovací akce pro cvi itele – nové poznatky ze sraz Náchod (Náchod)
župních vedoucích

24. Ne Župní p ebor v benchpresu eská Skalice (Náchod)

B EZEN:

16. So Župní p ebor v plavání Trutnov (Úpice)

23. So P ehlídka pódiových skladeb v Tyršov  dom Praha

24. Ne Netradi ní p tiboj žactva Náchod

30. So Velikono ní turnaj ve stolním tenisu Vlkov

DUBEN:

6. So Župní p ebor v SG a šplhu pro PD a kat. mladší žákyn  I.a Jarom

20. So Župní p ebor v SG a šplhu pro ostatní kategorie Náchod

27. So Pochod okolo Jarom e Jarom

KV TEN:

8. St Župní setkání sokol místo bude up esn no

11. So Župní p ebor v atletice Jarom

Hrádouská va e ka (dálk. pochod) Nový Hrádek

17. – 19. P ebor OS v ZZZ Úpice

18. So Župní p ebor ve stolním tenisu  nereg. žactva Josefov

25. – 26. Slet pod ípem Roudnice n. L.

25. So Župní p ebor ve volejbalu smíšených družstev Josefov

ERVEN:

1. – 2. P ebor OS – všestrannost ml. žactva Brno 

14. – 16. P ebor OS – všestrannost st. žactva, dorostu, dosp lých Praha TD

ERVENEC: Letní tábory
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Úctyhodný po et 1 414 cvi enc  v 11 sklad-
bách eské obce sokolské a cvi enci dvou
skladeb Asociace sportu pro všechny vystou-
pili v ned li 20. kv tna 2012 od 15 hod. p i
Krajském sokolském sletu na stadionu So-
kola v Hradci Králové na Eliš in  náb eží.

Krajský slet byl jednou z posledních gene-
rálek p ed hlavním sletovým vystoupením,

které nás ekalo 5. a 6. ervence na XV. vše-
sokolském sletu v Praze. 

Krajskému sletu p edcházela díky finan ní
podpo e Královéhradeckého kraje v pátek
18. kv tna od 15 hod. krajská prezentace
Sokola na Masarykov  nám stí v Hradci
Králové, kterou p enášela p ímým p enosem

eská televize. Za naši župu v programu

vystoupili sokolové ze Dvora Králové a ženy
z Hronova. 

Záštitu nad oslavami 150. výro í založení
Sokola v Královéhradeckém kraji p evzal
hejtman kraje Bc. Lubomír Franc. Krajský slet
se konal pod záštitou primátora statutárního
m sta Hradce Králové MUDr. Zde ka Finka.   

(rz)

Na krajské prezentaci vystoupily i ženy z Hronova a gymnastky ze Dvora Králové nad Labem.

nyní ideální p íležitost. Spole nost erní kon  již po t i roky organizu-
je seriál závod  horských kol Handicup a jeden z nich je vždy za azen
jako mistrovství republiky. Nejsou však jen organizátorem sout že
handicapovaných, ale p edevším zabezpe ují pro n  doprovod na
trati, p ípadnou pomoc a další pot ebné zázemí. Závody absolvují
spole n  s cyklisty bez handicupu, všichni je berou, fandí jim a po-
vzbuzují. Dohromady tvo í bike i skv lou partu, a kdo jednou pozná
atmosféru takového MTB maratonu, p ijede znovu. Jist  jsou v sokol-
ských jednotách handicapovaní milovníci kol, kte í ani netuší, co
všechno lze dokázat na kole v t žkém terénu. Je neuv itelné, jak
jízdu po kamenech i ko enech, v bahn  nebo p i projížd ní brodu
zvládají vozí ká i na svých handbikách. Nejv tší adrenalin je však
prudký sjezd vymletou lesní cestou. P ij te mezi nás, handicapované
bikery, a užijte si pohyb v p írod  mezi kamarády. Informace o horské
cyklistice handicapovaných v etn  pravidel handicupu najdete na
www.cernikone.cz.  Josef Wolf

Mezi nejlepšími handicapovanými cyklisty a adou významných
host  nechyb li ani sokolové naší župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
V kategorii tandem s nevidomým obhájil lo ské prvenství Josef Wolf
s vodi em Michalem Komárem z T. J. Sokol Žire  p ed dvojicí Marek
Moflar – Ji í Chyba z Prahy a Ivo Budil – Petr Müller rovn ž z Prahy.
Po 2. míst  na mistrovství republiky ve Znojm  je to další úsp ch
žire ského handicapovaného bikera v letošním roce.

S pot šením pak m žeme konstatovat, že handicapovaných cyklis-
t  neustále p ibývá. Ti, co nesedí doma a cht jí sportovat, k tomu mají Josef Wolf (t etí zleva) obhájil vít zství v eském poháru.

Výsledky eského poháru handicapovaných v horské cyklis-
tice byly vyhlášeny v pátek 23. listopadu 2012 v pražském
Centru pohybové medicíny. 

Josef Wolf na trati.
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Po así nás p itom vystrašilo drobnou p e-
há kou. Dešt  jsme se obávali i p i hlavním
odpoledním vystoupení, naše obavy se však
nevyplnily a celé vystoupení tak bylo zachrá-
n no p ed velkými komplikacemi. V jedenácti
skladbách vystoupilo 440 cvi enc , a to z Aso-
ciace sportu pro všechny z Nového M sta nad
Metují a cvi ily tady sokolské jednoty: ervený
Kostelec, eská Skalice, Dv r Králové, Hro-
nov, Králíky, Lib atov, Lukavice, Náchod, Nový
Hrádek, Ostrom , Police nad Metují, Stud-
nice, Suchovršice, Úpice, Vlkov a Žire .

Vystoupení zhlédlo 374 dosp lých divák
a 62 d tí nad 6 let, celkem 436 platících divá-
k . Domácí pe ivo a r zné dobroty, p inesené
b hem dopoledne do ob erstvovacího stán-
ku, pro nás upekly ženy asi v 22 domácnos-
tech. Místní dobrovolní hasi i nám pomohli
zaparkovat asi 100 osobních aut i n kolik
autobus  a skv le vše zorganizovali. Ve škol-
ní jídeln  kucha ky uva ily ob dy pro 140 d tí
a 118 dosp lých cvi enc . Dechová kapela
Stavostrojka koncertovala a doprovázela cvi-
ence p i nástupech na cvi ební plochu.

To jsou základní údaje. Ale jinak všude pa-
novala úžasná nálada, vše bez nervozity, po-
hoda, zvláštní atmosféra toho místa a práv
té chvíle, která se asto neopakuje. Asi také
proto, že jsme všichni vzájemn  spolupraco-
vali. Proto všem náleží pod kování. Nejen za
roztomilé i náro né provedení skladeb, ale
i za veškerou vst ícnost všech, kte í v tichos-
ti pomáhali a spolupracovali. Odezva na ten-
to den je milá. Ú astníci sletu u nás byli rádi.
Líbila se jim naše obec a v ím, že se k nám
budou rádi vracet.

Lidmila Martinková,
ná elnice T.J. Sokol Nový Hrádek

P íprava na slet v Novém Hrádku vyvrcholila v ned li 3. ervna 2012. Dopoledne na
h išti u sokolovny prob hly zkoušky jednotlivých skladeb.
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