




Začátkem července jsme si připomínali ve svátečních dnech
památku věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také Mistra Jana
Husa. Tyto dny byly pro členy České obce sokolské dvoj−
násobným svátkem, protože vrcholil XVI. Všesokolský slet
v Praze na stadionu v Edenu.

První den sletového programu patřil večernímu představení
sletových skladeb při umělém osvětlení. Tomu předcházelo
slavnostní zahájení sletu, nástup zástupců cvičících složek,
proslovy hostů a starostky Sokola Ing. Hany Moučkové.
Zazněly české a slovenské hymny, byly vztyčeny prapory
Čech, Slovenska a Sokola. Vyjádřením oslavy stého výročí
vzniku samostatného Československa byla přítomnost
historických postav na koních před nastoupenými cvičenci,
T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a M. Tyrše. Celý slet se nesl
v duchu české a slovenské vzájemnosti, v duchu vlastenectví
a respektu k minulosti. Nejvíce to bylo cítit ve společné sklad−
bě českých a slovenských cvičenců a cvičenek s názvem
„Spolu“ a ve skladbě Princezna republika. 

Všechna vystoupení v obou svátečních dnech byla pove−
dená. Pramálo záleželo na tom, jestli každý stojí přesně
v daný moment na správném místě a jestli každý pohyb paží

a těla je dokonalý. Důležité bylo celkové vyznění skladby
s tím, jak působila na diváky. A diváci potleskem nešetřili.
Všechny skladby měly spoustu veselých, ale i dojímavých
momentů. Bylo to krásné, a bylo na co se dívat. Bylo cítit
propojení cvičenců na ploše stadionu a diváků v hledišti.

Závěrečný ceremoniál ukončil XVI. Všesokolský slet. Na
ploše cvičenci vytvořili živý obraz a byly sejmuty vlajky. Jako
výraz sepjetí s minulostí přišli před cvičence postavy velikánů
našich dějin, Mistr Jan Hus, král Karel IV., kněžna Libuše,
svatý Václav a Jan Žižka z Trocnova. Zazněla slova poděko−
vání a z úst starostky České obce sokolské také provolání „Ať
žije příští, XVII. Všesokolský slet v roce 2024“.

Byl jsem potěšený, že jsem mohl vidět na ploše stadionu
také cvičenky a cvičence z České Skalice. Představili se ve
třech sletových skladbách s názvem Borci, Děti, to je věc!
a ČASPV. Velké poděkování patří především cvičitelce Libuši
Šebestové za to, že s dětmi nacvičila sletovou skladbu, že se
s nimi účastnila nácvičných srazů a různých předsletových
vystoupení. V Praze se jim věnovala celý týden, aby vše
dopadlo tak, jak má a aby děti předala rodičům zdravé a obo−
hacené o nové zážitky. Partnerem českoskalické výpravy
Sokolů bylo i Město Česká Skalice, které naši účast podpoři−
lo finanční částkou. 

Vladimír Fischer, Sokol Česká Skalice
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SLOVO STAROSTKY

Rok 2018 byl rokem, na který se nezapomíná. Souběh celoročních oslav 100. výročí vzniku Československa
a konáním XVI. všesokolského sletu byl zejména pro nás, sokoly, naprosto vyčerpávající, ale zároveň velmi obo−
hacující. Ty zážitky nám už nikdy nikdo nevezme.

Děkuji tedy všem jednotám, které se po rozpačitém začátku pustily do nácviku sletových skladeb a vytvořily tak
nádhernou atmosféru při květnové krajské prezentaci v Hradci Králové, na župním sletu ve Dvoře Králové, okrskovém
sletu na Novém Hrádku, krajském sletu v Hradci Králové i dalších sletech v Pardubicích, Jičíně, Kolíně atd. Všude
byla vidět sokolská pospolitost všech generací, radost a obětavost. Atmosféru sletu v Praze jsme si pak prožili
společně a zážitky nás určitě zase o něco víc stmelily. 

Věřím, že sokolů v naší župě bude v následujících letech jen přibývat. Za to děkuji jednotám, které se věnují hlavně
nejmladší generaci. Své nástupce si musíme vychovávat už „od peřinky“, aby naše velká sokolská rodina nezanikla.
Když vidím v mnoha našich jednotách to nadšení pro práci v Sokole, naplňuje mě to velkým optimismem. 

Mnohde však zůstává velkou starostí neradostný stav našich sokoloven. Už třetím rokem se snažím ve výboru
pro sport dosáhnout zavedení investičního dotačního titulu na úrovni Královéhradeckého kraje, snad se to v roce 2019
konečně podaří. Nezbývá než věřit, že bude líp, a naše děti budou cvičit v sokolovnách opravených a vybavených
na úrovni 21. století.

Se sokolským „Nazdar“
Helena Rezková, starostka

Ohlédnutí za sletem

Slavnostní zakončení sletu Borci před vystoupením



Sokolská župa Podkrkonošská−Jirás−
kova byla založena v roce 1885, která
sdružuje 127 jednot a poboček, se roz−
prostírá v celém podhorském kraji od
Předměřic u Hradce Králové až po Zvi−
činu, Broumovsko a hory Orlické až po
Bolehošť. S nadšením pracuje v kraji
Boženy Němcové a drahého, nezapo−
menutelného barda a buditele národní
síly Mistra Aloise Jiráska, jehož slavné
jméno nese hrdě na svém štítě.

Má 21 000 všech příslušníků, z nichž
na X. všesokolském sletu cvičilo 523 žá−
ků, 2 200 dorostu a 2 800 členstva a cel−
kový počet návštěvníků X. sletu ze
sokolské župy Podkrkonošské−Jiráskovy
byl 8 223. Byť valná část členstva nemě−
la na statcích pozemských požehnáno,
tím pevněji a odhodlaně stojí všichni na
svých výspách u hranic, které střeží je−
denáct hraničářských jednot sokolských
této župy. Tito uhlokopové,
tkalci, dělníci a úředníci
všech stavů dávají záruku,
že tato část  republiky je
v dobrých rukou, které ji
ode všech nepřátel uchrá−
nit dovedou.

V Náchodě, v tom sta−
rém podhorském městě
továren, působiště slavné−
ho sokolského národního
a pokrokového pracovní−
ka, zesnulého nezapome−
nutelného starosty župy
JUDra Josefa Čížka, tam
je sídlo župy, tam je též
krásná sokolovna. Pod
Zvičinou Králové Dvůr nad
Labem, silná a početná
jednota střeží hranici a ne−
daleko Jaroměř, kam po−
prvé po založení Sokola
pražského zaneseno bylo
vzácné učení Tyršovo – je
to první jednota sokol−
ská, založená na českém
venkově, kde odhlasová−
na byla i památná Jaro−
měřská resoluce. Hronov,
Česká Skalice, Opočno,
Nové Město nad Metují
a Úpice, toť jména jednot,
kde před sedmdesáti léty
začalo se sokolství teprve
rozvíjet.

hraničí. Zde je i zdárně vyvinutá činnost
hraničářská, obranná, k níž položil zá−
klady nynější župní starosta bratr Jindra
Vlček z Malých Svatoňovic, za svou
menšinářskou činnost všeobecně zvaný
„hraničářský hejtman“, který ve své bo−
haté činnosti vstoupil do šlépějí svého
vzácného předchůdce Dr. Josefa Čížka.

Sokolská župa Podkrkonošská měla
po převratu na Slovensku svoji první
sokolskou setninu, z níž mnozí bratři

položili hrdinně své mladé
životy za bezpečnost a svo−
bodu mladé republiky.

Podkrkonošská župy ne−
zklamala nikdy v práci, ani
v obětech, které ve všech
směrech projevila vždy do−
brými činy. První si letos
dala výzvu ku sbírce na ob−
ranu státu, aby 13 000 Kč,
počet korun odpovídající
počtu členstva, věnovala
na obranu, na níž spolu−
pracuje.

Má praktické řízení samo−
správných okrsků a vlastní
věstník Sokolský ruch
a mimo to týdenní zpravo−
daj vydávaný též tiskem.
Z kraje písmáků, selských
buřičů, z kraje tvrdé, těžké
práce, ale veliké lásky
k sokolství i republice letí
dnes do Prahy jasný
a hrdý vzkaz: zůstaneme,
kde jsme stanuli věrni
v práci, věrni v zápase,
věrni až do hrobu! Věrni
ve stráži naší drahé repub−
lice!

SOA Zámrsk,
archiv župy

Podkrkonošské−Jiráskovy

V Jaroměři poprvé začal cvičit sokol−
ský dorost řemeslný pod vedením bratra
Šroňka. V župě je 29 sokoloven a 69 let−
ních cvičišť sokolských, na nichž se pěs−
tuje krása, síla a brannost. V tomto
směru má župa krásné výsledky. Zdár−
ně se zde pěstuje lyžařství a plavectví,
k nimž dává poloha župy krásnou
příležitost. Zásluhou župního náčelníka
bratra Ladislava Měšťana ze Dvora
Králové n. L., který třicet let zdárně a
s nadšením vede svoji župu, zavedeny
byly závody lyžařské, plavecké už
v době, kdy ještě jinde tato část branné
výchovy byla v plenkách. On vychoval
řadu vítězných a nadšených borců a zá−
vodníků ve všech směrech sokolské
tělocvičné činnosti. Každý rok pořádá
župa župní slet, na němž soustředí přes
2 000 cvičících mužů a žen. Tyto slety
jsou velkými projevy národní síly v po−
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O ŽUPĚ PODKRKONOŠSKÉ
PRO SLETOVOU KANCELÁŘ
X. SLETU 1938
Autor Hanuš Doležal, jednatel župy
Náchod 8. června 1938

Hanuš Doležal



Krajskou prezentaci sportů i kulturních
aktivit sokolů a spřátelených sportovních
organizací mohli zhlédnout návštěvníci
Obchodního centra Aupark v Hradci
Králové 11. května 2018. Pořadatelem
byla Sokolská župa Orlická.

Na programu bylo vystoupení dvacítky
nejen sokolských jednot ze tří sokol−
ských žup Královéhradeckého kraje, ale
například i sportovců z ASPV a dalších
organizací. Sportovci tak veřejnosti
prezentovali své aktivity a zároveň zvali
na krajský sokolský slet. 

Diváci tak mohli sledovat vystoupení
skokanů na velkých i malých tram−
polínách ze Dvora Králové nad Labem,
sportovních gymnastů a moderních
gymnastek, aerobiku, nechyběly ukázky
parkouru, ale i juda, zápasu, capoeiry.
V programu vystoupili stepaři, Divadla
beze slov nebo cvičenky Věrné gardy,
které svým temperamentem možná za−
stínily i mladší generace. Naši Sokol−
skou župu Podkrkonošskou−Jiráskovu
v této kategorii opět skvěle reprezento−
valy „Bábinky“ ze Sokola Hronov, které
tady předvedly dvě skladby – „Kuchař“
a „Šoférská“.

Krajská prezentace sportovních orga−
nizací se konala s podporou Královéhra−
deckého kraje.

Helena Rezková
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Sportovci předvedli sletové skladby,
ale i judo nebo parkour

Bábinky z Hronova – vystoupení „Šoférská“

Moderátorka Eva Boudová

Gymnasté ze Dvora Králové n. L.



CirkusGymnastky ze Dvora Králové n. L.

Cvičení předškolních dětíDivadlo Beze slov

Skladba „Kuchař“ v podání Sokola Hronov
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Gymnastický oddíl Sokola Dvůr Králové n. L. Gymnastický sen, skladba ASPV

Siluety



Župní slet Sokolské župy Podkrkonošské−Jiráskovy se ko−
nal na zimním stadionu ve Dvoře Králové 19. května 2018
a cvičilo na něm 500 cvičenců nejen z pořadatelské župy, ale
i ze župy Orlické, Jičínské a Pippichovy.

Na stadionu vše sledovalo více než 400 diváků, mezi nimi
i dlouholetá cvičitelka Sokola, 95letá Ludmila Vítová a také
94letý praporečník jednoty Luděk Kleandr. 

Na sletu se představily skladby Princezna republika, Méďo−
vé, Děti, to je věc!, Cesta, V peřině, Ženobraní, Cirkus, Noty,
Borci a Siluety (autorkami této jedné z nejúspěšnějších sle−
tových skladeb jsou členky Sokola Dvůr Králové nad Labem
Eliška a Kateřina Karešovy).

Cvičenci na župním sletu ukázali, že jsou dobře připraveni
na nadcházející sletová vystoupení.

Sokol Dvůr Králové se může pyšnit velkou členskou zá−
kladnou, z pětistovky členů je 300 dětí ve věku do 18 let, které
dosahují výrazných úspěchů v župě i mimo ni.

Pavlína Špatenková
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Královédvorský župní slet

Slavnostní zahájení

Siluety, autorky Kateřina a Eliška Karešovy ze Sokola Dvůr Králové n. L.Cirkus
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MéďovéVěrná garda – Princezna republika

V peřiněDěti, to je věc!

Ženobraní

Noty Borci

Cirkus
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Přípravy na okrskový slet v Novém Hrádku, jediný v okrese
Náchod, začaly již na podzim roku 2017, kdy bylo především
kvůli této akci vyasfaltováno hřiště před novohrádovskou
sokolovnou.

S detailní přípravou všeho potřebného začal výbor zdejšího
Sokola v únoru 2018. Do přípravy se pod vedením náčelnice
jednoty sestry Lidmily Martinkové zapojili nejen všichni člen−
ové výboru, ale i mnoho dalších členů. Jenom brigád, a že
jich nebylo málo, se účastnily desítky obětavců. 

V únoru se všechno zdálo ještě strašně daleko, ale ani jsme
se nenadáli a už tu byla sobota 16. června 2018 – den konání
okrskového sletu. První kámen ze srdce nám spadl hned, jak
jsme se probudili – po předchozích vydatných deštích se na
nás smálo sluníčko a vypadalo to, že by to mohlo vydržet i do
odpoledne, což se také potvrdilo.

Celé dopoledne bylo možné v Novém Hrádku potkávat
cvičence, kteří k nám přijeli z různých míst Královéhradec−
kého kraje. Celkem dorazilo na 350 cvičenců a 50 cvičitelů
a členů doprovodu. Přes stovku cvičenců přijelo ze Dvora
Králové nad Labem, kolem padesáti z Police nad Metují
a Úpice, další pak z Náchoda, Opočna, Libňatova, Nového
Města nad Metují, Žirče, České Skalice, Červeného Kostelce,
Vlkova a Studnice; 52 cvičenců pak bylo domácích.

Všichni hosté měli nejen pro Sokol, ale pro celý Nový
Hrádek jen slova chvály a uznání. Ti, kteří u nás několik let
nebyli, nechtěli ani věřit, co všechno se podařilo udělat.
Neustále bylo možné zaslechnout slova: „Máte to tady krás−
né. Je vidět, že táhnete za jeden provaz.“ 

Cestou na oběd, který byl pro cvičence připravený ve škol−
ní jídelně, se většina také zašla podívat do kostela sv. Petra
a Pavla, mimořádně otevřeného právě u příležitosti sokol−
ského sletu. 

Po poledni se u brány na hřiště objevily stolky, u kterých se
postupně prodalo téměř 500 vstupenek. Když po třinácté ho−
dině začala před sokolovnou vyhrávat Stavostrojka, byl to pro

Sokolský slet v Novém Hrádku
všechny signál, že je třeba zaujmout pozice v areálu sokol−
ského cvičiště – diváci na lavičkách a dalších místech, ze
kterých chtěli mít ten nejlepší výhled a cvičenci se pomalu za−
čali řadit do sletového průvodu. 

S úderem 14. hodiny se dal sletový průvod do pohybu.
V čele hrála Stavostrojka sokolské pochody, za ní nesli vlaj−
konoši v sokolských krojích historické prapory sokolských jed−
not Nový Hrádek a Dvůr Králové nad Labem, pak šlo krojo−
vané žactvo ze Dvora Králové a následovali cvičenci všech
devíti skladeb, které se měly divákům představit. Když všich−
ni zaujali předem stanovené pozice na hřišti, bylo to nejen pe−
strobarevné, ale také krásné až dojemné.

Po sletové znělce, sokolském pozdravu a státní hymně poz−
dravil přítomné starosta T.J. Sokol Nový Hrádek bratr
Jeroným Holý a následně zazněly zdravice starosty městysu
Nový Hrádek pana Zdeňka Drašnara a starostky župy
Podkrkonošské−Jiráskovy sestry Heleny Rezkové. Po každé
skladbě si cvičenci všech skladeb užívali zasloužené ovace,
protože všichni byli skvělí. A než se diváci nadáli a stačili
vstřebat dojmy z jednotlivých vystoupení, byl tu konec.
A pořadatelé? Ti se jenom blaženě usmívali, protože věděli,
že velká část potlesku diváků patří také jim. 

S ohlasy na okrskový slet v Novém Hrádku jsme se násled−
ně setkávali také v Praze na XVI. všesokolském sletu. Zcela
neznámí sokolové nás zastavovali a říkali: „Vy jste z Nového
Hrádku, že? My jsme cvičili u vás na sletu a chceme vám
poděkovat, bylo to úžasné.“ Snad nejlépe to vystihla jedna
sestra ze Dvora Králové nad Labem, když pravila: „Všechny
slety byly pěkné, ale ten na Hrádku se mi líbil nejvíc. Nejenže
jste se o nás krásně starali, byla u vás přátelská, až rodinná
atmosféra, ale hlavně, váš slet měl ještě něco navíc – sokol−
ského ducha.“

Sokolský oblastní slet 2018 v Novém Hrádku je již minulostí,
ale všichni se již těšíme na ten příští v roce 2024.                

Pavel Sobotka, náčelník T. J. Sokol Nový Hrádek

Slavnostní průvod obcí
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Předsletový „taneček“

Sokolky v kostele

Věrná gardaSiluety

Slavnostní nástup

Náčelnický můstek Méďové Cesta

Na Hrádku bylo jako vždy skvěle napečeno
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Třetí zleva hejtman kraje Jiří Štěpán se starostkou ČOS Hanou Moučkovou

Slavnostní zahájení krajského sletu

Stadion rozkvetl sletovými skladbami

BorciNoty

Cirkus Méďové

Úctyhodný počet 1 950 cvičenců v 11 skladbách České
obce sokolské a cvičenci jedné skladby Asociace sportu
pro všechny (ASPV) vystoupil v neděli 3. června 2018 na
Krajském sokolském sletu na stadionu Sokola v Hradci
Králové na Eliščině nábřeží. 

Představili se tady především cvičenci ze tří sokolských
žup Královéhradeckého kraje. Krajský slet tak byl jednou
z posledních generálek před hlavním sletovým vystou−
pením, které sokoly čekalo 5. a 6. července na XVI. vše−
sokolském sletu v Praze. Konání této akce podpořil
Královéhradecký kraj i statutární město Hradec Králové.
Záštitu nad konáním krajského sletu, který je největší
sokolskou akcí k 100. výročí založení Československé
republiky, převzal hejtman kraje Jiří Štěpán. 

Na královéhradeckém stadionu vystoupili cvičenci všech
sletových skladeb. Rodiče s dětmi předvedli skladbu
„Méďové“, předškoláci skladbu „Noty“, mladší žákyně
skladbu „V peřině“. Mladší žactvo nacvičilo skladbu „Děti,
to je věc!“. Velkou pozornost poutala i skladba pro starší
žactvo „Cirkus“. Tradičně zaujala skladba pro muže, ten−
tokrát s prvky silové gymnastiky, nazvaná „Borci“. Nejstarší
sokolové – Věrná garda, zacvičili skladbu „Princezna re−
publika“. Ženy představily dokonce skladby tři, pro doros−
tenky a ženy to byly „Siluety“, s variacemi na country
písničky se představily cvičenky ve skladbě „Cesta“
a plochu stadionu roztančilo „Ženobraní“. Ani v Hradci
Králové nemohla chybět společná česko−slovenská sklad−
ba nazvaná příznačně „Spolu“.



SLETOVÉ DOJMY
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Závěr krajského sletu

Siluety Věrná garda

Neodpustím si několik vět a vzpomínek na doby minulé.
Pryč jsou časy, kdy žirečtí sokolové byli pravidelnými účast−
níky sletů či spartakiád. Dokázali jsme nacvičit samostatně
skladby v několika kategoriích. Cvičily maminky s dětmi, žáci
a žákyně, ženy a dokonce i muži. Naposledy tomu tak bylo na

Slety ve vzpomínkách 

Tři sokolky ze Žirče – Iva, Slávka a Jar−
ča, jsme se rozhodly nacvičovat sletovou
skladbu. Spojily jsme se se sokolkami ze
Dvora Králové n. L., Bílé Třemešné a Ve−
lichovek. Vybraly jsme si skladbu „Cesta“
s melodiemi „Veď mě dál, cesto má, Ty−
mián a Báječná ženská“.

Něco o sletu – pár dojmů, zážitků
Nacvičit tuto skladbu nebylo zcela jed−

noduché, ale naše úsilí bylo korunováno
úspěchem. Počasí nám přálo a atmosféra
byla celý den skvělá. Účastnily jsme se sle−
tu ve Dvoře Králové, v Pardubicích a na
Novém Hrádku. Fantastické prostředí, pěkné
počasí a i to cvičení se nám docela povedlo.

V Praze – bydlení pěkné, strava slušná.
Pořádné horko, nejvíc jsme to pocítily při
nástupech a secvičování, schovat se do
stínu nebylo pořádně kam. Při tom jsme se
dozvěděly, že budeme vystupovat i na
závěr. Tvořily jsme s ostatními cvičenkami
z naší skladby „Cesta“ velkou státní vlajku,
bylo to velmi působivé…

Jaroslava Zajdlová

přelomu tisíciletí. Dnes zůstaly jen pěkné vzpomínky a snad
i několik fotografií.

Na posledních sletech nás reprezentují pouze sestry
Matasová, Baierová a Zajdlová, které se nechtěly vzdát
skvělé atmosféry a hezkých zážitků spojených s těmito hro−
madnými vystoupeními. Za to jim určitě patří obdiv a nezbývá
jen doufat, že se v budoucnu opět žirečtí sokolové zapojí
ve větším počtu.

Josef Wolf, Sokol Žireč
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Jsem vděčná za to, že jsem mohla
v roce 2018 poprvé v životě stanout
s dalšími cvičenkami na ploše stadionu
v Edenu. Cesta tam ale pro mě osobně
nebyla vůbec lehká. Už při župním sletu
ve Dvoře se mi ozvala po mnoha letech
bolavá záda, ze sletu na Hrádku jsem se
doslova „odplazila“ a chvíli to vypadalo, že
mi kruté bolesti nedovolí odjet ani na slet
do Prahy. Ráno před odjezdem jsem
ležela bezmocně na posteli a nemohla se
skoro ani pohnout. To, že tam budu chy−
bět, jsem i obrečela. Za pár hodin se ale

Slib babičce a tatínkovi

Nazdar župo Podkrkonošská−Jiráskova,
moc Vám děkujeme za to, že jsme s vámi mohli nacvičovat skladbu „Méďové“ a jet s vámi cvičit na Všesokolský slet do

Prahy. Tam jsme si to moc užili. Vždy jsme od vás dostávali včas všechny informace i veškeré výhody. Na říjen jsme ještě byli
pozvaní na Akademii do Úpice a Dvora Králové. Patří Vám všem velký dík.

Věra Řeháková a rodiče a děti TJ ASPV Nové Město nad Metují

Krásné zážitky převážily…
Doznívají nám zážitky ze sletu a úžasné atmosféry. Rodina a sousedé, kteří se dívali na obě vystoupení, chválili, vystoupení

se jim líbila, byli překvapení. Snad jen u večerního čtvrtečního kritizovali přenos se světelnými efekty, které je rušily, a také způ−
sob přenášených záběrů. 

Jinak hned při příjezdu v tramvaji z nádraží v návalu cestujících přišla jedna naše maminka o mobil, dokonce se mi vrátil
pohled, kdy k tomu došlo. Dva tmavší občané, kteří cestovali s námi – jeden z nich odložil noviny na batoh maminky a jako by
četl. Tam k tomu zřejmě muselo dojít. O další mobil přišla cvičitelka, která zastupovala za nemocné dítě u zkoušek a rozsedla
si jej. Ale ženy jsou úžasné, se vším se vypořádaly.

Za vše děkuje za Sokol Nový Hrádek Lída Martinková

moje tělo zřejmě rozhodlo, že mě v tom
nenechá, a po ulevující injekci jsem poma−
lu došla do auta a do Prahy se nechala
v pololehu odvézt. Vždyť tam na mě čeka−
lo na 350 cvičenců z naší župy, kteří potře−
bovali ubytovat atd.

To, že bych hned druhý den nastoupila
do průvodu, mě v tu chvíli ani nenapadlo.
V neděli ráno byly bolesti zase o něco
snesitelnější a já usoudila, že bych s pod−
porou manžela možná dojela tramvají
alespoň na Václavák se na průvod podí−
vat… Nejenže dojela, ale nakonec jsem

a tři děti pomohly sokolíkům z Libňatova na sletu v Pardubicích.
A právě tady se kolegyně Iva Pichová zmínila, že by chtěla
v Praze s dětmi na výlet do Šárky zajet. Ten nápad se mi zalí−
bil. To bude skvělé, když děti poznají místo, o kterém si celý rok
při cvičení zpívají. 

Výlet jsme naplánovali hned na začátek našeho pobytu v Pra−
ze, abychom nebyli ještě moc unavení. Když jsme se v neděli
1. července vrátili z krásného sletového průvodu, děti odpo−
čívaly, a já jsem jim přečetla pověst o Ctiradovi a Šárce.
A pak jsme nastoupili do tramvaje a jelo se s divokými dětmi
do Divoké Šárky. Nejprve se zdálo, že vyhraje restaurace
McDonald a její dětské hřiště. Ale děti brzy zjistily, že to je
kdekoliv, ale krásná Divoká Šárka jen v Praze. A tak jsme
vyrazili do opravdu překrásného údolí a slova naší písničky jsme
si opravdu „prožili“. Snad s jedinou výjimkou. Naše děti nebyly
vůbec divoké, ale poslušné a skvělé! Nejen v Šárce, ale i celý
týden! Ten sletový týden byl skvělý! Máme na co vzpomínat.

Líba Šebestová, Sokol Česká Skalice

Když jsem v září 2017 pustila dětem video se sletovou sklad−
bou „Děti, to je věc!“ a zeptala se jich, jestli se pustíme do
nácviku, radostně souhlasily. Cvičení na písničky pana Zdeňka
Svěráka je hned chytlo. A nejoblíbenější částí se stal oddíl „Výlet
do Šárky“.

„S DIVOKÝMI DĚTMI DO DIVOKÉ ŠÁRKY JEĎTE TRAM−
VAJÍ, JEĎTE TRAMVAJÍ,

TAM JIM DEJTE ZABRAT, TAM JIM KUPTE PÁRKY, TAM
SE SROVNAJÍ, TAM SE SROVNAJÍ.

V TOM ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ, ZAVALTE JE ÚKOLY. DĚTI MA−
JÍ REZERVY, KDYŽ NELEZOU PO KOPCÍCH, POLEZOU VÁM
NA NERVY.

VŠICHNI BUDOU ZNIČENÍ Z ŠÁRECKÉHO CVIČENÍ. KRO−
MĚ DĚTÍ V KOČÁRKU NAKONEC SI MŮŽOU ZAHRÁT NA
CTIRADA A ŠÁRKU.“

Skladbu jsme nacvičili, zajeli jsme na secvičnou do Jičína
(jičínské děti s námi tvořily v Praze jeden celek), vystoupili jsme
na českoskalické akademii, na krajském sletu v Hradci Králové

S divokými dětmi do Divoké Šárky

Českoskalické děti v Divoké Šárce

těch pár kilometrů po dlažbě i v kroji došla,
naprosto pohlcená sletovou atmosférou.
Hned v pondělí jsem nastoupila na secvič−
nou plochu a nakonec jsem si naše „Ženo−
braní“ odcvičila i ve čtvrtek večer při hlav−
ním vystoupení. 

Předsevzetí, že zástupce naší rodiny
nemůže na sletu v roce 100. výročí vzni−
ku republiky chybět, jsem tedy splnila
beze zbytku. Slíbila jsem to nejen sobě,
ale v duchu také babičce a tatínkovi, kteří
cvičili na sletu v roce 1948. A už se těším
na setkání s vámi na značkách v roce
2024.

Helena Rezková
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Sokolská župa Podkrkonošská−Jiráskova se chystá do sletového průvodu

Čelo župy na Václavském náměstí

Všichni spolu Místostarosta župy Jiří Pacák v čele průvodu 

Se sokoly z Ameriky 

Sletový průvod 1. července 2018
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Jitka a Kateřina Karešovy
– Káťa je spoluautorka skladby Siluety

Před průvodem

V průvodu byla naše župa dobře vidět i slyšet

Odznak jako dárek od neznámého účastníka
sletu v roce 1948

V krojích s panoramatem Pražského hradu
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Skladba „Spolu“

CirkusNoty

Cirkus

Méďové Děti, to je věc!

Cesta

NA STADIONU V EDENU 5. – 6. ČERVENCE 2018
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BorciŽenobraní

SiluetyBorci

Princezna republika

Závěr sletu

Závěr sletu
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20. ROČNÍK PŘEJEZDU ORLICKÝCH HOR NA BĚŽKÁCH
ZIMNÍ SLETOVÁ SOUTĚŽ PRO SOKOLSKÉ ODDÍLY LYŽOVÁNÍ A ODBORY VŠESTRANNOSTI

U sruby Horské služby pod Velkou Deštnou

Sokolové na svahu

Výbor T.J. Sokol Nový Hrádek považoval ze velkou čest, když se
dozvěděl, že jeho tradiční akce – přejezd Orlických hor na běžkách
– byl ze strany České obce sokolské vybrán jako zimní sletová
soutěž pro sokoly z celé republiky. Prakticky hned jsme se pod ve−
dením br. Pavla Bohadla – duchovního otce celé akce a předsedy
lyžařského oddílu br. Jeronýma Holého st. pustili do příprav. Čím víc
se celá akce blížila, tím častěji jsme sledovali také předpověď počasí,
protože svatý Petr mohl celé naše úsilí naprosto zhatit.

Nejen předpověď počasí, ale také zprávy z hřebene Orlických hor
byly příznivé, a tak, když jsme se v sobotu 3. února 2018 ráno začali
scházet v Novém Hrádku na náměstí, jsme byli plni optimismu, že
vše zdárně proběhne.

Předem se přihlásilo 90 účastníků a bylo milým zjištěním, že přes
začínající chřipkovou epidemii se téměř všichni před odjezdem pre−
zentovali. Inu, opět se potvrdilo, že sokoly jen tak něco neskolí.
Postupně tak do dvou autobusů nastoupili členové z 11 sokolských
jednot. Nejvíce účastníků bylo tradičně z Nového Hrádku, České
Skalice a dalších jednot župy Podkrkonošské−Jiráskovy, ale přijeli
i borci ze Studence, Prahy či Dolního Újezdu – celkem tedy ze čtyř
sokolských žup.

V autobusech se účastníci od organizátorů dozvěděli další potřeb−
né informace – jednak obdrželi popis trasy a důležitá telefonní čísla,
kdyby se cestou přihodilo něco neočekávaného, a také se dozvěděli,
že po návratu na Nový Hrádek na každého čeká v sokolovně gulá−
šová polévka, diplom a jako mimořádný bonus sletové triko – po−
zornost od ČOS.

Zatímco na Novém Hrádku nebylo po sněhu ani památky, když
jsme před půl desátou na Šerlichu vystoupili z autobusů, bylo ho tam
dobře 40 centimetrů. A navíc to byl pro běžkaře ten nejlepší sníh,
který si lze představit – do kopce se to nesmekalo a z kopce to jelo
tak akorát, aby to nebylo nebezpečné a přitom abychom se moc ne−
nadřeli.

Start přejezdu byl na parkovišti pod Šerlichem a cíl na 23 kilometrů
vzdáleném parkovišti Panské pole nedaleko Rokytnice v Orlických
horách, kde nás opět čekaly naše dva autobusy. Podle předpokladu
organizátorů jsme se s nimi měli setkat někdy kolem 14. hodiny.

Po startu bylo nejprve třeba vystoupat až pod nejvyšší kopec Orlic−
kých hor – Velkou Deštnou, kde většina účastníků využila možnosti
občerstvit se ve srubu Horské služby. Nad vrcholech hor v tu dobu
vyšlo sluníčko, stromy byly krásně zasněžené, upravená stopa ve−
doucí převážně z mírného kopce... Další cesta vedoucí kolem bunkrů
z 2. světové války se tak proměnila v zimní pohádku. Na Pěticestí,
tedy asi v polovině trasy, se při občerstvení většina účastníků opět
sjela, aby si vyměnila dojmy, a pak podle svých sil a schopností
pokračovala kolem rozhledny na Anenském vrchu a pevnosti Hanič−
ka do cíle.

Nejzdatnější sokolové přijeli na Panské pole kolem půl jedné
odpoledne a museli tak chvíli počkat, než se zaplnil první autobus,
který je následně odvezl do sokolovny v Novém Hrádku. Poslední
účastníci pak do druhého autobusu dorazili před půl třetí – a co je
důležité, všichni přijeli zdraví a především ti méně zdatní také šťast−
ní, že to dokázali.

Cestou na Hrádek si všichni vyměňovali dojmy, které byly často
tak barvité, že je ani nebylo možné vyjádřit slovy. A když si pak ještě
v sokolovně pochutnali na skvělé gulášové polévce, kterou připravily
obětavé sestry z místního Sokola, nikomu se ani nechtělo odjíždět
domů. Všichni (dokonce i ti, kteří dojeli s puchýři nebo na pokraji sil)
se přitom shodli, že celá akce byla skvěle připravená a že si to bá−
ječně užili. Pro nás, pořadatele, nemůže být větší pochvaly.

Pavel Sobotka,
náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek a ředitel soutěže

V pátek 16. 2. 2018 vyrazila výprava úpic−
kých sokolů na lyžařský víkendový pobyt
do Pece pod Sněžkou – Javořího dolu. 

V centru Pece pod Sněžkou, na dohod−
nutém místě pro naložení potřebné lyžařské
výzbroje, batohů a potravin na rolbu, jsme se
setkali s dalšími účastníky ze sokolských jed−
not z Náchoda a Dvora Králové nad Labem.
Po krátkém čekání bylo vše potřebné nalo−
ženo a rolba odjela směrem na chatu So−
kolka. Většina účastníků pobytu se musela
vydat pěšky kolem sjezdovky Javor do Ja−
vořího dolu. Byla to pěkná procházka již za
tmy, kdy jsme z několika vyvýšených míst
mohli sledovat osvětlení horského střediska.
Na chatě bylo nutné po nastěhování všeho
vybavení rozdělit účastníky pobytu do jed−
notlivých pokojů, zatopit v kuchyňských kam−
nech a uvařit čaj. Po večeři byli představeni
účastníci pobytu a sděleny potřebné informa−
ce. Po rozlosování do čtyř družstev byla pro
zpestření pátečního večera připravena hra
„kufr“. Sobota byla po budíčku zahájena
rozcvičkou na sněhu. Hned po snídani jsme
se již oblékli do lyžařského oblečení a pře−

Sokolský víkendový pobyt na chatě Sokolka    provizovaných saní pro večerní muscherské
závody družstev. Po zhodnocení kvality vy−
robených saní proběhl venkovní závod na
trati vyznačené svítivými tyčinkami. Večer
byl zakončen hrami na chatě pod vedením
Lenky Machové – soutěž v rychlosti škrábání
brambor a hra „sardinky“. Na nedělní dopo−
ledne zbylo po rozcvičce a snídani vyzkou−
šet nám již dříve dobře známou sjezdovku
u chaty Dakota. Na této sjezdovce jsme také
z lyžařských hůlek postavili slalomovou trať,
kterou děti dvoukolově projely na čas. Ti nej−
lepší získali za svoje umístění diplomy. V po−
ledne jsme se vrátili na chatu k obědu a po
něm již následovalo balení věcí a úklid chaty.
Každý si naložil svoje vybavení na záda
a s využitím vleku u chaty Dakota jsme se
dostali na cestu, po které jsme sjeli zpět
k vleku Javor do Pece pod Sněžkou. Pobyt
se uskutečnil za příznivého počasí s dobrou
kvalitou sněhu. Zúčastnilo se ho celkem
21 dětí (z toho 4 z Náchoda, 3 ze Dvora
Králové nad Labem) a 7 dospělých. Zimní
lyžařský víkend v termínu 16. 2. – 18. 2.
2018 se uskutečnil za finanční podpory
Města Úpice, které TJ Sokol Úpice přispívá
finančně na pravidelnou činnost.                 

Za Sokol Úpice Jiří Pacák

sunuli se vyzkoušet tuto sezonu nově otevře−
nou sjezdovku „Javořák“ s kotvovým vlekem.
Po dvou hodinách dopoledního lyžování
jsme byli dostatečně unaveni, proto jsme se
vrátili na chatu k obědu, který připravila Líba
Rückerová za vydatné pomoci Radana
Vejrka z Náchoda. Odpolední program byl
naplněn dalšími dvěma hodinami lyžování na
„Javořáku“ a dále po svačině výrobou im−



V českoskalické sokolovně se v sobotu 12. května konala Sportovní aka−
demie, která zahájila oslavy 150. výročí založení Sokola v České Skalici.
V úvodu pozdravila zaplněný sál starostka župy Helena Rezková a starosta
České Skalice Martin Staněk, který předal sokolům k jejich výročí pamětní list.
Scénku Z historie Sokola připravili Členové divadelního souboru Maska

a slavnostní ráz akademie pod−
trhl tanec „Beseda“ v podání
folklorního souboru Barunka.

V roce 150. výročí českoska−
lického Sokola a v roce 100. vý−
ročí vzniku Československa se
konal XVI. všesokolský slet. Ska−
ličtí sokolové nacvičili skladbu
pro mladší žactvo „Děti, to je
věc“ a skladbu pro muže a do−
rostence „Borci“. Obě skladby
ve zkrácené verzi také na aka−
demii předvedli. Kromě sokol−
ských oddílů staršího a mlad−
šího žactva, mužů, stolního
tenisu, kulturistiky, juda a se−
beobrany vystoupili na akade−
mii hosté ze Stepíku, ze ZUŠ
a z T. J. Česká Skalice. Všichni
cvičili a tančili s radostí a diváci
je odměnili velkým potleskem.

Oslavy sokolského výročí po−
kračovaly v regionálním Infor−
mačním centru v České Skalici,
kde se 18. května konala vernisáž výstavy „150 let Sokola v České Skalici“.
Této vernisáže se také zúčastnila starostka župy i starosta města.

Sokol Česká Skalice
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V pořadí již 36. ročník Hrádouské va−
řečky prošli 12. května všichni účastníci
za hezkého počasí, takže si opět užili
krásných výhledů na Orlické hory i do
kraje. Účastnilo se 1 064 pochodníků,
z toho 306 dětí do 15 let. Zázemí pro
kontrolu nám poskytl na svém pozemku
u domu pan Tichý. Za jeho vstřícnost
a ochotu mu moc děkujeme. 

Pochodu se zúčastnil i poslanec Pavel
Bělobrádek se svou rodinou. Přivezl
s sebou krásný žlutý skákací hrad. Děti
ocenily párek v rohlíku v cíli a hrad ještě
víc. Mohly si pohrát i s díly stavebnice
Variant. Každý účastník si opět odnášel
originál dřevěné vařečky z roku 2018
a zážitek z dobře vyznačené trasy.

Lidmila Martinková

Hrádouská
vařečka
2018

Sokol v České Skalici oslavil
150. výročí svého založení

Start a cíl pochodu před novohrádeckou sokolovnou

Starosta skalického Sokola Vladimír Fischer
při zahájení výstavy

Výstava v Informačním centru



sobnou účastnicí zimní olympiády, Karolínou
Grohovou.

Členové oddílu skoků na trampolíně do−
sáhli také dobrých výsledků. Například
v Českém poháru, kde nás reprezentovali
E. Motal, T. Kulveit a v posledních dvou
závodech B. Schejbalová, A. Puhlovská,
L. Hermanová a A. Hermanová. Na MR žact−
va pak obsadil pěkné 5. místo T. Kulveit. Na
MR juniorů a Mezinárodním závodě přátelství
(závod OH nadějí) nás reprezentoval E. Mo−
tal. Na Českém závodě věkových skupin
v kategorii 15 – 16 let zvítězila naše dvojice
A. Puhlovská – A. Hermanová. Tato dvojice
také dostala ocenění od sportovní komise
ČUS Královéhradeckého kraje sportovec
roku.

Gymnasté se zúčastnili několika soutěží ve
vícebojích a také TeamGymových soutěží,
do kterých se zapojila tři dívčí a dvě chla−
pecká družstva. Také v letošním roce se
probojovali královédvorští závodníci do pře−
boru České obce sokolské ve sportovní
všestrannosti. V kategorii mladšího žactva do
republikové soutěže postoupili tři mladší žáci,
M. Holan, J. Schreiber a M. Lukáš. Hoši po−
dali solidní výkony. M. Holanovi se podařilo
vybojovat bronzovou medaili za šplh na tyči,
v gymnastice a atletice byl 8. J. Schreiber byl
8. v plavání a 11. v gymnastice a M. Lukáš
obsadil 8. místo v atletice. Celkově skončil
M. Lukáš na 16. místě před J. Schreiberem
na 17. místě. Do soutěže se probojovalo také
starší žactvo, žákyně A. Rutrlová a K. Kubíč−
ková a žáci J. Grus, A. Mostecký a P. Rausa.
Nejlépe se dařilo J. Grusovi, který vybojoval
zlato za atletiku a plavání a celkově obsadil
výborné 2. místo. A. Rutrlová vybojovala zla−
to za atletiku, v plavání byla 4. a celkově 6.,
K. Kubíčková letos brala čtvrtá místa za šplh
a atletiku, kde jí k medaili chybělo pouhých

Rok 2018 byl v naší jednotě velmi bohatý
na množství aktivit. Přes sto členů sokolské
všestrannosti se zapojilo do nácviku sle−
tových skladeb. Královédvorští nacvičili čtyři
skladby dětské a tři skladby pro dospělé.
Cvičenci vystoupili nejen na župním sletu,
který organizovala právě naše jednota, ale
také na dvou sletech krajských, na sletu
v Novém Hrádku a na třech akademiích.
K prezentaci Sokola přispěli gymnasté
a gymnastky, kteří se představili na Krajské
prezentaci Sokola, která se konala v Hradci
Králové v obchodním centru Aupark. Gym−
nastky vystoupily také v Praze při sletových
dnech se svým pódiovým vystoupením.

Vydařily se i tradiční šibřinky pro děti, ten−
tokrát na téma „Do Hajan!“ Do sokolovny si
našlo cestu přes 80 dětí, které absolvovaly
10 disciplín motivovaných jejich kostýmem,
tedy pyžamkem, županem, nebo noční košilí.

Členové atletického oddílu absolvovali
množství závodů od halových přeborů, přes
krajské přebory družstev a jednotlivců, vý−
škařské (8 medailí z Jaroměřského klokana
a 7 z Úpické laťky) i běžecké soutěže. V kraj−
ském přeboru se nejlépe dařilo starším
žákům, kteří obsadili v přeboru družstev
výborné druhé místo za Sokolem Hradec
Králové. Na krajském přeboru přípravek ve
vícebojích se podařilo vybojovat našim nej−
mladším čtyři medaile. V. Tomášková byla
mezi dívkami 2011 třetí, K. Schreiberová me−
zi dívkami ročníku 2010 také třetí a T. Gru−
sová mezi dívkami ročníku 2008 druhá.
T. Grusová navíc v celkovém hodnocení kraj−
ského přeboru obsadila výborné třetí místo.
Atleti se rovněž zúčastnili projektu Fandíme
kontinentům, při kterém trenéři připravili pro
děti čtyři zábavné tréninky motivované konti−
nentálním pohárem. Velice pěkným zážitkem
byla beseda s naší odchovankyní, dvojná−

Sokol Dvůr Králové n. L. v roce 2018
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18 bodů a celkově skončila 8. P. Rausa
obsadil 6. místa v atletice a gymnastice
a celkově skončil na solidním 5. místě
a A. Mostecký skončil 4. v atletice, 10. ve
šplhu, v gymnastice a také celkově. 

Začátek října patřil tradičně také Památ−
nému dni Sokola a Večeru sokolských svě−
tel. Také letos se sešlo u pomníku na sta−
dionu přes sto účastníků.

Naši krojovaní zástupci nechyběli na vzpo−
mínkových akcích v Malých Svatoňovicích,
Bohdašíně a Končinách, 28. října a 17. listo−
padu a také na křtu knihy Nebylo jim souze−
no žít v Hradci Králové.

Akcí i závodů, kterých se účastnila, nebo
je organizovala naše jednota, bylo velké
množství. Nelze zde vypsat všechny. Rádi
bychom však poděkovali všem trenérům
a cvičitelům za jejich práci a samozřejmě
také závodníkům a cvičencům za šíření
dobrého jména naší sokolské jednoty.
V neposlední řadě patří díky také městu Dvůr
Králové n. L. a ministerstvu školství a tělový−
chovy, které přispěli nemalou částkou na čin−
nost naší sokolské jednoty. 

Pavlína Špatenková

Beseda s Karolínou Grohovou

Přebornice České obce sokolské jsou ze Sokola Dvůr KrálovéGymnasté Sokola Dvůr Králové

Dvorské gymnastky Míša, Kuba a Matěj na přeboru ČOS ve všestrannosti



Prázdninová keš−trasa na Hrádku potřetí

Tímto obrázkem nám poděkovaly Johanka a Rozárka Voříškovy, Jakub
a Prokop Stříbrní. Moc si toho vážíme, muselo jim to dát spoustu práce.

Jezdecké hry v Josefově

David a Martin Horákovi
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Zní to až neuvěřitelně, ale Jaroslav
Tomanec st. ze Žirče nám všem doka−
zuje, že i v pokročilém věku se člověk
může stát, a to opakovaně, nejenom
mistrem Evropy, ale i mistrem světa. Již
několik let po sobě cestuje po celém
světě a účastní se nejen evropských,
ale i světových soutěží v disciplíně zva−
né DEADLIFT neboli MRTVÝ TAH, mezi
zasvěcenými zvané též „MRTVOLA“.
Sbírá zlaté medaile a rekordy a vrací se
zpět do malé vísky nedaleko Dvora Krá−
lové jako evropský, potažmo světový
šampion. Jen za rok 2018 zabodoval
na těchto soutěžích:

Světovým šampionem i v 75
– Světový pohár V4 v Maďarsku ve měs−

tě Györ – 1. místo výkonem 160 kg
– Mistrovství Evropy ve Francii ve měs−

tě Nancy – 1. místo výkonem 160 kg
(zde mu byl uznán evropský a světový
rekord)

– Mezinárodní pohár Extrifit Cup v ČR
v Pardubicích – 2. místo výkonem 155 kg

– Mistrovství světa v Maďarsku ve měs−
tě Eger – 1. místo výkonem 155 kg
Účast na všech těchto soutěžích by

nebyla možná bez finanční podpory
představitelů města Dvůr Králové, jimž
patří obrovské díky!

Martina Tomancová Eflerová

Reprezentanti náchodského Sokola
v silových sportech zazářili i na konci
celkově velmi úspěšné závodní sezony.
Ta vyvrcholila mistrovstvím světa – MS
GPC se konalo v maďarském Egeru ve
dnech 18. – 22. 9. 2018. Martin Horák
v kategorii M1 RAW získal bronz v silo−
vém trojboji a David Horák v kategorii
T1 RAW vybojoval zlato v benchpressu. 

Sokolové opět mistry světa v silových sportech
Martin Horák se poté nominoval také

na MS WUAP, které se konalo od 15.
do 20. 10. 2018 v Trnavě. Zde rozšířil
svou už tak rozsáhlou sbírku medailí
o dva cenné kovy. V kategorii M1 RAW
zvítězil v silovém trojboji a získal tak
zlato, v mrtvém tahu pak obsadil druhou
pozici a přivezl pro náchodský Sokol
ještě stříbrnou medaili.                  (R)

V sobotu 8. září uspořádal jezdecký
oddíl Sokola Josefov v areálu Equi−
centra podzimní jezdecké hry. Za
krásného počasí bylo možno vidět
65 startujících v pěti soutěžích.

Z našeho oddílu se zúčastnila ju−
niorka Tereza Bártlová, která obsadi−
la s koněm Cox 2x 3. místo v soutěži
80/90 a 90/100 cm. Dále žákyně Ali−
ce Jansová s koněm Cerman zvítězi−
la v parkuru 70/80 cm.

Sokol Josefov

Sokolské
jezdecké hry

Keš−trasu vyhledávali na Novém Hrádku nejen místní oby−
vatelé, ale i návštěvníci, kteří tady trávili prázdniny. Účastníků
bylo okolo 90. Jsme moc rádi, že se tolik lidí zajímá o své
okolí a na trasu vyrazilo. Okruh byl letos poněkud náročnější.
Podle reakcí v notýscích v keš−budkách byli i někteří domácí
na našich vybraných místech poprvé. Navštívili jsme Čížkův
mlýn, Smrčkovu továrnu, Čtvrtečkovu hospodu, Louisenplatz,
Kolářův hrob, Divadlo v Tisu, Šraňk, Kašlíkovu vilu a Vlásinu.
Poslední budku musel každý najít sám podle dílků puzzle
v keš−budkách a byla ukryta na Roubalově kopci. Po celé tři
roky nás provází na keš−trase obrázky od Oliny Langrové.
A pokud máte všechny průkazy a diplomy ze všech ročníků,
uvidíte v nich příběh jednoho mladíka. Tak se nechte překva−
pit, jak se jeho život bude ubírat dál ☺. 

Veronika Bohadlová



V každoroční anketě nejlepších sportovců okresu Náchod
se v roce 2018 sokolové neztratili. V kategorii jednotlivců
– dospělých byl druhýl Martin Horák ze Sokola Náchod (silový
trojboj), v jednotlivcích – mládež skončil na 3. místě David
Horák (silový trojboj).

V kategorii družstev – dospělí skončily ženy z T.J. Sokol
Krčín (národní házená) na 3. místě, družstvo T.J. Sokol Krčín
– starší žákyně (národní házená) se umístilo na 3. místě.

V kategorii trenérů byla oceněna na 1. místě Miloslava
Vejrková z T. J. Sokol Náchod (sportovní gymnastika).
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Miloslava Vejrková, nejlepší trenérka okresu Náchod za rok 2017

David Horák (uprostřed)

Sokolové mezi nejlepšími
sportovci Náchodska

Ocenění přebírá Martin Horák

Reprezentanti župy na přeborech ČOS

Další úspěch na přeboru ČOS
Finále letošního ročníku v Zálesáckém
závodě zdatnosti se konalo v Doubí
u Třeboně ve dnech 18. – 20. 5. 2018.
Z naší Tělocvičné jednoty Sokol Úpice
se díky rozšířené nominaci probojovala
na republikové finále dvě žákovské
družstva a jedno družstvo dorostu.
Družstva byla ve složení: žákovské
družstvo I – Adéla Justová, Marina Za−
jacová a Viktorie Vylíčilová, žákovské
družstvo II potom ve složení Eliška
Machová, Kateřina Nosková, Vojtěch
Šitina a náhradnice Magdaléna Gottstei−
nová. V kategorii dorostu naší jednotu
reprezentovala hlídka ve složení Eliška

Mesnerová, Filip Luštinec, Bohumil Šiti−
na a náhradník Matěj Píša. 
Zálesácký závod zdatnosti se skládá
z běhu v terénu, kde se plní na jed−
notlivých stanovištích disciplíny z pobytu
v přírodě. Výčet disciplín je opravdu
pestrý. Jsou to: překonávání přírodních
překážek, poznávání bylin, stromů, me−
chu a kapradin, hub, mapových značek,
zvířat, hody na cíl, odhady vzdálenosti,
práce s mapou a buzolou, testy z histo−
rie Sokola a zdravovědy, rozdělávání
ohně, zatloukání hřebíků a poznávání
souhvězdí. Všechny výsledky na stano−
vištích se letos bohužel přepočítávaly na

body, včetně běžeckého času. Proto byli
ti, kdo měli dobré vědomosti, upozaděni
před těmi, co měli znalosti nevalné.
A jak to všechno pro naše hlídky dopad−
lo? Hlídka dorostu obsadila ve své kate−
gorii 7. místo. V kategorii žactva obsadi−
lo družstvo II – 12. místo. Největšího
úspěchu dosáhla hlídka žactva I – ve
složení Adéla Justová, Marina Zajacová
a Viktorie Vylíčilová, vybojovala nepo−
pulární 4. místo v konkurenci 23 hlídek
z celé České republiky. Závodníkům
blahopřejeme a pevně věříme, že budou
mít ještě motivaci pro další roky, aby
mohli posunout výsledkovou hranici.      

Martin Just,
náčelník župy



přivezli dvě zlaté medaile – patřily za vynikající výkony Tereze
Doležalové a Barboře Ficencové. Na 4. místě skončila Lucie
Růčková a pátá příčka potom patřila Kristýně Zelené. Gym−
nastkám ze Sokola Náchod se dařilo i v ostatních závodech po
celý rok. Dívky v soutěžích ve sportovní všestrannosti vybojo−
valy neuvěřitelných 68 medailí.                      Sokol Náchod
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Jánský Vrch

První smáčení u Anny

Župní desetiboj ve Dvoře Králové nad Labem Náchodské gymnastky při předvánočním setkání

První týden v novém školním roce odjelo osm dívek z T. J. So−
kol Náchod na Mistrovství ČR v Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů, které se konalo v Brně. Soutěžilo přes
650 chlapců a děvčat ze základních škol a víceletých gymná−
zií z celé České republiky. Město a okres Náchod reprezen−
tovalo celkem osm děvčat a dva chlapci ze čtyř škol. Domů

Úspěšné gymnastky ze Sokola Náchod

Na letošní tradiční srpnový výlet jsme naplánovali prohlídku
zámku Jánský Vrch v Javorníku a návštěvu lázní v Jeseníku
s cestovní kanceláří Jany Hudkové. 

Autobus se postupně naplnil 46 účastníky z různých míst:
z Nového Města, Nového Hrádku, Olešnice, Borové, České
Čermné a Náchoda. V Náchodě také přistoupil průvodce Leoš
Polášek, který nás zásoboval většinu času informacemi.
Cesta vedla přes území Polska, kde nám přibližoval historii
Kladska a Slezska. Viditelnost se časem zlepšovala tak, že
jsme viděli i polskou stranu Orlických hor. Blížily se Rychleb−
ské hory a zámek v Javorníku. 

Vystoupali jsme od parkoviště k zámku Jánský Vrch, který
byl postaven na strategické vyvýšenině nad Javorníkem
původně jako hrad na přelomu 13. a 14. století. Majiteli byli
převážně vratislavští biskupové, kteří hrad upravovali na
zámek jako letní sídlo. V tichosti jsme poslouchali výklad
průvodkyně a procházeli místnostmi, které udivovaly nevel−
kým prostorem. Nechtělo se nám ani věřit, že záclony na
všech oknech jsou sto padesát až dvě stě let staré. Prohlédli
jsme si unikátní sbírku dýmek. 

Pak už nás přivítaly Lázně Jeseník. Založil je v devatenác−
tém století pan Priessznitz a léčil nemocné studenou pra−

Výlet Javorník,
Jeseník

menitou vodou, čerstvým vzduchem a prací. Obdivovali jsme,
že v těchto kopcích po tak dlouhém období sucha a krutých
veder voda ještě stále tekla. Průvodce nás odvedl na prohlíd−
ku hlavní reprezentační budovy lázní a pak jsme došli
k místům s léčivými prameny. Přesvědčovali jsme se navzá−
jem, že namočení se pro zdraví vydržíme. Většina z nás si
nořila ruce i s lokty, nebo nohy v upraveném „rybníčku“.
A následně i v areálu na otevřeném kopci, kde se nabízely
podobné možnosti tuhnutí nohou ve studené vodě.

Skupinka „rychlonožců“ pokračovala ještě několik kilometrů
k dalším pramenům, ostatní jsme vyhledali možnost posezení
u dobré kávy a užívání si krásných výhledů na hory. Ještě
jsme nakoupili lázeňské oplatky a řidič autobusu nás
bezpečně zavezl podhůřím Orlických hor do našich domovů. 

Lidmila Martinková



výsadby stromů svobody. Počasí neodradilo většinu přítom−
ných a ke kořenům stromů také přihodili hlínu. Všichni
prokřehlí pak přijali pozvání do vestibulu sokolovny, kde pro
ně byl připravený teplý čaj a drobné občerstvení. Během po−
kládání květin a sázení stromů zpíval sokolské a národní pís−
ně pěvecký sbor Pěnice z České Skalice a zpěvem prvore−
publikových písní navodil slavnostní atmosféru i uvnitř
sokolovny. A když zpěvačky spustily „Ta naše písnička česká“
a „Po starých zámeckých schodech“, mnoho přítomných se
přidalo. Účastníci oslav si rovněž mohli prohlédnout videopro−
jekci z oslav 130. výročí Sokola, kdy byl před sokolovnou také
vysazen strom svobody, tehdy to byla lípa. K dispozici všem
pak byl almanach vydaný k 150. výročí Sokola Česká Skalice.

S výběrem a výsadbou stromů pomohlo Zahradnictví
Hrabík, finančně přispěl Jan Vlček s přáteli, s organizací akce
sokolům pomohl městský úřad, který akci podpořil také fi−
nanční dotací. Jim i pěveckému sboru Pěnice moc
děkujeme. O zdokumentování oslav se postarali Petr Tuček
a Rudolf Zábraha. Fotografie je možné zhlédnout na
www.sokolceskaskalice.cz.

Českoskaličtí sokolové

Vlkovská „Lípa republiky“ a vzpomínka na hrdinu Gustava Duška
V krojích a se sokolskými prapory se

28. října účastnili vysazení vlkovské
„Lípy republiky“ sokolové ve Vlkově.
Při této příležitosti vzpomněli u pom−
níku u školy i 100. výročí úmrtí největší
osobnosti vlkovského Sokola, legioná−
ře Gustava Duška.

Gustav Dušek se narodil 30. srpna
1891 ve Vlkově jako sedmý syn z 12 dě−
tí rolníka Bedřicha Duška. Dušek – otec
patřil k zakladatelům Sokola ve Vlkově
a vedl syny k sokolské práci. Sedm
hochů Duškových tvořilo ve své době
II. družstvo vlkovského Sokola. 

Gustav v roce 1905/6 absolvoval c. k. všeobecnou školu
řemeslnou v Jaroměři s výborným prospěchem. Na další
studia však rodina neměla. Díky stipendiím ale po vyučení
absolvoval průmyslovou školu v Hradci Králové a umělecko−
průmyslovou školu v Praze, kdy mu stipendiem přispěl i pro−
fesor Masaryk. Při tom pilně a horlivě pěstoval činnost sokol−
skou a stal se reprezentantem na závodech v zahraničí.

V září 1914 se hlásil u 18. pěšího pluku v Hradci Králové.
Na ruskou frontu odešel v roce 1915 a záhy zběhl k „nepřá−
telské armádě“. V Kurgani založil sokolskou jednotu a agito−

val pro vstup do legií. Do nich byl přijat v roce 1917 a přidělen
ke 2. rotě 7. československého pluku v Berezani. Padl 6. čer−
vence 1918 při hájení mostu na řece Bělé a 8. července
pohřben na malém vesnickém hřbitově ve stanici Polovině
u Bajkalu. Sokol Vlkov jemu a dalším padlým nechal zhotovit
pomník u školy, odhalený 21. 7. 1929.

Helena Rezková

Sokolové u pomníku padlým před školou ve Vlkově
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28. října 2018, v den oslav 100. výročí založení samostat−
ného československého státu, vyvrcholily také oslavy 150. vý−
ročí založení Sokola v České Skalici. Zástupci jednoty se
zúčastnili slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a spolu se starostou města, skauty, turisty, dalšími spolky
a občany uctili u pomníku legionáře památku našich předků,
kteří položili život během 1. světové války. Mnozí navštívili
výstavu fotografií v Informačním centru.

Hlavní oslavy proběhly před sokolovnou. Při účasti starosty
města, hojného počtu sokolů, skautů i veřejnosti, zde byly
vysazeny dva stromy svobody, buky červenolisté. Jeden bude
našim potomkům připomínat oslavy 100. výročí Českosloven−
ska, druhý oslavy 150. výročí Sokola v České Skalici.

Počasí bylo opravdu hodně nevlídné a donutilo improvizo−
vat. Schováni před budovou v podloubí, které alespoň trochu
chránilo před studeným deštěm a větrem, si přítomní vyslech−
li československou hymnu a sokolskou znělku. Poté se slova
ujali starosta Sokola Vladimír Fischer a starosta města
Bc. Martin Staněk. Oba připomněli velkou zásluhu sokolů
a skautů při zakládání nového státu, společně položili květiny
k pomníčku sokolů padlých za 2. světové války a ujali se

Stromy svobody před českoskalickou sokolovnou

Piektní akt u pomníku legionáře

Vysazení „stromů svobody“ u českoskalické sokolovny

Gustav Dušek
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Dvojité oslavy v Úpici
Úpičtí sokolové se rozhodli svojí slavnostní akademií oslavit

100. výročí vzniku Československé republiky a zároveň 150. vý−
ročí založení Sokola Úpice.

Tuto akci si naplánovali na 27. 10. 2018. V tělocvičně ZŠ Bratří Čap−
ků společně se svými bratry a sestrami z Libňatova, Dvora Králové,
Rtyně, Vlkova a Police nad Metují předvedli sletová vystoupení ve
všech věkových kategoriích. K vidění byly skladby Méďové, Noty, Děti,
to je věc!, Cirkus, Siluety, Ženobraní, Princezna republika. Program
obohatili sokolští předškoláci a oddíl sportovní gymnastiky z Úpice.
Nutno dodat, že zahájení slavnosti patřilo Městské hudbě Úpice pod
vedením Zdeňka Möglicha. Slovo dostali také starostka Sokola Úpice
Líba Rückerová, starosta města Úpice Radim Fryčka a starostka župy
Podkrkonošské−Jiráskovy Helena Rezková, která připevnila pamětní
stuhu ke 150. výročí založení Sokola v Úpici na prapor úpické jednoty. 

Odpoledne plné pohybu, hudby, setkání, emocí, radosti, vzpomínek
i nostalgie se sokolům vydařilo na výbornou. Patří se všem zúčast−
něným poděkovat. Cvičencům, cvičitelům a vedoucím, hostům a všem,
kteří se na přípravě a hladkém průběhu akce podíleli. Díky! A NAZDAR
dalším sokolským aktivitám.                                              Jaromíra Galuščáková

Jako každý rok, tak se i letos v měsí−
ci říjnu uskutečnil další ročník župního
přeboru v zálesáckém závodu zdatnos−
ti. Do již vyzkoušeného prostoru v auto−
campu v Radči, se v neděli 21. října
2018 sjelo šest sokolských hlídek jak
z domácí jednoty, tak z T. J. Sokol Čer−
vený Kostelec. Běžecký okruh se svými
stanovišti byl vyznačen v okolí kopce
Velbaba. Na okruhu závodníky čekalo
12 stanovišť z pobytu v přírodě (pozná−

Župní přebor v ZZZ

Helena Rezková připíná pamětní stuhu na prapor jednoty

Účastníci přeboru ZZZ

Cvičení nejmenších s padákem Závěrečná scéna úpické akademie

vání dřevin, bylin, zvířat, hody na cíl,
uzlovací technika, šifrovací dovednosti
a mapové značky). Jednotlivé tříčlenné
hlídky byly rozděleny do dvou kategorií,
a to do kategorie žactva a kategorie
dorostu. Po doběhnutí poslední hlídky
a vyhodnocení všech vědomostí bylo
stanoveno pořadí. V kategorii žactva
skončila na 1. místě hlídka Sokola Úpice
ve složení: Kateřina Nosková, Eliška
Machová a Kateřina Kašparová. V kate−

gorii dorostenecké skončila na 1. místě
rovněž hlídka Sokola Úpice ve složení:
Eliška Mesnerová, Adéla Justová a Bo−
humil Šitina. Všichni zúčastnění obdrželi
diplom a hlídky na prvních třech místech
medaile. Na závěr se sluší poděkovat
všem, kteří se o hladký průběh závodu
zasloužili. Vítězné hlídky budou repre−
zentovat naši jednotu a župu Podkrko−
nošskou−Jiráskovu na republikovém
finále v Proseči pod Ještědem. Děkuji
STCJH za zázemí v autokempu v Radči
a Městu Úpici za finanční podporu.   

Martin Just, náčelník župy a T.J.



První listopadový víkend se děti
z oddílu sportovní všestrannosti
Sokola Úpice se svými trenéry vy−
dali do našich nejvyšších hor. 

Zázemí pro víkendový pobyt bylo na
Thámových boudách na úbočí Světlé ho−
ry. Odjezd byl stanoven na pátek 2. listo−
padu 2018 a návrat na 4. listopad 2018.
Naštěstí se nechalo s omezeným počtem
aut dostat až do blízkosti chaty. Bylo to
velké usnadnění, neboť doprava všech

20 dětí, 8 dospělých a veške−
rého proviantu tak byla na−
prosto jednoduchá. 

Páteční večer se nesl v du−
chu několika kolektivních her,
vytápění chalupy a přípravy
jídla na další den. V sobotu
byl po venkovní rozcvičce
naplánován celodenní výlet
po Krkonoších. Vyráželi jsme
kolem Kolínské boudy po
krkonošské magistrále až

k Lesní bou−
dě pod Liščí
horu. Odtud jsme udělali
odbočku na rozhlednu na
Hnědém vrchu. Při cestě
zpět jsme si odpočinuli na
Lyžařské boudě. Odpo−
činek byl podpořen horký−
mi malinami se zmrzlinou.
Potom jsme se vydali přes
Vlčí rokli do Pece pod
Sněžkou. Okruh, který
měřil 17,8 km, jsme uza−
vřeli průchodem Velké
Úpy a krutým výstupem
Javořím dolem zpět na
Thámovy boudy. Na ve−
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Letošního župního přeboru na Novém Hrádku se
13. října zúčastnilo 119 závodníků ve 12 kategoriích. 

Obvyklé zázemí – budova kina – sloužila tentokrát jako voleb−
ní místnost pro II. kolo senátních voleb, a tak se celý závod pře−
sunul k místní sokolovně. Pro závod byly vybrány zcela nové
tratě, přičemž děti běhaly přímo v areálu sokolovny, zatímco
starší žáci, dorostenci a dospělí závodili po loukách a asfaltových
cestách v okolí sokolovny. 

Za krásného slunečného počasí, a na velmi dobře upravené
tratě o délce od 150 m pro ty nejmenší až po 1 460 metrů pro
dorost a dospělé, vyrazili borci ze šesti jednot župy – Dvora
Králové nad Labem, Úpice, Náchoda, Jaroměře, Červeného
Kostelce a Nového Hrádku. Nejvíce medailí – devět, získala
sokolská jednota ze Dvora Králové nad Labem. Nejvíce prvních
míst – tři, získaly jednoty z Úpice, Náchoda a Jaroměře.

Kromě diplomů a medailí obdrželi závodníci na prvním až třetím
místě také hodnotné věcné ceny, které zajistili organizátoři
a župa. V nejmenších kategoriích byli drobnými věcnými cenami
odměněni všichni.

Tradicí tohoto župního přeboru se již stal hobby běh pro ty, kdo
se neodváží běžet závod, ale chtějí si trať vyzkoušet a ověřit si,

zda to zvládnou. Letos se tohoto hobby běhu zúčastnilo 20 běžců
a běžkyň. Organizace letošních závodů byla o něco složitější
nejen proto, že bylo třeba vytyčit nové trasy, ale také proto, že
bylo třeba zajistit bezpečnost závodníků a regulérnost průběhu
závodů, a to především na tratích vedených mimo areál soko−
lovny. Vše se nakonec podařilo k všeobecné spokojenosti.

Pavel Sobotka, ředitel závodu

Na startu

Na trati

Přespolák na nových tratích

VÍKEND NA THÁMOVÝCH BOUDÁCH

čer trenéři připravili opět několik soutěž−
ních her. V neděli se uskutečnila již pouze
asi 8 km dlouhá procházka na Černo−
horské rašeliniště. Pak už byl na pořadu
pouze oběd, sbalení osobních věcí, úklid
celé chaty a následoval odjezd domů.
Víkend se opravdu vydařil, všichni si ho
užili a zase se o kousek utužil kolektiv.
V Krkonoších je stále dostatek míst, která
stojí za to navštívit, a proto se budeme
snažit příští rok zorganizovat další podzim−
ní pobyt na horách. Naše činnost je fi−
nančně podporována Městem Úpice, za
což mu děkujeme.                       

Martin Just, náčelník T. J.
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Sokolovna ve Starém Městě s novými okny
V roce 2017 byl stav původní kopilitové stěny v naší

sokolovně už skutečně havarijní (kopility začaly vyjíždět
z rámů), že jsme museli přistoupit k její rekonstrukci. Stáli
jsme však před otázkou, jakým způsobem tuto velkou opravu
zafinancovat, neboť výměna starých kopilit za nová plastová
okna byla vyčíslena na více než 400 000 Kč. Velké pomoci
a podpory se nám dostalo od starostky Župy Podkrkonošské−
Jiráskovy, ses. Heleny Rezkové, která nám poskytla cenné
rady a metodicky nás dovedla k žádosti o individuální dotaci
od Královéhradeckého kraje, která nám nakonec byla přiděle−
na ve výši 200 000 Kč. 

Dále jsme se rozhodli k uspořádání akce „Kupte si okno“,
na kterou členové naší jednoty, rodiče dětí cvičících v naší
jednotě a další spřátelené soukromé firmy a jednotlivci, přis−
pěli více než 65 000 Kč. Nemalou měrou na rekonstrukci při−
dala i Župa Podkrkonošská−Jiráskova a Město Náchod. A tak
jsme mohli v květnu 2018 přistoupit k samotné rekonstrukci,
při které jsme nejen vyměnili staré kopility za plastová okna,
ale také vymalovali a provedli výměnu osvětlení cvičební
plochy. Výsledek je velmi zdařilý a všichni, kteří naši so−
kolovnu využívají, jsou s provedenými změnami velmi spo−
kojení. Náš velký dík patří především s. Heleně Rezkové,
Mgr. Martinu Červíčkovi, brig. gen. v.v., radním Města Nácho−

da a samozřejmě všem, kteří se na rekonstrukci jak finančně,
tak osobně podíleli.

Alena Hornychová, starostka
T. J Sokol Staré Město – Náchod

Nová okna ve staroměstské sokolovně

Autorky knihy s dětmi v sokolských krojích

O čem se ve školách neučilo: Sokolský odboj za 2. světové války
Knihu o sokolském odboji nazva−

nou „Nebylo jim souzeno žít“ po−
křtily autorky Helena Rezková
a Pavlína Špatenková za velké
účasti nejen zástupců sokolských
jednot z našeho kraje 12. října 2018
v Knihovně města Hradce Králové. 

V obsáhlé knize popisují sokolský od−
boj a pohnuté osudy 160 sokolů a so−
kolek, členů Sokolské župy Podkrko−
nošské−Jiráskovy a částečně i Sokolské
župy Orlické (tj. oblast Trutnovska, Ná−
chodska, Rychnovska, Královéhradecka
a částečně i Orlickoústecka) vězněných
a popravených nebo umučených během
2. světové války. Impulsem pro sepsání
knihy byly události na Končinách u Čer−
veného Kostelce, kde v roce 1942 rodi−
na Burdychových ukrývala radistu Jiřího
Potůčka, posledního žijícího z výsadku
Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo
popraveno v Pardubicích na Zámečku
17 členů sokolské odbojové skupiny
S 21 B, ale ani to nebyl počet konečný,
sokolské životy vyhasínaly dál.

„V roce 2017 jsme začínaly bádat po
osudech 20 popravených sokolů v rodi−
nách, archivech, kronikách… Úplnou
náhodou se nám dostal do ruky seznam
ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem
jsme měly jmen popravených a umuče−
ných 120. Při dalším intenzivním hledání
jsme nakonec zmapovaly neuvěřitel−
ných cca 160 příběhů, při nichž ještě
dnes mrazí,“ říká spoluautorka knihy
Pavlína Špatenková. Jak dodává Hele−
na Rezková, cení si zejména toho, že

se jim podařilo vyhledat a oslovit žijící
děti a příbuzné popravených.

„Vážíme si toho, že nám otevřeli své
rodinné archivy, v nichž uchovávají fo−
tografie, dopisy psané před popravou…
Dodnes vzpomínají na poslední chvíle
se svými rodiči, kteří položili za naši
svobodu to nejcennější, svoje životy,“
podotýká Rezková. 

Jak se autorky shodují, bylo to mnoh−
dy opravdu detektivní pátrání po osu−
dech sokolů, o nichž nebyly téměř žád−
né zmínky. Velice zajímavý je třeba
příběh popraveného Antonína Ivanova

z Josefova, což byl otec známého spi−
sovatele Miroslava Ivanova. Antonín byl
také členem odbojové skupin S 21 B. 

„Známý spisovatel literatury faktu
Miroslav Ivanov už také není mezi námi,
a tak jsme v Praze vyhledaly jeho pří−
buzné. Ti nám dali svolení k nahlédnutí
do jeho pozůstalosti v Památníku národ−
ního písemnictví v Litoměřicích. Tam
jsme mimo jiné našly i několik dopisů
příbuzných popravených, s nimiž si Mi−
roslav Ivanov v 60. letech 20. stol. psal.
Například dopisy knihkupkyně Anny
Šmahelové z Jaroměře, které také po−



Pavlína Špatenková a Helena Rezková

Jiřina Jarošová
(dcera popraveného Karla Ježka)

s Antonínem Burdychem

Křtu knihu přihlíželi potomci popravených sokolů

Podpisy autorekAntonín Burdych při autogramiádě

Knihu křtí Miroslav Kroc, starosta obce Břasy,
kde žil parašutista Jiří Potůček
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pravili manžela v Pardubicích na Zá−
mečku. Napsala po válce dojemnou
vzpomínku za všechny statečné ženy
popravených a vyznala se tam z toho,
jak se jim s utrpením po smrti mužů
velice těžce žilo.  

A když jsme byly úplně v koncích
a nikde se už ke jménům popravených
a umučených nedařilo nic dohledat, pá−
traly jsme až v Archivu bezpečnostních
složek v Praze, kde jsou mimo jiné ulo−
žené archivy gestapa. Tam se nám díky
‚pečlivosti‘ gestapáků podařilo rozkrýt
i několik příběhů, které by jinak zůstaly
navždy zapomenuty. Byl to například
příběh Stanislava Opočenského z Brou−
mova nebo osudy jedenácti poprave−
ných sokolů z odbojové skupiny v Úpi−
ci,“ dodává Pavlína Špatenková.

Autorky vydáním knihy splatily po více
než 70 letech dluh sokolským hrdinům,
o kterých se ve školách nikdy neučilo,
a kteří již nebudou odsouzeni k zapom−
nění.

Besed nad knihou se účastní také
Antonín Burdych (84 let), kterému po
objevení úkrytu Jiřího Potůčka na Konči−
nách v roce 1942 popravili celou rodinu.
Návštěvníci besed tak mají jedinečnou
možnost se setkat s očitým svědkem

těchto tragických událostí a vyslechnout
vzpomínky, které zasáhly nejen do živ−
ota jeho rodiny, ale i do života mnoha
sokolských rodin a dalších lidí v našem
kraji. 

UPOZORNĚNÍ: Jednoty či orga−
nizace, které by měly o besedu
nad knihou zájem, kontaktujte
vydavatelku Helenu Rezkovou:
hrezkova@seznam.cz, tel. 725
005 606.



Župní přebor v atletice – Jaroměř
12. května 2018

VÝSLEDKY:

PD dívky:
1. místo Ježková Barbora (DK n. L.)
2. místo Machová Radka (Úpice)
3. místo Pomezná Žofie (Vlkov)

Ml. žákyně IB:
1. místo Malinová Kateřina (Atletika Jaroměř)
2. místo Cinková Nikol (Náchod)
3. místo Marková Sofie (Náchod)

Ml. žákyně IA:
1. místo Netalová Izabela (Jaroměř)
2. místo Dvořáková Daniela (Atletika Jaroměř)
3. místo Marková Viktorie (Náchod)

Ml. žákyně II:
1. místo Růčková Lucie (Náchod)
2. místo Tázlerová Anna (Atletika Jaroměř)
3. místo Štveráková Kateřina (Jaroměř)

St. žákyně III:
1. místo Ficencová Barbora (Náchod)
2. místo Voborníková Marie (Atletika Jaroměř)
3. místo Rutrlová Adéla (DK n. L.)

St. žákyně IV:
1. místo Kubíčková Kateřina (DK n. L.)
2. místo Mesnerová Eliška (Úpice)
3. místo Jakubská Beáta (Atletika Jaroměř)

Dorostenky:
1. místo Pourová Alžběta (Atletika Jaroměř)
2. místo Hurdálková Anna (Náchod)
3. místo Bedleková Kristýna (Jaroměř)

Ženy:
1. místo Adamu Michaela (Náchod)
2. místo Zákravská Adéla (Náchod)

PD žáci:
1. místo Voborník Dan (DK n. L.)
2. místo Krejčí Vojtěch (DK n. L.)
3. místo Hotový Vladimír (Vlkov)

Ml. žáci IB:
1. místo Jánský Antonín (Atletika Jaroměř)
2. místo Těšina Matyáš (Atletika Jaroměř)
3. místo Bartoň Tadeáš (Atletika Jaroměř)

Ml. žáci IA:
1. místo Kudláček Milan (Atletika Jaroměř)
2. místo Bém Jáchym (Atletika Jaroměř)
3. místo Holan Matěj (DK n. L.)

Ml. žáci II:
1. místo Kubíček Matěj (DK n. L.)
2. místo Petera Tomáš (Atletika Jaroměř)
3. místo Palan Martin (DK n. L.)

St. žáci III:
1. místo Petera Martin (Atletika Jaroměř)
2. místo Nagy Adam (Atletika Jaroměř)
3. místo Rausa Pavel (DK n. L.)

St. žáci IV:
1. místo Grus Jakub (DK n. L.)
2. místo Kvapil Lukáš (Atletika Jaroměř)
3. místo Mostecký Antonín (DK n. L.)

Dorostenci:
1. místo Hojný Daniel (DK n. L.)
2. místo Porubek Ondřej (Atletika Jaroměř)
3. místo Luštinec Filip (Úpice)

Muži:
1. místo Pour Jiří (Atletika Jaroměř)
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Župní přebor v přespolním běhu 
Nový Hrádek 13. 10. 2018

VÝSLEDKY:

Předškolní dívky 150 m:
1. místo Machová Radka (Úpice)
2. místo Kraczmarek Kaja (Náchod)
3. místo Světlíková Markéta (Nový Hrádek)

Předškolní žáci 150 m:
1. místo Jarolím Martin (Úpice)
2. místo Krejčí Vojtěch (DK n. L.)
3. místo Seifrt Jan (DK n. L.)

Předžákyně 370 m:
1. místo Luštincová Tereza (Úpice)
2. místo Lukášová Karolína (DK n. L.)
3. místo Dostálová Vendula (Jaroměř)

Předžáci 370 m:
1. místo Kudláček Milan (Jaroměř)
2. místo Bohadlo Pavel (Nový Hrádek)
3. místo Hemelík Luboš (Jaroměř)

Mladší žákyně I 370 m:
1. místo Růčková Lucie (Náchod)
2. místo Doležalová Tereza (Náchod)
3. místo Marková Viktorie (Náchod)

Mladší žákyně II 370 m:
1. místo Ficencová Barbora (Náchod)
2. místo Machová Eliška (Úpice)
3. místo Šturmová Josefína (DK n. L.)

Starší žákyně 820 m:
1. místo Sychrovská Klára (Nový Hrádek)
2. místo Síbrová Barbora (DK n. L.)
3. místo Hemelíková Kateřina (Náchod)

Dorostenky a ženy:
1. místo Hurdálková Anna (Náchod)
2. místo Hurdálková Jana (Náchod)
3. místo Mesnerová Eliška (Úpice)

Župní přebor v plavání Trutnov
15. dubna 2018

VÝSLEDKY:

PD dívky:
1. místo Machová Radka  (Úpice)

Ml. žákyně IB:
1. místo Cinková Nikol (Náchod)
2. místo Marková Sofie (Náchod)
3. místo Tomášková Veronika (DK n. L.)

Ml. žákyně IA:
1. místo Vítová Karolína (Náchod)
2. místo Netalová Izabela (Jaroměř)
3. místo Schreiberová Kateřina (DK n. L.)

Ml. žákyně II:
1. místo Machová Eliška (Úpice)
2. místo Doležalová Tereza (Náchod)
3. místo Zelená Kristýna (Náchod)

St. žákyně III:
1. místo Ficencová Barbora (Náchod)
2. místo Rutrlová Adéla (DK n. L.)
3. místo Scholzová Terezie (Police n. Met.)

St. žákyně IV:
1. místo Justová Adéla (Úpice)
2. místo Erbenová Sára (DK n. L.)
3. místo Mesnerová Eliška (Úpice)

Dorostenky:
1. místo Hulíková Tereza (DK n. L.)
2. místo Hurdálková Jana (Náchod)
3. místo Hurdálková Anna (Náchod)

Ženy:
1. místo Hysková Dominika (DK n. L.)
2. místo Adamu Michaela (Náchod)
3. místo Zákravská Adéla (Náchod)

Ml. žáci IA:
1. místo Macek Michael (Jaroměř)
2. místo Kukal Aleš (DK n. L.)
3. místo Šturm František (DK n. L.)

Ml. žáci II:
1. místo Schreiber Jakub (DK n. L.)
2. místo Kubíček Matěj (DK n. L.)
3. místo Lukáš Michal (DK n. L.)

St. žáci III:
1. místo Kortan Jaroslav (DK n. L.)
2. místo Vajsar Lukáš (Police n. Met.)
3. místo Rausa Pavel (DK n. L.)

St. žáci IV:
1. místo Grus jakub (DK n. L.)
2. místo Schreiber Ondřej (DK n. L.)
3. místo Voves Matěj (DK n. L.)

Dorostenci:
1. místo Luštinec Filip (Úpice)
2. místo Kollert Štěpán (Police n. Met.)
3. místo Šitina Bohumil (Úpice)

Muži:
1. místo Němec Jaroslav (Jaroměř)
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Župní přebor ve sportovní gymnastice
Náchod 21. dubna 2018

VÝSLEDKY:

Ml. žákyně IA:
1. místo Šrůtková Vendula (Police n. Met.)
2. místo Závodná Tamara (Jaroměř)
3. místo Tylšová Sylvie (Náchod)

Ml. žákyně II:
1. místo Doležalová Tereza (Náchod)
2. místo Růčková Lucie (Náchod)
3. místo Pacáková Adéla (Jaroměř)

St. žákyně III:
1. místo Ficencová Barbora (Náchod)
2. místo Matějů Nikola (Náchod)
3. místo Marešová Andrea (Náchod)

St. žákyně IV:
1. místo Tobiášová Kristýna (Jaroměř)
2. místo Erbenová Sára (DK n. L.)
3. místo Všetečková Tereza (Jaroměř)

Dorostenky:
1. místo Hurdálková Anna (Náchod)
2. místo Hurdálková Jana (Náchod)
3. místo Bedleková Kristýna (Jaroměř)

Ženy:
1. místo Zákravská Adéla (Náchod)
2. místo Adamu Michaela (Náchod)
3. místo Špatenková Eva (DK n. L.)

Župní přebor ve sportovní gymnastice
Dvůr Králové nad Labem 14. dubna 2018
VÝSLEDKY:

PD:
1. místo Čechová Kateřina (Jaroměř)
2. místo Struhařová Nela (Náchod)
3. místo Machová Radka (Úpice)

Ml. žákyně IC:
1. místo Rýdlová Natali (Náchod)
2. místo Suchá Tereza (Jaroměř)
3. místo Cestrová Linda (Jaroměř)

Ml. žákyně IB:
1. místo Cinková Nikol (Náchod)
2. místo Dernerová Kateřina (Jaroměř)
3. místo Krapáčová Eliška (Jaroměř)

Ml. žáci IB:
1. místo Šulc Vilém (DK n. L.)

Ml. žáci IA:
1. místo Macek Michal (Jaroměř)
2. místo Holan Matěj (DK n. L.)
3. místo Šturm František (DK n. L.)

Ml. žáci II:
1. místo Schreiber Jakub (DK n. L.)
2. místo Maixner Václav (Police n. Met.)
3. místo Lukáš Michal (DK n. L.)

St. žáci III:
1. místo Vajsar Lukáš (Police n. Met.)
2. místo Rausa Pavel (DK n. L.)
3. místo Kortan Jaroslav (DK n. L.)

St. žáci IV:
1. místo Hlaváček Josef (Police n. Met.)
2. místo Mostecký Antonín (DK n. L.)
3. místo Schreiber Ondřej (DK n. L.)

Dorostenci:
1. místo Sirko Michal (Police n. Met.)
2. místo Kollert Štěpán (Police n. Met.)
3. místo Luštinec Filip (Úpice)



ZPRAVODAJ 2018 – Sokolské župy Podkrkonošské−Jiráskovy30

Župní přebor ve šplhu – Dvůr Králové n. L.
14. dubna 2018

VÝSLEDKY:

PD:
1. místo Lacziková Amálka (Jaroměř)
2. místo Ježová Barbora (DK n. L.)
3. místo Machová Radka (Úpice)

Mladší žákyně IC:
1. místo Suchá Tereza (Jaroměř)
2. místo Rýdlová Natali (Náchod)
3. místo Suslová Klára (Jaroměř)

Mladší žákyně IB:
1. místo Krapáčová Eliška (Jaroměř)
2. místo Marková Sofie (Náchod)
3. místo Cinková Nikol (Náchod)

Mladší žáci IB:
1. místo Šulc Vilém (DK n. L.)

Mladší žáci IA:
1. místo Holan Matěj (DK n. L.)
2. místo Šturm František (DK n. L.)
3. místo Macek Michal (Jaroměř)

Mladší žáci II:
1. místo Schreiber Jakub (DK n. L.)
2. místo Lukáš Michal (DK n. L.)
3. místo Maixner Václav (Police n. Met.)

Starší žáci III:
1. místo Vajsar Lukáš (Police n. Met.)
2. místo Rausa Pavel (DK n. L.)
3. místo Kortan Jaroslav (DK n. L.)

Starší žáci IV:
1. místo Voves Matěj (DK n. L.)
2. místo Mostecký Antonín (DK n. L.)
3. místo Grus Jakub (DK n. L.)

Dorostenci:
1. místo Sirko Michal (Police n. Met.)
2. místo Luštinec Filip (Úpice)
3. místo Píša Matěj (Úpice)

Župní přebor ve šplhu – Náchod
21. dubna 2018

VÝSLEDKY:

Ml. žákyně IA:
1. místo Holanová Anežka (DK n. L.)
2. místo Burešová Anežka (Police n. Met.)
3. místo Netalová Izabela (Jaroměř)

Ml. žákyně II:
1. místo Machová Eliška (Úpice)
2. místo Doležalová Tereza (Náchod)
3. místo Růčková Lucie (Náchod)

St. žákyně III:
1. místo Ficencová Barbora (Náchod)
2. místo Marešová Andrea (Náchod)
3. místo Štveráková Karolína (Jaroměř)

St. žákyně IV:
1. místo Kubíčková Kateřina (DK n. L.)
2. místo Hemelíková Kateřina (Náchod)
3. místo Řehůřková Lucie (Náchod)

Dorostenky:
1. místo Hurdálková Anna (Náchod)
2. místo Hurdálková Jana (Náchod)
3. místo Važanová Lucie (Police n. Met.)

Ženy:
1. místo Zákravská Adéla (Náchod)
2. místo Špatenková Eva (DK n. L.)
3. místo Adamu Michaela (Náchod)
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Akce odboru všestrannosti
únor, březen, duben – Sokolské šibřinky pro děti i dospělé – Vlkov, Dvůr Králové, Náchod, Česká Skalice, Jasenná – 880 účastníků
3. 2. 2018 Přejezd Orlických hor na běžkách – Nový Hrádek – 90
25. 2. 2018 Závody ve sportovní gymnastice – Jaroměř – 56
28. 2. 2018 Beseda s olympioničkou K. Grohovou Dvůr Králové – 60
21. 3. 2018 Jaroměřský klokan (soutěž ve skoku vysokém) – Jaroměř – 67
8. 4. 2018 Jaroměřský KROS (přespolní běh) – Jaroměř – 400 (z toho 300 mládež)
8. 4. 2018 Archeologická expedice – Vlkov – 80 (ve spolupráci s obcí)
14. 4. 2018 Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu – mladší žactvo – Dvůr Králové 55
15. 4. 2018 Župní přebor v plavání – Trutnov – 125
21. 4. 2018 Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu – starší žactvo a dospělí, Náchod – 80
21. 4. 2018 Pochod okolo Jaroměře – Jaroměř (dálkový pochod) – 1 415 (z toho 720 mládež)
12. 5. 2018 Přebor župy v lehké atletice – Jaroměř – 190
12. 5. 2018 Hrádouská vařečka – Nový Hrádek (dálkový pochod) – 1 004 (z toho 306 dětí)
26. 5. 2018 Borovská padesátka – Borová (dálkový pochod) – 1 020
26. 5. 2018 Pohádkový les – Česká Skalice – 495
30. 6. 2018 Olympijsko−athénský šplh – Nové Město n. Met. – 50
8. 7. 2018 Bohdašín, Končiny, M. Svatoňovice – pietní akce – odboj za 2. sv. války – 60
červenec, srpen – letní tábory pro děti – Dvůr Králové – 60, Úpice – 28, Náchod 22
21. 9. 2018 Noc sokoloven – Police n. Met. – 140
22. 9. 2018 Noc sokoloven – Josefov – 150
7. 10. 2018 Památný den sokolstva + Večer sokolských světel – Dvůr Králové – 100
10. 10. 2018 Památný den sokolstva + Večer sokolských světel – Náchod – 25
12. 10. 2018 Křest knihy Nebylo jim souzeno žít – Hradec Králové – 200
20. 10. 2018 Župní přebor v ZZZ – Úpice – 18
20. 10. 2018 Župní přebor v desetiboji – Dvůr Králové n. L. – 150
20. 10. 2018 Slavnostní akademie Dvůr Králové n. L. – 130
24. 10. 2018 Oslavy 100 let republiky Police n. M. – 175
26. 10. 2018 Oslavy 100 let republiky – Hronov – 60
27. 10. 2018 Oslavy 100 let republiky + akademie – Úpice – 250
28. 10. 2018 Oslavy 100 let republiky + akademie – Náchod – 250
28. 10. 2018 Oslavy 100 let republiky – Vlkov – 60, Josefov – 15, Rtyně v Podkr., Česká Skalice – 40,

Nový Hrádek, Dvůr Králové – 20
9. 11. 2018 Taneční skupina Flasch – Jaroměř – 240
10. – 11. 11. 2018 Akce pro děti – za odměnu – Dvůr Králové – 70
17. 11. 2018 Slavnostní akademie ke 150. výročí založení T. J. Sokol Police n. M. – 120 
25. 11. 2018 TeamGym – Dvůr Králové n. L. – 70 
prosinec 2018 Mikulášské hodiny v oddílech dětí – 20 jednot
5. 12. 2018 Sportovní gymnastika – Náchod 
20. 12. 2018 Jaroměř – Vánoční gala – 200 účastníků

Slety:
19. 5. 2018 Župní slet – Dvůr Králové n. L. – 500 cvičících (420 diváků)
3. 6. 2018 Krajský slet – Hradec Králové – 350 cvičících ze župy Podkrkonošské−Jiráskovy
10. 6. 2018 Krajský slet – Pardubice – 200 cvičících ze župy Podkrkonošské−Jiráskovy
16. 6. 2018 Oblastní slet – Nový Hrádek – 350 cvičících a 500 diváků
1. 7. – 6. 7. 2018 XVI. Všesokolský slet – Praha – 343 cvičících ze župy Podkrkonošské

Sokolská župa Podkrkonošská−Jiráskova v roce 2018
Počet členů v župě k 1. 1. 2018:
mládež: 1 875 dospělí: 2 089 celkem: 3 964

Spolufinancováno Královéhradeckým krajem



souvislostech, podávají se jen z jedné
strany. Jak si připomínáte lidské ideály,
které se už zdají přežité ve společensko−
−politickém prostředí už snad ani nejsou:
čest a spravedlnost, morálku, odvahu,
zodpovědnost, spolupráci, podporu, víru,
důvěru, zdravou sebedůvěru...

Líbila se mi atmosféra na sletových
vystoupeních, to sálající nadšení, radost
z pohybu, úsměvy, kamarádství, chuť ně−
co dokázat, vytvořit společnou věc a ne−
zkazit ji, a samozřejmě líbí se mi všechny
vaše skladby. Líbí se mi atmosféra na
závodech, zaujetí, nadšení, u někoho
zvědavost, líbí se mi i vaše společné
prožívání únavy po výkonech, pomoc
slabším, vaše čekání na výsledky a ra−
dost z dobrého umístění svého nebo ka−
marádů/svěřenců. A díky trenérům a je−
jich fotkám a videím můžeme prožívat
i chvíle „za oponou“ – v zákulisí, v auto−
buse, v noci. Ale když řval celý autobus
cestou ze sletu, věděli to všichni v okolí
sokolovny už od nábřeží, videa netřeba...

Jste parta správná. Skvělá atmosféra,
skvělí lidé. Trenéři to přesunují na děti tak
nějak nenásilně, samozřejmě. Držte se
toho dál. Moc děkujeme. A přeju všem
vám i všem vašim blízkým jen to dobré, ať
jste zdraví a ať se vám vše daří a k tomu
kupu štěstí. Buďte takoví dál. Nazdar!

Hana Tomášková,
Dvůr Králové nad Labem 

Vydává Sokolská župa Podkrkonošská −Jiráskova Náchod v nákladu 1 000 ks. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, případně
redakčně upravovat. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Foto: Helena Rezková, Pavlína Špatenková, Miroslav Špatenka, Jana
Sixtová, Petr Voslař, Marie Brunerová, Jan Frýzl, Jan Bartoš, Petr Tuček, Rudolf Zábraha a archivy sokolských jednot. Redakční uzávěr−
ka 20. 3. 2019. Redakce: hrezkova@seznam.cz, tel.: 725 005 606. Titulní strana: Závěrečný obraz XVI. všesokolského sletu v Praze.
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Už to chci napsat nebo říct dlouho,
a teď na konci roku se to díky volnému
času povedlo, navíc v době, kdy se bilan−
cuje a děkuje a přeje vše dobré, se to
i hodí. Je to velké poděkování, především
vám trenérkám a trenérům, ale i jejich
rodinám, které tím žijí více či méně taky.

Tedy: chci poděkovat Sokolu, do které−
ho chodí moje děti a díky nim i já (máma).
Poděkovat všem za tu atmosféru, kterou
tam vždy cítím. Od trenérů po děti. Jste
parta správná – slovy z jedné ze sleto−
vých skladeb. Nepociťuju v Sokole žádné
posuzování dle vzhledu, či značky a kva−
lity vybavení a oblečení, žádné kastování,
dokonce – a to je ve sportovním kroužku
nevídané – tam nepociťuju žádné vyčleňo−
vání ani kvůli ne příliš dobrým sportovním
výsledkům. Na mě to vždycky působí, že
těm dobrým všichni přejí úspěchy a těm
horším přejí to, že sportují pro radost
a snaží se, co dovedou. Tak jsem si to
vždy představovala, cvičit organizovaně
a s radostí. A nebýt terčem posměchu
nebo ponižování, když to nejde líp. Každý
nemůže být vítěz, ale každý by měl cvičit
rád, snažit se a vítězům to přát, a snad
si z nich něco i vzít. A vychází to od vás,
trenérů! Neviděla jsem nikdy nucení,
vyhrožování, pouze snahu to děti naučit,

Jste parta správná – díky…
ale nezlomit. Pro výchovu vrcholových
sportovců to asi není dobře, to se asi
musí dřít do padnutí a řvát, ale domnívám
se, že naprostá většina sportovního vrcho−
lu nedosáhne. A ty s potenciálem být
olympionik, trenéři jistě odhalí a vedou
je asi jinak.

Líbí se mi na vás, sokolech, jak se
o sebe navzájem postaráte, nejen trenéři
o své svěřence, ale děti o děti: jak pu−
berťáci blbnou s malými dětmi, aby jim to
ukrátili, jak „kluci, kluci s klukama a holky,
holky s holkama a kluci s holkama a hol−
ky s klukama“ a tak různě navzájem; jak
dospělá slečna zvládá obležení malých
obdivovatelek; jak si pubertální chlapec
hraje s malou holkou nebo pomáhá malé−
mu klukovi... Možná jsou tak zvyklí z do−
mova, možná se to naučili v Sokole, ale
nejspíš to sami v Sokole prožili díky jiným
starším přátelům. Líbí se mi, jak si tykáte,
děti dospělým a dospělí dětem. Pro děti
to určitě znamená hodně – dostat důvěru
tykat „cizímu dospělému“. A jak všichni
o všem a o všech spoustu víte, a využí−
váte to v dobrém a ku prospěchu, ne
k pomluvám a nepravostem. A líbí se mi,
jak díky zapojení sokolů – dětí připo−
mínáte různé příležitosti, o kterých se ji−
nak moc nemluví, nebo mluví, ale v jiných

Oddíl gymnastiky

Jaroměřské atletkyTaneční skupina Flash

Premiérové „Vánoční gala“ připravila pro své členy 20. pro−
since 2018 tělocvičná jednota Sokol v Jaroměři. V sokolovně
tak dvě stovky členů zhlédly v příjemné předvánoční atmo−
sféře vystoupení jednotlivých oddílů a oceněni byli nejlepší
reprezentanti jednoty.

Vánoční gala
v Jaroměři






