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Milé sestry, milí bratři,

XV. všesokolský slet skončil a všichni – ať 

v České republice, tak ve všech zahranič-

ních sokolských jednotách – můžeme být 

hrdi na to, jak Sokol při něm široké ve-

řejnosti, a díky televizním kamerám celé 

republice, prokázal svoji životaschop-

nost, modernost a vysokou aktuálnost 

sokolských idejí i v současné době mo-

derních informačních technologií a neu-

stálého spěchu. Mezi XIV. a XV. všesokol-

ským sletem jsme se museli vypořádat 

s problémy spojenými s hospodářskou 

krizí let 2008-2009 a se ztrátou nezaned-

batelného zdroje příjmů ze zkrachovalé 

společnosti Sazka. I za těchto obtížněj-

ších okolností jsme dokázali slet uspořá-

dat a důstojně oslavit 150. výročí vzniku 

naší organizace. A co je mimořádně důle-

žité – bez jediné koruny dluhů.

Milé sestry, milí bratři, i na tomto mís-

tě děkuji všem, kteří se větší nebo men-

ší mírou na přípravách, organizaci i sa-

motném průběhu sletu podíleli, ať již byli 

vidět na cvičební ploše, nebo byli skryti 

zraku diváků na pracovištích, která sice 

nejsou tolik vidět, ale jsou důležitá, ne-

nahraditelná. Poctivě odvedená práce na 

nich přispěla ke zdárnému průběhu sletu 

a k jeho neopakovatelné atmosféře. Na 

malém prostoru nelze poděkovat všem 

jmenovitě, uvést tisíce jmen. Vedle au-

torů skladeb, cvičitelů a cvičenců, režie, 

pořadatelské služby nesmí ve výčtu těch, 

jimž patří dík, chybět ti, kteří třeba do 

Prahy na slet nemohli přijet, ale odvedli 

ohromný kus poctivé práce již při přípra-

vách a nácvicích v jednotách a župách, 

při technickém a organizačním zabezpe-

čení župních a krajských sletů. Na tomto 

místě děkuji také všem, kteří se v jedno-

tách a župách podíleli na oslavách 150. 

výročí Sokola, při organizaci místních 

akcí, jako například akademií či různých 

výstav věnovaných významnému sokol-

skému jubileu. Všichni společně tak od-

vedli velký kus práce pro Sokol a šíře-

ní jeho dobrého jména a ideálů na ve-

řejnosti.

Děkuji rovněž všem zahraničním účastní-

kům, kteří na slet do Prahy přijeli a ak-

tivně se ho zúčastnili. A přijeli do Prahy 

z téměř dvou desítek zemí! Ti všichni se 

na slet řadu měsíců připravovali, poctivě 

pracovali a svojí účastí sletový program 

obohatili – ať již to byli zahraniční cvičen-

ci, kteří se zapojili do hromadných skla-

deb a podmínky pro nácvik měli složitěj-

ší, nebo vystoupili na pódiích, zúčastnili 

se sletového průvodu či dalších akcí.

Milé sestry, milí bratři, výsledek XV. vše-

sokolského sletu mě utvrzuje v přesvěd-

čení,  že obohaceni novými zkušenostmi 

uspořádáme za šest let minimálně stejně 

úspěšný XVI. všesokolský slet. Jsem pře-

svědčena, že bude nejen dokladem život-

nosti a aktuálnosti sokolských idejí, ale 

také významnou součástí oslav 100 let 

od získání naší národní samostatnosti, na 

jejímž vydobytí se nezastupitelně podíle-

li sokolové, z nichž mnozí pro ni položi-

li i své životy. 

Zdar XVI. všesokolskému sletu 2018!

Hana Moučková,
starostka ČOS

JeDnání světového svazU sokolstva
Bezprostředně po skončení XV. všeso-

kolského sletu, v dopoledních hodinách 

v sobotu 7. července, se v Tyršově domě 

v Praze sešla na své schůzi rada Světo-

vého svazu sokolstva.

Schůzi rady Světového svazu sokolstva 

zahájila znělka XV. všesokolského sletu, 

po níž následovalo přivítání přítomných 

a pravidelná agenda – schválení zapiso-

vatelů, programu schůze, zprávy poklad-

níka, revizní komise a sekretáře Světo-

vého svazu sokolstva. Sekretář ve své 

zprávě zhodnotil součinnost se všemi or-

ganizacemi za období od minulé schůze 

rady, která se konala v Clevelandu v USA 

na konci června 2011. Dalším bodem 

schůze rady bylo hodnocení XV. všeso-

kolského sletu a účast členských organi-

zací svazu ně něm. Zahraniční účastníci 

hodnotili slet vcelku kladně a poděkova-

li České obci sokolské za jeho uspořádá-

ní a dobrou organizaci.

Dalším bodem jednání rady byla činnost 

Světového svazu sokolstva  v období od 

minulé schůze rady. Náčelník bratr Miro-

slav Vrána a náčelnice sestra Lenka Koc-

michová mimo jiné konstatovali, že spo-

lečná činnost svazu  (soutěž v motoric-

kých testech a nesoutěžní videopřehlíd-

ky pódiových skladeb) proběhly v uply-

nulém období v omezenější míře než 

dříve, což ale bylo dáno i intenzivními 

přípravami na XV. všesokolský slet. Vět-

šina delegátů přítomných na schůzi rady 

projevila vůli v těchto společných činnos-

tech pokračovat. Poté následovala disku-

ze k písemným zprávám členských orga-

nizací svazu. V letošním roce také kon-

čilo funkční období činovníků Světového 

svazu sokolstva, proto důležitým bodem 

schůze byla volba činovníků svazu na ob-

dobí 2012–2015. Starostkou Světového 

svazu sokolstva byla zvolena sestra Hana 

Moučková, starostka České obce sokol-

ské. První místostarostou byla opětovně 

zvolena srbská zástupkyně ve svazu, se-

stra Gordana Rajnović ze Sokola Srbije. 

Druhou místostarostkou byla zvolena se-

stra Anna Janoušová ze Sokolské župy 

Kanadské. Náčelníkem a náčelnicí byli 

opětovně zvoleni bratr Miroslav Vrána 

a sestra Lenka Kocmichová. Po skonče-

ní volby vystoupila nově zvolená starost-

ka sestra Hana Moučková, která mimo 

jiné poděkovala přítomným za zvolení 

a také za jejich aktivní účast na XV. vše-

sokolském sletu. Schůze rady se v závě-

ru svého jednání zabývala žádostí nově 

vzniklé organizace Sokolská unie Slo-

venska, kterou vytvořily župy Bratislav-

ská, Sokolská župa T. G. Masaryka a Po-

vážská sokolská župa M. R. Štefánika, 

o přijetí za člena Světového svazu so-

kolstva. Po rozsáhlé diskuzi bylo Sokol-

ské unii Slovenska doporučeno uspořá-

dat své vztahy se Sokolem na Slovensku 

a poté na dalším zasedání rady opětov-

ně požádat o členství ve Světovém svazu 

sokolstva.                                    -red-
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Uctění památky parašUtistů 

Letos uplynulo 70 let od atentátu na Rein- 

harda Heydricha a také od vypálení obcí 

Lidice a Ležáky nacisty při následné 

„heydrichiádě”. Mezi oběťmi teroru, který 

nacisté po atentátu rozpoutali, byli i so-

kolové, kteří se nesmířili s okupací. Udá-

losti před sedmdesáti lety si v květnu  

a v červnu na mnoha místech připomně-

la celá česká společnost, jednotlivých 

akcí, kterých se k uctění obětí nacistic-

kého teroru účastnili přední čeští před-

stavitelé – prezident, předseda vlády  

a ministři, poslanci a senátoři, se rovněž 

zúčastnili sokolové, kteří s prapory stá-

li u památníků s prapory čestnou stráž, 

a na nichž památku obětí uctili i zástup-

ci České obce sokolské položením věnců. 

Z pietních akcí připomeňme pietní vzpo-

mínku na vyhlazení obce Lidice, která se 

konala 10. června v Lidicích, v pondělí  

18. června se pak prezident České re-

publiky Václav Klaus s dalšími politic-

kými špičkami zúčastnil pietního aktu  

k 70. výročí úmrtí parašutistů, kteří pro-

vedli atentát na zastupujícího říšské-

ho protektora Reinharda Heydricha. Akci  

u památníku v pravoslavném chrámu Cy-

rila a Metoděje přihlíželo několik stovek 

lidí, kteří zcela zablokovali dopravu v Re-

sslově ulici u Karlova náměstí. Tradičně 

při tomto pietním aktu, který se každo-

ročně u památníku v chrámu Cyrila a Me-

toděje koná, byli i zástupci České obce  

sokolské, kteří tak jménem všech členů So-

kola uctili památku hrdinského činu para-

šutistů i všech občanů, kteří jim pomáhali  

a kteří položili svůj život ve jménu svobo-

dy svého národa. 

-red-

•  Chrám Cyrila a Metoděje v Praze

Do vaší knihovničky

Již v předchozím vydání e-Sokola jsme 

informovali o knize Miroslav Tyrš / So-

kol, myslitel, výtvarný kritik z pera vý-

znamného českého historika Roberta 

Saka, která vyšla ke 150. výročí založe-

ní sokolského hnutí ve spolupráci České 

obce sokolské a nakladatelství Vyšehrad. 

Sokol patří mezi nejvýznamnější celoná-

rodní organizace a osobnost jednoho ze 

zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše ná-

leží mezi nejvýznamnější činitele našich 

moderních dějin. Autor ukazuje daleko 

rozmanitější osobnost, než jak existu-

je ve vědomí široké veřejnosti. Tyrš ne-

byl pouze vlastenecky smýšlející cvičitel, 

ale vzdělanec a vědec, který svou drá-

hu zahájil jako filosof, věnoval se  este-

tice a výtvarnému umění. Jako uznáva-

ný odborník např. ovlivňoval výtvarnou 

výzdobu Národního divadla. Byl přesvěd-

čeným demokratem a zastupoval mlado-

českou stranu. Vedle význačného podílu 

na organizování Sokola vytvořil také tělo-

výchovnou terminologii, která v mnohém 

přežívá dodnes.  

Kniha stojí 358 Kč, ale jak jsme již dří-

ve informovali, omezený počet výtisků 

je prodáván v prodejně v Tyršově domě 

s 30% slevou. Nyní nakladatelství Vy-

šehrad přišlo s rozšířením této nabídky, 

když 30% slevu lze získat i při objednání 

v Expedičním skladu nakladatelství. Ad-

resa pro objednání je:

Expediční sklad – Vyšehrad,

Štěrboholská 44/1307,

102 00 Praha 10

e-mail: distribuce@ivysehrad.cz

www.ivysehrad.cz

tel.: 271 962 474, fax: 271 961 380.

Pro získání slevy 30 % uveďte na objed-

návku název a adresu župy.           -red-
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V průběhu letošního jara, v jubilejním roce 

Sokola, oslavili tři jeho dlouholetí olomouč-

tí členové mimořádná životní výročí – dva 

90 let, jeden 80 let. Všichni vykonali mno-

ho potřebného pro sokolské hnutí.

Sestra PaedDr. Blažena Petrová je 

z nich nejznámější. Narodila se 9. května 

1922. V Sokole začala cvičit v Prostějově, 

pak ji učitelské povolání zavedlo do Olo-

mouce. Zde její sokolský život po obnovení  

Sokola v lednu 1990 navázal na čin-

nost předcházející. Sestra Petrová je vý-

znamnou spoluautorkou a autorkou řady  

pódiových, sletových a spartakiádních 

skladeb. Stala se zakládající členkou hnu-

tí umělecké (dnes moderní) gymnasti-

ky. Od roku 1990 působila v náčelnic-

tvu ČOS, byla náčelnicí Sokolské župy 

Olomoucké-Smrčkovy. V roce 1996 byla  

vyznamenána stříbrnou medailí ČOS. Gra-

tulaci olomouckých sokolů přijala v Domo-

vě seniorů Pohoda v Olomouci.

Bratr MUDr. Milan Poledna se narodil 

1. června 1922. Své devadesátiny oslavil 

jako cvičenec Věrné gardy na župním sle-

tu, kdy také přijal z rukou místostarosty 

ČOS bratra Jiřího Juřeny bronzovou medaili 

významná výročí 
členů sokola
olomoUc

ČOS. Cvičil také na XV. všesokolském sle-

tu. Je obdivuhodný! I on cvičí v Sokole od 

dětství. V několika různých jednotách pra-

coval jako zdravotník. Na sletech v r. 1994 

a 2000 byl zdravotníkem olomoucké župní 

sletové výpravy.

Bratr MUDr. Jaroslav Žádník, CSc. se 

narodil 28. května 1932. Cvičil jako doros-

tenec na XI. sletu v roce 1948. Ve svých 

nejlepších sportovních letech hrál závod-

ně odbíjenou v prvoligových mužstvech, 

zvláště ve Slávii Vysoké školy Olomouc. 

Po obnovení Sokola byl na začátku 90. let 

členem výboru ČOS, starostou olomouc-

ké sokolské župy, nakonec starostou So-

kola Olomouc. V roce 2004 byl vyzname-

nán stříbrnou medailí ČOS. Přejeme všem 

našim jubilantům do dalších let co nejlep-

ší zdraví a co nejvíce osobní spokojenosti.

Vilém Klega, vzdělavatel
Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy

Cvičební i sportovní rok se chýlí ke kon-

ci. Pro děti a mládež nastávají toužebně 

očekávané prázdniny a pro sportovní klu-

by tzv. „okurková sezóna.” Tak jako kaž-

dým rokem, T.J. Sokol Strážnice rekapitu-

luje svoji práci.

strážnická
rekapitUlace

V letošním roce si připomíná Sokol  

150. výročí svého založení. K oslavám se 

přidal také vzdělavatelský odbor Sokol-

ské župy Slovácké a uspořádal v polovi-

ně března 2012 ve Veselí nad Moravou se-

minář ke 150. výročí vzniku Sokola. Ze 

strážnického Sokola se semináře zúčast-

nily čtyři sestry. Veselská sokolovna se za-

plnila u slavnostně prostřených stolů zá-

stupci sester a bratří z celé župy Slovácké. 

Přítomné přivítala vzdělavatelka župy ses. 

Matuštíková. Historii Sokola a jeho zakla-

datele Dr. M. Tyrše a J. Fügnera připo-

mněla  župní starostka ses. Potůčková za-

jímavým proslovem. O historii pořádající  

jednoty T.J. Sokol Veselí nad Moravou ho-

vořil  místostarosta župy br. Hlobil. Dále 

následovala přednáška o šíření sokolské 

myšlenky v zahraničí a u nás.

Při své předprázdninové rekapitulaci hod-

notil Sokol Strážnice činnost svých oddí-

lů – všestrannosti, zdravotního cvičení 

žen a mužů a florbalu. T.J. Sokol Strážni-

ce na závěr cvičebního roku také poděko-

val všem svým sponzorům, rodičům dětí, 

přátelům a fanouškům za podporu v uply-

nulé sezóně. Rovněž poděkoval všem čle-

nům i nečlenům jednoty, kteří se podíleli 

na finanční sbírce určené na  renovaci na-

lezeného historického praporu T.J. Sokol 

Strážnice.                                        -red- 
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Blahopřání
Pamětní sokolskou stří-

brnou medaili obdržel 

u příležitosti 85. naro-

zenin, konání XV. vše-

sokolského sletu a za 

celoživotní dílo v Soko-

le plk. v.v. bratr Antonín Jirásek ze Spoři-

lova. Vysoké vyznamenání mu udělil Vý-

bor České obce sokolské jako uznání za 

obětavou činnost  ve prospěch sokolské-

ho hnutí letos v dubnu. 

Mládí strávil malý Antonín se svými rodi-

či a bratrem v rodné obci Sněžné v okre-

se Rychnov nad Kněžnou v Orlických  

horách, kde celá rodina působila v tělo-

cvičné jednotě Sokol. V roce 1937 byl 

malý Antonín žákem české školy v ně-

mecké obci Olešnice, kam pravidelně 

dojížděl, aby posílil počet českých dětí 

v této pohraniční obci. Již 22. 10. 1938  

tam byla pozatýkána většina tamních so-

kolských činovníků. Od roku 1941 byl  

bratr Antonín Jirásek zaměstnán v gu-

márnách firmy Baťa, kde se mladí za-

městnanci v letech 1941 a 1942 připra-

vovali na útěk k partyzánům. Ten byl 

zmařen zatčením jednoho ze spolužáků 

na základě udání konfidentem gestapa. 

Po listopadu  1989 byl bratr Antonín Ji-

rásek oceněn za účinné zapojení  do čin-

nosti vojenské komise Občanského fóra, 

stal se zakládajícím členem a usiloval  

o obnovení činnosti Svazu českosloven-

ských důstojníků. Od roku 1994 napsal 

řadu zajímavých článků o výstavbě opev-

nění Československé armády před dru-

hou světovou válkou v Orlických horách. 

Cenné jsou jeho vzpomínky na armádní-

ho generála Karla Klapálka, armádního 

generála Karla Kutlvašra, generála Jose-

fa Buršíka a o osudech popravených vlas-

tenců za druhé světové války.

Díky bratru Jiráskovi se v roce 2000 usta-

vila na obvodě Prahy 4 Koordinační rada 

klubů vojenských důchodců pro Prahu 4, 

11 a 12. Došlo tak k propojení činnos-

ti představitelů  samosprávy, poslanců  

a senátorů z regionu s významnými před-

staviteli občanských sdružení jako projev 

zodpovědnosti  za bezpečnost a ochranu  

lidských a materiálních hodnot naší spo-

lečnosti. Stalo se tak díky vzorné spolu-

práci s vedením Městské části Praha 4, 

11 a 12 a členů Československé obce le-

gionářské, České obce sokolské – Sokol-

ské župy Scheinerovy s Českým svazem 

bojovníků za svobodu, Konfederací poli-

tických vězňů, Oblastní správou Zpravo-

dajských brigád, s Klubem PTP a Skau-

tem. 

U příležitosti významného životního ju-

bilea – 85. narozenin, kterých se spo-

řilovský občan – bratr Antonín Jirásek  

dožívá v plné duševní svěžesti, mu přeje-

me hodně zdraví a dobrou pohodu do dal-

ších let!                          Vladimír Prchlík
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JaroměřskémU sokolU Je 150 let

„Sokol Jaroměř – první po Praze 1862–

2012” je název knihy mapující 150 let 

historie Sokola v Jaroměři. V sobotu  

2. června ji v městském divadle v Jaromě-

ři pokřtili na slavnostní akademii starosta 

města Jaroměře Jiří Klepsa a Hana Mouč-

ková, starostka České obce sokolské. 

Sokol – jedna z nejstarších sportovních 

organizací na světě – oslavil 16. února 

2012 už 150 let od svého založení. Právě 

v tento den se sešli čeští vlastenci v čele 

s dr. Miroslavem Tyršem a založili prv-

ní českou tělocvičnou organizaci na na-

šem území – původně Tělocvičnou jed-

notu Pražskou. Nedlouho po nich uděla-

li stejný krok i nadšenci vedení Josefem 

Janem Kolářským v Jaroměři a 2. června 

1862 tady vznikla druhá sokolská jedno-

ta – první po Praze. 

Celý vývoj sokolské organizace se prak-

ticky nelišil od dění v Jaroměři. Také tady 

se jeho historie odvíjela od obrovského 

nadšení a dobrovolné práce tisíců členů 

jednoty i jejích příznivců. Vždyť napří-

klad stavba sokolského domu – Fügne-

rovy sokolovny, dokončené v roce 1903 

(nyní městské divadlo), vznikala za pod-

pory celé Jaroměře, zejména finanční. Se 

stejným nadšením si pak sokolové vysta-

věli v roce 1926 další sportovní stánek 

– Tyršovu sokolovnu a stadion. Sokolov-

na slouží jednotě dodnes. Jaroměřští so-

kolové patřili vždy k zapáleným vlasten-

cům, několik z nich položilo své životy za 

národní myšlenku ve světových válkách, 

perzekuce se jim nevyhnula ani v roce 

1948, kdy bylo z jaroměřského Soko-

la vyloučeno 32 členů. Činnost jednoty 

ale nedokázalo v její úctyhodné historii 

nic zlomit a pokračuje i po 150 letech. 

A právě tuto dlouhou cestu mapuje kni-

ha vydaná v roce kulatého jubilea, kte-

rou z historických podkladů sestavila He-

lena Rezková.

„Jaroměř tak má další knihu ze své bo-

haté historie, složenou převážně z doku-

mentů, které se podařilo uchovat v měst-

ském muzeu a v několika jaroměřských 

sokolských rodinách, za což jim patří vel-

ký dík. Není to publikace vědecká, ale 

historie zmapovaná z dostupných prame-

nů, doplněná stovkami fotografií z histo-

rie i současnosti,” říká k vydání knihy sta-

rosta sokolské jednoty v Jaroměři Jakub 

Kubina.

„Zdejší sokolové se mají za čím ohléd-

nout a věřím, že čtenáře vezme knížka 

za srdce stejně jako mě při práci na ní. 

Mnozí tam na stovkách fotografií i v tex-

tech jistě najdou své rodiče a prapředky. 

Jak se říká – historie, která není sdílená, 

je ztracená. Jsem ráda, že tohle v pří-

padě jaroměřského Sokola platit nebu-

de,” dodává autorka knihy Helena Rez-

ková, současně také starostka Sokolské 

župy Podkrkonošské-Jiráskovy se sídlem 

v Náchodě, pod kterou jaroměřský Sokol 

patří. Kniha má 160 stran (z toho 32 ba-

revných), formát A4, pevnou vazbu. Na 

titulní straně je fotografie ze sokolského 

průvodu v roce 1931, kdy členové jedno-

ty vytvořili alegorický vůz v podobě „so-

kolského” hnízda.

Kulaté výročí oslavil jaroměřský Sokol 

nejen slavnostní akademií, kde mimo jiné 

vystoupila například akrobatická skupina 

kolínského Sokola Flying Boys (účastní-

ci soutěže Česko má talent) a sportovní 

umění předvedli sportovci nejen z jaro-

měřské jednoty, ale z celé Sokolské župy 

Podkrkonošské–Jiráskovy. Už po celé od-

poledne měli návštěvníci možnost zapo-

slouchat se do hudebních produkcí před 

divadlem (Big Band ZUŠ Jaroměř a vy-

stoupení dechového orchestru Opočen-

ka). Koncert rock-country skupiny Cree-

dence následoval na venkovním pódiu po 

skončení akademie. Na neděli 3. 6. 2012 

pak sokolové připravili od 9 hod. na sta-

dionu otevřenou sportovní akci „Atleti-

ka pro všechny” – kdokoliv si mohl přijít 

vyzkoušet atletické disciplíny, v soused-

ní sportovní hale se uskutečnil turnaj ve 

florbalu mužů a žen. Kniha je ke koupi  

v prodejně v Tyršově domě. 

-red-
Foto Pavlína Pospíšilová

•  Knihu křtí starosta Jaroměře Jiří Klepsa, 
uprostřed autorka knihy Helena Rezková, 

vlevo druhá kmotra knihy – Hana Moučková, sta-
rostka České obce sokolské
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  1862-2012 
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v žUpě krkonošské-pecháčkově slavili společně

Významné 150. výročí Sokola nás v župě 

Krkonošské-Pecháčkově přivedlo k roz-

hodnutí oslavit a připomenout si boha-

tou sokolskou tradici společně. Od první-

ho nápadu se akce neustále rozrůstala do 

velké šíře. Na předsednictvu župy jsme 

se rozhodli uspořádat sportovně-kulturní 

setkání sokolů a veřejnosti. Jako ideální 

místo pro konání se nabízela obec Koš-

ťálov se sokolovnou, travnatým hřištěm  

a ochotným kolegou, starostou místní 

T.J. Sokol, bratrem Jaroslavem Kobrlem. 

Samotné oslavě předcházelo uveřejně-

ní článku o historii Sokola ve zpravoda-

ji Jilemnice a v místních časopisech okol-

ních obcí. Dále jsme se dohodli, že v mís-

tě sokolského setkání uspořádáme vý-

stavu fotodokumentace, kde by se každá 

jednota mohla prezentovat na samostat-

ném panelu až 10 fotografiemi. Získávat 

potřebné materiály se z jednot ukázalo 

časově velmi náročné a přes značné úsi-

lí všichni této možnosti nevyužili. I tak se 

výstava umístěná v sále košťálovské so-

kolovny líbila. K sokolskému setkání zva-

ly ve všech jednotách a obcích pěkné pla-

kátky v modro-červeno-bílých barvách  

a významní hosté dostali osobní pozván-

ky. Za podmračeného chladné-

ho počasí v sobotu 12. 5. ve 

12 hodin sokolské setkání za-

čalo třemi současně probíhají-

cími turnaji – ve volejbalu smí-

šených družstev, nohejbalu 

trojic a stolním tenisu. Turnaj 

ve volejbale vyhráli mladí vo-

lejbalisté z Poniklé,  ve stolním 

tenisu zvítězili  hráči Jaroslav 

Kobrle a František Mejsnar ml. 

Semilští dokázali, že jsou nej-

lepší v nohejbale trojic. 

Slavnostní program zaháji-

li starostka župy ses. Jana Če-

chová a náčelník br. Franti-

šek Mejsnar. Pak zazněly so-

kolské písně v podání decho-

vého kvarteta ZUŠ z Jilem-

nice. Moderátorka Romana Martincová 

s šarmem a vtipem uváděla přehlídku so-

kolských sletových úborů – historických  

i novodobých. Všem návštěvníkům se lí-

bilo vystoupení mažoretek z Lomnice  

n. Pop. Děti i dospělé zaujala krásnými 

loutkami a zajímavými hlasy pohádka 

Červená Karkulka, se kterou se předsta-

vila LS z Nové Paky. Místní ukázali cvičení 

rodičů s dětmi, předškolních dětí, žákyň a 

orientálních tanečnic. Následovalo vystou-

pení Mini AE z T.J. Sokol Poniklá. Nejoče-

kávanější okamžik nastal, když nastoupi-

ly ženy z Jilemnice a okolí, aby předvedly 

sletovou skladbu Česká suita na 

hudbu A. Dvořáka. Jejich vy-

stoupení se vydařilo a sklidily 

velký potlesk. Lomnické ženy 

a dorostenky nacvičily vel-

mi rychlou a náročnou sklad-

bu Nebe nad hlavou s delšími 

švihadly. Také ony si zasloužily 

obdiv a potlesk diváků. Podve-

čer si užili všichni vytrvalí ná-

vštěvníci  s výbornou hudeb-

ní  skupinou Vichr z hor při po-

slechu nebo tanci. Po setmění 

program sokolské soboty  vy-

vrcholil slavnostním ohňostro-

jem, který byl opravdu velko-

lepý. 

Text a foto Věra Křížková, 
členka předsednictva výboru 

župy Krkonošské-Pecháčkovy
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oslavy 100 let sokola křimice

Slavnost k příležitosti 100 let od založe-

ní T.J. Sokol Křimice připadla na sobotu 

26. května. Lepší počasí si křimičtí so-

koli, kteří připravili bohatý program, ne-

mohli přát. 

Již od jedné hodiny odpolední  probí-

hal fotbalový turnaj nejmladší přípravky. 

Kromě domácích přijala pozvání mužstva 

z Touškova, Košutky a Prazdroje. Dvě vý-

hry a jedna remíza zajistila křimickým  

7 bodů, stejně jako Prazdroji. Naši získa-

li jubilejní pohár lepším skóre. Mezi zá-

pasy proběhl uvítací ceremoniál zahá-

jený starostou zdejšího Sokola bratrem  

Jaroslavem Martínkem. Po krátkém pro-

slovu předal slovo starostovi Sokolské 

župy Plzeňské bratru Jiřímu Sobotovi, 

který popřál mnoho zdaru do dalších let  

a před nastoupenými cvičenci připnul 

čestnou šerpu na repliku historického 

praporu. Tím byly slavnosti zahájeny. 

Mažoretky Maršálky po svém vystoupení 

přivedly první cvičence, kteří představili 

skladby pro XV. všesokolský slet v Praze. 

Diváci postupně zhlédli skladby pro děti 

a rodiče Ať žijí duchové, pro starší žáky 

Dávej, ber, pro dorostenky a ženy Nebe 

nad hlavou a vyvrcholením byli skvělí se-

nioři z Koterova se skladbou Jen pro ten 

dnešní den.  

Dalším slavnostním aktem bylo předává-

ní čestných uznání za dlouholetou aktiv-

ní činnost v Sokole. Oceněni byli  brat-

ři Lukášek a Zábranský a legendární se-

stra Anna Maurerová (pro nemoc se, bo-

hužel, nemohla osobně zúčastnit). Po-

chvalu za příkladnou 

reprezentaci převzal  

Tomáš Vykoupil za flor-

balové mužstvo, kte-

ré mimo jiné před pár 

dny vybojovalo postup 

do vyšší soutěže.

Po chvilce se zaplnilo 

hřiště různými překáž-

kami a prolézačkami. 

Ukázku agility (psí sou-

těže) prezentovali zá-

stupci místního kynolo-

gického klubu. Tleska-

lo se šikovným „oříškům”. Divácky atrak-

tivní byla ukázka zneškodnění pachate-

le-figuranta. Po skončení této části pře-

dal předseda pejskařů pan Vůcha dárek 

pro sokoly do rukou bratra Martínka. Ce-

lým odpolednem provázel s mikrofonem 

skvěle připravený Zdeněk Fleišman. 

Oslavy byly v plném proudu a návštěv-

níci se bavili atraktivním doprovod-

ným programem. Na konci fotbalo-

vého hřiště měli stanoviště vyznavači  

novodobého vojenského sportu airsoft. 

Nejen děcka, ale i dospěláci si zde rádi  

vystáli frontu na to, aby si mohli vyzkou-

šet  věrné kopie pušek, samopalů či snaj- 

prů. Střílelo se do terčů i plechovek. Na 

nádvoří byla další atrakce v podobě ská-

kacích chůd. Odvážnější byli ti mlad-

ší, kteří si skákali po celém areálu. Star-

ší se raději drželi v blízkosti instruktora  

a k stiltbalu (fotbalu na skočkách) je ni-

kdo nepřemluvil. Další skvělou zába-

vou pro všechny byl workshop studentů 

ze Zámečku. Každý si zde mohl vyrobil 

vlastní odznak, „button”, čili placku. 

V šest hodin odpoledne přijel zahrát dě-

tem pohádku Příběh z peří divadelní spo-

lek Jezírko, který měl v minulosti ve zdej-

ší sokolovně své zázemí. 

Třešničkou na dortu oslav byla jubilej-

ní výstava v přísálí sokolovny. Na ní si 

návštěvníci prohlédli dobové fotografie,  

dokumenty, obrazy, trofeje, diplomy, dre-

sy a spousty dalších ikon patřících křimic-

kému Sokolu. Přítomní vzpomínali a roz-

poznávali zde své otce, dědy i pradědy. 

Sběratelé si přišli na své koupí skleni-

ček a hrnečků s logem 100 let a v nabíd-

ce byl i výroční bulletin. V návštěvní kni-

ze u vchodu organizátoři večer napočítali 

stovky jmen. Doufejme, že spokojených. 

Na konci večera si všichni, kteří se oslav 

zúčastnili, na známé hity zatančili a za-

zpívali s kapelou Unikum a po půlnoci se 

rozešli k domovům.

Text a foto Vít Mojžíš,
T.J. Sokol Křimice
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Od roku 1973 na památku tragické smr-

ti Miroslava Tyrše pořádají střídavě so-

kolové ze Župy Rakouské, Župy Švýcar-

ské a ze Sokola Mnichov v Oetzu v Tyrol-

ských Alpách slavnostní mezinárodní sra-

zy. Program naplňuje heslo sokolstva „Ve 

zdravém těle zdravý duch”, neboť vedle  

turnajů ve volejbalu, běhu zdatnosti ko-

lem jezera a dalších různých netradičních 

sportovních disciplín se tento sraz koná 

po tři dny na sokolské louce v krásném 

prostředí Tyrolských Alp u Piburgské-

ho jezera. Letos připadlo setkání na dny 

26.–28. května.

Na letošní sokolský Oetz jsme se všich-

ni těšili celý rok a přáli si, abychom  

se opět setkali se svými sokolskými přá-

teli a přálo nám slunečné počasí. Toto 

přání se nám všem vyplnilo. V přátelské 

náladě jsme strávili pěkné chvíle spoje-

né se sportováním a turistikou. Byly při-

pravené různé netradiční soutěže, ze kte-

rých nejvíce nadchl hod balvanem a šip-

ky. Těchto soutěží se mohli zúčastnit 

všichni bez rozdílu věku. Pořádající Švý-

carská župa pod vedením stále usměvavé 

Boženky perfektně připravila letošní pro-

gram. Účastníci našeho výletu ze Sokola 

Hloubětín dokonce vyhráli 1. místo v tur-

naji tří generací ve volejbalu.   

Přestože letos nepřijel z Čech žád-

ný soubor, cvičenky a cvičenci naší pa-

desátičlenné výpravy vytvořily ve spo-

lupráci s Župou Švýcarskou program 

vlastní a předvedli pod vedením sester  

Aničky Jurčíčkové a Věry Mikulkové jak 

skladbu Kontrasty, tak skladbu Česká su-

ita, do které se zapojily i sestry ze Soko-

la Luzern pod vedením sestry Lídy Čar-

necké. Ženy i muži pilně nacvičovali po 

oba dva dny, aby po pondělní slavnostní 

mši mohli předvést tyto pěkné skladby. 

Zde jak autorce skladby Aničce Jurčíč-

kové, tak oběma cvičitelkám Věře a Lídě 

patří velké poděkování za jejich odhod-

lání a snahu nacvičit upravenou choreo-

grafii obou skladeb za tak krátkou dobu. 

Výsledek ale předčil očekávání a velký  

potlesk byl odměnou za jejich snahu. 

Další dvě předvedené dětské skladby – 

Člověče, nezlob se předvedená švýcar-

skou župou a Muzikantova písnička před-

vedená na louce pod vedením sestry Dáši 

Toncarové – sklidily také velký potlesk. 

Osobní oficiální pozvání všech na XV. vše-

sokolský slet náčelníkem ČOS se nemi-

nulo účinkem a všichni jsme si slíbili, že 

se jak v průvodu, tak i v Edenu a na do-

provodných oslavách 150. výročí založe-

ní Sokola určitě uvidíme. Letošní krás-

né setkání v Tyršově Oetzu ve všech za-

nechalo velké dojmy a pěkné vzpomínky  

a při odjezdu jsme se loučili se slovy: 

„Tak zase za rok …”. 

Text a foto Lenka Brandová

mezinároDní setkání v tyršově oetzU
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V době, kdy finišovaly přípravy na 

XV. všesokolský slet, se konaly význam-

né závody, které patří ke každoročním 

vrcholům sokolské všestrannosti – prv-

ní červnové dny se v Praze konalo finá-

le přeboru ČOS v sokolské všestrannos-

ti staršího žactva, dorostu a dospělých.

Do finále přeboru se přihlásilo celkem 

182 závodníků z 20 žup. Dále se zúčast-

nilo 39 cvičitelů (doprovod závodníků), 

celkem 56 rozhodčích, 44 osob pro orga-

nizační a technické zabezpečení. Přebor 

se konal v Tyršově domě, v Nosticově tě-

locvičně a ve sportovním areálu Fakultní 

základní školy Barrandov. 

Vyhlášení výsledků, předání medailí, di-

plomů a věcných cen nejlepším závod-

níkům se uskutečnilo v neděli 3. června 

odpoledne ve slavnostně vyzdobené tě-

locvičně T1. 

Přeborníci a přebornice ČOS v sokolské 

všestrannosti za rok 2011/2012:

žákyně iii.: Eliška Ouředníková, T.J. 

Sokol Hořátev; žákyně iv.: Dominika 

Hysková, T.J. Sokol Dvůr Králové nad La-

bem; dorostenky: Michaela Adamu, T.J. 

Sokol Náchod; ženy: Ilona Cibulková, 

všestrannost zná své přeBorníky

T.J. Sokol Slaný; žáci iii.: Martin Ode-

hnal, T.J. Sokol Brno 1; žáci iv.: Jakub 

Fejfar, T.J. Sokol Úpice; dorostenci: On-

dřej Vaner, T.J. Sokol Příbram; muži: Jiří 

Effenberger, T.J. Sokol Brno 1.

Přesto, že v tomto období probíhaly župní 

slety a vrcholily přípravy hlavních sleto-

vých dnů XV. všesokolského sletu v Pra-

ze, byla účast srovnatelná s účastí v mi-

nulých ročnících. Akce byla všemi účast-

níky hodnocena velmi kladně. Má stále 

vzestupnou úroveň. K tomu přispělo pře-

devším dobré organizační zajištění reali-

zované týmem zaměstnanců odboru vše-

strannosti ČOS.

Jarek Kučera,
místonáčelník ČOS, jednatel přeboru

Foto Marie Brunerová

Stolní tenisté Sokola Králův Dvůr dosáh-

li obrovského úspěchu ve své dlouholeté 

historii. Ve středu 23. května 2012 popr-

vé v historii vybojovali titul mistrů Čes-

ké republiky ve stolním tenisu družstev!

Zaplněná sokolovna viděla naprosto za-

sloužený triumf. Touha hráčů Sokola po 

vítězství byla obrovská a všichni jako je-

den muž mu šli naproti. Radek Košťál, 

Lubomír Jančařík, Pavel Širuček a Da-

historický úspěch sokola králův Dvůr

vid Štěpánek (ten ve finálové sérii půso-

bil v roli koučujícího náhradníka), mana-

žer Martin Bajtler a hlavní sponzor Ro-

man Rujder. Na triumfu se podílela také 

více či méně celá řada dalších místních 

nadšenců.

Sokol ve finálové sérii porazil pětinásob-

ného mistra SK El Niňo Praha 3:1 na zá-

pasy! Základní kámen k úspěchu hráči 

položili v prvních dvou zápasech na půdě 

soupeře, kdy možná i trochu nečekaně El 

Niňo dvakrát porazili a k domácím odve-

tám odjížděli s nadějným vedením 2:0. 

Po úterní porážce se plně koncentrovali a 

v rozhodujícím zápase vyhráli 4:2. Nej-

krásnější na tom bylo to, že se jim to po-

vedlo před vlastními fanoušky, které tak 

hráči odměnili za celoroční podporu.

Sokol Králův Dvůr může hrdě bilancovat 

letošní sezónu jako suverénně nejúspěš-

nější tým celé stolnětenisové rodiny. Kro-

mě vítězství v mistrovství České repub-

liky je i vítězem Českého poháru! Jeho 

hráč Radek Košťál je úřadujícím mistrem 

republiky pro rok 2012 ve dvouhře mužů 

a Pavel Širuček se stal nejen neoficiálním 

nejlepším hráčem play-off, ale je rovněž 

úřadujícím mistrem ČR hráčů do 21 let! 

Navíc má Sokol i titul mistra ČR ve smí-

šené čtyřhře díky Janu Urbánkovi.

Sokolům z Králova Dvora se tak po-

vedlo přispět malým dárkem k oslavám  

150. výročí založení Sokola a pořádání 

XV. všesokolského sletu.

Foto: Pavel Paluska

•  Na snímku zleva: Radek Sochr, Pavel Širuček, Lubomír Jančařík, Radek 
Košťál, David Štěpánek, Roman Rujder a Martin Bajtler.
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Mistrovství republiky mládeže ve stolním 

tenisu v kategorii družstev se uskutečnilo 

v letošním roce na severu Moravy v Os-

travě. Sokol Pražské Předměstí – Hra-

dec Králové 2 reprezentovala čtyři druž-

stva: po jednom družstvu starších žákyň 

a starších žáků a dvě družstva dorosten-

ců. U družstev chlapců se v letošní sezo-

ně uskutečnila zásadní generační výmě-

na. Loňští medailisté z mistrovství České 

republiky (stříbrní starší žáci a bronzoví 

dorostenci) přešli ve většině do vyšší vě-

kové kategorie. Z tohoto pohledu je nut-

né hodnotit i umístění družstev – 8. místo 

starších žáků a 6. místo dorostenců „A”. 

Družstvo starších žákyň ve složení Bar-

bora Kapounová a Lucie Drábková odjíž-

dělo na mistrovství až jako páté nasa-

zené, což nedávalo moc velkou šanci na 

větší úspěch. Velké odhodlání a nesmír-

ná bojovnost však dokázaly zvrátit teo-

retické předpoklady. Děvčata prošla bez 

jediné porážky celým turnajem, kterého 

se zúčastnilo 16 družstev. Na své spa-

nilé jízdě dokázala porazit všechna výše 

nasazená družstva. Vyvrcholením celého 

turnaje byl fi nálový souboj s vysoce fa-

vorizovaným družstvem SKST Hodonín, 

které má ve svém kádru dvě reprezen-

Dva titUly pro hraDec králové

tantky ČR. Po dramatickém průběhu naše 

děvčata zvítězila 3:2 na zápasy a vybojo-

vala pro svůj oddíl první titul mistra Čes-

ké republiky družstev v jeho historii. 

Na jižní Moravě v Hluku se konalo letoš-

ní mistrovství České republiky jednotliv-

ců v kategorii staršího žactva. Kandidát-

kou na medailové umístění byla Barbo-

ra Kapounová. Dokázala se vyrovnat se 

všemi nástrahami turnaje i tlakem, kte-

rý se vystupňoval zejména po vypadnu-

tí její největší soupeřky a spoluhráčky 

z reprezentace Veroniky Kmeťové z SKST 

Hodonín již ve čtvrtfi nále. Po fi nálovém 

vítězství nad Stanislavou Slezákovou ze 

Zlína v poměru 4:2 na sety se mohla ra-

dovat již z druhého titulu v této sezo-

ně. Ke zlaté medaili přidala Bára ještě 

dva bronzy – ze čtyřhry (spolu s Klárou 

Diblíkovou ze Slavoje Praha) a ze smíše-

né čtyřhry (spolu s Tomášem Polanským 

ze Slavoje Ústí nad Labem). Další bron-

zovou medaili pro oddíl vybojoval v kate-

gorii starších žáků ve čtyřhře Tomáš Hort 

(spolu s Karlem Fischerem z MS Brno). 

Za úspěchy stojí systematická dlouhole-

tá práce s mládeží v oddíle pod vedením 

hlavního trenéra Michala Lebedy st.

Jiří Zajíc

•  Mistryně České republiky družstev starších žákyň pro rok 2012 se svým trenérem 
(zleva: Lucie Drábková, Michal Lebeda st., Barbora Kapounová )

orság mistrem čr
V Praze se v červnu uskutečnilo mistrov-

ství České republiky ve vzpírání mužů. 

Olympionik a člen Sokola Jižní Svahy 

Zlín-5 Jiří Orság získal titul MČR 2012.

V nadhozu dokonce vytvořil nový čes-

ký rekord výkonem 237 kg. V hk. nad 

105 kg při tělesné hmotnosti 125 kg vy-

bojoval titul za dvojboj 424 kg (trh 187 

+ nadhoz 237). Je vidět, že příprava na 

olympijské hry nejlepšího sportovce Zlín-

ského kraje šla správným směrem. 

Jaroslav Janeba

Sportovní areál Sokola Dolní Beřkovi-

ce hostil 16. června V. ročník turnaje 

v míčovém sedmiboji, v němž se utkalo 

13 soutěžních dvojic. Míčový sedmiboj 

se skládá ze sedmi sportovních disciplín: 

házené, basketbalu, tenisu, stolního teni-

su, volejbalu, fotbalu a nohejbalu. Do pa-

vouka hraného K. O. systémem v každé 

disciplíně jsou dvojice dosazovány po ve-

řejném rozlosování před zahájením míčo-

vého sedmiboje dvojic. Atmosféra jednot-

livých ročníků je ve znamení přátelských 

a v duchu fair-play hraných zápasů. 

O překvapení nebyla při letošním roční-

ku nouze, počasí bylo opravdu nádher-

ně slunečné a velmi teplé. V odpoledních 

hodinách turnaj dospěl do svého konce, 

věcné ceny a diplomy si odneslo prvních 

pět týmů. Nejlepší tři byly navíc oceněny 

poháry. Absolutním vítězem turnaje s po-

čtem 39 bodů se stala dvojice Luboš Han-

zlík a Aleš Blažek. 

Celkové pořadí: 1. místo Hanzlík L./Bla-

žek A. – 39 bodů, 2. místo Kloub P./Kloub 

L. – 39 bodů, 3. místo Moucha P./Moucha 

J. – 31 bodů, 4. místo Hokeš P./Fecko R. 

– 25 bodů, 5. místo  Hrdý R./Vokoun J. – 

25 bodů.

Tomáš Danaj

míčový seDmiBoJ
2012
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Hodonín již ve čtvrtfi nále. Po fi nálovém 
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ze Slavoje Ústí nad Labem). Další bron-

zovou medaili pro oddíl vybojoval v kate-
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•  Mistryně České republiky družstev starších žákyň pro rok 2012 se svým trenérem 
(zleva: Lucie Drábková, Michal Lebeda st., Barbora Kapounová )
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V červnu proběhly na různých místech 

naší vlasti vrcholné podniky mládežnic-

kých soutěží v národní házené – mis-

trovství republiky. V kategorii dorostenců  

reprezentovali ČOS celky Krčína a Al-

brechtiček. Na turnaji hraném v Brně se 

více dařilo Krčínu, který na úvod sice pod-

lehl domácím 22:25 (10:13), ale pak po-

razil Řevnice 32:22 (17:11), Albrechtič-

ky 24:18 (12:10) a Žatec 28:23 (14:12) 

a v posledním zápase v přímém soubo-

ji o mistrovský titul podlehl Příchovicím 

14:21 (8:9), což jej nakonec odsunulo až 

na 3. místo. Přesto jsou bronzové medai-

le velmi pěkným úspěchem Východoče-

chů. Jejich kolegové z Albrechtiček obsa-

dili 4. místo. 

Hned trojí zastoupení měl Sokol na mi-

strovství ČR dorostenek v Tymákově a 

jeho reprezentantky potvrdily, že jsou 

mistrovské titUly pro sokolské házenkáře

před zbytkem republiky o pěkný kus na-

před. Turnaj se stal jasnou kořistí domá-

cích házenkářek, které získaly mistrovský 

titul bez ztráty bodu s impozantním skóre 

128:45. Děvčata z Dobrušky vybojovala 

stříbrné medaile. Solidně si vedl také ce-

lek Sokola Svinov, který skončil čtvrtý.  

Západočeský Tymákov se stal také dě-

jištěm mistrovství republiky starších ža-

ček a stejně jako v dorostenkách zde na 

celé čáře triumfovaly domácí sportovky-

ně, které bez ztráty bodu získaly titul mi-

strů republiky. Úspěch sokolských repre-

zentantů zvýraznil 3. místem Sokol Krčín. 

Další mistrovský titul na domácí půdě 

získaly pro Sokol starší hráči Sokola Kr-

čín, kteří na turnaji postupně „bez ztráty 

kytičky” získali zlaté medaile. Další zla-

to málem putovalo do Dobrušky, která 

na mistrovství ČR mladších žáků v Žat-

ci až v posledním zápase přišla o titul mi-

stra, když podlehla nabitému týmu Plzně 

– Újezdu. Východočeši tak získali stříbrné 

medaile. Konečně posledním zástupcem 

ČOS na mistrovství republiky byly mladší 

žačky Sokola Krčín, které však ještě vě-

kově velmi mladé na své soupeře nesta-

čily a obsadily předposlední, 5. příčku. 

Celkově tedy sokolská družstva ze šes-

ti závěrečných turnajů přivezla tři zlaté, 

dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, 

což je úspěch, který opět velmi dobře do-

kumentuje sílu sokolské mládežnické ná-

rodní házené. Pro mládežnická družstva, 

která ve svých kvalifikačních skupinách 

obsadí 2. místo a na mistrovství ČR se 

neprobojují, pořádá každoročně KM Sva-

zu národní házené poháry ČR. Na turnaji 

mladších žáků, který proběhl v Dobrušce 

reprezentoval naši obec Sokol Krčín, kte-

rý obsadil předposlední místo. Hned dvě 

zastoupení měla ČOS na poháru mladších 

žaček v Přešticích, kde se lépe vedlo So-

kolu Svinov, jenž obsadil solidní 3. mís-

to. Méně se už dařilo Sokolu Dobruška, 

který obsadil 5. příčku. Obdobně si vedli  

i jejich oddíloví kolegové na Poháru ČR 

starších žáků v Nýřanech, kteří skončili 

předposlední. Úspěšné nebyly ani na po-

háru starších žaček v Plzni-Újezdě házen-

kářky Sokola Bakov, které skončily po-

slední. O poznání lépe se na stejném tur-

naji vedlo Sokolu Svinov, který skončil na 

pěkném 3. místě. Nejúspěšnějším sokol-

ským týmem se na pohárech ČR stali do-

rostenci Sokola Tymákov, kteří na turna-

ji ve Staré Vsi získali celkové prvenství. 

Méně se už na tomto turnaji dařilo Sokolu 

Bakov, který skončil předposlední. 

V pohárech tedy už sokolské celky ne-

byly tak úspěšné jako při mistrovstvích 

republiky, ovšem radost ze šesti medailí  

a tří mistrovských titulů (dorostenky a 

žačky Tymákova a žáci Krčína) to přízniv-

cům sokolské národní házené kazit ne-

může. Vrcholné republikové podniky mlá-

deže opět potvrdily, že o budoucnost ná-

rodní házené je v sokolských jednotách 

velmi dobře postaráno. O tom ostatně 

svědčí i skutečnost, že finále letošní žen-

ské 1. ligy svedlo dohromady právě so-

kolská družstva, kde Sokol Dobruška po-

razil Sokol Tymákov.

Jiří Bednář, Pavel Souček
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Oddíl kopané Sokola Bedřichov letos slaví 

90. výročí svého založení. I to byl zřejmě 

jeden z důvodů, proč přebor ČOS v kopa-

né starších žáků pro rok 2012 se v prv-

ní polovině května konal na jeho hřišti 

v Jihlavě. Celý přebor se konal jak v rám-

ci tohoto bedřichovského výročí, tak pře-

devším v rámci 150. výročí vzniku Soko-

la.

Přeboru se zúčastnily týmy Sokola Bedři-

chov, Sokola Brtnice, Sokola Dolní Újezd, 

Sokola Puklice, Sokola  Městečko Trnáv-

ka a Sokola Troubelice.

Družstva žáků byla rozlosována do dvou 

skupin, přičemž ve skupině A hrály Trou-

belice, Brtnice a Puklice, ve skupině „B” 

Bedřichov, Městečko Trnávka a Dol-

ní Újezd. Ve skupinách se hrálo systé-

mem „každý s každým”, hrací doba byla  

25 min. a hokejové střídání, což vyhovo-

valo všem zúčastněným. 

Po skončených bojích ve skupinách po-

kračovaly souboje o konečné umístě-

ní na hřišti Sokola Bedřichov B (Točna), 

neboť na hřišti „A” započal další program  

k 90. výročí založení oddílu fotbalu v Bed-

řichově a 150. výročí založení Sokola.

Utkání o pořadí na 5. a 6. místě nastou-

pili žáci Sokola Puklice a Sokola Městečko 

Trnávka s výsledkem 4:0 pro M. Trnáv-

ku. V dalším utkání nastoupili žáci Soko-

la Bedřichov proti žákům Sokola Brtnice. 

Žáci Sokola Bedřichov zvítězili 3:0. Ve fi-

nále, které se hrálo 30 minut, nastoupili 

žáci Sokola Troubelice proti žákům Soko-

la Dolní Újezd s výsledkem 2:1 pro žáky 

Sokola Troubelice. Žáci Sokola Troubeli-

ce se tak stali přeborníky ČOS v kopané 

starších žáků pro rok 2012. 

Nejlepším hráčem turnaje byl David 

Frank ze Sokola Dolní Újezd u Litomyšle. 

Nejlepším střelcem se stal Radek Vyrou-

bal ze Sokola Troubelice, který střelil tři 

branky. Nejlepším brankářem byl komisí 

vybrán Matěj Petráš ze Sokola Bedřichov.

Všemi přítomnými i většinou diváků byl 

turnaj hodnocen velmi dobře. Rovněž ze 

strany rozhodčích byla vyjádřena napro-

stá spokojenost, což potvrzuje i skuteč-

nost, že za celý turnaj byla udělena je-

diná žlutá karta. Celý turnaj proběhl ve 

velmi přátelské sportovní atmosféře a je 

třeba toto vysoké hodnocení udržet i  pro 

přebory v následujících letech.

Karel Vrzáček,
komise kopané OS ČOS,

ředitel turnaje

mlaDí fotBaloví přeBorníci

Vzpěračky T.J. Sokol Jižní Svahy Zlín-

5 s trenérem Jaroslavem Janebou při-

vezly z mistrovství České republiky žen  

jednotlivkyň, které se konalo 10. červ-

na v Praze, titul a bronz. V hk. do 53 kg 

vybojovala titul mistryně ČR Michaela  

Páralová a v hk. nad 75 kg Erika Loren-

cová dosáhla na bronz.

Michaela Páralová tentokrát zářila. Tak-

tický tah, přechod z hk. 58 kg do hk. 

53 kg se vyplatil. I přes snížení tělesné 

hmotnosti se Michaele podařilo při th. 52, 

40 kg zvládnout v této hk. nový osob-

ní rekord 112 kg a získat titul mistryně 

ČR. Úspěšně vedenou taktikou trenéra 

Jar. Janeby se dokonce podařilo Michae-

le porazit o 4 kg i českou reprezentantku  

Petru Klimparovou, která letos repre-

zentovala ČR na ME žen v Turecku, kde  

obsadilo v evropské konkurenci 14. mís-

to. 

-jjan-

vzpěračské zlato zamířilo Do zlína

•  Michaela Páralová na stupních vítězů

•  Přeborníci ČOS v kopané starších žáků ze Sokola Troubelice
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písek hostil mistrovství v allkampf-JitsU

Sportovní hala Sokola Písek zažila kon-

cem května premiéru – poprvé se zde 

konala celorepublikově významná sou-

těž v Allkampf-jitsu, kterou bylo 16. ote-

vřené mistrovství České republiky v All-

kampf-jitsu. Na třech zápasištích se zde 

utkalo více jak sto závodníků z celé Čes-

ké republiky, a v to v dětských, junior-

ských i dospělých kategoriích. Soutěžilo 

se ve třech disciplínách, a to Rendori - 

- secvičený boj dvou soupeřů, Kata - se-

stava technik cvičených jedním zápasní-

kem a Tamešivari, což obnáší přerážení 

desek libovolnou technikou úderu, nebo 

kopu.  Pořádající oddíly z Písku a Milev-

ska měly v poli závodníků široké zastou-

pení a rozhodně se v celkovém hodno-

cení neztratily, když mezi školami obsa-

dily skvělé čtvrté místo. Vedle kolektiv-

ního úspěchu je třeba vyzdvihnout i vý-

kony všech jednotlivců, kteří se poctivě 

na tento vrchol sezony připravili a přispě-

li tak ke zdárnému a úspěšnému průbě-

hu soutěže. Za písecký oddíl se prezen-

tovaly v ženské kategorii Michaela Sla-

bová, která si vybojovala stříbrnou me-

daili, a Vendula Kačírková, která, ač ješ-

tě juniorka, skončila v ženách na bron-

zovém stupínku. Další medailové pozice 

pro Písek přidali v juniorech František Ve-

selý druhým místem a Vojtěch Včelička 

třetím místem. Úspěch píseckých junio-

rů dovršil stříbrnou medailí Jan Voráček  

v mladší juniorské kategorii. V juniorkách 

pak Dana Andrová obsadila čtvrtou příč-

ku, páté místo si vybojoval v mladších  

juniorech Kevin Kuijpers a ve starších Da-

vid Levý, sedmý skončil rovněž v mladší 

juniorské kategorii Marcel Čihák, osmé 

místo ve starších dětech obsadil Martin 

Kukrál a v mladších pak nejmladší pí-

secký borec Filip Hrádek. Devátým mís-

tem završil součet úspěchů pro Písek Filip 

Andr ve starší dětské kategorii. 

Za milevský oddíl se na zápasiště posta-

vilo šest borců a do Milevska putovala  

i nejvzácnější trofej pro pořádající oddí-

ly v podobě titulu mistra republiky pro 

Ondřeje Polaneckého, který ho vybojoval  

v dětské kategorii. Michal Polanecký pak 

v seniorech obsadil výborné čtvrté místo, 

pátý byl v mužské kategorii Jiří Kořánek 

a v dětských kategoriích byl sedmý David 

Jansa, osmý Václav Stehlík a jedenáctý 

Luboš Havel.                 Ladislav Včelička,
ředitel soutěže

•  ilustrační foto internet
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hoDonínští úspěšní na všech frontách
Komplexní prověrka připravenosti oddí-

lu zápasu T.J. Sokol Hodonín se uskuteč-

nila v sobotu 2. června, kdy všechny vě-

kové kategorie kromě seniorů poměřily 

své síly na turnajích v zápase řecko-řím-

ském. 

První skupina nejmladších hodonínských 

zápasníků pod vedením trenérů Marti-

na Vališe a Lubomíra Jurmana vyrazi-

la do Krnova, kde místní oddíl uspořádal  

turnaj dětí v zápase řecko-římském, kte-

rého  se zúčastnilo 117 závodníků, mezi 

nimiž nechyběli ani zápasníci ze Sloven-

ska, Polska a Německa. I v této skvě-

lé konkurenci se hodonínská výprava  

dokázala prosadit, když v soutěži 11 od-

dílů skončila na druhém místě za vítěz-

nou domácí TJ Lokomotiva Krnov. Na 

úspěchu hodonínského družstva se svý-

mi individuálními výkony podíleli násle-

dující zápasníci: zlatou medaili vybo-

jovali Alexandr Harca, Lukáš Grochal,  

Marek Kotlařík, Jan Gaži, Jakub Šimčík, 

Jan Jaroš a Martin Hřebačka. Stříbro zís-

kal Filip Bartošík. Na třetí příčce skonči-

li Dominik Kubeš, Adam Gottlieb a Jakub 

Marhefka. Čtvrtí byli Jan Srnec, Šimon 

Kocmánek a Martin Hvorecký. Páté mís-

to získal Petr Zeman.             

Druhá skupina hodonínských zápasní-

ků, vedená trenéry Oldřichem Kučerou, 

Robertem Krejčiříkem a Markem Lidá-

kem, předvedla své zápasnické umění na  

domácích žíněnkách na mezinárodním 

turnaji „Slovácký pohár”, který se usku-

tečnil v důstojném prostředí hodonínské-

ho zimního stadionu. 

Letošní ročník Slováckého poháru zahájil 

radní Města Hodonín a současně starosta 

T.J. Sokol Hodonín Kamil Vinklárek. Poté 

se na dvou žíněnkách rozběhly vyřazo-

vací a následně finálové boje. Turnaje se 

zúčastnilo 75 závodníků ze 13 českých  

a slovenských oddílů. Hodonínští zá-

pasníci se domácímu publiku předsta-

vili v nejlepším světle a v ostře sledo-

vané soutěži družstev suverénně zví-

tězili před druhou T.J. Sokol Čechovice  

a třetím Czech Wrestling Chomutov. Kva-

litu hodonínských zápasníků ocenil i sbor 

rozhodčích, který za nejtechničtějšího 

zápasníka turnaje vyhodnotil domácí-

ho borce Martina Borota. V soutěži jed-

notlivců se hodonínští sokoli umístili ná-

sledovně. První místo získali zápasníci 

Martin Borot, Viktor Lišťák, Martin Gaj-

dík, Jakub Martinec a Michal Balák. Na  

druhém místě skončili David Černý, Ond-

řej Balun, Lukáš Vrábel, Dominik Dobeš, 

Jaroslav Kocián a František Antoš. Čtvrté 

místo brali Dominik Šupa, Jiří Procházka, 

Ondřej Herník a Tomáš Fučík. Páté místo 

patřilo Václavu Konečnému.

Jiří Baják,
trenér oddílu zápasu

T.J. Sokol Hodonín
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Každoročně se na jaře v Kladně pořádá 

velký mezinárodní turnaj mládeže v zá-

pase řecko-římském. Letošní ročník, kte-

rý se uskutečnil 18. až 20. května, se ko-

nal u příležitosti 150 let založení Sokola  

a 70 let vypálení obce Lidice. 

Do Kladna přijelo 329 zápasníků z 9 stá-

tů (ČR, SR, Polsko, Rakousko, Dánsko, 

Německo, Belgie, Itálie, Chorvatsko).  

V Kladně zápasilo i 12 zápasníků z T.J. So-

kol Vítkovice. V silné konkurenci se mladí 

nadějní zápasníci dokázali prosadit, když 

v Kladně vyhráli čtyři hmotnostní katego-

rie a k tomu přidali i dvě druhá místa, jed-

no čtvrté a jedno páté a jedno šesté. V od-

díle se specializujeme především na volný 

styl. U dětí specializace mezi volným sty-

lem a řecko-římským není tak patrná, ale 

i přesto čtyři první místa jsme před odjez-

dem určitě nečekali. První místa obsadi-

li v kategorii přípravek ve váze do 43 kg 

Šimon Kopřiva, v kategorii mladších žáků 

ve váze do 52 kg Vojta Piskoř, ve váze do  

60 kg Matouš Vondál, ve váze do 65 kg 

Standa Hanák. Druhé místo obsadili v ka-

tegorii přípravek ve váze do 31 kg Petr 

Grygerek a v kategorii mladších žáků ve 

váze do 44 kg David Kopřiva. Čtvrté mís-

to obsadil Omar Rakhmet, pátý byl Tomáš 

Foldyna a šestý Jiří Dušek.

Další turnaj, jehož se zápasníci T.J. Sokol 

Vítkovice zúčastnili, byl Pohár Žitného os-

trova, který se konal 26. května v Dunaj-

ské Stredě. Zápasilo se v různých věko-

vých kategoriích od přípravek až po juni-

ory pouze ve vybraných váhových kate-

goriích. Do Dunajské Stredy odjelo s tre-

néry Milanem Slončíkem a Jiřím Bystro-

něm sedm vítkovických volnostylařů. Šest 

z nich se probojovalo na stupně vítězů. 

Turnaj zhodnotil trenér Milan Slončík: Na 

vítkovičtí zápasníci sBírali tUrnaJová prvenství

prvních místech se umístil v kategorii pří-

pravek ve váze do 25 kg Samuel Bystroň,  

v kategorii mladších žáků ve váze do  

48 kg Vojtěch Piskoř a ve váze do 65 kg 

Stanislav Hanák a v kategorii juniorů ve 

váze do 84 kg Michal Smieško. Turnajem 

prošli suverénně Samuel a Vojta, kteří 

všechny své soupeře poráželi před časo-

vým limitem na lopatky nebo na technic-

kou převahu. Úspěchem je i první místo 

Standy Hanáka i Michala Smieška, který 

zápasil se zraněným kolenem. Druhé mís-

to přidal v kategorii přípravek ve váze do 

20 kg Max Bystroň. Třetí místo ve váze do 

57 kg v kategorii mladších žákyň Yvette 

Dohnalová. U Ivetky jsme čekali lep-

ší umístění. Jediný z vítkovických, kdo se 

neumístil, byl Ludvík Nález, který zápasil 

v kategorii do 63 kg a skončil na 6. místě.

V sobotu 3. června uspořádal oddíl zápa-

su Sokola Vítkovice s finanční podporou 

statutárního města Ostrava a městského 

obvodu Ostrava-Jih ve Sportovním cent-

ru Dubina již 11. ročník memoriálu Jiřího 

Klepca v zápase ve volném stylu. Letoš-

ního ročníku se zúčastnilo 202 zápasníků 

z 28 oddílů z České republiky, Slovenska, 

Německa a Polska, kteří bojovali v mlá-

dežnických kategoriích na třech žíněn-

kách. Daří se nám udržet vysokou kvali-

tu turnaje. Je to dáno především tím, že 

jsme schopni díky finanční podpoře SMO 

a městského obvodu Ostrava-Jih a dal-

ších sponzorů zajistit odpovídající zázemí  

nutné ke konání tak velkého turnaje. Kaž-

doročně nám členové jednotlivých zahra-

ničních výprav slibují účast na dalším roč-

níku. Dokonce máme vždy domluveno se 

Slovenským svazem zápasu, že v době 

konání našeho turnaje nebudou na Slo-

vensku pořádat žádnou soutěž, aby mohli 

dorazit k nám do Ostravy. Je jasné, že by 

turnaj bez slovenských zápasníků neměl 

tak vysokou sportovní úroveň. Vždyť le-

tošního ročníku se jich zúčastnilo 80.

Z vítkovických volnostylařů se na prvních 

místech umístili v kategorii přípravek ve 

váze do 46 kg Šimon Kopřiva, v katego-

rii mladších žáků ve váze do 40 kg Omar 

Rakhmet, 48 kg Vojta Piskoř a 65 kg Ma-

touš Vondál. Druhé místo obsadil ve váze 

do 34 kg Matěj Smilowski a na třetích mís-

tech se umístili v kategorii přípravek ve 

váze do 22 kg Max Bystroň, 25 kg Samuel 

Bystroň, 27 kg Jiří Dušek, 34 kg Matěj  

Mlčoch, 40 kg Tomáš Foldyna a kadet 

Honza Jasinský ve váze do 66 kg. Soutěž 

družstev vyhrál pořádající oddíl před zá-

pasníky z Bratislavy a Nitry.

Roman Piskoř,
Sokol Vítkovice
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letní mezinároDní seminář karate 2012

Karatisté Sokola Pardubice se ve dnech 

30. 6.–8. 7. 2012 zúčastnili mezinárodní-

ho semináře karate, který se konal v Le-

tovicích – naposledy pod vedením mistra 

prof. Dr. Rudolfa Jakhela, zakladatele Mo-

derního sportovního karate (M.S.K.A.I.), 

který tímto seminářem odchází do za-

sloužilého důchodu ve věku 70 let. 

Semináře se zúčastnili nejen Češi, ale  

i karatisté ze zahraničí (Slovinska, Itá-

lie a Anglie). Náš oddíl se jako již každo-

ročně ubytoval v hotelu Dermot nedaleko 

sportovní haly, ve které probíhal samot-

ný seminář spojený s letním mezinárod-

ním turnajem. Cvičební program na je-

den den byl rozdělen do tří částí: ranní 

trénink od 6.30 do 7.45 hodin, ve kte-

rém jsme si zopakovali formy, dále zá-

kladní techniky a zakončili tuto část bě-

hem, dlouhým zhruba 3 km. Dopoled-

ní část tréninku byla od 10.30 do 12.30 

hodin a sloužila k zopakování a opravení 

chyb v kombinacích pod dohledem mis-

tra Jakhela. A na konec dne se konal od-

polední trénink od 16.30 do 18.30 hodin, 

který rovněž sloužil k zopakování kombi-

nací a naučení nových dle učebních pro-

gramů pro jednotlivé zkoušky na technic-

ké stupně. Středa byla věnována turna-

ji ve Formě (sestava předepsaných cviků, 

která představuje boj s imaginárním pro-

tivníkem) a sparingovým bojům, ve kte-

rých jsme změřili síly s ostatními účast-

níky – jak českými, tak i zahraničními. 

Po této části turnaje následovalo společ-

né posezení u táborového ohně spojené s 

opékáním buřtů a bližším seznámením se 

zahraničními závodníky.

Další den pokračoval seminář v tréninko-

vém programu a s přibývajícími dny se 

obtížnost jednotlivých technik stupňovala 

jak technickým, tak i koordinačním pro-

vedením. Posledním tréninkovým blokem 

byla taktická část, která nás měla připra-

vit na použití jednotlivý technik pro bojo-

vé situace. 

Seminář jsme zakončili sobotním turna-

jem zelených a vyšších pásů ve spor-

tovním boji a Formě. Tento seminář byl 

pro nás všechny velkým přínosem přes-

to, že ne vždy se nám chtělo cvičit. Jsme 

rádi, že jsme se tohoto semináře zúčast-

nily a díky pečlivé přípravě jsme obsa-

dili i medailová místa. Jako oddíl MSK  

Sokol Pardubice jsme vyhráli celý me-

zinárodní turnaj s celkovým dosaženým 

skóre 56 bodů a tím se také posunuli na 

druhou příčku v Lize MSKA-CZ pro rok  

2012.                                    Adam Knajbl,
zástupce předsedy oddílu

Zdeněk Vyhnálek
a Jakub Brokl, členové oddílu 
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žUpní a kraJské sletové oUvertUry
květen a celý červen byl pro všechny, kteří se chystali vystoupit 5. a 6. července na sta-
dionu v praze-vršovicích, v synot tip aréně, nebo kteří se připravovali na některé 
z dalších akcí sletového týdne, plný intenzivní práce – nácviky, zkoušky, župní či kraj-
ské slety jistě zabraly hodně času, někteří se navíc zúčastnili i prezentací sokola, kte-
ré se v některých krajích konaly v květnu a červnu s cílem připomenout veřejnosti vý-
znamné 150. výročí sokola a představit jí pestrost a rozmanitost činností sokolských 
jednot. 
o všech těchto přípravách a akcích nám také do redakce posílali své příspěvky naši 
spolupracovníci. z jejich zpráv a článků jsme připravili následující zpravodajský
materiál a fotoreportáž.

•  Ze sletu Sokolské župy Beskydské Jana Čapka

hala DUBina v oStravě
zněla FolkloreM
Již od časných ranních hodin v sobotu 

2. června se plnilo parkoviště kolem 

sportovní haly Dubina v Ostravě auto-

busy a auty, v nichž přijížděli tanečníci 

31 folklorních souborů z celého Zlínské-

ho a Moravskoslezského kraje na secvič-

nou folklorní sletové skladby „Radostná 

země”. Secvičná probíhala pod taktovkou 

všech tří choreografů – Anny Buroňové, 

Heleny Skálové a Mirka Ekarta a na plo-

še jim vydatně pomáhali přítomni vedou-

cí souborů. 

Je třeba ocenit píli a zaujetí všech taneč-

níků a vedoucích souborů, kteří věnova-

li nácvikům hodně ze svého volného času 

a nelitovali také fi nančních prostřed-

ků, aby vše bylo nacvičeno tak, jak tato 

skladba vyžaduje. Zvládnutím tanců i od-

lišných a vzdálenějších  regiónů  našich 

krajů je jistě obohatilo, dalo jim poznat 

něco nového, co jistě využijí v další sou-

borové práci. Přispělo rovněž k bližšímu 

seznámení se mezi soubory a jejich čle-

ny.                                 Anna Buroňová

OLOmOucký kRAJ
Měl Slet v PŘerově
Do Přerova přijelo 16. června na kraj-

ský slet žup Olomouckého kraje 1635 

cvičenců ze čtyř sokolských žup Olo-

mouckého kraje: Olomoucké-Smrčkovy, 

Prostějovské, domácí Středomoravské-

Kratochvilovy a Severomoravské. Diváci 

zaplnili celou tribunu na pronajatém sta-

dionu Spartaku Přerov. Mohli zhlédnout 

všechny sokolské sletové skladby s vý-

jimkou skladby folklorní. Na počet dva-

náct program doplnila skladba pro ženy 

„My a my” Sokola na Slovensku, kterou 

předvedlo 48 cvičenek z Považské župy 

se sídlem v Trenčíně.

Mezi čestnými hosty byli primátor Pře-

rova Jiří Lajtoch a náměstek krajské-
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ho hejtmana Radovan Rašťák, za Čes-

kou obec sokolskou pak především její 

starostka sestra Hana Moučková a dále 

místostarosta bratr Jiří Juřena. Slet měl 

příznivý ohlas. Postarala se o to pestrost 

historických praporů, průvod přes nový 

Tyršův most a dvě zahájení – na Náměs-

tí TGM a o něco později i před nastou-

penými prapory a cvičenci na samotném 

stadionu. Zdravice přednesli na náměs-

tí primátor Jiří Lajtoch a předseda kraj-

ské koordinační rady bratr Jiří Sobotík. 

Na stadionu pozdravili cvičence a divá-

ky náměstek hejtmana Radovan Rašťák 

a sestra Hana Moučková.

Slet se stal příležitostí i pro předání zla-

té medaile ČOS sestře Ludmile Chytilové, 

které v září bude již 101 let. Dostala ji za 

celoživotní obětavou práci pro Sokol, do 

níž lze zahrnout i přípravu sletů před vál-

kou v roce 1938 a po válce v roce 1948. 

Tehdy spolupracovala i s legendární so-

kolskou ústřední náčelnicí Marií Provaz-

níkovou.

Všechny skladby se divákům líbily, žactva 

by mohlo být více. Potěšilo však zapojení 

dětí z mateřských škol do nácviku v župě 

Olomoucké a Středomoravské. Ško-

da jen, že ve vymezeném časovém pro-

storu jednoho dne už nezbylo více času 

na vzájemné pobesedování cvičenců ze 

všech zúčastněných žup 

včetně té slovenské. Do-

káže-li Sokol navázat  

i spolupráci s armádou, 

o čemž se začíná hovo-

řit, snad se v budoucnu 

dočkáme i její skladby.

Jaroslav Skopal,
autor fotografií ze

Sletu žup Olomouckého 
kraje: Vojtěch Podušel

ŽUPní SokolSký Slet v Bran-
DýSe nAD LAbem
Sokolská župa Barákova 

a Tělocvičná jednota So-

kol Brandýs nad Labem 

na počest 150. výro-

čí založení sokolské or-

ganizace a XV. všesokol-

ského sletu uspořádala  

v sobotu 19. května žup-

ní sokolský slet v Bran-

dýse nad Labem-St.Bo-

leslavi na sokolském 

cvičišti Jindry Vaníčka 

v Tyršově ulici. 

Hlavnímu programu před- 

cházelo slavnostní po-

ložení květin u pomníku 

TGM a pomníku Padlých 

sokolů za přítomnosti 

zástupců města Brandýs 

nad Labem-Stará Bole-

slav a České obce so-

kolské. Vlastní program 

započal za nádherné-

ho počasí na travnatém a perfektně při-

praveném hřišti slavnostním nástupem, 

při kterém bylo zástupci města dekoro-

váno 10 historických praporů nádhernou 

pamětní stuhou, kterou darovalo měs-

to Brandýs n.L.-Stará Boleslav při příle-

žitosti 150. výročí Soko-

la. Po projevech a zdra-

vicích zástupců župy, 

ČOS a města předved-

ly ženy skladbu „Česká 

suita”, následovaly dět-

ské skladby „Člověče, 

nezlob se”, „Ať žijí du-

chové”, dále skladba pro 

ženy a muže „Kontras-

ty”, gymnastická skladba 

pro mladší žákyně „Jo-

natán”, skladba pro dorostenky a ženy  

se švihadly „Nebe nad hlavou”, skladba 

„Muzikantova písnička” pro rodiče a děti 

a „Chlapáci III”. Program prostřídaly pó-

diové skladby „Zombíci” a cvičení mažo-

retek. Závěrečnou skladbou „Jen pro ten 

dnešní den“ pro seniory pod vedením au-

torky, náčelnice ČOS sestry Lenky Koc-

michové byl za potlesku diváků i cvičen-

ců župní slet zakončen. Cvičenci tělocvič-

ných jednot zejména župy Barákovy, do-

plnění o cvičence župy Jana Podlipného, 

župy Blanické, Budečské, Tyršovy, Praž-

ské-Scheinerovy a také ASPV Káraný, 

předvedli pěkné cvičení a zanechali v do-

jmech diváků krásné zážitky. 

I. Bendíková
a L. Brandová

ŽUPa Fügnerova:
POPRVé V benáTecké hALe
Župa Fügnerova uspořádala župní slet 

poprvé v historii v Benátkách nad Jize-

rou, a to 5. května v městské hale. Pro 

naše město a především cvičence jed-

noty to byl opravdu velký svátek, vždyť 

jsme měli možnost jako jedna z prvních 

jednot prověřit připravenost na XV. vše-

sokolský slet v Praze.  Všichni jsme pro-

žívali jistou nervozitu jak tuto generálku 

zvládneme, dobrá organizace členů be-

•  Předání Zlaté medaile ČOS sestře Chytilové na 
krajském sletu žup Olomouckého kraje

•  Z krajského sletu župy Jihočeské v Českých Budějovicích

•  Ze sletu Sokolské župy Beskydské Jana Čapka

•  Krajský slet žup Olomouckého kraje
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nátecké jednoty, nástupy, perfektní zvuk, 

fotografové, kameramani a radost z po-

hybu předčila naši obavu. 

Župní slet byl zahájen krátce po 13. ho-

dině slavnostní znělkou, při které všich-

ni návštěvníci povstáním v hledišti vlaste-

necky přivítali cvičence a hosty v našem 

městě. Tento výraz potvrdil narůstající 

sílu sokolské myšlenky a potřebu vlaste-

nectví, tak málo citelnou v dnešní uspě-

chané době.

Následovalo úvodní slovo starosty bená-

teckého Sokola Jana Tichého, za měs-

to pozdravil radní Jan Dibitanzl, cvičence  

a návštěvníky přivítala i poslankyně Po-

slanecké sněmovny Parlamentu ČR He-

lena Langšádlová. Bratr Jiří Lhoťan, ná-

čelník župy a benátecké jednoty, přiví-

tal cvičence a celým programem prová-

zel. Místní cvičence a cvičitele z Benátek 

a Mladé Boleslavi posílili i další sokolové 

z župy Ještědské a Jizerské. 

V Benátkách se předvedly krásné sklad-

by pro ženy Kontrasty, pro ženy a dív-

ky Nebe nad hlavou, Jonatán – nároč-

ná skladba pro mladší žáky a žákyně, Ať 

žijí duchové je skladba pro rodiče a malé 

děti, Dávej, ber pro juniory, Muzikanto-

va písnička určená pro rodiče s předškol-

ními dětmi. Podobně jako akademii ke 

150 letům v pohybu  zakončila  župní slet 

skladba Věrné gardy Jen pro ten dnešní 

den. Již při nástupu za tónů svižného po-

chodu dali jasně najevo, 

že přišel náš výkvět elity  

„sokolů”, kteří se s hr-

dostí vlastní postarali  

o znovu obnovení našich 

jednot. V jejich řadách 

(některým je již přes 

85 let) při předvedení 

skladby se vznášel duch 

vlastenectví, bratrství a 

lásky k pohybu, vyvolá-

vali pocit hrdosti pro nás, kteří jsme ve 

stoje tleskali a děkovali za to že jsou tady 

a my patříme do jejich řad. Vše probí-

halo hladce a vystoupení  

i přes malé nedokona-

losti oku ladila a cvičenci 

si za svá vystoupení vy-

sloužili upřímný aplaus.

Jan Tichý, Jiří Lhoťan

Cvičí Celá
RODinA
Krajský sokolský slet, 

který se v Hradci Králové 

konal 20. května, pořá-

daly župy Orlická, Podkr-

konošská-Jiráskova a Ji- 

čínská-Bergerova. Své 

cvičenky a cvičence sem 

vyslaly i župy Pippicho-

va a Tyršova. Vydařilo 

se počasí i návštěvnost. 

Mezi diváky byli také po-

slanec Evropského par-

lamentu Oldřich Vlasák, 

poslankyně Parlamen-

tu ČR Hana Orgoníková, 

krajský hejtman Lubo-

mír Franc i primátor města Zdeněk Fink.

Naprostá většina diváků i cvičících ne-

pověděla o jedné zajímavé skutečnos-

ti. Ve skladbě Chlapáci III cvičili zástup-

ci tří generací rodiny Voňkových za Soko-

la Pražské Předměstí. Byl to dědeček Jiří  

(69 let), otec Libor (43)  a dvě dcery či 

vnučky Lucka (16) a Míša (15). A aby 

toho nebylo dost, tak Libor, Lucka i Míša 

cvičili společně se svou manželkou, ma-

minkou a snachou v jedné osobě Marti-

nou (39) ještě ve skladbě Kontrasty.

Věřím, že podobně sokolsky nadšených 

rodin je u nás více. Bylo by zajímavé  

o nich vědět. Prosím, napište do redakce 

Sokola a představte se.

Jaroslav Rohlena

•  Z krajského sletu v Třebíči

•  Z župního sletu ve Vsetíně

•  Krajský slet žup Olomouckého kraje

•  Ze sletu župy Barákovy v Brandýse

PROSBA
Všem, kteří nám do redakce zaslali 
příspěvky a fotografie ze svých
župních a krajských sletů, děkuje-
me. Zároveň prosíme všechny župy, 
od nichž ještě sletové fotografie ne-
máme (a těch je většina), aby nám 
je zaslaly pro použití ve sletovém 
památníku, v němž chceme zachytit  
i všechny slety, odehrávající se  
v regionech naší republiky.
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•  České Budějovice •  České Budějovice

•  České Budějovice

kraJské prezentace sokola ve fotografiích

•  Hradec Králové •  Hradec Králové

•  Praha •  Praha

•  Praha
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malá kronika Xv. všesokolského sletU

přiblížil se červenec 2012 a pro tisíce sokolek a sokolů nadešel den příjezdu do prahy na Xv. všesokol-
ský slet, aby všichni společně na stadionu v praze edenu, v synot tip aréně, zúročili svoji mnohaměsíč-
ní píli, s níž nacvičovali hromadné skladby pro slet či pro další sletové programy. hlavní sletový týden 
začal 1. července sletovým sokolským průvodem prahou, ale předcházely mu i některé další podniky, 
jako například zahájení výstav či pietní vzpomínkové akce. sled hlavních událostí alespoň ve stručnosti 
zaznamenáváme v tomto vydání e-sokola.

PieTnÍ VZPOmÍnkOVé Akce
V předvečer XV. všesokolského sletu ucti-

li sokolové památku prezidenta Osvobo-

ditele Tomáše G. Masaryka a památku 

a odkaz zakladatelů Sokola Mirosla-

va Tyrše a Jindřicha Fügnera. Nejprve 

v sobotu 30. června v 11.30 hod. po-

ložili v čele se vzdělavatelem ČOS bra-

trem Zdeňkem Mičkou květiny a věn-

ce u hrobu T. G. Masaryka na hřbitově 

v Lánech. Týž den ve 14.00 hodin soko-

lové v čele se starostkou České obce so-

kolské sestrou Hanou Moučkovou uctili 

u mohyly Miroslava Tyrše a Jindřicha 

Fügnera na Olšanských hřbitovech je-

jich památku položením věnce a krátkou 

vzpomínkou. Rovněž uctili všechny bra-

try a sestry, kteří se zasloužili o Sokol 

a neváhali položit za ideje sokolství 

a za samostatnost našeho státu své ži-

voty.

PRAhOu PROŠeL
SokolSký Sletový PrŮvoD
První červencový den byla Praha svěd-

kem slavnostní události, jejíž neopakova-

telnou atmosféru lze zažít jen jednou za 

šest let. Ulicemi historického centra měs-

ta prošel sokolský sletový průvod, kte-

rý se stal slavnostním úvodem týdne, 

v němž se v Praze odehrával XV. všeso-

kolský slet. Průvodu se zúčastnilo přes 

10 000 sokolek a sokolů ze všech míst 

republiky i ze zahraničí – z USA, Kanady, 

Austrálie, Slovenska, Polska, Rakouska, 

Německa, Švýcarska, Francie, Švédska, 

Bulharska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny 

a Ruska, a také hosté z Dánska. V čele 

průvodu byla nesena česká státní vlaj-

ka a sokolské prapory, za nimiž kráče-

lo vedení České obce sokolské v čele se 

starostkou ČOS sestrou Hanou Moučko-

vou, náčelníkem ČOS bratrem Mirosla-

vem Vránou, náčelnicí ČOS sestrou Len-

kou Kocmichovou, vzdělavatelem ČOS 

bratrem Zdeňkem Mičkou a místostaros-

tou ČOS a starostou Prahy 1 bratrem Ol-

dřichem Lomeckým. 

V průvodu byly vidět nádherné historic-

ké sokolské prapory, účastníci v sokol-

ských, ale také lidových krojích, k slav-

nostní náladě přispěly rovněž hudební tě-

lesa a folklorní soubory.

Sletový průvod prošel v čase od 10.00 

do zhruba 12.30 hod. po trase Václavské 

náměstí – Můstek, ulice 28. října, Národ-

ní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická 

a nám. Jana Palacha, kde při příchodu na 

náměstí uctila starostka ČOS sestra Hana 

Moučková se vzdělavatelem ČOS bratrem 

Zdeňkem Mičkou památku autora první-

ho sokolského praporu Josefa Mánesa 

položením kytice k jeho soše. Na Pala-

chově náměstí byla na schodišti před bu-

dovou Rudolfi na tribuna, na níž průvodu 

přihlíželo vedení ČOS a rovněž pražský 

arcibiskup kardinál Dominik Duka. Zde 

také sokolové uctili památku Jana Pala-

cha položením kytice k jeho pamětní des-

ce umístěné na budově Filozofi cké fakulty 

Univerzity Karlovy. 

Poté průvod pokračoval ulicemi Široká, 

Pařížská až na Staroměstské náměstí, 

kde byl zakončen.

Večer po průvodu slavnostně zahájilo sle-

tový týden představení Prodané nevěsty 

v nastudování sokolských souborů.

•  Uctění zakladatelů Sokola na pražských Olšanech
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SeTkánÍ V POSLAnecké
SněMovně
Na pozvání předsedkyně Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR Miroslavy Němco-

vé se v pondělí 2. července sešli v hlav-

ním jednacím sále Poslanecké sněmovny 

účastníci XV. všesokolského sletu. Setká-

ní se zúčastnilo zhruba 200 sokolů včet-

ně zahraničních hostů. Slavnostní proje-

vy přednesli Miroslava Němcová, starost-

ka ČOS sestra Hana Moučková a starosta 

Zahraniční obce sokolské bratr Thomas 

Frey-Materna. Na závěr oficiální části se-

tkání předala sestra Moučková Mirosla-

vě Němcové knihu „Byli jsme a budem”  

a společně s bratrem Frey-Maternou se 

zapsali do pamětní knihy Poslanecké sně-

movny.

Poté následovala neoficiální část setká-

ní, kdy po slavnostním přípitku byl čas na 

neformální rozhovory.

Sokol gala
Při minulém, XIV. všesokolském sletu, 

měl historickou premiéru program So-

kol Gala. Těšil se tehdy velkému zájmu  

a byl hodnocen jako velmi zdařilý. A tak 

se zřejmě začala rodit nová tradice – letos 

při XV. všesokolském sletu mohli diváci  

3. července v Tipsport Aréně v Praze-Ho-

lešovicích opět sledovat tento kompono-

vaný pořad živých sportovních a tanečních 

výstupů, promítaných historických ukázek  

a mluveného slova komentátorů. Před-

stavily se v něm kolektivní i individuál-

ní sporty, jako například házená, kopaná, 

bojové sporty, taneční sporty, badminton, 

gymnastika, šerm, judo a další.

PóDiOVá VySTOuPenÍ
Po celý sletový týden byl rovněž pro-

gram na pódiích, která v Obchodním cen-

tru Eden v Praze-Vršovicích, na Staro-

městském náměstí v Praze a v Tyršově 

domě nabídla mnoho zajímavých vystou-

pení z oblasti aerobiku, tance, rokenrolu, 

sportovní gymnastiky, folkloru, estetické 

skupinové gymnastiky. 

Na pódiích vystoupily také skupiny ze za-

hraničí – Dánska, Srbska, Ruska, USA, 

Slovenska, Slovinska a sokolské skupiny 

s ukázkami své činnosti. 

ÚSPěšná PreMiéra
v Synot tiP aréně
Předvedením hromadných tělocvičných 

skladeb na stadionu Synot Tip Aréna  

v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. čer-

vence XV. všesokolský slet, jímž zároveň 

byly zakončeny oficiální oslavy 150 let 

trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vy-

stoupení zahájila starostka České obce 

sokolské sestra Hana Moučková, slet  

z čestné tribuny pozdravil ministr obra-

ny ČR Alexandr Vondra. Celému progra-

mu přihlíželi vzácní hosté – představite-

lé politického, společenského, kulturního  

a sportovního života z domova i ze za-

hraničí. 

Více než 10 500 cvičenců všech věkových 

kategorií vystoupilo ve 12 skladbách 

ČOS, ve dvou skladbách ČASPV, na ploše 

diváci rovněž potleskem přivítali skladby 

zahraničních účastníků – slovenských so-

kolů ve skladbě „My a my” a dále dán-

ských hostů z DGI a Ollerup Team.

Nejpočetnější skladbou byla „Česká sui- 

ta”, v níž vystoupilo zhruba 1800 žen. 

Druhou nejvíce obsazenou byla skladba 

„Jen pro ten dnešní den”.

Ve večerním programu 5. července zhléd-

li diváci celkem 11 skladeb a ocenili výko-

ny a disciplínu, kterou za deště a dopro-

vodu blesků a hromu cvičenci předved-

li. Druhý den, kdy počasí již více přálo, 

sledovali diváci rovněž jedenáct skladeb, 

z nichž pět bylo uvedeno v obou dnech. 

V jednotlivých skladbách cvičili sokolové, 

kteří se na tento sokolský svátek slétli  

z celého světa. Sletu se účastnilo celkem 

1 276 zahraničních sokolů.

Celý dvoudenní program hromadných 

skladeb a zároveň celý sletový týden, 

jímž vyvrcholily oslavy 150. výročí vzni-

ku Sokola, zakončila starostka ČOS se-

stra Hana Moučková, která ve svém zá-

věrečném projevu mimo jiné poděkova-

la všem účastníkům – jak cvičencům, tak 

cvičitelům a všem, kteří se na organizaci 

a na organizačně technickém a materiál-

ním zajištění sletu podíleli, a popřála zdar 

XVI. všesokolskému sletu 2018, který se 

bude konat v roce mimořádně význam-

ném pro náš stát, v roce 100. výročí vzni-

ku samostatné Československé republik.

                              -red-
Foto: Marie Brunerová
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•  Sokol Gala

•  Pódiová vystoupení – američtí sokolové při vystoupení v Tyršově domě
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•  Jonatán •  Člověče, nezlob se

•  Česká suita •  Ať žijí duchové

•  Dávej, ber •  Chlapáci III
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•  Jen pro ten dnešní den •  Kontrasty

•  Mezi hvězdami (ČASPV) •  Návštěvníci

•  Nebe nad hlavou •  Muzikantova písnička



X

F
o

t
o

g
a

l
e
r

ie
 S

l
e
t
U

•  Dánští gymnasté

•  Radostná země

•  Odchod České suity

•  Koedukovaná skladba dánských hostů

•  Prázdniny (ČASPV)

•  My a my (Sokol na Slovensku]



Přímo v Tyršově domě v Praze, v Michno-

vě paláci, byla 20. června vernisáž výsta-

vy „Česká paměť” výtvarných děl akade-

mického malíře Pavla Vavryse. O pár dní 

později, 23. června se odehrála v Tyršo-

vě domě vernisáž další výstavy – „So-

kolská symbolika” a „Dějiny a současnost 

Sokola”. Výstava byla otevřena obdobně 

jako již zmíněná „Česká paměť”, tedy do 

neděle 7. července.

Ještě předtím, než se otevřely brány vý-

stav v Tyršově domě, byla v Armádním 

poD kříDly sokola

muzeu Žižkov otevřena výstava „Pod kří-

dly Sokola”. Tato výstava mapuje 150 let 

historie naší tělovýchovné i společenské 

organizace, která jako jedna z mála pře-

žila všechny režimy, které se za posled-

ní století vystřídaly. Dokazuje to sílu zá-

kladní sokolské myšlenky, jíž je pěstovat 

kulturu těla i ducha (kalokagathie). Mi-

nulost Sokola ožila na této reprezentativ-

ní výstavě, kterou uspořádal s Vojenským 

historickým ústavem Praha Ústav pro stu-

dium totalitních režimů. Exponáty zapůjči-

Ještě předtím, než do prahy začali přijíždět první účastníci sletu, byly zahájeny výstavy věnované svojí 
tematikou 150. výročí založení sokola a Xv. všesokolskému sletu.

ly Národní muzeum a Česká obec sokol-

ská. Výstava ukazuje čím vším Sokol od 

roku 1862 prošel.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili ministr 

obrany Alexandr Vondra, starostka České 

obce sokolské sestra Hana Moučková, ře-

ditel Vojenského historického ústavu plk. 

Aleš Knížek. Po úvodním slavnostním ná-

stupu sokolů a vojáků s prapory následo-

valy projevy ministra obrany, starostky 

ČOS, ředitele VHÚ a zástupce Ústavu pro 

studium totalitních režimů. Jedním z vel-

mi vzácných návštěvníků byl armádní ge-

nerál Tomáš Sedláček. Úvodním výkla-

dem provázel hosty její hlavní autor, plu-

kovník Michal Burian z VHÚ.

Po ofi ciálních projevech zazněla večerka 

na paměť všech, kteří položili životy za 

vlast.

Výstava ukazuje vedle tělocvičné historie 

i linii vojenskou. Význam propojení Soko-

la s historií československých a českých 

ozbrojených sil také ve svém projevu 

zdůraznil ministr obrany Alexandr Vond-

ra, který citoval známý výrok prezidenta 

T. G. Masaryka „Bez Sokola by nebylo le-

gií, bez legií by nebylo Československo”.

Výstava „Pod křídly Sokola” je v Armád-

ním muzeu Žižkov otevřena každý den 

kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. 

Výstava potrvá až do roku 2013 a vstup 

je zdarma.

Text a foto Marie Brunerová
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•  Slavnostní otevření výstavy „Pod křídly Sokola”
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•  Prodaná nevěsta

•  Poprask na laguně

•  Tetička z Radějova




